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Bevezetés. 

Akiben tanítói lélek lakozik, annak állandó gondja, hogy mi 
módon tegye ebbeli munká já t minél eredményesebbé tanítványai 
lelkében. A tanítvány lelke a maga egységében áll előtte s abban 
az ismeret, az Ítélet, a jellem kincseinek gyarapodására egyaránt 
gondja van. 

Az ilyen igaz tanítói lelkek emlékét és hatását mindnyájan 
őrizzük és érezzük még késő öregségünkben is. Találkozhatunk ve-
lük a kisdedóvótól az egyetemig minden lépcsőjén a nemzet neve-
lésének. Nagy nemzeti érdek, hogy ez a tanítólélek minél szélesebb 
területre ter jedjen s minél jobban megizmosodjék a nemzet neve-
lésének hivatásos munkásai között. 

örömmel láttam mindig, hogy a magyar polgári iskolai ta-
nárságban él és erős ez a tanítóiélek. Merem állítani, hogy erősebb 
és általánosabb, mint a nemzeti nevelés más munkás csoportjai-
ban. A régi Paedagogiumot szerették némelyek „Módszerraktár"-
nak nevezgetni. Inkább humorizálni akar tak ezzel, mint dicsérni. 
Már pedig ez egyike a legnagyobb dicséreteknek, amit egy tanár-
képző intézetről el lehet mondani. Mert hogy a „mit tanítsunk?" 
kérdése megelőzi a „hogyan tanítsunk?" kérdését, ez olyan magá-
tól értetődő dolog, mint ahogv pl. a szakács nem tud addig ételt 
ké szíteni, amíg nincsen meg a hozzávaló nyersanyagja. Ezt a m a -
gától értetődő követelményt: a tanárnak szükséges szaktudás 
megadását nem kell külön a lelkére kötni egyik tanárképzőnek 
sem, — hisz mindenik azzal kezdi. De amelyik ezzel be is végzi, 
arról kétségben vagyunk, hogy váj jon megilleti-e a tanárképző 
név? Csak akkor szolgál rá az intézmény a tanárképző névre, h a a 
"hogyan?" kérdésének is szolgálatába áll, még pedig a kérdés je-
lentőségének megfelelő mértékben. 

Az egykori Módszerraktárnak próbaműhelye volt a gyakorló 
iskola. A nagy rázkódásból az intézetnek ez a szerve épségben 
került ki. Zökkenés nélkül folytathatta és fejleszthette tovább 
m u n k á j á t Szegeden. Hogy milyen sikerrel, annak sokféle híre j u -
tott el erre mifelénk is. Egyik részlete e munkálkodásnak ez a nagy 
könyvsorozat. 
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Szerte az országban ugyan mindenütt folyik a módszer fejlesz-
tésének munkája , de a gyakorló iskolának ez épen különleges fel-
adata. Neki kell a jövő tanárnemzedéket a taní tómunka módjába 
bevezetnie. Nagy szolgálatot tesz a köznek, amikor így szerzett 
tapasztalatai kincsét a már munkában levő kar társaknak is ren-
delkezésére bocsátja. 

E könyv számot ad általában a fizikatanítás módszereiről, a 
történeti fejlődés tanulságos u t j án vezetve az olvasót. Természe-
tes azonban, hogy — mint társai is — a nem épen teljesen ú j , 
de elismert értékre és általános figyelmre csak a mai időkben 
jutott elvnek: a „munkaiskola" — vagy mondjuk inkább cselekvés 
iskolájának — elvét a k a r j a elsősorban szolgálni s megvalósitásá-
nak módjá t bemutatni . Nem merném divatosnak nevezni az ú j 
módszert, mert ebben a jelzőben időhöz kötöttség árnyala ta van; 
már pedig minden módszertani elvben van valami maradandó. 
Azt hiszem és sokan hisszük, hogy épen a cselekvés elvéből na -
gyon sok fog megmaradni . 

Hogy a tanuló a passzív figyelés helyett cselekvően is részt 
vegyen az ismeretszerzésben, ez megkapó gondolat. Két területen 
várha tunk ettől jelentékeny hatást : az érdekkeltés és az ismeret-
rögzités területén. Ezek közül a fölkeltett érdeklődés nem csupán 
az ismeretszerzés a n y j a és ösztöne a többretörekvésnek, hanem 
nagy hatása van a jellem alakulására is. 

Nagy érdeklődéssel olvastam eddig is, és várom a következő 
kötetekben, hogy a többi tárgyakban hogyan tudnak helyet jut-
tatni a cselekvés módszerének? A Fizikával szemben nincsen ilyen 
gondom, az maga kinállmzik erre az eljárásra. Bőségesen a d j a az 
a lkalmakat és lehetőségeket. 

A lehetőségeket is? — kérdik a módszer ellenzői — honnan 
vegyük azt a sok eszközt, kivált mai szegénységünkben? 

A szegénység kényszere itt épen kezére játszik a módszer lé-
lektanilag helyes alkalmazásának. Épen a mi iskoláink 13—14 
éves tanulóit kevésbé volna helyes a kész szertári eszközök fizi-
k á j a elé állítani, mint inkább a mindennapi élet fizikai jelenségei-
ben adni nekik tájékozódást. Minden szemléletük, minden moz-
dulatuk tömegesen veti és vetette eddig is eléjük ezeket a jelen-
ségeket. Némelyeket ezek közül nem vesznek észre, mások a meg-
szokottságnál fogva tudattalanok lesznek, egyesek iránt érdeklődni 
fognak, amíg megint ú jak másfelé terelik figyelmüket. Minden-
esetre van már bennük egy csomó szemlélet és tapasztalat, ami 
irányításra vár. Ezeket a mindennapi élet tárgyain szerezték. Lo-
gikus, hogy az irányító rendezés is ezeket használ ja fel. Egy pálca, 
fonál, drót, deszka, kavics, homok, víz, stb. mind kézügyben van-
nak erre a célra. 

Ebből a zűrzavarból kell a tanárnak összerendeznie mindig 
azt, ami egy-egy tanítási egység -céljához e l ju t ta that ja . Nehéz 
munka ; sok próbálgatásába fog kerülni, amíg csupán egyetlen 
óra munkatervét is megállapít ja. 
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Tegyük hozzá, hogy a heurisztika is belekivánkozik a cse-
lekvés módszerébe. Tud juk azonban, hogy a gyermektől nagyon 
ri tkán telik használható ötlet. Az alkalmazható feltalálások felé 
is a tanárnak kell őt irányítania. Ámde úgy, hogy a tanuló mégis 
azt higyje, hogy túlnyomó részben saját erejéből jutott el a cél-
hoz. Ez pedig nagy művészet. 

Nehéz munkát és művészetet követel e módszer a tanártól. E 
könyv nagyszámú, jól kipróbált részletpéldával segíti a kar társa-
kat a nehézségek leküzdésében. 

A fizika tételei túlnyomórészt mennyiségi összefüggéseket tar -
talmaznak. Ehhez szabatos adatokra van szükségünk. A szabatos-
ságot meg fogjuk követelni a tanulók gyakorlatában is, de azzal 
a meggondolással, hogy eszközeik kezdetlegessége korlátot szab e 
követelménynek. De amelyik tanuló a maga m u n k á j á t is belevitte 
már, hogy tételét lehetőleg pontos adatokkal támogassa, az bizo-
nyára egészen fölfokozott érdeklődéssel fogja szemlélni a jólké-
szült szertári eszközökkel való bemutatást. A tanár demonstrá-
ciójának ilyenkor az összefoglalás szerepe jut. 

De jut neki m á s szerep is. Sem az idő, sem a lehetőség nincs 
meg az egész tanításanyagnak tanuló-gyakorlatokban való feldol-
gozására. Ezenkívül számbaveendő a tanuló nagyobb tárgyi ér-
deklődése, amit attól várhatunk, hogy a tárgy egyes részeivel már 
cselekvően foglalkozott. Ez az érdeklődés időnként a r ra kívánko-
zik, hogy az ú j ismereteket gyorsabb tempóban kapja, mint a saját 
próbálkozásai lassú út ján. 

Ju t tehát bőségesen tér a tanár demonstráló tanításának is. 
A cselekvés módszere nem lehet kizárólagos, — még a fizikában 
sem. A módszer túlzó híveit a próba meg fogja győzni erről. S eb-
ben egyúttal megvan a felelet a módszer ellenzőinek ama szokásos 
ellenvetésére is, hogy nem lehet minden egyes osztály tanulóival 
íölfedeztetni egy-egy tudományt. 

E könyv lelkes híve az ú j módszernek. De az ú j hívek szer-
zésére törekvő lelkesedés nem viszi túl a bölcs mérséklet határain. 
Meglátszik, hogy szerzője nem újonc ezen a területen; lehiggadt 
tapasztalatok ta la ján áll. 

Az elszámolás pozitív eredménye gyanánt kétségtelenül meg-
marad, hogy a cselekvés módszere nagy értékkel gazdagítja a ta-
nítást, azáltal, hogy visszaviszi időnként a tanulót az ismeret-
szerzésnek ősi, legtermészetesebb módjához. 

Budapest, 1933. augusztus hó. 
Dr. Kovács János. 



Előszó. 
Jelen kötettel a mult évben megindult vezér könyv-

sorozatnak újabb egysége kerül a tanárság elé. 
Ez a könyv nem tarthat számot a teljes vezérkönyv 

címére. A fizikának alig egy-két tétele foglalható egybe, 
mint tanítási típus, hiszen mindenütt más-más eszközök 
használata szükséges. Előttünk a német vezérkönyvek pél-
dája, amelyek közül nem egy 500—600 oldalas munka. 
Ilyen terjedelmű könyv kiadása a mi viszonyaink mellett 
teljesen észszerűtlen volna, a felvevőkör kicsinysége miatt. 

De nem is tűztem magam elé azt a célt, hogy a fizika 
tanításában velem egyforma, vagy nagyobb jártassággal 
bíró kartársaimat oktassam. Feladatom a gyakorló iskola 
céljának megjelelően a tanárjelölteknek a tanítás gyakor-
latába való bevezetése. Ez pedig a szemináriumok és a 
jelöltek gyakorlati tanításainak alkalmával oldódik meg. 

A gyakorló iskola kettős célt tűzött maga elé. Ezek 
közül az első és mindenek felett álló az a törekvés, hogy, 
az oklevelet elnyerő polgári iskolai tanárjelölt ne csak 
a szaktudományok és általános pedagógiai ismeretek fegy-
verével, hanem gyakorlati készséggel is kerüljön az is-
kolák padjai elé. Teljes tanítói kiforrott egyéniséget nem 
adhat, a közmondást nyugodtan formálhatjuk ilyenféle-
képen: a jó tanár holtig tanul. De eléri azt, hogy a didak-
tikai fogásokkal és törekvésekkel megismerkedik, s út-
mutatást nyer a további önképzésre. 

Másik célja a gyakorló iskolának az, hogy a didak-
tikai eljárások fejlődésével lépést tartva azokat kipróbálja 
s a próbát és annak eredményeit a jövő tanárgenerációjá-
val megismertesse. 

Ilyen didaktikai újítás a mindinkább előtérbe nyo-
muló munkaiskolái gondolat, amely a tanulóktól több akti-
vitást, de több aktivitást kíván a tanártól is. Csakhogy 
a tanár aktivitása egyrészt eltolódik az óráról az óra 
előtti előkészületre, másrészt a legnagyobbfokú önmegtaga-
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d á s t k í v á n j a , a t an í t á s i ó r a a la t t a m a g a s z e m é l y i s é g é n e k 
h á t t é r b e n - t a r t á s á v a l . 

B á r m e l y i sko la m e g e n g e d h e t i m a g á n a k azt a f é n y -
űzést , h o g y egy-egy d i d a k t i k a i ú j í t á s b a t e l j e s e r e j é v e l be í e -
i ' eküd jék , ú g y s z ó l v á n f e j e s t u g o r j é k . A g y a k o r l ó i s k o l a 
a z o n b a n e l s ő n e k eml í t e t t cé l j a m i a t t e léggé m e g n e m a la -
p o z o t t t a n í t á s i e l j á r á s o k m a r a d é k t a l a n fö lvé t e l ébe n e m m e -
he t . N e m é p í t h e t ü n k a t a n á r j e l ö l t e k elé o l y a n sze l l emi 
P o t e m k i n - f a l v a k a t , a m e l y e k m e g v a l ó s í t á s á r a a z u t á n n i n -
c s e n m ó d az élet i s k o l á j á b a n . 

E z a m e g g o n d o l á s d i k t á l j a az ú j ú t a k o n v a l ó l a s sú 
h a l a d á s t . E z b i z to s í t éka a n n a k , h o g y m e g t a r t j u k a r ég ibő l 
azt , a m i j ó és á t v e s s z ü k az ú j b ó l , a m i j o b b a rég iné l . 

I ly i r á n y ú k í sé r l e t e ink t e h á t e l s ő s o r b a n a j ö v ő t a n á r -
g e n e r á c i ó i n a k s zó lnak . Mi h a s z n á t v e h e t i k a m á r r é g e n 
m ű k ö d ő k a r t á r s a k e n n e k ? 

M i n d n y á j a n a r r a t ö r e k s z ü n k , h o g y t a n í t á s u n k a t j o b b á 
és e r e d m é n y e s e b b é tegyük . E z i r á n y ú t ö r e k v é s e i n k köz-
b e n a g y a k o r l a t b a n a z o n o s m e g g y ő z ő d é s r e és e l j á r á s r a 
j u t u n k , h a e g y m á s e r e d m é n y e i r ő l n e m is t u d u n k . A m i n t 
a z o n b a n eg}T-egy közös megbeszé l é sen , v a g y í r á s o n ke re sz -
tü l azt t a p a s z t a l j u k , h o g y a z o n o s n y o m o k o n h a l a d u n k , 
e l j á r á s u n k b i z t o s a b b á és e r ő t e l j e s e b b é vá l ik . 

É p e n azér t , m e r t kevés o ly m o n d a n i v a l ó n k van , a m i 
a k a r t á r s a k e lőt t ú j s á g vo lna , n e m t a r t o t t a m s z ü k s é g e s n e k 
m i n d e n t é m á t a p r ó l é k o s a n rész le tezn i , h a n e m csak h a g y 
v o n á s o k b a n m u t a t o m m e g a l e g f o n t o s a b b r é sz l e t eke t és 
h a l a d á s i i r á n y t . 

T e r m é s z e t e s az is, h o g y ez az ú t i r á n y n e m fog m i n -
d e n k i n e k megfe l e ln i . E g y é n i s é g e i n k k ü l ö n b ö z ő k , s m i n d e n ' 
e l j á r á s u n k a t ez az ö n á l l ó egyén i ség k o r l á t o z z a . N e m kí-
v á n h a t ó egy k ö n y v í r ó j á t ó l s e m t e h á t , h o g y egyén i ségé t 
e l n y o m v a , m i n d e n k i n e k e g y f o r m á n te tsző ó v a t o s k ö z h e -
l y e k r ő l s z ó l j o n . 

K é r d é s , v á j j o n a m a i s ú l y o s a n y a g i v á l s á g i d e j é n 
i d ő s z e r ű - e a k ö n y v ü n k s z e l l e m é n e k m e g f e l e l ő ú j í t á s ? 

H a s z n o s n a k vé l em itt idézni S c h n e l l e r A r t ú r n é m e t 
t a n á r 1932-ben m e g j e l e n t k ö n y v é n e k ( P h y s i k a l i s c h e r Ar-
b e i t s u n t e r r i c h t ) e lő szavábó l a k ö v e t k e z ő két b e k e z d é s t : 

»Ma h a z á n k a l e g n a g y o b b s z ü k s é g b e n v a n . N é m e t -
o r s z á g i sko lá i t k e m é n y e n é r i n t i k a s z ü k s é g r e n d e l e t e k , a m e -
l y e k n e k p u s z t í t ó h a t á s á t m é g n e m l ehe t e l ő r e l á tn i . Mély 
c s a l ó d á s és e l k e s e r e d é s f o g t a el a t a n í t ó s á g köre i t . Mind ig 
n j b ó l t a p a s z t a l n u n k kell , h o g y m u n k á n k a t m i l y e n kevéssé 
é r t i k és b e c s ü l i k meg . Mit a k a r m é g i lyen k ö r ü l m é n y e k 
közö t t egy f i z ika i m u n k á l t a t ó o k t a t á s r ó l szóló k ö n y v ? E g y -
á l t a l á n k e r e s z t ü l v i h e t ő m é g a m u n k á l t a t ó t a n í t á s ? 

D a c o s a n igent m o n d o k , m e r t t u d o m , h o g y m i n d e z e k 
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dacára sorainkban él a felelősségérzet azzal az ifjúsággal 
szemben, amelyik nem oka ennek a nyomorúságnak. Sőt 
épen ma remélem, hogy írásom mindenkinek meg fogja 
mutatni azt az útat, amelyen a legszerényebb eszközökkel 
átlábalhatjuk ezt a nyomorúság idejét, hogy ezáltal sza-
kunknak nagy képzőértékeit az ifjúság számára megtart-
hassuk.« 

Mondhatunk-e mi, maroknyi magyarság fiai mást? 
A mi igenünknek még dacosabbnak kell lennie. Egy hat-
van milliós népet megsemmisíteni, ha csak kevéssé is él 
benne a nemzeti öntudat és az élet akarása, emberileg 
lehetetlennek látszik. De nekünk minden akaratunkat meg 
kell feszíteni, minden bennünk és fiainkban szunnyadó, 
erőt teljes mértékben ki kell fejleszteni, ha a reánk tor-
nyosuló csapások alól menekedni kívánunk. 

A szűk anyagi viszonyok hozzák magukkal, hogy esz-
közeinkben a legegyszerűbb, legolcsóbb, de azért kielégítő 
eredményt adó eszközöket használjuk fel. Ezek alapján 
jobbat és tökéletesebbet készíteni, vagy készíttetni tisztán 
anyagiakon múlik. 

Csak olyan eszközöket és kísérleteket írtam le, ame-
lyeket tanításaink során felhasználtunk, vagy azon kívül 
pár tanulóval kipróbáltam. Ezek során sok ajánlott esz-
közt és kísérletet mással kelleti kicserélni, ujabb és jobb 
megoldásokat keresni. Ez a munka folyik tovább, s ered-
ményeiről időnkint »A Cselekvés Iskolája« című folyó-
iratunkban fogunk beszámolni. 

Kérem a Kartársakat, hogy könyvemet olyan jóindu-
lattal fogadják, mint amilyen ügyszeretettel azt én útjára 
bocsájtom. 

Szeged, 1933. augusztus hó. 
Matzkó Gyula. 
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A fizikatanítás módszerének fejlődése. 

Valamely tudományágnak iskolai szerepe elsősorban az ille-
tő tudományágnak kifejlődésétől és a mindennapi életben elfog-
lalt helyétől függ. Az iskola mindenkori konzervativizmusából kö-
vetkezik, hogy valamely tudományág fejlődése messze előre h a -
ladt, m á r magát az életet is meghódította, amikor az élet 
sürgető szavára végre helyet talál az iskola tantárgyai között 
is, vagy fejlődik tovább. 

Amint a görög-római műveltségben és irodalomban a termé-
szettudományok szerepe mellékes volt s ennek következtében a 
humanizmus is elhanyagolta, épenugy az iskola sem vette tanul -
mánya i sorába. 

A legrégibb korokban is voltak az emberiségnek olyan ismere-
tei, amelyek a fizika területére tartoznak s ezeket utódaiknak vagy 
a családban vagy az iskolákban továbbadták, de sem a mai érte-
lemben vett rendszeres fizikai gondolkodásról, sem annak rend-
szeres átadásáról szó nem volt. 

A fizikai ismeretek hosszú ideig a filozófiával kapcsolódnak 
össze s Aristoteles az első, aki a kettőt szétválasztja. Munkái két 
szempontból váltak nagy jelentőségüekké. Elsősorban összefog-
lalja mindazt, ami eredményeket az ő koráig a fizikai tudomány 
elért, másodsorban a tudománj-ok rendszerének alapjait veti meg. 
Hatása példátlan volt a későbbi korokra. Aristoteles és a tudo-
m á n y hosszú századokon át egyet jelentett. 

A reformáció koráig Aristoteles a természettudományokban 
megdönthetetlen tekintély, akinek dogmaként felfogott irásai és 
tételei uralkodnak egyetemeken és középiskolákon kivétel nélkül 
egészen a XVII. századig. E3 a dogmatikus felfogás nem enged 
meg kételkedést, kérdést, kísérletet, tehát tanítási formája sem 
lehetett más, mint ami a humaniórák tanításában is uralkodó 
volt: a kísérlet és szemléltetés nélküli folyamatos előadás, a for-
rásmunkák felolvasása és kritika nélkül való betanítása. 

Amíg Aristoteles minden tapasztalat felett álló tekintélyét Ga-
lilei, Kopernikus, Kepler és Newton meg nem döntötték, addig a 
tanítás módjának megváltoztatásáról szó sem lehetett. Verulámi 
Bacon és mások fellépésére indul meg az a szellemi forradalom, 
amelynek eredményeképen a tudományos kutatásban elfoglalja az 
őt megillető helyet a tapasztalat, kísérlet, az induktív módszer. 

Az iskolákra és a tanítás módjá ra azonban még hosszú ideig 
nincs hatása az u jabb tudományos munkálkodásnak. 
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Vives az első, aki az ú j tudományos módszert az iskolák taní-
tásába is be akar ja vinni, azonban Comenius Amos János az, aki-
nek ebből a szempontból legnagyobb hatása volt az iskolákra. 

Comenius valószínűleg Bacon hatása alatt mond ja Didactica 
magna- jában „A tanításnak a dolgok reális szemléltetésével, nem 
pedig verbális leírásával kell kezdődnie. Csak ilyen szemléletből 
eredhet biztos tudás". (Bacon: az ember igaz tudása annyi, ameny-
nyit kísérlettel, vagy megfigyeléssel tapasztalt.) Ő az első, aki ter-
vezeteiben az alsó és középfokú iskolákban a fizikai ismeretek-
nek is helyet ad. Orbis pictus-ában először nyúj t természettudp-
mány i olvasmányokat képekkel. 

Ebben az időben a fizikai ismeretek még hiányoztak az alsó-
fokú oktatásból. Vives, Andrea, Alsted, Bacon, Weigel, Ratichius 
és nem utolsó sorban Comenius hatására lassan a fizikai ismere-
tek tanítása is bevonul az iskolákba, egyelőre persze még nem 
min t különálló tárgy. így Eleury apát (1640—1723.) a tudnivaló-
kat három csoportba sorolja, 1. minden embernek szükséges isme-
retek, 2. a vezető osztály emberei részére szükségesek, 3. ériékes 
és hasznos, de inkább csak a kivételes tehetségűeknek szükséges 
ismeretek. Ez utóbbiakhoz sorolta a fizikát is. Ha e besorolás 
pem is felel meg a mai felfogásnak, abban az időben annál ú j -
szerűbb volt. 

Az első törvényes intézkedési ezirányban a németországi Go-
thában lát napvilágot, ahol 1642-ben Jámbor Ernő megbízásából 
Reyher András, a gothai latiniskola rektora kidolgozza „iskolai 
módszerét". Ennek 1662-ben megjelent kiadása először veszi fel 
hivatalosan a tananyagba „természeti dolgok és más hasznos tu-
dományok" tanítását is. 1657-ben az alsófokú iskolák részére írt 
könyvében, a „Realienbuch"-ban a következő négy fejezet szere-
pel: 1. természeti dolgokról, 2. néhány hasznos tudnivaló, 3. lelki 
és világi dolgok, 4. néhány házi szabály. A fizikai anyagban 
uralkodó a meteorológiai ismeretek. Taneszközökül megemlíti az 
iránytűt, súlyokat, a fonal vízszintezőt, mágneseket, homokórát, 
stb. Bár a gyakorlati élet szükségleteit t a r t j a szem előtt, előfor-
dul benne egypár felesleges kuriózum is. 1672-ben az ú j abb ki-
adásban módszeres utasításokat is ad, amelyek közül legjelentő-
sebb a szemléletesség és a tanulók öntevékenységének elve. 

A fenti rendelet azonban megengedte, hogy ahol egytanítós az 
iskola, ott a fizikai ismeretek mint olvasmányok szerepelhetnek 
s taneszközök használata helyett azok rajza is elegendő. Ennek 
azután az lett a következménye, hogy a megengedett kivétel lett 
a szabály, mert igv a tanító m u n k á j a könnyebbé vált. No meg bi-
zony az akkori tanítók ismeretei is igen hiányosak voltak. Hiszen 
még 1715-ben szellemidézéssel és kincskereséssel foglalkoznak a 
jénai diákok is. 

A Jámbor Ernő által szentesített „Methodus" példája lett a 
többi német államok tanügyi szabályzatának, pl. Braunschweig, 
Hessen tartományokban is. 



Ebben az időben már természettani találmányokkal kezdenek 
sokan foglalkozni, az ilyen ismeretek iránt felébred az érdeklő-
dés. Ez elől a szellemi mozgalom elől nem tér ki Francke Hermán 
Ágost és követői, a pietisták sem. Bár a belsőséges, kegyes vallá-
sos nevelés lebeg szemük előtt, belátják, hogy a nagyobbmértékű 
tudás mindenkit hasznosabb tagjává tesz a társadalomnak. Ezért 
felveszik a reáliákat is, közöltük a fizikai ismereteket a tanítandó 
dolgok közé, tervbe veszik műhelyek látogatását s ilyeneket maguk 
is berendeznek. Azonban ezek csak másodrangú szerepet játszot-
tak náluk. .Francke szerint arra valók, hogy a tanítás közötti idő-
ket kitöltsék, a tanulók játszva, komoly munkálkodás nélkül fog-
lalkozzanak vele s főcéljuk, hogy a gyermekek ezekből is istent 
ismerni és dicsérni tanulják. Az oktatás a lapja a szemlélet volt, 
amely célból fizikai szemléltető eszközöket használt. Az ő intéz-
ményei voltak csírái a polgári és reáliskoláknak. 

Francke hatása nagy és általános volt. Intézeteinek mása ke-
letkezik mindenütt . Hazánkban eszméinek főbb követői voltak 
Bél Mátyás és szenicei Bárány György. 

Basedow és követői, a filantropisták némely intézetében a 
fizikaoktatás a szemléleten és kísérleten nyugodott ugyan, de a 
legtöbb helyen a kísérletet a képek helyettesítették, vagyis csak 
látszatra volt szemléltetés. Az ismereteket ők is játékosan, tehát 
öntevékeny munka nélkül kívánták a gyerekkel elsajátíttatni. 

Rochow a minden ember részére szükséges tudnivalókat olva-
sókönyvvel kapcsolatban igyekszik nyújtani . Az ő hatására jelen-
nek meg egymásután a különböző „barátok" (Kinderfreunde, 
Henkfreunde, Jugondfreunde, Yolksschulfreunde, stb.) Ezekben az 
olvasmányokhoz lűzve elszórtan fizikai ismeretek is kapcsolód-
nak, sőt végül olyan olvasókönyv is megjelenik, amelyikben kü-
lön fizikai olvasmányok szerepelnek. 

Ez volt a fizika „olvasási módszerének" ideje, amelyet 1854-
ben a porosz szabályzatok még mindig követendőnek találnak. Pe-
dig ebben az időben a természettudomány már hata lmas lépések-
kel haladt előre diadalmas út ján. A vasút, a gőzhajózás, a táv-1 

iró megkezdi világot átalakító munkáját , a tudósok egész serege 
végzi csodálatos kísérleteit és felfedezéseit. Amíg a természettu-
domány ok rohamosan fejlődnek, iskolai szerepük a legnyomorúsá-
gosabb gúnyképen áll velük szemben. 

Végre nagy sokára a fizika is önálló tárgynak lép elő a tan-
tárgyak sorában, úgy az alsófokú, mint középfokú iskolákban. 

Eddig is voltak már buzgó és kiváló tanítók és tanárok, akik 
a fizikát lelkiismeretesen és különállóan tanították, bár ezt sem-
miféle szabályzat, vagy rendelet kötelezően nem írta elő. 

Az 1780-tól kezdődő időszakban azonban az államok vezetői 
belátják, hogy a tanügy főképen állami feladat. Utasítások, sza-
bályzatok jelennek meg, amelyek az iskolaügyeket minden vonat-
kozásukban szabályozzák, így többek között a tantárgyakat is 
előírják. Ekkor kezdi önálló létét a kötelező fizikaoktatás. 
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A fizikatanításban az idők folyamán négy tipusú tanítási el-
já rás alakul ki, 

1. a dogmatikus tanítási forma, 
2. a demonstrációs előadó tanalak, 
3. a demonstrációval dolgozó kérdve-kifejtő tanítás, 
4. a tanulói kísérleteken nyugvó tanítás. 
A dogmatikus, vagy folyamatos tanítási eljárás egyszerűen 

előadás, amelyben a legritkább esetben szerepelt kísérlet, fő esz-
közei a kréta, tábla és szivacs, ami miatt a „kréta-szivacs fizika" 
gúnynevet kapta. 

Amikor a fizika bevonul a taní tandó ismeretek közé, ugyan-
azt a módszert alkalmazzák tanításában, mint amely akkoriban 
a humaniórákban szokásos volt. Hiszen nemi is azért vezették be 
az iskolákba, min tha szellemi képességeket kifejlesztő voltát felis-
merték volna, hanem mert az általa nyújtott ismereteket az élet-
ben szükségeseknek ismerték fel; tehát tisztán anyagi okokból. 
Hogy ezt az egyoldalúságot enyhítsék, céljául vagy vallási, er-
kölcsi tanulságokat erőltettek beléje, vagy a babona elleni küzde-
lemre állították be. Kiindulása is deduktív volt, a nyelvi tárgyak-
nak megfelelően. Ezeknek még m a is megvan a nyoma, amikor 
sokan nem tudják a fizikát másképen megkezdeni, mint a termé-
szettan, az anyag, a tünemény, ü, test, stb. definíciójával. 

Ez a tanítási mód, amely a tanulók teljesen passzív maga ta r -
tását követelte meg a tanítás alatt, igen alkalmas volt arra, hogy 
minden érdeklődést csirájában elfojtson a tanulókban, a fizikát 
mindörökre megutáltassa. Dó még m a sem mondhat juk , hogy ez 
az el járási mód a múlté. Tagadhatat lan, hogy ezzel a módszerrel 
lehet a legszebb látszateredményt elérni, a legszebb feleleteket ki-
sajtolni. Ezzel a módszerrel lehet a legtöbb anyagot elvégezni, mert 
nincs tekintettel a tanulók befogadóképességére, a tanár önmaga 
dönti el, vájjon áz előadott anyag elegendő-e, vagy sem. Kényel-
mes is ez a mód, mert a legkevesebb tanári munkával jár. Az ön-
tudatlanul is könyebbségét kereső tanár részére pedig igen jó 
ürügyül szolgálnak ezen út követésére a fizikai tanterem, vagy 
felszerelés hiánya, vagy csak fogyatékossága is. 

Ez a tanítási módszer m a már súlyosan elítélendő fecsegés a 
természetről. 

Csakhamar felhangzik ez ellen a módszer ellen a pedagógusok 
kiválóbbjainak hangja . Dinter a párbeszédes formával aka r j a 
életteljesebbé tenni, Harnisch az induktív módszer alkalmazását 
követeli. Diesterweg élesen rámuta t a fizika öncéljára, amely fe-
leslegessé leszi, hogy idegen területről keressünk a fizikának cél-
kitűzést. Szerinte a f izikatanítás célja 1. a jelenségek és tapasz-
talatok megismerése, 2. lefolyásuk ismerete, 3. a létrehozó okok 
kikutalása. Az erőszakolt erkölcsi tanulságok ellen foglal állást, 
mondván, h a a tárgyban van, erkölcsnemesítő vonás, az erőltetés 
nélkül is napvilágra jut. 
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A módszer megváltozásában azután döntő szerepe van két ki-
váló pedagógusnak; az egyik dr. F. G. Crüger, a másik dr. B 
Schwalbe. 

Az 1850-es évek tá ján Crüger nemcsak erősen t ámadja a dog-
matikus eljárást, hanem tanácsokat is ad egy jobb módszerre. Ab-
ban lá t ja az eddigi fizikatanítás eredménytelenségének okát, hogy 
hiányzott belőle az az alap, amelyre egyedül építeni lehet: a kí-
sérlet. Az eredmény biztosítása érdekében a tanítandó anyagot erő-
sen, meg kell rostálni, háttérbe szorítani a túltengő mathematikai 
részleteket, kidobálni a tisztán játékos alkalmazásokat, bonyolult 
eszközök és kísérletek helyébe egyszerűeket beállítani, kiemelni az 
időjárási jelenségeket s egyéb, a mindennapi életből ismeretes je-
lenségeket. 

A tanítási el járásra vonatkozólag három fokozatot állapít 
meg, 1. a kísérletek elvégzése, 2. analógiák keresése, 3. a törvény 
megállapítása. 

Amikor az induktív módszer szükségét hangoztatja, arra a 
menetre gondol, amelyet ma genetikus módszernek nevezünk. 
„Valamely tudomány története magának a tudománynak mód-
szere." 

Több tankönyve jelent meg, amelyek közül egypár a leg-
utóbbi ideig használatban volt. 

Amíg Crüger a természettannak gyakorlati hasznát hangsú-
lyozza, addig Schwalbe annak nevelő értékét emeli ki. Szerinte a 
tanulót arra kell képessé tenni, hogy az induktív eljárást más dol-
gok és viszonyok közölt is önállóan és ítéletképesen alkalmazni 
tudja . Elsőrangú követelménynek tartja, hogy még az elemi fo-
kon tanító egyénnek is magas tudományos képzettsége legyen; 
sőt ez fontosahb, mint a módszeres ismeretek, amelyek szerinte 
vagy értéktelen szólamok, vagy oly elvek, amelyekre minden gon-
dolkodó ember maga is rájön. Természetesen ezt az elvet ma már 
senki sem vallja. 

Schwalbe és Crüger hatása alatt megindul a demonstrációs 
tanítási eljárás kidolgozása. Xetoliczka, Arendt, Hauptmann, Bilt-
ner, YVilbrand és mások, minden országban tiszteletre méltó pe-
dagógiai munkásságot fejtenek ki, amely munkásság napjainkban 
sem szűnt meg. Hazánkban egyike az elsőknek és kiváló munkása 
a demonstrációs módszernek volt Szíjártó Miklós (1862—1932), 
Eötvös Lóránt báró tanítványa, aki utolsó 28 évében a gyakorló 
gimnázium tanára volt. Első azok között is, akik a laboratóriumi 
fizikai gyakorlatokat a középiskola felső osztályaiban bevezették. 
Legjelentősebb m u n k á j a volt, hogy Abraham Henrik kétkötetes 
könvvét „Elemi fizikai kísérletek gvüjteménye" címen lefordí-
totta. 

A demonstrációs tanítás menetét általában a következőkben 
rögzítették: 1. a tünemény megfigyelése, 2. a törvény levezetése, 3. 
a törvény fogalmazása, 4. az alkalmazás foka. Néha a vizsgálat a 
törvényszerűségből indul ki. A demonstráló tanítás központja a 
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tanár, amint az a módszerrel foglalkozó könyvekből is kiderül, (pl. 
Hauptmann: „A természettan tanításának metodikája" cimű köny-
vének egyik fejezete: „A tanító a kísérleti tanítás középpontjá-
ban") . 

Kezdetben a demonstrációval kapcsolt tanítás is előadó volt, 
később Herbart-Ziller hatására ebbe is bevonul a kérdve-kifejtő 
eljárás. Ezt az eljárást úgy tekintették, mint amelyik alkalmas a 
tanulót is bevonni tevékenyen a tanításba. „Általában áll az a 
tétel, hogy a természettani tanítás nem előad, hanem lehető gyak-
ran a tanulók közreműködését is igénybe veszi. Miután tapasz-
talat szerint az együttműködés biztosítására a legjobb eszköz a 
kérdés, előnyt kell adni a kalekizáló tanítási alaknak. A kateki-
záló három (repetitáló, egzamináló és heurisztikus) forma közül 
bár alkalmilag mindegyik előfordul, leggyakrabban a heurisz-
tikus, vagyis kérdve-kifejtő alkalmazandó. A kérdező tanalak az 
egyetlen eszköz a tanuló figyelmének biztosítására." „Az eszköz 
leírása után következik a legfontosabb pil lanat: a tanár részére 
a kísérlet végrehajtása, a tanuló részére a tünemény megfigye-
lése." 

Aránylag elég hamar kialakult az a vélemény, hogy a fizi-
kataní tás módszere a legtökéletesebben kidolgozott és a leglezár-
tabbnak tekinthető minden tantárgy módszere között (Ostermann 
és VVegener, Lehrbuch der Pädagogik.) 

A nyugodtnak látszó vizeket azonban ú j a b b eszmeáramlatok, 
ú j a b b életviszonyok lassankint megzavarják. Belátják a pedagó-
gusok, hogy a demonstrációs fizikatanításnak is vannak igen 
nagy hiányai. Hiába igyekeznek az iskolák a legtökéletesebb kí-
sérletek százaival á tadni tanulóiknak a tudományos eredménye-
ket, ez a törekvés kissé s iralmas eredménnyel jár. Az iskolázottak 
legnagyobb tömegénél az átvett ismeretek holt anyaggá válnak, pár 
év alatt eltűnnek. Pedig az élet mást követel. A technika roha-
mos fejlődésével kapcsolatban átalakul az ipar, a m u n k a a gyá-
rakba koncentrálódik. A nemzetek között minderősebben kialakul 
az ipari versengés, amely lassankint minden államot a lehető 
legnagyobb erőkifejtésre utal. Felismerik azt a tényt, hogy eb-
ben a versenyben az az á l lam járhat elől, amelyiknek legtöbb 
munkása, legyen az vezető szerepet betöltő mérnök, vagy egyszerű 
munkás , a gyakorlati élet modern követelményeinek megfelelni 
tudó produktiv szellem, aki önállóan, cselekvően képes az életbe 
kapcsolódni. 

A demonstrativ tanítási el járásnak h ibá jául rópák fel, hogy 
lényegében csak a tanuló látó és halló érzékét veszi igénybe; egy-
oldalú intellektualizmusra épül; csak közvetve hat az akara t f e j -
lődésére; a tanulók mindig csak a tanárral ál lanak szemben, so-
ha sem egymással; a tanár kérdez és a tanuló felel, beszélnie csak 
akkor szabad, h a kérdezik; hiányzik az iskolából a munka öröme; 
tilos az együttmunkálkodás, az egymás segítése; a tanulót tekin-
télyhitre neveli; nem enged meg önállóságot, arra nem nevel. 
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Visszatekintve a múltba, ott az ú j gondolatok alapjait , csí-
rá i t fedezik fel, amelyeket azután az élet sürgető követelményei-
nek megfelelően alkalmazni próbálnak. Fel támad a munkaiskola 
gondolata. De amilyen bizonytalan és sokszor tévesen használt 
fogalom a munka, épenúgy a róla elnevezett iskola is többféle t í-
pust jelent. Ezek két főcsoportba tartoznak, a gazdasági és a 
pedagógiai értelemben vett munka iskolájába. 

Első nyoma Angliában fedezhető fel. VIII. Henrik és Erzsébet 
királynő1 uralkodása alatt (1509—1603) a hata lmas mértékben el-
szaporodott árva gyermekek neveléséről az állam kénytelen gon-
doskodni. Anglia területi gyarapodása viszont szükségessé és le-
hetővé teszi nagy tömeg matróz és gyarmatos elhelyezését. A ket-
tőt egybekapcsolva az árva és szegény gyermekeket külön ezekre 
a célokra nevelik. Tanulnak írni, olvasni, számolni, de emellett 
kézi készségüket és technikai ismereteiket is fejlesztik, amikre 
eljövendő életükben ma jd szükségük lehet. Ezeket az intézmé-
nyeket, amelyek egészen a XIX. század közepéig fennmaradtak, 
working housis, working sc.hoolsnak nevezték. A XVIII. század 
német iskolái, amelyek szintén célul tűzték ki tisztán a gyakor-
lati életre való nevelést, minden egyéb ballasztot kidobva, a szó 
gazdasági értelmében vett munkaiskolák voltak. 

A munkaiskola gondolatát azután Commenius óta sok peda-
gógusnál, h a változó értelemben is, meg lehet találni. Egyik lé-
nyeges jegyének, az öntevékenységnek értelme Commeniusnál 
tisztán a begyakorlásban nyilvánul. 

A fizika szempontjából különösen J. J. Rousseau érdekel 
bennünket, amennyiben Emil neveléséről értekezve elénk tár ja , 
miképen képzeli el a természettani nevelést. Elítéli a kész appará-
tusokat, „mert vagy elriasztja a gyermeket a sok gépezet, vagy 
figyelmét vonja el, holott azt tevékenységére kellene irányítania." 
„Nézetem szerint minden eszközünket magunknak kell előállíta-
ni. Nem úgy gondolom, hogy először az eszközt készítjük el és 
azután végezzük a kísérletet, hanem miután lassankint rá jöt tünk 
körülbelül a kísérletre (a munka menetének megállapítása), las-
sankint kitaláljuk, megalkotjuk az eszközt, amely azt igazolja." 
Minden kísérletnél vagy a környezet tárgyait, vagy egyszerű esz-
közöket kíván használni. „Sztatikai első tanításomnál, ahelyett, 
hogy mérleg beszerzésén fáradoznék, egy botot helyezek a szék 
támláján keresztbe, ha a bot egyensúlyban van, lemérem a karok 
hosszát; a két oldalra m a j d egyenlő, ma jd különböző súlyokat 
helyezek és rájövünk, hogy szükség szerint azokat ide-oda tolva, 
a súlyok és a karok hossza közötti arány szerint található meg az 
egyensúly. így az én kis fizikusom ki tud egyensúlyozni mérle-
get, mielőtt olyat látott volna." Azt kívánja, hogy a világ és a té-
nyek legyenek tanítói, ne pedig a könyvek. A természettant egy-
szerű tapasztalatokkal kezdje megismerni, ne pedig kísérletekkel 
és eszközökkel. A kísérletek folytonos láncolatot alkossanak. A 
természeti törvények keresésében a legismertebb és legfeltűnőbb 



tüneményekből kell kiindulni. Azt kell a gyermeknek taní tani , 
ami az ő korához megfelelő, nem pedig azt, amire talán m a j d ké-
sőbb szüksége lesz. A felesleges fecsegést mellőzni kell, ahoi a té -
nyek beszélnek, mert ezzel csak fecsegővé neveljük. Ha csak mód 
van rá, a l e 11 által neveljünk. 

Rousseaunak sok tévedése volt. Mindenki kénytelen azonban 
elismerni, hogy olyan gondolatokat vetett fel, amelyek az ő korá-
ban (1762) teljesen ú j a k voltak és amelyeket a későbbi idők igazol-
tak. Nagy hatását a körülötte keletkezett irodalom muta t ja . Egyik 
pedagógus méltatásában azt m o n d j a róla, hogy „Emil akkor ta-
nul, ha kedve tar t ja s mikor a nevelőnek mód ja van akként el-
rendezni az alkalmakat, hogy hozzájuk lehessen fűzni valami ér-
dekes és hasznos tudnivalót." Ebben már benne rejl ik a mai Ge-
legenheits-Unterricht, azaz alkalomszerű tanítás és a szabad is-
kola gondolata. „A nevelő beszélget a növendékkel, figyelmezteti 
egyre más ra s a gyermek tudnivágyása és ebből eredő kérdései 
szolgálnak az oktatás fonalául. Legjobb, h a a növendék maga 
talál ja meg a hel\Tes feleleteket." 

Nincs itt helye Rousseau teljes méltatásának, azt minden pe-
dagógus jól ismeri. 

A kézi munká t a fi lantropisták szükségesnek ta r t ják és fel-
használják. Heusinger az egész nevelés középpontjává akar ja 
tenni a kézimunkát (1797). 

Nem kisebb jelentőségű, hogy a liallei egyetemen már ebben az 
időben megváltozik a tanulás és tanítás eddigi módja . A tanárok 
sa já t kutatásaik eredményét ad ják elő, a tanulók pedig önálló 
munkát végeznek szemináriumokban, nemcsak leír ják a tanárok 
előadásait. Az öntevékenység gondolata tehát először is az egye-
temeket és főiskolákat hódí t ja meg. 

A kézimunka szerepe változó tar talommal megtalálható az-
után Pestalozzinál, Erőbeinél. Herbartnál visszafejlődik a gon-
dolat, akinél a kézimunka is csak az intellektuális képzés egyik 
eszközévé válik. 

Nagyobb jelentősége van a munkaiskola gondolatának kiala-
kulásában C. G. Scheubertnek (1803—1878), aki 1848-ban megje-
lent könyvében, „A magasabbfokú polgári iskolák lényege és 
helyzete", mint Gaudig, Scheibner és Kerschensteiner e lőfutár ja 
mutatkozik. Hangoztat ja a szabad és önálló cselekvésre való tö-
rekvés szükségét a tanításban. Ne az iskola és a könyv ad ja a ta -
nulónak az ismereteket, törvényeket és gondolatokat, hanem a ta-
nuló maga szerezze meg azokat saját munkájáva l s erre öt ké-
pessé kell tenni. Meg kell tanítani a gyermeket, hogy segédeszkö-
zöket tudjon felkeresni és használni. Ezért szükséges, hogv fizi-
kai és kémiai eszközök á l l janak rendelkezésére, valamint ú tmu-
tató könyvecske az önálló kísérletezés céljaira, önál ló kutatásai 
számára osztály-, vagy iskolakönyvtár legyen. A tankönyvek he-
lyett iskolai folyóirat készítését a ján l ja , amely apránként m i n -
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pe-

dent hoz, ami a szabad tanítás és a tanulók önálló munkássága 
szempontjából szükséges. Ugy kell az ifjúságot vezetni, hogy ha 
az iskolából a polgári életbe kikerül majd , ne higy-
je magát már mindentudónak, hanem azt, hogy van 
mit kutatnia még és tudja , hogyan kell tovább 
művelődnie. Az osztály munkaközösséget alkot, amely 
kisebb munkacsoportokra van beosztva. A csoport minden 
tag jának megvan a maga feladata egy kísérlet végrehajtásánál. 
Az egyik végzi a kísérletet, a másik ellenőrzi, a harmadik jegyze-
tet vezet róla. Ha a kisérlet nem volt kielégítő, azt megismétlik. 
A. tanulók az iskolában egyesületek tagjai tetszésük szerint s pél-
dául a foglalkozási egyesületben fizikai készülékeket csinálnak. 

Gondolatai a maga idejében idegenek voltak a pedagógusok 
részére. Hogy későbbi kifejlesztői a munkaiskolának mit vettek 
át tőle, nem állapítható meg, miután nem hivatkoznak írásaikban 
bcheibertre. 

1870 után erőteljesebben indul meg a munkaiskolára való 
törekvés. Ennek egyik oka a gyermeknek és a gyermeki léleknek 
megismerése és kutatása. A másik a voluntarizmus, amelyik az 
akaratban, a cselekvésben lá t ja a pedagógiai célt. Az ismeretek 
hata lmasan megnövekednek minden téren, igy például a fizika 
is rohamléptekben halad fejlődésében; ezt a tömeget többé nem 
lehet az agyba mind belegyömöszölni; annak belátására jutnak, 
hogy főcél az embert képessé tenni az iskolában arra, hogy élet-
hivatásába kerülve önmagát tovább tudja képezni a neki szük-
séges területen. Ezekhez járul az ipari, kereskedelmi élet és a szo-
ciális viszonyok átalakulása. A gyáripar háttérbe szorítja a kéz-
művességet, viszont ahol a talajviszonyok miatt a termelés nem 
ad a lakosságnak elegendő kenyeret, ott segítségképen feltámad a 
háziipar s az iskolákba is csakhamar bevonul (természetesen 
először az északi államokban), hogy ezzel is segítségére legyen a 
lakosságnak. Innen azután a kézimunka mint iskolai tantárgy be-
vonul a többi európai állam iskoláiba is. így Németországban 
megalakul a „Yerein íür háuslichen Gewerbefleisz", m a j d a 
„Deutsche Yerein für Knabenhandfertigkeit". Megindul a „Blát-
ter für Knabenhandarbei t" című folyóirat, amelyik később címét 
megváltoztatva tesz „ü ie Arbeitsschule". 

Hazánkba is eljut ez a mozgalom. Brassóban, Pozsonyban 
kézügyességi műhelyek nyílnak; sokan Svéd- és Németországban 
tanfolyamokat végeznek s a tanultakat itthon felhasználják. 1895-
ben Budapesten megalakul a „Kézimunkára nevelő országos egye-
sület". 

Ekkor kezd kialakulni és egyúttal differenciálódni a munkais-
kola. A legkülönbözőbb irányzattal és címmel kelnek életre. Ilyenek 

a „Werkunterricht", műhelyoktatás. Fő vezére Scherer, Seinig. 
A ker t imunka iskolája. 
A cselekvés iskolája (Tatschule, megindítója Lay és Ferriere). 
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A szabad szellemi m u n k a iskolája (Gaudig és Scheibner). 
A német termelőiskola. 
A közösség iskolája. 
A Montessori-iskolák. 
A Dalton-iskolák. 
Ezzel még nincsen kimerítve az ú jabb és ú j abb iskolák név-

sora, amelyek keresik a jobb nevelés és tanítás út jai t . 
Ismertetésük meghalad ják könyvünk kereteit. Csak annyi t 

jegyzünk meg, hogy ezek legnagyobbrészt az elemi oktatásra vo-
natkoznak s ezért nem is alkalmazható bármelyik a középfokú 
iskolákban. Sokszor elkövetik azt a hibát, hogy valamely külföldi 
könyv alapján iskoláinkban módszeres változtatásokat javasol-
nak, vagy ha j t anak végre, holott meggondolandó volna, hogy ami 
elemi fokon megfelel, vájjon a lkalmas-e a középfokon is. 

Hallottunk olyan mozgalomról, amelv tiltakozott a m u n k a -
iskola ellen, mert az lerombolja a tekintélyt, erkölcstelenségre, 
kommunizmusra nevel. 

Csak olyanok ál l í that ják ezt, akik imitt-amott hallottak va-
lamit a szelek zúgásából, de a lapjában véve nem vettek maguk-
nak fáradságot, hogy a kérdést alaposan áttekintsék. 

Természetes, hogy a Marx tanait követő szocialisták, m a j d ké-
sőbb a kommunis ták is átvették a „munkaiskola" gondolatát, 
csakhogy azt a maguk ideológiájának megfelelően átalakították 
úgy, hogy a név azonos, de lényegében egészen mást jelent, mint 
amit mi értünk munkaiskola, nemzeti munkaiskola alatt. 

A kommunis ták pedagógusa Blonskij. Az orosz iskola tisz-
tán gazdasági jellegű. Nem az emberképzést magát tűzi ki cél-
jául, hanem gyáripari munkásságot akar nevelni. A produktív 
közös m u n k a az ő iskolájuk középpontja, minden egyéb mellé-
kes. Írás, olvasás, számolás és a többi csak a szünetidők kitölté-
sére valók. Az iskolai munka önmagáért van és nem szolgál pe-
dagógiai célokat. A tanulók a gépek kezelését és a gyáriparban 
használatos eszközökkel való bánásmódot tanul ják meg, mert a 
kéziiparnak m a már semmi jelentősége nincsen, ő Kcrschenstei-
ner iskoláját „kézműipari munkaiskolának" nevezi. Blonskijnál 
tehát nem a modern iskola tökéletesítéséről, hanem annak teljes 
felforgatásáról van szó. 

Tisztán azért eldobni magunktól valamit, mert azt egy, a mi 
világnézetünkkel soha össze nem egyeztethető őrületes rendszer 
besorozta a maga fegyvertárába, különösen pedig ennyire meg-
változott értelemben, nem volna okos dolog. Amint nem vet jük 
el a rádiót, pedig a szovjet is felhasználja, vagy a vasútat és így 
tovább, épen úgy nincsen okunk azt a munkaiskolái elvet eldob-
nunk, amelynek vallási és nemzeti erkölcs szempontjából tiszta 
tormájá t Kerschensteiner, Gaudig és Scheibner képviselik. Any-
nyi tény, hogy maga az elnevezés nem szerencsés épen amiatt , 
mert a m u n k a szó nagyon sokféle árnyalatú fogalomra használa-
tos. Ezért használ ja Lay a Tatschule elnevezést, ezért beszélünk 
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mi munkáltató oktatásról, cselekvés iskolájáról, vagy kisérletez-
tető fizikatanításról. 

Kerschensteiner szerint az iskola kötelessége hasznos ál lam-
polgárok nevelése, vagyis olyan egyéniségek nevelése, akik 1. 
tudnak hasznos munkát végezni, 2. önös céljaikat elnyomva tud-
nak a közösség érdekében dolgozni, 3. hivatásuk betöltése mel-
lett képesek magukat tökéletesíteni, hogy ezáltal is előbbre vi-
gyék a nagy közösség érdekeit, amelyhez tartoznak. Az első célt 
szolgálja az iskolában az önálló, de nem hivatásra képező m u n -
kaoktatás, a másodikat a munkaközösségek alakítása, a ha rmadi -
kat a tanulók önkormányzata, melyre őket nevelni kell. 

A munkaközösséget a következő példával muta t j a be. „Le-
gyen egy osztály 48 tanulóval. Beosztjuk nyolcával hat, vagy még 
inkább négyesével 12 csoportba. Egy ilyen csoport közösen dolgo-
zik, pl. az ólom fajsúlyát keresi. A négy tanuló egyike a mérle 
get kezeli, a másik gondosan arretál és leolvas, a harmadik el-
lenőrzi az elsőt és segít neki, a negyedik a másodikat a megfigye-
lésben és számolásban. Ha megkapják; az értéket, a négy tanuló 
szerepet cserél s kiszámítanak egy második, esetleg harmadik és 
negyedik értéket is, aszerint, hogy mennyi idő jut. A számtani kö-
zéparányos lesz a végérték. Kézenfekvő dolog, hogy a csoporton 
belül már érvényesül a munkaközösség nevelő értéke. Az 
ügyesebb a kisebb képességűnek segítségére van; minden egyes 
tanuló a maga egyéni becsvágyát felcseréli a csoport becsvágyá-
val, hogy a helyes értéket kapják meg; felébred a felelősségérzet 
a közös munkában; a munka eredménye, vagy eredménytelensé-
ge többé nem személyes ügv." A munkaiskola lényege az öntevé-
kenység és önállóság, nem pedig maga a manuális ténykedés. 

Kerschensteiner nem állítja, hogy ő forradalmár és ú ja t 
mond, hanem a régen és sporadikusan elhangzott, egyrészt az 
iskolában már megvalósított gondolatokat szerves, rendszeres 
egészbe fűzi össze. 

Gaudig Hugó szerint a munkaiskola célja a tanulók önálló 
szellemi m u n k á j a ú t ján nem az állampolgár, hanem az egyéni-
ség, a személyiség kialakítása. A tanuló minden cselekvése, cél-
kitűzés, megoldás, bírálat, megállapítás, stb. külső befolyás nél-
kül önmagából induljon ki. Erre az önállóságra természetesen ne-
velni kell a gyermeket, mert azzal, hogy a tanítót inaktívvá tesz-
szük, ínég nem válik a gyermek aktívvá. Nem hiszi, hogy a ta-
nulók munkaközössége nagyban emelje a szociális érzést, a ta -
nulók önkormányzatát pedig elutasítja. Az osztálykötelékben dol-
gozó tanulót gyakran ki kell emelni ebből a közösségből. Szem-
léltetni és megfigyeltetni az összes érzékekkel! Önálló és folyto-
nos munkát végeztetni. Ezek Gaudig jelszavai. 
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Régi és új iskola. 
A munkaiskola gondolata kél dolgot követel. Először legyen 

az iskolában kézimunkaoktatás, másodszor mint elv kívánja a 
munkáltató, cselekedtető oktatást minden tantárgy keretében. 

Ez utóbbi téren azután meglehetős bizonytalanság uralkodik 
sokszor, gyakori a túlzás és tévedés. 

Munka alatt igen gyakran csak kézi tevékenységet értenek s 
nem gondolnak arra, hogy a szellemi munka is alkotó öntevékeny-
ség. Sokan úgy vélik, hogy a munkaiskola azt az; iskolai tanítási 
eljárást jelenti, ahol a tanulók kézi, vagy egyéb testi cselekvéssel 
kapcsoltatnak bele a tanításba s így születnek meg célra nem ve-
zető csodabogarak. Ilyen pl. h a történelemórán el játszatjuk az 
osztállyal Zrínyi szigetvári kirohanását, amikor könnyen meg-
eshetik, hogy minden történelmi tényt megcsúfolva a maroknyi, 
de vitéz magyar csapat ínég a halolt Szolimánt is menekülésre 
kényszeríti. 

Kezdetben maga Kerscliensteiner is ezen az úton indult s csak 
később, főképen Gaudig erős kri t ikájára, foglalt el tisztultabb á l -
láspontot. lverschensteiner ebben az ú j abb felfogásban a követ-
kezőket m o n d j a például: „Amily kevéssé n y ú j t j a Kant valame-
lyik fametszetének utánrajzolása a kategorikus imperativus fo-
galmát, ép oly kevéssé illenek az említett manuál i s tevékenysé-
gek a munkaelv szelleméhez. Manuális m u n k a csak ott alkotó, 
ahol fogalmak és ismeretek keletkeznek a cselekvések nyújtotta 
tapasztalatokból és ahol a képzetanyagot érzéki megfigyeléssel 
kell megszerezni. Az önálló szellemi m u n k a még inkább ismer-
tető jele a munkaiskolának, mint az önálló manuál is munka . A 
munkataní tás elve a műveltségi javaknak önálló feldolgozását 
követeli." 

Nem feladatunk minden tárgyra vonatkozóan megállapítani 
ennek a tisztultabb felfogásnak értelmében való teendőket, ben-
nünket csak az érdekel, hogy ezek az elvek milyen kívánságokat 
támasztanak a fizikatanítással szemben. 

Sokan idegenkednek a munkaiskola elnevezéstől, aminek egy-
részt a fentebb említett túlzások az okai. Ezek a túlzások és rész-
ben ú j szempontok következtében a munkaiskola sok különböző 
típusra szakadt szét, amelyek közül csak a mühelyoktatást és az 
orosz szovjelállamok gyáripari munkásokat képző munkaiskolá-
ját, helyesebben munkásiskoláját emlí t jük meg. 

A túlzásoktól tartózkodnunk kell s nem szabad vakon m a j -
molnunk bármely külföldről jövő irányzatot. De egy-két kinövés 
nem ok arra, hogy a célszerű és az önálló emberré neveléshez 
közelebb vezető eljárások felett pálcát tö r jünk akkor is, ha azt jó-
nak ta lá l juk az egyének és a nemzet boldogulása érdekében. 

Az idegenkedés, sőt ellenszenv másik oka az a látszat, min tha 
az ú j elvek hirdetői azt állítanák, hogy a régi iskolában nem folyt 



komoly munka. 
Ezt a véleményt csak az nyilváníthatja, aki soha nem ismer-

te a tanár munká já t és az iskola belső életét. Igenis, mindenkor 
komoly munka folyt az iskolában tanár és tanuló részéről egy-
aránt. A lényeges különbség abban van, hogy míg a régi iskola 
az anyag hézagtalanságára és nagy tömegére fektette a fősúlyt, 
a. tanításban a tanár munká ja dominált, a tanulók pedig vagy 
tisztán receptiv, vagy a tanár kérdés-pórázán vonszolt látszóla-
gos szellemi munkát végeztek, addig az ú j tanítási eljárások tö-
rekvése kevesebb és nem is hézagtalan anyag nyúj tása mellett a 
tárgy sajátos karakterének megfelelő lelki s truktura kialakítása 
a tanuló öntevékenysége ut ján az önállóság felé. 

A fizika az a terrénum, ahol legideálisabhan megvalósítható 
o munkaiskola gondolata, de épen ezért talán a legkönnyebben 
vezet tévútakra is. A fizika szempontjából helyesebb is, ha tanuló-
kisérleten nyugvó tanításról, vagy kisérletezlető fizikaoktatásról 
beszélünk. Ez azonban itt sem jelentheti azt, hogy ha nem a ta-
nutó végzi a kísérleteket, hanem a tanár, már nem beszélhetünk 
„munkaiskoláról". 

Az egyoldalú, téves felfogást muta t ja , hogy a régi iskola 
módján tanító tanárok sokszor hangoztatják, ők már régen 
az úgynevezett munkaiskola szellemében tanítanak. Állításuk ab-
ból az érzésből és törekvésből fakad, hogy az iskolát közelebb 
hozzák az élethez, a gyakorlathoz; a tanár eszközalkotó és de-
monstráló munkájáva l szemben a tanulónak ne csak memoriális, 
hanem alkotó tevékenysége is érvényre jusson. Ezt úgy vélik 
megvalósítani, hogy a tanulókkal különböző fizikai eszközöket 
készíttetnek, még pedig leggyakrabban otthon, ritkán az iskola 
slöjdhelyiségében. Hogy azután a tanuló tud ja -e használni az 
illető eszközt, váj jon az a fizika és nem a kézimunka szempont-
jából hasznos volt-e reá nézve, legtöbbször nem is kerül szóba. 
Igaz, hogy az anyag megmunkálása közhen fizikai tényekkel is 
kényszerül megismerkedni a tanuló, de talán az emelőnek még 
sem az a tény a d j a meg fontos szerepét, hogy készítése közben 
a fűrész a dörzsöléstől kimelegszik. Az így keletkezett eszközök 
azután diadalmasan szerepelnek az iskolák éwég i kiállításain, 
mint a munkál ta tó fizikatanítás eredményei. Oly ragvogóak, fé-
nyesek, hogy a komoly szakember kétségbe eshet r a j tuk — nem 
muta t j ák azt, ami minden fizikai eszköznek értékmérője: a hasz-
nálatot. Kétféle eszköz értéktelen és célját tévesztett a fizikataní-
lás szempontjából: az, amelyiket több éves por fed s amelyiken 
egy csöpp karcolás sem fedezhető fel. 

A fizika a tények birodalma, ahol a megfigyelésnek és kí-
sérletnek jut a főszerep, tehát érzéki idegmunkából indul ki s 
csak ezt követi az elvont elmélet. A fizika az összes érzékszervek 
munká já t igénybe veszi, ahol nem elegendő csak a szemnek, vagy 
csak a fülnek, mint érzéknek használata. Mégis a fizika tanítása 
az eddigi módszerekben a tanulóknak csak ezt a két érzékszer-
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( vét hívta fel munkára . Olyan ez, min tha előadást tar tanánk arról , 
milyen pompás érzés és hogyan kell úszni, de nem engednénk 
meg az oktatottnak, hogy vízbe menjen^ Felcsigázzuk a gyermek 
kíváncsiságát, vágyait a probléma felvetésével, a neki nagyon 
tetsző kisérletekkel, mert hiszen ő játékosságban kitörő m u n k a -
vágyát lá t ja itt tetemre híva, de lia óra után felszabadulva a drill 
alól, hozzá akar nyúlni az eszközhöz, mely vágyainak netovább-
ja lett, felhangzik a szigorú szó: ne bántsd, ne nyúl j hozzá! 

Aki ért a hangszerek kezeléséhez, tudhat ja , hogy sokkal na -
gyobb élvezet muzsikálni, min t azt csak mindig hallgatni. Ez 
azonban nem hasonlat, hanem teljesen azonos pszichológiai tény. 
Az aktivitás nagyobb gyönyörűséget nyúj t , mint a passzív szem-
lélése m á s aktivitásának. Tessék megnézni az emelőkről szóló 
fejezetnél a harmadik képen a tanulókat, mint feszül a testük, 
szinte segítve működő társuknak. Ezért emelkedik rúgásra a 
futballmérkőzést néző emberek lába kri t ikus pillanatokban. 

Mindebhez hozzájárul a gyermeknek az az ösztönszerű vá-
gya, hogy a hatókörébe eső tárgyakat és tényeket minél több ol-
dalukról megismerje. Nem tud a gyermek elmenni a fal, a ke-
rítés mellett anélkül, hogy azt kezével végig ne súrolja; megízlel, 
megszagol tárgyakat, amelyeknél ennek mi felnőttek semmi ér-
telmét nem látjuk, mert már elfelejtettük, hogy abban a korban 
mi is ugyanazt tettük. Hiszen honnan tudjuk, hogy a tükörből 
visszavert napsugarat nem lehet a falon megfogni? Mert valami-
kor próbáltuk és nekünk sem sikerült. Anyja óvó szavai ellenére 
nem fél addig a gyermek a tűztől, amíg kezét saját maga meg 
nem égette. 

Ez talán az érzékek vacuum terrorja, ürességtől való félelme. 
A kor előrehaladtával ta lán csillapodik, de a 10—14 éves gyer-
meknél még egészen bizonyosan nem szűnt meg. Ha tehát mó-
dunkban van pl. a gyermek kezébe adni higannyal telt üvegcsét, 
helyes-e, ha csak beszélek róla, hogy az milyen nehéz, vagy esetleg 
akári le is mérem? Mindez nem aclja a higany meglepő nagy 
fajsúlyúinak fogalmát annak, aki kezébe nem vette még solia. A 
fényképezésről szóló szép előadás, vagy leírás után azt fogjuk 
hinni, hogy már tisztában vagyunk vele. Ha lá t juk a lemezek elő-
hívását és képek készítését, azt hisszük, ezt mi is meg tud juk 
csinálni. És ha magunk is megkezdjük a fényképezést, akkor is-
mer jük be, hogy mindeddig csak homályos fogalmunk volt róla, 
t ú 1 bee sültük i smer et einket. 

Sokféle formában és régóta hangzik a szó, hogy csak az az 
ismeret eleven, életképes, amelyet az ember önálló erőfeszítéssel, 
munkával szerzett meg. Mennyire igaza van Huxley angol termé-
szettudósnak, amikor azt mondja: „Pusztán a könyvekből való 
megismerés a természettudományban szégyen és eltévelyedés; 
valódi tudás csak a tényekkel való közvetlen megismerkedésből 
fakadhat." Az ilyen ismeret nem holt anyag, hanem a lényegbe 
hatoló megismerés, amely a szükséges alkalommal eleven és al-
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kotó erővel támad fel. Az ilyen ismeret alkalmas az önbizalom 
felkeltésére, a cselekvőképesség kifejlesztésére. 

A könyveknek túlzott szerepét a természettudományokban 
hricke „remanens skolaszlicizmusnak" nevezi s érti alatta az év-
századok alatt mintegy rögeszmévé vált gondolatot, hogy a tu-
dományt csak: könyvből lehet és kell megtanulni . Kerschenstei-
ner mutat rá, hogy a régi iskola csak átadott tudást és mechanikus 
képességet nyújtott , mig az u j tapasztalatikig átdolgozott tudási 
és produktív képességet ad. 

Túlzás lenne eldobni mindent a régi iskolából, hanem ami 
jó, azt meg kell tartani s ahol jobbá tehető, ott javítani kell. Nem 
felforgatásról van szó, csak tökéletesítésről. Ezért a józanul mér -
sékelt iskolában régi és u j elvek egymással kapcsolatban álla-
nak, régi és ú j el járások váltogatják egymást. 

A tanítás menete. 
Egy tanóra munká já t általában a következőképen tagolhat-

juk: 1. számonkérés, 2. az ú j anyag feldolgozása, 3. összefoglalás 
és alkalmazás, 4. feladat kitűzése. 

1. A számonkérés. 
A számonkérésnek, vagy más szóval feleltetésnek pedagógiai 

célja annyi ra fontos, hogy azt épen azért elhagyni sohasem sza-
bad. A helyesen vezetett feleltetésből kell kiderülnie, vájjon a 
tanulók megértették-e a mult óra anyagát? Ebből lá t juk meg, hol 
van pótolni való hiány, hol van javításra szoruló tévedés, lehet-e 
következő tanításunkat tovább építeni. Feladata az is, hogy a házi 
m u n k a elvégzését ellenőrizzük, a tanulók önmunkásságáról tu-
domást szerezzünk. Ebből a szempontból természetesen csak úgy 
lesz értéke, ha ebben minél több tanuló vesz részt, még pedig kü -
lönböző képességű. Mindig van a tanulók között jobb, gyorsabb 
felfogású és élénkebb gondolkozású. Ha mindig csak ezeket kér-
dezzük, vagy pedig megengedjük, hogy ilyen áttekintésnél ne 
csak a szólított tanuló feleljen, akkor1 az osztály tudásáról hamis 
képet nyerünk, amely később kellemetlen meglepetést fog okozni. 
A figyelmet és érdeklődést ilyenkor azzal ta r that juk ébren, hogy 
az egyes tanulók nem beszélnek hosszabb ideig. 

De még az is célja a számonkérésnek, hogy a tanár egy-egy 
tanuló képességéről, szorgalmáról, fejlődéséről meggyőződést sze-
rezzen, hiszen időnként osztályzat a lakjában kell róla véleményt 
mondania . 

Ha a fizikát teljes egészében volna módunk tanulókisérle-
tekkei feldolgoztatni, talán ilyen felelésre nem volna szükség, hi-
szen a tanárnak bőven volna alkalma a gyermek értékéről an-
nak munkájából , kísérleteihez fűzölt megjegyzéseiből, az ered-
mények elmondásából következtetni. Az ilyen kisérletek alkal-
mával régebben vizsgált téma is bőven előfordul, tehát feles-
legessé válhatna a feleltetés. 
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Bizonyos, hogy minél több lesz a tanítás folyamán a tanuló-
kisérlet, annál kevesebb ilyen feleltetésre lesz szükség, de telje-
sen elhagyható sohasem lesz. 

Ha a számonkérés tanulókiserietekre vonatkozik, sokszor az 
lesz a helyes, ha az illető kísérletet a felszólított tanulókkal elvé-
geztetjük, miközben beszámolnak mindenről, ami hozzá fűződik. 
Ha a mult óra anyaga szerves összefüggésben van az épen követ-
kező tanítási egységgel, előfordulhat, hogy csak a probléma föl-
vetése és a! cél kitűzése után győződünk meg arról, hogy a kellő 
alap megvan-e taní tványainkban. 

A számonkérés technikai kivitele tehát az lesz általában, hogy 
az előre kiszemelt 2—3 tanulóval hosszabb ideig foglalkozunk. 
Ekkor sincs azonban arra szükség, hogy mindegyik tanuló vé-
gigmondja az egész anyagot, hiszen 6—7 mondatból már meg-
győződhetünk arról, váj jon foglalkozott-e az anyaggal, elvégez-
te-e munká j á t s milyen a reprodukáló készsége. Ezek után több 
tanuló rövid, egy-két mondatból álló felelete következzék. 

Számonkérés alkalmával még akkor is legyen az asztalon a 
megfelelő kísérleti eszköz vagy berendezés, h a az demonstráció 
volt. 

Pedagógiai szempontból bűn, h a a feleltetés vagy számonké-
rés büntetés jellegű, kedvetlen, szigorúságot éreztető. Nem sza-
bad, hogy a tanuló esetleg rettegése miatt ne tudjon ismeretei-
ről számot adni. Valamikor divatban volt, hogy a rendetlenség 
miat t bosszús tanár percekig forgatta a rettegett tanári noteszt, 
míg végül a szerencsétlen delikvensre gúnyos megjegyzések kö-
zött lecsapott, hosszan kínozva azt. Ma már azt a követelést hal l -
juk sokszor, hogy a tanári noteszt teljesen száműzni kell az osz-
tályteremből. Könnyen végrehajtható ez ott, ahol a t anárnak 
nemcsak egy osztályban, de az egész iskolában isi csak kevés ta-
nulóval van dolga s azokkal annyi különböző órá ja van, hogy 
valóban megismerheti feljegyzések segítsége nélkül is taní tvá-
nyai értékét. Ha azonban nem így van, akkor feljegyzéseket kény-
telen a tanár épen azért tenni a tanulók feleleteiről, nehogy téve-
dés folytán vagv jobbra, vagy balra igazságtalan legyen. Ha ce-
ruzáját soha nem használ ja ijjesztésre, nem is fognak tőle érde-
metlenül reszketni a tanulók. De még, nagy osztálylétszám mellett 
sem kell látnia a tanulóknak a tanár feljegyzéseit. Legyen az 
órára való előkészület egyik pon t ja azoknak a tanulóknak kike-
resése, akiknek ismereteire kíváncsiak vagyunk s annak a pár 
tanulónak feleletét talán nem fogjuk óra végéig elfelejteni. 

Gondoljunk azonban mindig arra, hogy a kisérleteztető fizi-
katanításban helytelen volna csak szóbeli reprodukció, tisztán 
memoriál is munka után ítélni meg a tanulót. 

A tanulók feleletei esetén ne legyünk türelmetlenek. Ne vág-
junk mindunta lan a tanuló szavába, ha az esetleg nem az ál ta-
lunk elgondolt szavakkal felel. Tanulóink még nem hallották 
annyiszor a fizikában szokásos kifejezési módokat, hogy azok ne-
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kik már semmi nehézséget ne okoznának. Hiszen az iskolai élet 
egyik nehéz kérdése épen az, hogy ugyanarról a dologról a kü-
lönböző szakok tanárainál sokszor egészen más stílusban kell a 
tanulónak beszélnie. 

2. Az ú j anyag feldolgozása. 
A tanítandó anyagot főbb vonalaiban a tanterv jelöli ki, fel-

említvén azokat a fejezeteket és egységeket, amelyeket az illető 
iskolafajban tárgyalni kell. Ezeknek tartalommal való kitöltése,, 
hogy az illető fejezetből mennyit vegyünk, egyrészt a tanártól, 
másrészt a tankönyvtől függ. Mindkettőnek általános útbaigazí-
tást nyúj t a tanterv célkitűzése, amely a polgári iskolára a kö-
vetkezőket mondja : „Cél: a fizika körébe tartozó l e g f o n t o -
s a b b jelenségek és a reájuk vonatkozó 1 e g s z ü k s é g e se b b 
fogalmak és törvények ismerete kísérletek alapján; tájékozottság 
a l e g j e l e n t ő s e b b gyakorlati alkalmazásokban." 

A három szuperlativusz értékelése azonban továbbra is a 
tanárra, illetve a tankönyvíróra marad. Nehezen találunk két ta-
nárt, akiknek véleménye a legfontosabb, legszükségesebb és leg-
jelentősebb megállapításában végig megegyeznék. Ezen a tan-
könyvíró legtöbbször úgy segít, hogy egy-egy részleten 
belül mindenkinek eleget óhajtván tenni, hiszen fontos, hogy a 
könyvet minél több iskola bevezesse, elvégezhetetlenül sok anya-
got nyújt . Rábízza a tanárra, hogy ami nem felel meg felfogásá-
nak, azt hagyja ki. Ennek a körülménynek következménye a 
könyvek u. n. „kijelölése" az óra végén, amikor a tanár a szö-
veg egyes részeit a tanulókkal kihúzatja. De másik következmé-
nye, hogy a könyvet hiányosnak tartja, hiszen épen az nincs 
benne, ami az ő véleménye szerint a „leg"-ek közé tartozna vagy 
Pedig a szövegezés nem felel meg felfogásának és ezért jegyzete-
ket írat. Bár ez utóbbit egy miniszteri rendelet eltiltja, úgy lát-
szik, már feledésbe merült, mert bizony még ma is találkozni vele. 

A bevezetett tankönyvtől lényegesen nem tanácsos eltérni, 
f 'yen eltérés alatt nem azt értjük, ha egy a tankönyvben leírt kí-
sérletet más eszközökkel végezzük, vagy végeztetjük, hanem ami-
kor egy jelenség vizsgálatát elhagyjuk, holott az a tankönyv me-
netében fontos szerepet játszik, vagy azzal a szöveggel semmi-
képen nem egyező kísérletet veszünk fel. A tankönyvnek az a fő 
célja,, hogy a tanulót az otthoni munkában segítse, támogassa, a 
hiányzó tanulóknak lehetőséget adjon a pótlásra. Ha a könyvet 
munkánkban teljesen elhanyagoljuk, a tanuló és szülő úgy véli, 
hogy felesleges kiadásra kényszerítették. 

A tankönyvek nem vezérkönyvek, tehát nem szabják meg 
az anyag feldolgozásának módját, az a lehetőségektől és a tanár-
hű függ. Olyan tankönyvet írni, amelyik teljesen simuljon taní-
tási eljárásunkhoz, nem is lehet. Hiszen amit az egyik iskolában 
fel lehet dolgozni, tanulókisérlettel, azt a másik iskolában legfel-
jebb demonstrálni lehet, vagy még azt sem eszközök hiánya miatt 
(pl. Röntgen-lámpa). Az olyan tankönyv pedig, amelyik a fizika 
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egész anyagát tanulókisérletek ú t ján dolgoztatná fel, aligha já r -
na a tanulóra nézve kívánatos hatással. Azt látná könyvébók 
hogy mennyi mindent kellene csinálni, ha eszközök volnának s a 
kísérletek elmaradásáért nem az anyagi nehézségeket okolná, ha -
nem a tanárt . Demoralizáló hatása van annak, ha sokat követe-
lünk, de végrehajtásához kevés lehetőséget adunk. A követendő 
útakra nézve tanácsot adni, a lehetőségeket feltárni nem tan-
könyvek, hanem a tanár részére írt vezérkönyvok feladata. 

A tanárt a tanterv, az utasítás és a tankönyvek tehát megkö-
tik az anyag kiválasztásában. Abban azonban nem, hogy me-
lyik részletet dolgoztatja fel alaposabban és melyiket érinti rö-
videbben. Itt kell azután a tanár egyéniségének és kiválasztóké-
pességének megnyilvánulnia. Hiszen teljesen lehetetlen a rendel-
kezésünkre álló idő alatt a kijelölt területen belül mindent egy-
forma intenzitással feldolgoztatni, még akkor is, ha minden esz-
köz rendelkezésünkre áll. 

Két ok játszik közre abban, hogy sokan túlsókat akarnak 
„végezni" az anyagból, ami magával hozza, hogy félnek a sok 
időt igénylő tanulókisérletektől, sőt sokszor a demonstrációtól is 
és azt a módszeres eljárást használják, amellyel tagadhatat lanul 
a legtöbb végezhető, a kréta-szivacs módszert. Akkor azután nin-
csenek tekintettel a tanulók teherbíró képességére, ami oka lesz 
a tanulók kínlódásának az anyagga l végül a fizika meggyűlölése 
lesz következiménye. A sokat markolásnak egyik oka az, hogy 
a tanár szeretvén tárgyát, azzal szemben elfogult és mindent egy-
aránt fontosnak és szükségesnek tart. Legboldogabb volna, ha 
mindent , mit tud, a tanulóba tudna kényszeríteni. Mindenesetre 
tiszteletreméltó törekvés. A másik ok a felügyelet. Kérdés, váj jon 
a felügyeleti hatóság egyetért-e a tanár szelekciójával? Hátha épen 
ott fog hiányt látni, ahol a hiányt a tanár nem tartotta veszélyes-
nek? Ugy vélik, ez elkerülhető, h a mindent egyforma alaposság-
gal végeztünk el. 

Helyes volna ez a nagy anyagra való törekvés, h a a fizika-
tanításnak tisztán materiál is értéke és célja volna. Azonban for-
mál is célja még ennél is fontosabb. Ez megköveteli, hogy a ta-
nuló megfigyeloképességél fejlesszük, a figyelmet erősítsük, ké-
pessé tegyük a lényeges és lényegtelen körülmények és jegyek 
szétválasztására, helyes következtetésre, az okok és okozatok ösz-
szefüggésének felismerésére, a helyes ítéletalkotásra, általában a 
természettudományi gondolkodásra és kutatási módra vezessük; 
mindezekkel összefügg a szabatos beszéd, az igazságérzet fejlődé-
se, a gondos és pontos, nyugodt munka , a kéz ügyesedése, a kö-
zös munka megbecsülése. Ismerje meg a tanuló a fizika szerepét 
a mindennapi életben, a technikában. Ismerje meg nemzetének 
legkiválóbb fizikusait s ezzel nemzeti érzése és saját kötelesség-
érzete fejlődjék. 

Nyilvánvaló, hogy minél több anyagot igyekszünk a tanulók-
n a k nyúj tani , annál kevésbbé tehetünk eleget a formális köve-
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telményeknek. Az ú j iskolatípusok pedig nem a tudnivalók tö-
megére, hanem azok minőségére fekteti a súlyt. Ez a tanártól azt 
követeli, hogy ne csak jó szakember, hanem jó nevelő is legyen 
s a két szempont, materiális és formális között megtalál ja a he-
fyes arányt. 

A kitűzött anyag feldolgozásának módja lehet előadás, de-
monstrálással kapcsolt kérdezgetés a lapján való kifejtés és ta-
uulókisérleteken nyugvó tanítás. 

Demonstrálás nélkül való előadásra csak akkor van szükség, 
és csak akkor engedhető meg, ha szemléltetésre szolgáló eszkö-
zünk nincsen s olyan a témakör, amelyet a tanulók nem tudhat -
nak, tehát számadatokat vagy történeti tényeket tartalmaznak. 
Erre a formára ritkán van szükség s akkor is többnyire nem ter-
jed ki egy egész órára, hanem annak csak egy kis részére. 

Demonstrációra szükség van akkor, ha a kísérletek vagy 
veszélyességük miatt nem valók a tanulók kezébe (pl. erősáram), 
vagy nincsen a kísérleti eszközből annyi, hogy minden tanuló-
csoportnak jusson belőle, vagy pedig a kísérlet annyi körültekin-
tést és a kísérletezésben való jártasságot kíván, amennyit a t a -
nulóktól nem várhatunk s ezek a nehézségek vagy feleslegesen 
időtrablók volnának, vagy egyenesen kudarccal fenyegetnének. 

A tanulók kezére bízzuk a kísérleteket, ahol csak lehetővé 
válik az. Ezek a kísérletek legyenek a tanulók szellemi színvo-
nalának megfelelőek, tehát ne túl nehezek, de viszont túlságosan 
primitívek se. 

Sokszor a három tanítási forma ugyanazon órán is egymást 
váltogatja. 

Munkánk céljának megfelelően főképen a tanulókisérletek-
hel foglalkozunk. 

Milyen legyen a tanulókisérletek munkamenete, azaz melyek 
formális fokozatai? 

Különböző szerzők más-másképen részletezik és nevezik az 
egyes lépéseket, de nagyjában megegyeznek egymással. Scheibner 
szerint: 1. egy munkacélnak, vagy munkafeladatnak az akarat 
középpontjába való helyezése, 2. a munkaeszközök megkeresése, 
készenlétbe helyezése, megvizsgálása és rendezése, 3. a munka 
ú t j ának kitervezése és részekre tagolása, 4. az egyes munkarész-
letek elvégzése, 5. a munka eredményének áttekintése, megvizs-
gálása, bizonyítása, rendezése és felhasználása. 

Sevfert: 
1., Megegvezés. 2. Feldolgozás. 3. Begjmkorlás. 4. Felhasz-

nálás. 
Lay: 

1. Kijelentés, feladat. 2. ¿Megfigyelés. 3 Szellemi feldolgozás. 
4. Előadás. 

Scherer: 
1. Megismerés: a) érzéki felfogás, b) gondolkodó felfogás, 2. 

Előadás. 
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Burgcr: 

1. Probléma. 2 Felfogó munka. 3. Lelki feldolgozás. 4. Ábrá-
zolás, alkalmazás. 

Amint látjuk, mind megegyeznek' abban, hogy a kísérlet vég-
rehaj tása után a szellemi feldolgozás, m a j d az alkalmazás kö-
vetkezik. Scheibner, Lay és Burgernél megelőzi ezeket a mun-
kacél kitűzése, a probléma. 

Az anyag feldolgozása problémából indul ki. A problémát a 
mindennapi dolgok közül választjuk, amelyek a tanulók t a -
pasztalati körébe esnek. Ez ad ja meg azután az óra munká j ának 
célját. Ez az, amit röviden célkitűzésnek szoktunk nevezni. 

A célkitűzés azonban m á s a tanár ra és m á s a tanulóra néz-
ve. A tanár célkitűzése pl. ezen az órán az elektromos áram ve-
gyi hatását fogom tanítani. Ezt ebben a formájában azonban nem 
mondhatom a tanulóknak, akik még nem tudják, ina jd csak az 
óra! eredménye lesz, hogy ime az elektromosság vegyi munkát is 
tud végezni. Nem mondhat juk , hogy m a az ingamozgásról t anu-
lunk, mert hiszen még nem is t ud ja a tanuló, hogy az inga moz-
gása valamiben eltér az eddig ismert mozgásoktól. Csodálkozva 
fogadja el a reáerőszakolt témát, miért kell erről tanulni? E n -
gem bizony nem érdekel. Tehát a gyermek által ismert jelenségek-
kői kiválasztjuk azt, ami problémát nyúj t . Az ingaóra ingája szor-
galmasan jár jobbra-balra; az óra m u t a t j a az időt. Az óra rosszul 
jár, mindig siet. Apám a, rúdon levő korongot eltolta. És azután 
jól járt . Az ingával lehet az óra járását szabályozni. Az ingaórák 
közt vannak kicsinyek, vannak nagyobbak. A kicsinek az ingá-
ja is kicsiny. A rugója is kicsiny, gyöngébb. A kicsiny óra in-
gája gyorsabban jár. Váj jon a rugó okozza, vagy az inga hossza? 
Biztos tudás ez, vagy találgatás? Tudjátok, hogy pl. 30 cm hosz-
szii inga hányat lendül egy perc alatt? — És a beszélgetés ered-
ményeképen a tanulókban felébred a vágy, vagy a szükség é r -
zete, hogy az inga mozgását közelebbről is megismerjék. 

A munkál ta tó oktatás megköveteli, hogy a tanuló ismerje a 
célt, amelyre munkássága irányul. Helytelen volna tehát a t a -
nulót célkitűzés nélkül az óra végéig bizonytalanságban hagyni, 
miért is kell ezt vagy azt cselekednie. Nincsen szempont, amely 
megfigyeléseit irányítaná, tisztán a tanár utasításai és kérdései 
tájékoztatnák, tehát nem a d n a alkalmat önállóságának kifejtésé-
re. A m u n k a indító oka a tanár volna, nem pedig a tanuló belső 
vágya. Sőt a Dalton iskola nagyobb egységek célkitűzéseit ad j a 
a tanulónak előbb s azután tagolja fel kisebb egységekre. 

A tárgyalás egyik m ó d j a az, hogy felvetjük a problémát, ke-
ressük a megoldás módjá t és eszközeit. A tanár szerepe csak irá-
nyítás, felügyelet, de nem folytonos rávezető kérdésekkel való 
kényszerítés a maga elgondolta úton és módon. Alapjában véve 
kívánatos volna, hogy a tanulók által ajánlott téves, célszerűt-
len megoldásokat is engedjük elvégezni, hiszen a téves útak is 
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sok tanulságot szolgáltatnak. De ez az eljárás igen nagy idővesz-
teséggel járna, hiszen a tanulókkal a. felfedezők sokszor igen 
hosszadalmas és tévútakon át tisztázott eljárását dolgoztatnánk 
át. Már pedig az idővel is számolnunk kell s nem lehet felada-
tunk mindent a gyermekkel ú j r a felfedeztetni. A tanár ügyessé-
gére van szükség, hogy közbevetéssel, kételyekkel, kérdéssel, ú t -
mutatással, de kényszerítő külső alak nélkül a tanulókat a cél-
szerű ú t ra vezesse. Helyén lesz a téves kísérlet végrehajtása a k -
kor, h a az erősen kirívó tévedésből származik s a helyfelen foga-
lom, vagy ítélet teljes tisztázására alkalmas. 

A formális fokok nem tekinthetők azonban szigorúan betar-
tandó útnak, hanem csak általános értékű tájékoztató zsinórmér-
téknek. Épen ezért előfordulhat, hogy a célkitűzés el is marad. 
Agy' például ismétlés esetén, vagy ha az előző óra munká já t keli 
folytatni. Bár elv az, hogy minden óra lezárt kerek egység legyen, 
mégis előfordulhat, hogy ez az elv az idő rövidsége és a kísérle-
tek nagyobb száma miatt nem haj tha tó végre. Ilyenkor az óra 
tulajdonképen az előzőek összefoglalása és a további munka meg-
beszélése. Ezen kívül is néha megfelelőbb valamely indító kísér-
letre utasítást adnunk előzetes megbeszélés nélkül. A tanulók fel-
adata a fellépő jelenségek megfigyelése, leírása. Vagyis maga a 
kísérlet fogja adni a problémát s ebből alakul ki a további k u -
tatás módjának megbeszélése. 

Miképen rendezendő be és vezetendő a tanulókisérlet? 
A fizikai tanulókisédeteknek több f a j t á j a alakult ki. 1. A ta -

nulók egycélú m u n k á j a (in gleicher Front, in even front), ami-
kor minden tanulócsoport ugyanazt a célt szolgáló kísérleteket 
végzi. 

Ez ismét kétféle lehet: 
a) Minden csoport ugyanazt aí kísérletet végzi azonos eszkö-

zökkel és anyagokkal: nevezhetnők azonos munkának (gemein-
same Angriff.) Pl. minden csoport a rézgálicot bont ja szénelek-
tródok segélyével. 

b) Minden csoport azonos feladatot végez, pl. folyadékok 
elektrolízisét, de az egyes csoportok más-másj vegyületet kapnak; 
rézgálicot, ezüst-, arany-, ólomvegyületet, slb. Esetleg az eszkö-
zök sem azonosak. Ezt a munkamódot többoldalú munkának ne-
vezhetjük (allseitige Angriff). 

2. A tanulók ugyanazon fizikai fejezetbe tartozó, de más -más 
Kísérletet végeznek, pl. egyik csoport az egyoldalú, másik a két-
oldalú emelő, harmadik a csiga, lejtő, stb. kísérleteit végzi. Ez a 
nem egycélú m u n k a (regellose Arbeit, vagy zerstreute Angriff). 

Az egycélú munka előnye, hogy miután azonos eszközökről 
és anyagokról kell gondoskodni, könnyebb az előkészítés, köny-
nyebb a vezetés is, a felügyelet is. Az előforduló hibák, a tanár 
felvilágosító, helyreigazító, útmutató szavai minden csoportnak 
egyformán szolnak és használnak. Mindkét f a j t á j a (azonos és 
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többoldalú munka) egyformán alkalmas ú j ismeretek szerzésére, 
törvényszerűségek megállapítására. Ezen munkamód mellett a 
t anár 20 csoportot is képes vezetni, ami egy normális osztály lét-
számát adja. Hátránya, hogy költséges, mert minden eszközből 
ugyanannyi azonos darabra van szükség, amennyi a csoportok lét-
száma. Már pedig a tanulókisérleteknek csak úgy van meg a tel-
jes pedagógiai értékük, ha az minden tanulóra nézve kötelező 
és lehetséges. 

A nemegycélú m u n k a természetéből következik, hogy ez csak 
valamely egység elvégzése után adható, mint ismétlődő, vagy kiegé-
szítő feladat. Előnye, hogy miután minden csoport m á s kísérletet 
végez, m á s - m á s eszközzel, nincs szükség sok azonos eszközre s 
így olcsóbb a kivitele. A tanár ra azonban rendkívül fárasztó min -
den csoportnál m á s és m á s körülményekre emlékezni, figyelni, 
utasításokat, tanácsokat adni. Elvégzése a tanulókra nézve is ne-
hezebb, mivel több önállóságot követel. 

A taní tás rendjébe való beillesztés szerint lehet a tanulókisér-
let különválasztott, vagy beillesztett. A különválasztott tanulóki-
sérletek esetén órarendben rögzített gyakorló óra szerepel, több-
nyire délután, amelyen csak a kísérletek kijelölése, az eszközök 
átadása és a kísérletek figyelemmel kisérése a tanár feladata. A 
többi fizikaóra pedig a tanár előadására és demonstrációjára van 
fenntartva. Ez a beosztás megegyezik a főiskolák m á r régen beve-
zetett rendszerével, ahol elméleti órák és gyakorlatok különvá-
lasztva szerepelnek. 

A beillesztett tanulókisérletek az órarendben nem szerepel-
nek, csak a tanmenetben, tanulókisérlet és tanári demonstráció 
egymásba szövődnek, sokszor egy ugyanazon órán is. 

A különálló fizikai prakt ikum önálló feladatok elvégzését, 
főkép quantitat iv méréseket végeztet. Az elemi fizikai ismeretek-
nél többet kívánnak, éretebb elmet, gyakorlottabb megfigyelőképes-
séget, teljes céltudatosságot. 

A tanításba beillesztett tanulókisérleteknek inkább az érze-
tek sokoldalú megszerzése és megerősítése, fogalomalkotások és 
egyszerű törvényszerűségek megállapítása körül van fontos sze-
repük, vagyis inkább qalitativ, mint qantitativ kísérletek adják 
anyagát. 

A fizikatanulás első fokán, mint az elemi iskolák felső osz-
tályaiban, a polgári és középiskolák harmadik osztályában, az egy-
célú munkának van helye, még pedig nem különálló fizikai gya-
korlatok formájában, hanem tanmenetszerűen a tanításba illeszt-
ve. Ilyen módon a demonstrációs tanítás alapja, illetve kiegészí-
tője lesz. 

A tanulókisérletek lefolytatásának egyik mód ja az, amikor a 
tanulók kísérleti munkalap , vagy danulóki sédeteket tar talmazó 
könyv alapján végzik munká juka t . A tanár feladata a munkalap 
kiadása, vagy a könyvben a kísérlet kijelölése s megbeszélés köz-
ben tanácsokat, utasításokat adni. A fizikaoktatás kezdő fokán s a 



nálunk uralkodó osztálytanítás mellett ennek ritkán van helye. Ez 
ti mód inkább ott alkalmazható, ahol minden tanuló külön, ön-
állóan dolgozik, mint például a Dalton-iskolákban, vagy a felsőbb 
fokon a laboratóriumi munkáltatásokon. A tanításba illesztve 
azért is okoz nehézséget, mert különböző szellemi kvalitású ta -
nulók elszakadnak egymástól, ami különösen akkor nehezíti meg 
a tanár által kitűzött haladást, ha hosszadalmasabb kísérletről 
vagy kisérletsorozatról van szó. 

3. összefoglalás és alkalmazás. 
Az eddigieknél nem kevésbbé fontos része az órának az ösz-

szefoglalás, bármely formában történt is az anyag feldolgozása. 
Az ú j anyagra jutó 30—40 perc alatt oly sok történik, a tanuló 
figyelme oly sokfelé irányul, hogy a végén nem lát ja a lényeget. 

He h a problémából indultunk ki, meg is kell állapítani, vá j -
jon annak megoldásához eljutottunk-e, megítélendő, váj jon az 
eredmények helytállók-e és várakozásunknak megfelelőek-e? A 
tanulókisérletek alatt főképen az egyéni kritika játszott fontos 
szerepet, most pedig az összesség és a tanár kr i t ikája alá kerül-
nek a dolgok. Az a kritika, amelyet a tanár a tanulók elvégzett 
m u n k á j a felett gyakorol az összefoglalás alkalmával, mindig 
° lyan legyen, amely a tanulókban fokozza a munkakedvet és 
örömmel tölti el őket. 

Nem csak az óra végén van szerepe az összefoglalásnak. Hi-
szen az egyes kísérletet követő megbeszélés is tulajdonképen ösz-
szefoglalás. De szükség van erre az órán belül előfordulq kisebb 
egységek elvégzése után is. 

Az összefoglalásban is a tanulóknak kell engedni a fősze-
repet s ne abból álljon, hogy a tanár röviden e lmondja az óra 
anyagát. Itt is vezesse és irányítsa a tanulót, ne ő gyakorolja a 
kiválasztás, a mellékes dolgok kiküszöbölésének munkájá t , ha-
nem a tanuló. 

Az összefoglalás ne legyen az óra egész tar ta lmának is-
métlése, hanem váza s ne vessünk fel ú jabb kérdéseket, ne kezd-
jük újból a tanítást. Ajánlatos az óra eredményeit, menetét rövi-
den, sokszor csak vezérszavakban a táblára, a tanulóknak a f ü -
zetbe jegyezni. 

Sokszor az összefoglalás ú jabb problémát vet fel. Ugy irányít-
suk a dolgot, hogy ez lehetőleg az összefoglalás végén merüljön 
fel s mintegy a következő óra munká jának célkitűzése legyen. 

Az alkalmazás és begyakorlás az összefoglalás kiegészítő ré-
sze, sokszor főképen a tanuló külön, úgynevezett házi feladatát á l-
hat ja . Az óra végén, illetve a következő óra elején szerepelhetnek 
egyszerűbb számolást igénylő feladatok, vagy pedig a megismert 
jelenségekhez hasonlók keresése a napi életből, ezeknek magya-
rázata a megismert okok és összefüggések alapján. 

Mennyi jusson ezekre a tanítási részekre az órából? Nem le-
het szigorúan megszabni, az egyrészt az anyagtól függ, másrészt 
a tanulók képességeitől, de sokszor a tanár egyéniségétől is. Álta-



iában a szánionkérés 8—10 percet, az ú j anyag feldolgozása 35—40 
percet, az összefoglalás, alkalmazás és feladat kitűzése 5—10 per-
cet vehet igénybe. 

4. A, feladat kitűzése. 
A tanulók otthoni munká ja , feladatképen eszközök készítése,, 

kísérletek végrehajtása, megfigyelés, rajzok és a tanulás szokott 
szerepelni. r 

Az eszköz, amelyet elkészíttetünk, vagy a már tanult anyag-
ban szerepeit, vagy pedig a következő órán fogjuk igénybe venni. 
Az eszközök készíttetésénél meg kell fontolnunk, váj jon a szük-
séges anyagok valóban minden háznál föltétlenül megvannak-e s 
annak elkészítése nem ha lad ja -e meg a tanulók munkakészsé-
gét? Minden munkának az iskola szempontjából csak akkor van 
értéke, h a az általánosan mindenkire kötelező. E téren sokszor 
meglepetés éri a tanárt , mert kiderül, hogy nincs minden háznál 
a szükséges zsineg, venni kell, nincs mindenüt t drót, vagy szeg, 
sőt cipőkrémes doboz sincs. Bizony a polgári iskola tanulói között 
akadnak olyan szegények, akiknek azután még a szükséges pár 
fillér sincs bármikor kéznél. Anyagi szempontból ne legyen az 
eszközkészíttetés a szülőkre megterhelő, még akkor se, h a a tanár 
szigora miatt senki panaszkodni nem mer . A munká t csak akkor 
van jogunk mindenkitől megkövetelni, h a az anyagot az iskola 
adja . 

De igen fontos szempont az is, hogy a szükséges munkaelemek 
ne ha lad ják túl tanulóink megkövetelhető, tehát a polgári iskolá-
ban a kézimunkaórákon már begyakorolt készségét. Bizonyára akad 
mindig ügyesebb tanuló, aki a nem neki való munká t is jól el-
végzi, a legtöbbnél azonban az egész család munkába fog állani s 
ezzel alaposan melléje lövünk a célnak. Elsősorban nem lehet fel-
adatunk a szülők kézi ügyességét fejleszteni, másodszor erkölcs-
nevelési szempontból azt a súlyos hibát követjük el, hogy a ta-
nulónak alkalmat adunk idegen tollakkal ékeskedni, hazudni. 

De a kisérleteztető fizikatanításnak nem is lehet feladata a 
kézimunka, a slöjd. Nem is lényege. A bakteriológia terén tapasz-
talható felfedezéseket nem mikroszkóp-készítők teszik s aki az 
Eötvös-féle ingát kutatásokra a legszebb eredményekkel használ ja , 
azt elkészíteni nem törekszik. Nem az eszköz elkészítése, hanem 
annak használata, a vele való kísérletezés lehet egyedül célja a fi-
zikának. 

Taní tásaimban, amelyek során egyszerű, legtöbbször m a g a m -
készítette eszközök kerülnek a tanuló kezébe, vagy szeme elé, 
gyakran felhangzik a tanulók részéről: hiszen ezt én is meg tu-
dom csinálni, meg is csinálom! A tanulóban ilyen spontán, belső 
kényszerből fakadó munkakedv a legértékesebb a kisérleteztető 
lizíkaoktatás szempontjából, nem pedig az, amelyet külső kény-
szer, a tanár parancsa, amely mögött ott van a rossz osztályzat f e -
nyegető réme, hoz létre. A tanulóban felébredt munkakedvet nem 
szabad tilalommal lerontani, tanácsokat, útbaigazítást adunk. Az. 

m 
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•eszközt bemutató tanuló ügyességét, munká já t megdicsérjük, de 
osztályozása ellen szól az a körülmény, hogy vele tuiajdonk'épen 
nem a fizikai tudást vagy készséget klasszifikáljuk, hanem vagy 
a tanuló anyagi viszonyait, ami a többivel szemben igazságtalan, 
vagy slöjdkészségét, ami nem fizikatanár feladata. 

A begyakorlást szolgáló otthoni kísérlet ismét csak olyan le-
gyen, amelyet nehézségek nélkül minden tanuló elvégezhet és 
amelynek elvégzéséről módunk van meg is bizonyosodni, mert el-
lenkező esetben többet árt, mint használ; a számba nem vett, vagy 
nem ellenőrizhető házi kísérlet a tanulót felületességre, m u n k á j á -
nak elhanyagolására, hazugságra szoktatja. Feltétlenül megköve-
telendő, hogy az i lyen kísérletet és annak eredményét a tanuló fü -
zetébe feljegyezze s arról szóban is be tudjon számolni, de vegyük 
is számba! 

Az otthoni előzetes kísérletek értéke nagyon kétséges. A ta -
nítást erre alapozni csak akkor jogosult, h a azokat minden t a -
nuló elvégezte, még pedig helyes eredménnyel. Itt többféle nehéz-
ség merül fel. Kérdés, hogyan győződünk meg arról, vájjon való-
ban mindenki elvégezte-e a kísérletet s azzal az eredménnyel-e, 
amelyre nyugodtan építhetünk? Ha már láttunk az órán kísérle-
tező, megfigyelő 13—14 éves tanulókat, hogy néha nekünk egy-
szerűnek látszó manuál is tevékenységben milyen ügyefogyottak, 
megfigyeléseikben milyen megbízhatatlanok, járatlanok, m e n y -
nyire nem képesek egyedül a lényegeset a lényegtelentől elválasz-
tani, mekkora hibákat követnek el a következtetésekben és Ítéle-
tekben, nem lesz előttünk kétséges, hogy az előzetes kísérletek 
csak a probléma felvetése és a tapasztalatok kipuhatolása céljából 
értékesíthetők, de nem teszik mellőzhetővé a tanár demonstráció-
ját, vagy a tanulóknak az óra keretében végzett együttes kisérle-
fei t j A fizika első fokán a tanuló minden lépésében felügyeletre, 
vezetésre szorul. Ha a tanuló több ízben tapasztalja, hogy egye-
dül végzett kísérletei helytelenek voltak, vagy megfigyelése volt 
rossz, kedvét és önbizalmát veszti, holott a tanteremben vezetés 
mellett végzett tanulókisérletek egyik fontos célja az önbizalom 
felébresztése. 

A megfigyelő feladatok adásánál ügyelnünk kell, hogy min -
den tanuló végezhesse a megfigyelést. A hőmérőnek reggeli, déli és 
esti állását a legtöbb esetben nem tűzhetjük feladatul, legalább is 
hosszabb időn át, mert nem minden családnál van ablakhőmérő s a 
leolvasás kedvéért a tanulónak vagy a messze levő iskolába kell 
mennie délután is, ha ugyan az iskolában a tanulóknak hozzáfér-
hető helyen ki van téve a hőmérő, vagy a város más távoleső r é -
szét kénytelen felkeresni. Ilyenkor a tanulók egy része a leolvasás 
helyett valamelyik társától'Veszi á t az adatot, vagy találomra beír 
valamit s mindkét esetben rájött, hogyan lehet a munkát megta-
karítani. A reggeli és déli adatokat azonban kívánhatjuk, ezt az 
iskolában leolvashatják. A megfigyelésre való utasítás legyen ha -
tározott s ne mozogjon általánosságban, pl. figyeljétek meg a 



villamosszerelőt, figyeljétek meg a sínek hegesztését, stb.; meg; 
kell adni azt is, hol figyelheti meg a tanuló épen most. A meg-
figyeléseket a tanulónak füzetébe le kell írnia, esetleg táblázatot; 
grafikont készíteni róla. A megfigyeléseket időnként számha kell 
venni, vagyis a tanuló munká jának megadni a biztatásértékű meg-
becsülést. Huzamosabb időt igénybe vevő megfigyelések után, 
pl. hőmérő adatai, légsúlymérő ingadozásai, a táblázat, illetve gra-
fikon elemzésével azt közvetlenül hasznosítani kell. 

Rajzfeladatnál az elv szintén az legyen, hogy a ra jz ne okoz-
zon túlterhelést, ne ha lad ja meg a gyermek korának megfelelő 
színvonalat, fizikai ismeretet tartalmazzon, értékelésénél pedig ne 
a r a j z technikai oldala szerepeljen. Meg kell kívánnunk a tanuló-
tól, hogy a tanár táblarajzát, h a azt a tanuló gyenge rajzképessé-
ge miatt nem tud ja elfogadhatóan elkészíteni az órán, otthon a 
tanulás alkalmával hozza rendbe. A rajzok vázlatszerkezeti rajzok 
legyenek, ne á l l janak egyszerűen valamely eszköz képének Le-
másolásából. 

A tanuló otthoni m u n k á j a lehet még fizikai feladatok kiszá-
mítása ott, ahol azok a tanulók számolási képességének megfelel-
nek, például az egyszerű gépeknél. Ilyen feladatokat a begyakor-
lás alkalmával is meg kell oldatni. Ezenkívül gondolkodásra kész-
tető feladatok szerepelhetnek, mint pl. Miért fedik be nyáron a 
jégvermeket szalmával? Miért ha j l ik az ember oldalt, ha egyik 
kezében nagyobb terhet visz? stb. 

Feltétlenül szükséges, hogy a tankönyv ilyen feladatokat és 
kérdéseket bőven tartalmazzon, mer t ahhoz nincsen idő, hogy a 
tanulókkal az óra végén leírassuk azokat. 

A tanulókra bízott minden otthoni munká t feltétlenül ellen-
őrizni kell. Nem félelmes szigorúsággal. Arra a belátásra kell bír-
ni a tanulót, hogy a feladatok gondos elvégzése az ő javára van. A 
feladatoknak lehetőség szerint olyanoknak kell lenniök, amelyek 
alkalmasak a tanulók érdeklődésének felkeltésére. 

A tanulás mód ja a tanítás módjától és a tanár kívánságaitól 
függ. Altalános tapasztalat, hogy a tanulók a fizikát szeretik, az 
iránt nagyon érdeklődnek, kiváltkép a fiúk. A rossz tanítás és az 
értelemnek csak memoriális oldalát erőltető magolás ezt a sze-
retetet csakhamar kiölheti a tanuló lelkéből. Azt az álláspontot sem 
ta r t juk helyesnek, hogy a tanuló semmit ne tanuljon odahaza. A 
munkaiskola elve nem jelenti azt, hogy nincsen szükség megrögzí-
tett ismeretekre. Az ismereteknek itt is meg kell lenniök, azt ott-
honi ismétlésekkel is erősíteni kell. De arra, hogy a tanuló azokat 
mint élettelen, holt anyagot bemagolja, szükség nincsen. Az isme-
retek eleven, alkalmazásra mindenkor készen álló 'tudatelemek 
legyenek. A tanuló önmagától nem tudha t ja a tanulás helyes mód-
ját, ezért időnként többször emlékeztetni kell őket arra : otthon 
nézd át az elmúlt órán a füzetbe írt feljegyzéseket, gondold át az 
egész óra lefolyását, kísérleteit, azután próbáld meg azt elmon-
dani; u tána vedd elő könyvedet és gondosan olvasd ál azt két-
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szer-háromszor, egyezik-e azzal, amit megállapítottunk az órán, 
érthető-e minden részlete, mit tartasz szükségesnek a következő 
órán megkérdezni? 

A kérdések fajtái és szerepük 
az öntevékenységen nyugvó oktatásban. 

Az iskolában szereplő kérdések vagy a tanár kérdései, vagy 
tanulókérdések. 

A régebbi típusú tanítási eljárásoknál a tanár kérdései vol-
tak dominálok s mivel előadását, vagy szépen felépített kérdve-
kifejtő menetét csak zavarták volna a tanulók közbevetett kérdései, 
ezeket a legtöbb tanár nem szívesen vette, elutasította. A gyakorló 
iskolában ezt a visszautasító tanári magatartást igen gyakran van 
alkalmunk a kezdők részéről látni. A kérdések azért kényelmet-
lenek, mert kizökkentik a tanárt az elképzelt kerékvágásból s ha 
iigyelembe veszi, esetleg egészen más menetet diktálnak. 

Az előadó tanítási eljárásnál a tanuló kérdéseinek helye nem 
volt s a t aná r kérdései is vagy látszólagos kérdések voltak s ezek 
kezdő szava „ugy-e" volt, vagy pedig egzamináló kérdések, ame-
lyekre a tanulónak az előadottak, vagy tanultak alapján csak a 
tanult anyaggal lehetett felelnie. 

A kérdve-kifejtó módszernél ismét csak a tanár kérdései vol-
tak az uralkodók s ezek a kérdések pontosan meghatározták a fe-
leleteket. Ha nem várt feleletet adott a tanuló, annak vagy a kér-
dés helytelen feltevése volt az oka, vagy a tanuló figyelmetlensé-
ge. Ezek a kérdések nem tartalmaztak problémát, igen hasonlato-
sak voltak a kalekizáló kérdésekhez. 

A tanári kérdéseknek ilyen f a j t á j a ellen az ú jabb pedagógiai 
irodalomban sok ellenzőre találunk (lásd Szenes: A számtan és 
algebratanítás vezérkönyvében). Például Quidde azt mondja : „A 
tanító kérdések alapján í ra t ja le a készüléket, kérdésekkel készíti 
elő a kísérletet, kérdésekkel vezeti a megfigyelést, kérdésekkel vá-
lasztja el a lényegtelent a lényegestől, kérdésekkel hozza napvi-
lágra a törvényt, kérdéseidkel idéz példákat az életből és ismét 
kérdésekkel győződik meg, váj jon a tanulók mindent helyesen ér-
tettek-e meg? Hát mi tenni valója van még a tanulónak, mint 
felelnie? Mi történik öntevékenységének bevonására? Ilyen szel-
lemi póráz mellett tehet-e valamit önmagától? Az ilyen intellek-
tuális tanítás elhanyagolja az érzelem és akarat nevelését. A szo-
ciális érzés sem fejlődhetik, mert a kérdések azt kívánják, hogy a 
kérdező kívánságát és nézetét fogadja el." 

A kérdezgetős a gyermeki kor jellemzője; amint igyekszik é r -
zékeit minél többször és többoldalúan gyakorolni, époly mohón 
végzi szellemi tapogatódzásait. Ahelyett, hogy ehhez a természe-
tes állapothoz alkalmazkodnánk s a kérdésekre megfelelő feleletet 
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adnánk, igyekszünk ezt a kérdezési haj lamot elnyomni és tu la j -
donképeni kötelességünk helyett mi kérdezünk folytonosan, a gyer-
mektől várva feleletet. Már a szülők leggyakrabban elutasítják a 
gyermek kérdéseit azzal, hogy „ugyan, hagyj békében; te ezt úgy 
se érted"; stb. Néha ezt azután oly sikeresen elintézik a felnőt-
tek, hogy a tanuló az ú j abb iskolai felfogással találkozván szem-
be, nem tud többé kérdezni. 

Tanulókérdések alatt sokszor értik azt az eljárást, hogy az 
anyag egy részének elvégzése után a tanulók ebből a körből tesz-
nek fel egymásnak kérdéseket s ezekre ők maguk adják a tanul-
tak alapján a választ is. Nyilvánvaló, hogy ezek a kérdések sem 
produktiv kérdések. Nem a gyermek lelkéből fakadnak, hanem a 
tanár kérdései a gyermek száján, egzamináló kérdések, amelyek-
ből csak az ál lapítható meg, váj jon a tanulók tud ják -e az elvég-
zett anyagot? 

A tanár szempontjából azoknak a kérdéseknek kell legértéke-
sebbnek lenniök, amelyek a gyermek lelkéből spontán fakadnak, 
amelyeknek indítéka a tárgy és a tudásvágy, vagy kíváncsiság. 

A tanulók kérdései azonban igen különbözők. Előfordul, hogy 
valamelyik tanuló csak azért kérdez derűre-borúra, mert fel tűnni 
vágyik, de előfordul az is, hogy kérdéseivel alkalmatlankodni 
akar. A kérdezgetés ilyen természetéről meggyőződve a tanár vagy 
ne feleljen, vagy megfelelő formában utasítsa vissza a tanulót. 

Az anyag szempontjából értékes, termékeny tanulókérdé-
sekre a növendéket lassan szoktatni, nevelni kell. Ez történhetik 
úgy, hogy egy-egy tanuló helyes kérdését megdicsérjük egy szó-
val, elismerő fejbólintással, vagy egy jelenségre vonatkozóan meg-
kérdezzük: váj jon milyen kérdés merülhet fel az emberben? Né-
ha a kérdést az előzmények megfelelő hangsúlyával és szórendjé-
vel megsej tet jük s bár a tanulóból kirobbanó kérdést mi vezettük 
be, őbenne az az érzés támad, hogy a kérdés az övé és ezzel önbi-
zalmat nyer a további helyes kérdések felvetésére. 

A tanulók értékes kérdései vagy beleillenek tanmenetünkbe, 
vagy a tárgytól messze eső területre tartoznak. 

Vannak, akik azt az elvet vallják, hogy a tanulónak egyik 
ilyen kérdése sem hagyható megtárgyalás nélkül s részben' ebből 
a meggondolásból keletkezett az úgynevezett „Gelegenheitsunter-
richt", alkalomszerű tanítás. A fizikatanításban azonban ezt az el-
vet nem lehet megvalósítani, mert ehhez szükséges volna, hogy 
minden kísérleti eszköz minden órán készenlétben legyen. Ott, 
ahol állandó fizikai előadó és jól felszerelt szertár áll a tanár ren-
delkezésére, talán ez keresztülvihető volna, h a egy másik körül-
mény a legtöbbször lehetetlenné nem tenné. Ha a tanuló pél-
dául' az iránt tesz fel kérdést, hogy miképen lehet kiszámítani egy 
villamos vasaló áramfogyasztását, erre csak akkor felelhetünk, ha 
a tanulók a szükséges előismeretekkel már rendelkeznek. Meggon-
dolandó az is, hogy az ilyen természetű kérdések csak egy tanuló 
kérdései s ez nem'lehet ok, hogy a többit is erre az ulra kénysze-
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ritsük. Ilyenkor helyesebb a 'tanulót arra figyelmeztetni, hogy kér-
désére a válasz m a j d később következik, amikor a szükséges előz-
ményeket már ismerni fogja, tegye fel a megfelelő időben! 

A tanár felelete lehet közvetlen felelet, egyik tanulótárs f e -
lelete, meggondolásra való utasítás, megfelelő könyvre való uta-
lás. 

Milyen kérdéseknek van tehát jogosultságuk a kisérletezte-
tő fizikatanítás szempontjából? 

Értékesek és felhasználandók a tanulóknak a tárgyhoz tar-
tozó kérdései és problémái. Ezeket figyelmen kívül hagyni még 
akkor sem szabad, ha egy óra keretén belül az általunk előre el-
gondolt menetet meg is kell változtatnunk. 

Egyik pedagógus azt mondja, hogy az volna az ideális isko-
la, ahol a tanító szavát soha nem lehetne hallani, néma volna. 
Csak a tanulók kérdezzenek és maguk feleljenek is, ez a végcél. 

Nem szabad azonban abba a túlzásba esnünk, hogy a tanár 
kérdéseit teljesen mellőzzük, vagy túlzottan háttérbe szorítsuk. Mai 
iskolai formáink mellett meg kell győződnie a tanárnak, váj jon az 
egyes tanulók az elvégzett anyagból mennyit tudnak. Erről ugyan 
meggyőződést lehet szerezni egy-egy kísérlet elvégeztetésével is, 
miközben a tanuló a hozzáfűződő ismereteit közli, de nem lehet 
teljesen elhagyni az egzamináló kérdéseket. Ezeken kívül helyén 
valók a tanár problémát megindító, vagy felvető kérdései, a hely-
felen utakon való hosszas tévelygést megakadályozó irányító 
kérdések. Ezek sokszor nem is teljes kerek mondatokban nyilvá-
nulnak, hanem egy-egy kérdő szó, kétséget, vagy kérdést kifejező 
nrcmimikában. 

Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, nyilvánvaló 
lesz, hogy tanításunk nem fog előre megállapított terv szerint le-
folyni; az anyag minden részében teljesen biztosnak kell len-
nünk, hogy a kellő hajlékonyságot elérhessük. Ezért azután taní-
tásunkban nem is használhat juk fel mereven mások tanítási min-
táit, tervezeteit, hanem az úgynevezett mintatanítások csak általá-
nos szempontokat adhatnak a jó tanítás vezetésére. Az ilyen taní-
tás megköveteli, hogy tanulók és tanár mindig szoros lelki kapcso-
latban legyenek, ez a kapcsolat tehát nem egyoldalú. Mi a m a -
gunk részéről átvehetjük mások gondolatmenetét, de a tanulók 
gondolatsorozata önállóságot és fontos szerepet nyervén, nem áll 
módunkban szorosan determinálni. 

A fizikatanításban arra is szoktatnunk kell a tanulókat, hogy 
a kérdéseket elsősorban a természethez intézzék. Például egyik 
évben, amikor a hangtanban a golyósoron vizsgáltuk a lökés tova-
terjedését, az egyik tanuló felvetette a kérdést, mi történik, ha nem 
«gy golyót, hanem kettőt emelünk ki helyzetéből és e j t jük a golyó-
sorra? Feleletem volt: Ezt; kérdezd meg f iam a golyósortól! Mire 
a tanuló megcsinálta a kisérletet. Meglepetve vették észre, hogy 
ugyancsak kettő ugrott ki az ellenkező végen helyéből. Megindult 
közöttük a jelenség magyarázatának keresése, amelyet sikerült tisz-

t i 
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tázni igen kevés útbaigazító közbeszólásommal. 
Helytelen az, h a valamely, a tanulók előtt ismeretlen eredmé-

nyű kísérlet előtt megkérdezzük: mit gondoltok, mi fog történni, 
vagy ennél is súlyosabb hiba valamely nem ismert tényt kérdezni, 
pl. mit gondoltok, hányféle az egyensúlyi helyzet? Épen arra kell 
szoktatni a tanulókat, hogy a természettudományokban nem a 
találgatásnak, hanem a természet megkérdezésének van helye. 

Általában se a kérdésekkel, se a feleletekkel ne igyekezzék a 
tanár önmagát tolni előtérbe, aminek legtöbbször türelmetlenség 
az oka. Meg kell értenünk, hogy a gyermek gondolata és szava a 
neki ú j és ezért nehéz területen nem lehet oly gyors és szabatos, 
mint a nagy gyakorlattal rendelkező tanáré. 

Tábla és füzet. 
Ha elítéljük a régi „kréta-spongya" fizikát, nem jelenti azt,, 

hogy tanításunk folyamán ezeket az eszközöket nem használ juk 
fel. Célja azonban nem az, hogy az eszközöket és kísérleteket h e -
lyettesítse, hanem hogy azokat utólag rögzítse. Lesznek esetek, 
amikor szemmel nem látható és elméletileg megállapított folya-
matok ábrázolására fogjuk felhasználni, pl. az á ram útjánál . 

A munkamenet megbeszélése után, ha az kissé hosszabb, ezt a 
menetet röviden, vezérszavakban a táblán rögzítjük, hogy az a 
tanulóknak állandóan szemük előtt legyen. Később a tanulók ezt 
önállóan végezzék el füzetükben min ta nélkül, amikor már több 
gyakorlaton átmentek. 

A bonyolultabb összeállításokat, kapcsolási rajzokat szintén 
a táblán vázoljuk; ezt főképen az elektromosságtannál használ-
juk fel arra, hogy a tanulók megismerkedjenek a szokásos jelzé-
sekkel és kapcsoiási vázlatokkal. 

A kísérletek eredményeit rövid vezérszavakban szintén a táb-
lán rögzítjük, hogy a végzett m u n k a gerince a tanulók szeme előtt 
legyen. 

A megismert és használt eszközöket vázoljuk fel a táblára. 
Még pedig kezdetben a könnyűeket is példaadás kedvéért, később 
ezeket a tanulók maguk csinálják meg füzetükbe. Ilyen önálló 
vázlatuk fokozatosan mindig nehezebb ós nehezebb lehet. 

A tábla helyes használatához tartozik annak célszerű be -
osztása. Kezdő tanárnak a jánla tos minden tanítás táblahasznála-
tát papiroson kitervezni és ezeket megőrizni; ez több évig tanítás 
előtt mindig áttekintendő. A szükségesnek bizonyult változtatáso-
kat bejegyezzük. 

ö r a előtt ne ra jzol juk fel a táblára! a taní tás alatt szükséges 
ábrákat. Ezeknek semmiben sincs m á s értéke, mint a tanköny-
vek kész ábráinak. A táblarajzok egyik főfeladata, hogy a rajzolás 
menetét lássa a tanuló. Lássa a logikus rajzolást, amely meg-
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felel a folyamatnak, vagy eszközök esetén az egyes alkatrészek 
sorrendjének. A kész ábrán a tanuló a vonalak káoszát lá t ja s nem 
tudja, hol kezdjen hozzá, melyik vonallal folytassa. 

^enti azt,. 
asznál juk 
-tekét h e -
: esetek, 
tt folya-
nál. 
ibb, ezt a 
"gy az a 
íulók ezt 
nár több 

szintén 
h asznál -
>s jelzé-

i a táb-
me előtt 

táblára, 
később 
önálló 

ű be-
sznála-
tanítás 
tatáso-

kséges 
íköny-
ijzolás 
meg-

ba jza ink ne legyenek vonalzó és körzővel kínos gonddal ké-
> uit remekművek. Ezeknek használata legfeljebb a fénytanban 
be V k ° 1 " ^ ^ a tanár rajza, olyan legyen a tanulóé is. Ha 
j uig körző és vonalzó használatát megengedjük a tanulónak, ak-
m e k ^ r a j Z S o k r a i > o 1 e l 2 2 órából. Azért tanulnak a gyer-
tu l s z a b a d k é z i rajzot, hogy rajzeszközök használata nélkül is 
sz [ n a k é r t e l m e s v á z l a t o k a t készíteni. Mint ahogy mi is te-
r u i ' l i a p é l d a u l 3 2 asztalossal egy adott méretű szekrényt aka-

elkészíttetni: ilyenkor vázlatot készítünk előtte, megadjuk 
rtleje a méreteket s ez elegendő az asztalos számára. 

Ha ra jzunkat magyarázattal kísérjük, nem szabad megenged-
b hogy a tanulók ugyanakkor rajzoljanak. Mert ez esetben a 

a j z r a tigyelnek s magyarázatunk teljesen kárba vész. Amikor a 
a.jzzal készen vagyunk, akkor pedig ne zavarjuk a tanulót ma-

Syarázattal munkájában , hanem ad junk nekik elegendő időt, hogy 
azt elvégezzék. Ez alatt közöttük járva ellenőrizzük munkájuka t 
e s a hibákra figyelmeztetjük őket." 

Szoktassuk arra tanulóinkat, hogy füzetükben a tábla beosz-
tását szigorúan tartsák be; minden óra táblájának másolata, vagy 
ónálló ra jzuk a füzet egy oldalát foglalja el, ne zsúfolják össze egy 
tápra több óra anyagát. Á i ajzzal szemben levő oldalt mindig hagy-
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j ák üresen. A pótlásokat, az órán készített vázlaitok alapján csino-
sabb kivitelű rajzokat, önálló otthoni megfigyeléseiket erre az ol-
dal ra jegyezzék) fel. 

A tanulók minden kísérletüket röviden í r ják le füzetükbe, 
m u n k á j u k számadatait is vezessék be. 

Színek használatára r i tkán van szükség. Ne törekedjünk arra, 
hogy ezzel üres hatást é r j ünk el. A rajzot egyéb technikával te-
gyük érthetővé, amint az az életben is szokásos. 

A tanulók füzeteit időnként szedjük össze, nézzük át és javít-
gassuk. Az ellenőrzés azt jelenti a tanulóra nézve, hogy m u n k á -
ját megbecsüljük, azt értékesnek tar t juk . Ha mi nem értékeljük, 
c maga is felesleges dolognak fogja érezni és lassankint e lhanya-
golja. 

Itt teszek említést egy hasznos segédeszközről. 
A fizikát tanuló osztályok mellett a folyosó falán függ egy 

képkeret, amelynek hátsó fala sarokpántokra jár, hogy bármikor 
könnyen kinyitható legyen. Ebbe időnként újságokból kivágott 
képeket, szöveget helyezek. Itt meglá t ja a tanulósereg az első vas-
útat, az első varrógépet, a híres „Justice for Hungary" repülőgé-
pet, stb. Helyet talál benne minden fizikai vonatkozású aktuali-
tás. A már meglevő képgyűjteményt a szerint tesszük ki, amilyen 
sorrendben előkerülnek a tanulók tanulmányai során, Ebben a 
keretben jelennek meg időnként játékos kísérletek leírása és r a j -
za, a tanulót érdeklő játékszerű fizikai eszközök készítési utas í -
tása és pontos méretekkel ellátolt ra jza . A tanulók érdeklődése 
ezek iránt igen élénk. Maguk hoznak képeket és szövegeket. Akár-
hányszor kezükben látható az a készülék, amelynek rajzát lát-
ták. Ue nemcsak a fizikát tanuló osztályok, hanem a többiek is né-
zegetik s1 kapnak kedvet hasonló munkához. Felébred bennük a 
cselekvés vágya és hasznos ismereteket szereznek. Ezek kapcsán 
sokszor fordulnak felvilágosításért a tanárhoz. Igen jól pótolja a 
vetítőgépet s az az előnye is megvan, hogy az órából nem vesz el 
időt. 

A tanterem. 
Milyen a tanulókisérletek szempontjából ideális tanterem? 
Más célt nem szolgál. Nem padok, hanem az egyes tanulócso-

portok részére munkaasztalok vannak benne székekkel. Minden 
munkaasztal fel van szerelve vízvezetéki csappal, kiöntővel, gáz-
vezetékkel és be nem kapcsolt villanyvezetékkel. A terem elsöté-
títhető. A falak mentén a tanulónak elérhető magasságban polcok 
vannak a tanulóeszközök elhelyezésére. Előadó asztala és megfele-
lő táblái vannak. Mellette szertár. 

Sajnos, ilyen ideális fizikatermet aligha találunk s ilyennek 
berendezése anyagi okok miat t nem áll módunkban. Hiszen leg-



A gázvezeték legjobb helye a mennyezeten van, ahonnan a 
Jhunkahelyek fölé lenyúlnak a csappal ellátott osztócsövek. Ezek 
n ^§as sága olyan legyen, hogy a tanulók éppen csak elérjék. Ezek-
r o i a gázt gummicsövekkel vezetjük a munkahelyre. A gazt leg-

többször, ha egy-egy ú j iskolát építenek, sem a helyiségekre, sem 
azok berendezésére vonatkozólag nem kérdik meg az igazgató, 
V agy szaktanárokat. Külső formában így modern lesz ugyan az 
iskola, def lényeges belső berendezését a maga diákemlékei alap-
ján konstruál ja meg a tervező, mintha a didaktika örökre meg-
csontosodott volna, csak az építészet tudna a korral lépést tar tani . 

A kisérleteztető fizikaoktatás azonban nem válik lehetetlen-
n é a fentinél kedvezőtlenebb körülmények között sem, csak an-
nak lehetővé tétele korlátoltabb és több munkát ró a tanárra. 

Külön fizikai teremre azért volna szükség, mert az eszközök 
dökészítése, valamint elrakása gyakran sok időt kíván s h a a ta-
nárnak közvetlenül a fizika óra előtt vagy után más órái vannak, 
a munkahelyeken levő eszközök nem zavarnak senkit, valamely 
nres órában van mód azokat előkészíteni, vagy elrakni. 

Ha külön fizikaterem nincsen, akkor a tanárnak előtte való 
ttapon, vagy fizikaórát megelőző szabad idejében kell az eszközö-
l t a szertárban előkészíteni s azokat az órát megelőző szünetben 
y - 5 kijelölt tanulóval a tanterembe, vagy tanteremből a szertar-
^ hordatni. 

Fontos, hogy a munkahely ne ferde felsőlapú pad legyen, 
^he lyen minden letett eszköz maga is ferdén áll, vagy legurul. 
Ha az iskolában munkaasztalokkal felszerelt kézimunka, vagy 
rajzterem van, akkor tisztán csak órarendi kérdés, hogy ugyanaz 
a helyiség szolgáljon fizikaoktatás céljára is. „ , , . , . 

Ha kénytelenek vagyunk ferde lapú padokkal ellátott helyi-
ségben dolgoztatni, akkor a padokra tanulócsoportonkint egy da-
r ab feltétet kell készíttetnünk, amelynek felső lapja vízszintes a la-
pot szolgáltat. Ilyen feltét rajzát közöljük. Számszerű adatai az 
C o l á b a n használt padok méreteitől, lejtésetol függenek. 
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több esetben jól pótolja a szeszégő is, amely azonban nehéz, stabil 
legyen. Semmi esetre sem a jánlha tó a szilárd talapzat nélküli ten-
tásüvegből barkácsolt szeszégő, amely súlyos katasztrófák előidé-
zője lehet. A tűz használatáról még a hőtannál megemlékezünk. 

Legtöbbször nehéz a vízkérdés is. Ha már nem lehet m i n -
den munkaasztal vízvezetékkel és kiöntővel ellátva, legyen, ha 
mód van rá, a tanteremben több felszerelve valamelyik falon. Leg-
alkalmasabbak a szögletes, vízszintes fenekű kiöntők. Belső víz-
vezeték hiányában néhány vödörre van szükség, amelyből a ta-
nulók a vizet meríthetik s amelybe a felesleges vizet kiönthetik. 
Minél kevesebb víztartónk van, annál több rendetlenséggel kell 
számolnunk. Szükség esetén minden tanulócsoport a vizet üveg-
palackban kaphat ja . 

A villanyvezetékek az előadó asztalon központosuljanak. Jó, 
ha ezek is a mennyezeten fu tnak a munkaasztal okhoz s ott dugó-
aljazatban végződnek. Váltakozó á r a m r a szükség nincs, főképen 
egyenárammal kell dolgoznunk a tanítás folyamán. Föltétlenül 
szükséges, hogy árammérő legyen bekapcsolva, azonkívül megfele-
lő biztosíték, nehogy rövidzárlat esetén áramforrásunkban kár 
történjék. Az áramforrás lehet a világítási hálózat, azonban ezt 
feltétlenül le kell transzformálni, hogy a tanulókhoz csak kis fe-
szültségek jussanak. Nagyfeszültségű áramot a munkahelyekre 
soha ne bocsássunk. Az ilyeneket igénylő kísérletek a tanár de-
monstrálására hagyandók. Végső esetben a kísérletek legnagyobb 
részéhez igen jól felhasználhatók a 4-5 voltos zseblámpatelepek 
is, amelyekből tanulócsoportonkint egy darabra van szükség. Cse-
kély á ra (cca 80 fillér) lehetővé teszi, hogy a tanulócsoportokkal 
szereztessük be. 

A terein elsötétítésére feltétlenül szükség van a fénytannál , 
aká r tanulókisérletekről, akár demonstrációról van szó. Tel jes sö-
tétségre, a fényképezést kivéve, szükség nincsen. Legjobb a ho-
ronyban futó vastag fekete vászonból készült felhúzható függöny. 
Ilyen utólag ís elkészíttethető az ablakon belül. Szélessége na -
gyobb legyen az ablak szélességénél, hogy szükség esetén rajzsze-
gekkel az ablakdeszkához erősíthessük. Kevésbbé tartós, de jól 
használható függönyt kapunk, ha fekete, vagy kék papirost alkal-
mazunk a vászon helyett. 

A tanulókisérletek során nagyon sok kisebb-nagyobb eszköz-
re, anyagra van szükség. Bár ezek értéke sokszor ma jdnem sem-
mi, mégis munkánk megkönnyítésére helyes, ha ezeket használat 
után megőrizzük s gondoskodunk róla, hogy bármikor könnyen 
megtalál juk. E célból gyűj tsünk és a tanulókkal is gyűjtessünk 
kisebb dobozokat, az azonos anyagot rak juk egy-egy dobozba s 
látható helyre ragasztott cédulán jelöljük meg tartalmát. Általá-
ban munkánka t nagy mértékben megkönnyít jük, ha a legnagyobb 
rendre törekszünk. 
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lott d o S m a l i k u s tanalakot legelőször a felsőfokú iskolákon vál-
2 j . a. a demonstráció. Itt természetesen elsősorban azokra f i -
iei ̂  ^PPai'átusokra volt szükség, amelyek nemcsak kvalitative a 
tit felidézésére és megfigvelésére valók, h a n e m pontos kvan -
koEfc V Í Z S S a l a t o k kivitelére i s alkalmasak. Miután pedig a főis-
pj f f t a n s z é k e i természetszerűleg bővebben rendelkeztek a n y a -
Uek L - n e m v c d t s z a k s é g olcsóbb megoldások keresésére. E n -
s következtében a kia lakul t tanszeripar még akkor is ezekhez a 

u » p o n l o k h o z igazodott, amikor a kevesebb anyagiakkal rendel -
0 középfokú és alsófokú taní tásba is bevonult a demonstráció, 

a . Az eszközök drágasága már akkor is nagy nehézséget okozott 
^ ani tás megfelelő módszeres kivitelében, amikor még csak egy-
nö ^ s z közre volt szükség a tanár kísérleteihez. Mennyivel inkább 
tioa a J > a b ^núkor azzal a kívánsággal kezdtek fellépni, 
ka t n e . a f a n a r > h a n e m a tanuló kísérletei ura lkodjanak a f izi-

szi l f L
n í ! á s á b a n - H o n n a n vegyük a pénzt ahhoz, hogy egy-egy ké-

0 ékből a n n y i legyen, min t amennyi tanulócsoport alakítható egy 
lafe "övendékeibői? A súlyos gazdasági helyzet mia t t az isko-
jfg,. n n f a r t ó k nemcsak m á r régen nem nyú j t anak fedezetet drága 

zulékek beszerzésére, h a n e m ezzel a körülménnyel még hosz-
U l d e ig számolni kell. 

kat Z ^ e n ez a helyzet kényszerítette a gyakorlati pedagóguso-
déit a i T a- ' m i n é l egyszerűbb eszközök segítségével igyekezze-
^ a fizikai tényeket szemlélhetővé tenni. Kifejlődött a fizikai 
k i x ' f B a r k á c s o l á s a , másrészt az úgynevezett szabadkézi fizikai 
b,' ! e t ek, amelyek végrehaj tásához a környezetünkben levő t á r -
j a k i s elégségesek. 
oly e r i n észe tes , hogy a barkácsolt eszközök nem lesznek sem 
g y ö n y ö r ű e k , sem oly precízek, min t a drágán vásárolt mecha-
lent 1 U l n e k n i ű v e k , azonkívül a t anár ra nézve munkatöbbletet j e -
iobh" ' d e a z alsófokú f izikataní tás cél jának épenúgy, gyakran 

n megfelelnek. 
c s i i w C |S.-f'szerű készülék, vagy összeállítás azért i s jobb, mivel a 
a tani r • s ° k s z o r a lényegtől, magától a jelenségtől von ja el 
szeá 7 ° "gyeimét, másrészt a 

technika minden fu r fang jáva l ösz-
a ¿ j j . . készülék könnyen azt a hitet kelti a gyermekben, hogy 

mai jelenségek kötve vannak 
az ilven tökéletes eszközökhöz, 

^bres/i " l l a ^ l l n k készítette, pr imit ív készülékeknek munkakedvet 
0 es ta lá lékonyságra nevelő hatása is van a tanulókra. 

t j a r , ^ n ű k o r a t anu ló utasí tásaim a lap ján szigetelt huzalból, két 
ú ran >

( r
v a s s z öglx)l , két parafadugóból , egy varrótű és egy kiszolgált 

ja h §°Ból a t anóra alatt összebarkácsol elektromos csengőt s lá t -
ván a z kifogástalanul berreg, ennek oly erős élményhatása 
össz r ( | a ' a kész eszköz bemuta tása vele nem hasonl í tható 
hon ezenkívül felébreszti munkakedvét is, maga is csinál ot t-

11 " y e n csengőt. 
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Pár darab léoecskéből, virágdrótból és szigetelt huzalból ké -
szített kis elektromotorom minden évben szenzációt okoz a tanulók 
sorában, hogy ilyen egyszerű eszközökkel és anyagokkal époly ki-
tűnő kis motor építhető, mint a kereskedésbeli 10—20 pengős hol-
mi. Ha a készen vett motort muta tom be, nem is jut eszébe a gyer-
meknek, hogy leniesztergapad, szerszámok tömege nélkül is ké-
szíthető a célnak épen olyan jól megfelelő készülék; hiányzik be-
lőle a belső indítóerő, mely a cselekvés rugója. 

Az i lyenfaj ta eszközök készítésénél ar ra törekszem, hogy lehe-
tőleg csak olyan szerszámokat és anyagokat használ jak fel, amelyek 
egy tanulónak, rendelkezésére ál lhatnak, vagy pedig csekély anya-
gi áldozattal beszerezhetők. Kivitelben is a tanulók kevéssé ügyes 
keze a mértékadó, az eszközök elkészítésében nem törekszem a le-
hető legnagyobb csínra, simításra és politurozásra. Az ilyen m u n -
kával ismét ott volnék, mint a készen vett eszközzel, háttérbe szo-
rulna a jelenség az esztétikai szempontok mellett. A fizika szem-
pontjából első a jelenség, vagy a használhatóság. A kivitel szép-
sége és finomsága nem a fizikának, hanem a kézimunkának a 
löcélja. 

Ez nem jelenti azt, hogy a tanulót munkabel i pongyolaságra, 
vagy ízléstelenségre óhaj tom szoktatni. így például a fenti csen-
gő esetében mindig felvetjük a kérdést, váj jon miért nem ilyen 
egyszerű a kereskedésben kapható? Megismerkedik a tanuló azzal 
a körülménnyel, hogy valamely eszköz használhatóságán kívül 
még az a körülmény is fontos szerepet játszik az életben, hogy 
lehetőleg kicsiny helyet foglaljon el és külső a lakja szép, ízléses 
legyen. Mint ahogy a legelső rádióvevőkészülék is uborkásüvegre 
rendetlenül csavart huzal és pár bádogdarabból állott s miután 
használhatónak bizonyult a készülék, következett a tökéletesedés 
s ma ezek a készülékek külsőleg is az iparművészet remekei. 

Abból a körülményből, hogy a tanuló magakészítette eszkö-
ze, mint a fentebb említett csengő esetében, közvetlen élményt 
nyú j t és munkaörömet okoz, következik, hogy sokan vagy a fizika-
órán óhaj tanak műhelymunkákat végeztetni, vagy a fizika és 
kézimunkaoktatás között állandó és szoros kapcsolatot teremteni. 

Bizonyosnak látszik, hogy ez nem volna káros, h a egyéb kö-
rülmények nem tennék kivitelét lehetetlenné. 

Számolnunk kell azzal, hogy a tanterv előírja tantárgyunkban 
az elvégzendő anyagot, tehát az az egyébként igen helyes elv, hogy 
inkább keveset, de jól, nincs a tanár teljes tetszésére hízva. Már 
pedig ha volna is műhelymunkálatok végzéséhez kellő helyünk és 
szerszámunk is, ilymódon a f izika-oktatás egy év helyett 3—4-et 
kívánna meg, vagy egy év /alatt a tantervi anyag negyedrészét tud-
nánk legfeljebb elvégezni. Az emelő elkészítése maga min imum 8 
órát venne igénybe, amellett még abba a hibába is esnénk, hogy 
tantervileg negyedik osztályosnak szánt munkaelemeket a h a r -
madik osztállyal végeztetnénk. Pedig amikor a kézimunka anya-
gát a tantervben és utasításban rögzítették, az illetékes szakem-
berek bizonyára számoltak a gyermek képességeivel és m u n k a -
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készségével is. 
De ne essünk a könnyűszerrel való általánosítás hibájába se. 
A csengőnek fentebb vázolt összeállítása amellett, hogy igen 

rövid idő alatt kivihető, lényegesen hozzájárul az áram útjának, 
működésének megértéséhez. Vájjon minden eszközkészítés épen-
hyen hasznos lesz fizikai szempontból? Nyilván nem. A csigán 
ható erők viszonyának, az életben való felhasználási lehetőségei-
nek megértését semmiben sem segíti elő a csiga kifűrészelése, si-
mítása, tengellyel való ellátása, stb. Nyilvánvaló, hogy az emelő 
ismerete szükséges egy emelő elkészítéséhez, de aki az emelőről 
semmit sem tud, az azt csak mechanikusan, a mások által elké-
szített tervrajz pontos betartása mellett tudja sikeresen elkészíteni 
anélkül, hogy meg tudná ítélni, használható lesz-e? A fizikaokta-
tás egyik főcélja pedig a céltudatos tevékenységre, nem pedig a 
mechanikus kivitelre való képesség kifejlesztése. 

A gyermeki kornak nem jellemzője a türelem, kitartás a 
hosszadalmas munkában. Szinte lázasan keresi az új és új benyo-
másokat, egész lelki strukturája a sietés, még a felületesség árán 
is. Tudjuk, hogy a gyermek figyelmét és kitartását nevelnünk, 
annak kifejlődését elősegítenünk kell. A nevelés és kifejlesztés pe-
dig semmi esetre sem jelenti azt, hogy máról holnapra lehet, vagy 
kell a gyermek egyéniségét ízlésünknek megfelelően megváltoz-
tatni, hanem lassú és fokozatos nevelői munkálkodást jelent. 
Amint egy eszköz elkészítése hosszú időt kíván, a gyermek érdek-
lődése lassankint elvész s hacsak külső körülmények, pl. p tanár 
szigora, a rossz osztályzattól való félelem nem kényszeríti, abba-
hagyja, Ez az oka sok gyermek rossz házi feladatának, masza-
tos rajzának, nyers és pontatlan kézimunkájának. Csak oly mun-
kát bízzunk a tanulóra, amelyet belső ösztönzésre szívesen végez 
és nem túl hosszadalmas. 

A tizika- és kézimunka-oktatás szorosabb kapcsolatba hozata-
lának is vannak nehézségei. A kézimunkaoktatásnak épenúgy 
megvan a maga önálló célja, mint a fizikatanításnak. A kettő egy-
mást a szükséghez képest segítheti, de semmiesetre sem lehet azt 
követelni, hogy a kézimunkaoktatás egyetlen más tárgy szolgá-
latába álljon. 

A Tanterv s még inkább az Utasítás azonban lehetővé teszi, 
hogy & kézimunka tanára tanmenetébe, amennyiben a fokozatos 
munkafejlesztés elvének az illető tárgy készítése megfelel, tan-
szerek készítését is felvegye. Ennek helyét a kézimunkaoktatásban 
azonban a kézimunka tanára hivatott megállapítani. Miután a ké-
ziniunkaoklatás alapelve a fokozatos fejlesztés, semmiesetre sem 
várhatjuk, hogy az egyes fizikai eszközöket akkor készítsék a ta-
űulók a kézimunkában, amikor azokat használni kellene a fizi-
kában; a fizika- és kézimunka-oktatás tehát nem haladhat pár-
huzamosan. 

A fizikatanítás szempontjából azonban legtöbbször mellékes, hogy 
magakészítette, vagy pedig készen kezébe adott eszközzel végzi-e ki-
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sérleteit a tanuló. A főszempont tehát a fizikus részéről az, hogy 
a szükséges eszközök a kellő mennyiségben rendelkezésére á l l ja -
nak. A tantárgyak öncélúsága nem lehet akadálya annak, hogy 
egymás munká j á t támogassák, azt a gyermek általános nevelése 
érdekében meg is kell tenniök. A kézimunkától azt kívánjuk, 
hogy egyik évben készíttesse el valamelyik osztályban a tanulók-
kal az egyik, másik évben a másik szükséges és a gyermek által 
elkészíthető eszközt. Ezeknek feldolgozását a kézimunka tanára 
bizonyára be tudja osztani a megfelelő helyre s a következő évek-
ben ezek elkészítése már nem okoz gondot sem a fizika, sem a ké-
z imunka tanárának. Ennek egyetlen nehézsége az, hogy évenként, 
de ezt is csak pár évig, ú j és ú j munká t kell a kézimunka tanme-
netébe beállítani. 

Ennél sokkal nagyobb nehézségek vannak a leányiskolákban, 
vagy olyan iskolafajoknál, ahol nincsen slöjdoktatás. Itt házi meg-
oldásról csak igen kevés esetben lehet szó, így több pénzbe és 
időbe kerül a tanulókisérletek lehetővé tétele. # 

Bizonyos azonban, hogy az ú j abb didaktikai eljárások a t an -
szergyárakat is ú j ú takra fogják kényszeríteni, amint az külföldön 
m á r meg is történt és erős fejlődésben van. így például Stuttgart-
ban a Kosmos nevű társaság úgynevezett Baukasten-eket, építő-
szekrényeket készít és szállít, amelyek alkalmasak a fizika egy-
egy részének a tanulók áLtal való feldolgozására. Ilyenek 1. a m e -
chanika, hangtan és hőtan, 2. a fénytan, 3. az elektrotechnika szek-
rénye. Mindegyikhez a kísérleteket és magyarázatokat leíró füzet 
van mellékelve, rengeteg gyakorlattal, így pl. az elsőben 678 gya-
korlat van leírva. Áruk m a még igen magas ( I. 48, II. 24, III. 28 
birodalmi márka) , amelyet még fokoznak a valutár is nehézségek, 
de a fejlődés ez i rányban mégis megindult. 

Á tanár és a tanulókisérletek. 
Minden tárgv taní tásának sikere elsősorban a tanár tárgy-

szeretetétői és ahhoz való haj lamától függ. Ez alól természetesen 
a fizika sem kivétel. 

A demonstráló tanítási el járás is csak akkor köthette le a t a -
nuló figyelmét és válhatott az lelkeket formáló értékké, h a a t a -
nár hozzáértése, fáradhatat lansága, ügyessége a tanulók előtt nyil-
vánvalóvá vált. 

A tanulókisérletek, amelyek nem fogják ezután sem kizárni 
teljesen a demonstrálás szükségét, nemcsak munkatöbbletet okoz-
nak a tanárnak, hanem a maga demonstrációja részére nagyobb 
figyelmet és megértést hoznak magukkal. 

Tagadhatat lan, hogy a tanulókisérletek megszervezése, kike-
resése, előkészítése, lebonyolítása és az e lmaradhatat lan utólagos 
kritika és önkritika révén nagy munkát kíván. De nem elegendő 
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^ r H ^ K Z e r e t e t ' h a n e m megfelelő ha j l am, kézügyesség és á l landó 
érdeklődés szükséges. 

A polgári iskolai tanárképzést igen értékessé teszik a k iegé-
zito szakok. I lyenek m a az ének és zene, a testnevelés, a gazda-

ságtan és n e m utolsóként a kézimunka vagy slöjd. 
k o r K , Z C k e t 3 1 ) 1 ) 0 1 a c é l b ó 1 l é t e s í t e t t é k ' h ° g y a gyakorlati élet i s -
., a Jahan minden tárgy megkap ja a m a g a szaktanárát minden 
argyból oly helyeken is, ahol egy-egy i lyen csak a fentemlített 
a r g y r a képesített tanerő az alkalmazáshoz szükséges óraszám-

^ i110111 l a t h a j t ó el. Amikor a még teljesen tapasztalat lan és szük-
ségleteket nem ismerő tanár je löl tnek e szakok közül választania 

e l h a választásban részint az a szempont győz, hogy melyikben 
van m á r jár tassága, másrészt melyiket t a r t j a , vagy felsőbb év-
otyamú társa i melyiket m o n d j á k könnyebbnek, kevesebb elfog-
altságot okozónak. így fordul elő azután az a fonák helyzet, hogy 

a fizika szakos tanár je lö l tek között csak nagy elvétve akad olyan, 
aki kiegészítő szakjául a kézimunkát választotta volna. 

Pedig ta lán senki nem fogja indokolat lannak mondani , h a 
a z t ál l í t juk, hogy alig van olyan tárgy, ahol nagyobb szükség vol-
ttá anyagismeret re , szerszámok ismeretére és azok kezelésében 
Való készségre, á l ta lában a kézi tevékenységben való já r tasságra 
es ügyességre, m i n t a f izikában. Ezt m á r maga a szertár és esz-
közök rendbenta r tása is megköveteli, annál inkább eszközök j a -
vitasa vagy készítése, ami feltétlenül szükséges a tanulókísérle-
t i v e l kapcsolatban. H a m á r a mód ennyire megvan, nem volna 

-zabád f iz ika tanárnak kikerülnie a tanárképzőből, a tanárnőket 
S e r n véve ki, akinek kiegészítő szakja nem a slöjd, vagy legalább 
a z t Megfelelő ideig nem végezte. 

Bizonyára sokan vannak, akik érdeklődésük és hajlamuk 
_ y t á n enélkül is szép munkát tudnak végezni, azonban sok kár-
) a veszett fáradtság után jutnak oda, ahova kellő útmutatás mel-
e t t hamarabb és könnj^ebben értek volna. 

Nagyon sok segítséget nyújtanak a tanárnak ezenkívül a 
-zakirodalom és kézikönyvek. Ezen a téren azután az a nehézség, 

°gy egyrészt magyar nyelven kevés megfelelő munka jelent meg, 
Másrészt az iskolák anvagi okokból nehezen tudják azokat be-
szerezni. " 

A tanulókisérleteket nem lehet máró l ho lnapra egész t e r j e -
rtmükben bevezetni. E n n e k nemcsak anyagi okai vannak, h a -

üem az is, hogv egy-egy tanulókisérlethez szükséges dolgok egybe-
gyűj tése hosszabb időt kíván. A bevezetésnek több évre ter jedő 
okozatos és á l landó m u n k á n a k kell lennie. Talán senki nem fog-

ja szerénytelenségnek venni, h a ennek a m u n k á n a k a menetét el-
személyben vázoljuk. 

A polgári iskolai szükségletekhez és viszonyokhoz képest iól 
° f r e l t szertárt vettem át, amelyből még egypár szükséges 

eszköz hiányzot t ugyan, de a meglevők jó ál lapotban voltak. Egyes 
eszközökből 3—4 d a r a b is volt, de egyszerű kétoldalú emelőket 



leszámítva, semmiből sem volt annyi, hogy azonos munkamód-
szert bevezethettem volna. Ennek csak egy megoldása lehetett. 
Csak ott vonni be a tanulókat a kísérletezésbe, ahol kéznél levő 
csekélységekre van szükség, másrészt lassankint beszerezni, meg-
csinálni, vagy megcsináltatni a tanulókisérletekhez szükséges 
eszközöket. 

Igv az első évben elsősorban az úgynevezett szabadkézi kí-
sérletek (Ereihandsversuche) illeszkedtek a demonstrációs taní-
tásba. 1. Az egyenletes mozgás tételénél 20 m zsineg, amely méte-
renkint élénk színű szalaggal van beosztva s egy 1 m hosszú zsi-
negre akasztott súly mint mp inga. 2. A szabadesésnél két pa -
pírlap, kavicsdarabok és homok. 3. Haj í tás és körmozgásnál a ta-
nulók labdái zsineggel. 4. Az egyensúly tételénél a tanulók ceru-
zái, vonalzói, könyvei és tolltartói szerepeltek, no meg a saját 
testük. 5. A testek tehetetlenségénél vonalzó és könyv. 6. Az erő 
tárgyalásánál golyó, cérna, könyV, kg-os súly. 7. A Föld vonzó-
erejénél 1 m - e s zsinegen kis súly. És így tovább. Általában igen 
sok tanítási tételnél fogunk egy-két kis kísérletet találni, amelye-
ket a tanulók csoportmunkában egyszerre végezhetnek el. Köz-
ben időnként saját munkával készítettem egyéb szükségesnek m u -
tatkozó eszközöket és kellékeket. Hogy az emelőn méréseket vé-
gezhessenek a tanulók, vastag rézdrótból lemértem 1, 2, 5, 10 g-os 
darabokat pontosan s egyszerűen azonos hosszúságú darabokait 
készítettem annyit , hogy minden tanulócsoport kellő számú súlyt 
kaphasson. Az év folyamán későbben, amikor időm engedte, az 
így durván kiszabott súlyokat pontosabban kikalibráltam. A kö-
vetkező évben a fajsúly-mérések céljaira keményfa, fenyőfa, pa r a -
tadugó, viasz, gipsz, pecsétviasz, raclirgummi, táblakréta, retorta-
szénből készítettem 1, illetve 2 cm-es élekkel kockákat. Miután 
a meglevő kétoldalú emelők közül több érzéketlen volt, megbeszél-
tem a kézimunka tanárával, hogy a következő tanévben a IV. osz-
tályos tanulók a kézimunka órákon megadott tervem és méreteim 
alapján készítsenek állványokat és mérlegkarokat horgokkal. így 
a következő évben jól és sokfélekép használható állványt és mérleget 
kaptunk. Ugyanakkor a második fiúosztály megadott méretek sze-
r in t dobozt készített kézimunkaóráin, amelyek később mint sö-
té tkamarák és primitív luk-fényképezőgépek szerepeltek. Ez a 
tervszerű munka folyik tovább is azon elv alapján, hogy slöjd a 
kézimunka-órára való és a kör bővüljön. Természetes, hogy leány-
iskolákban a kézimunkának nem sok hasznát vehetjük a fizika 
szempontjából. 

Ha a tanulóknak nem okoz megterhelést, az épen' fizikát ta -
nuló osztállyal is csináltathatunk egyes egyszerű eszközöket, de 
ezek elkészítését csak akkor követeljük mindenkitől, ha a szüksé-
ges anyagokat mi ad juk hozzá. Bizony ezek közt az otthon, fel-
ügyeletünk nélkül készült eszközök között sok lesz a használha-
tatlan. 
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a lumínium és szénlemezeket, kis szegletes elemüvegeket, lágy vas 
és acélpatkókat a primér és szekundér tekercsek belsejébe he -
lyezhető* és még pár apróbb alkatrészt, amelyek segítségével most 
már az elektromosságtan igen sok részében a tanulógyakorlatok 
dominálnak. 

Bizonyára akadnak katársaim, akik azt mondják , könnyű 
ott, ahol felszerelésre olyan sok pénz van, mint a gyakorló is-
kolánál. 

A második évben ugyancsak készítettem kötőtűkből a t anu -
lók részére állandó mágneseket. Ezekkel végezték a mágneses k í -
sérletek nagy részét. A sztatikai elektromos kísérletek egy részét 
parafa , bodza- és napraforgó beléből készített ingákkal, szalma-
elektroszkópokkal, papírszeletekkel és üvegdarabokkal végezték a 
tanulók. Az elmúlt nyáron, azután készítettem 12 csoport részére 
egyszerű galvanométereket, pr imér és szekundér tekercseket, 
áramszakítót. Az iskola költségén beszereztem réz, cink, ólom, 



Először is sok pénz nincs is a világon, mert nincs az a fizi-
1 szertár, amelyre vezetője ne tudna még mindig költeni. Azon-
"«•mikor m ó d van valamit vásárolni, jól nézzünk körül, hogy a 

jy . 0 Xe l t e s z k ö z feltétlenül szükséges-e a tanítás szempontjá-
° ' yajjon egyszerűbb, olcsóbb kiállítású, esetleg a nyersanya-

l e r v • l l l a ^ u n k összeállította eszköz nem volna-e ép oly megfe-
o. Előadótermemben még m a sincs kapcsoló tábla a világítási 
fejekhez. Nem is tartom sürgősnek, mert a tanítás folyamán az 
osaram elég ri tkán szerepel s ha szükségem van rá, egyszerű lü-

j S V l z Hlenállással és alumínium-vasdarabbal egyenirányítók 
; eanszformáiok is tetszésem szerint. A kapcsolót akkor fogom 

a u i 'getni, h a már minden egvéb, ami a tanulókisérletekhez szük-
" §es, rendelkezésünkre fog "állani. 
t, egyszerű és olcsó megoldás szempontjából jó, ha van lom-
n

U u , l k - fgen régi gyakorlatom, hogy a tanulókat felszólítom, aki-
lf

c. V a n nélkülözhető aprósága (s itt egy csomó dolgot felsoro-
" csavar, szegek, drótok, golyók, rossz csengő, tükördarabok, 

^ a l k a t r é s z e k , kissé hibás szemüveglencsék, stb.) a jándé-
zzak az iskolai szertár részére. Ha ilyen holmiból meglátnak 

j a a i n i eszközt, igen szívesen áldozzák fel ezeket. Természetesen, 
a értékesebb dologról van szó, csak szülői írásos engedélyre ta -
acsos átvenni, nehogy erkölcsi kisiklásból származó holmi ke-

l ' l ? n szertárunkba. Tapintatos kezelés mellett azt is be fogják 
a m tanulóink, hogy az így adott tárgv az illetőre nézve nem jár 
l eg i t im előnyökkel. 
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Az ilyen lomtár ellen találunk imitt-amott az irodalomban 
hangokat. Azt nem tudom, hogy az illetők megpróbálkoztak-e 
vele? Én jó hasznát tudtam venni. 

Ebben a lomtárban igen sok hasznos dolgot fogunk találni, 
amelyek a tanulói kisérletek során szerepelhetnek. Még ha telje-
sen használhatat lan holmit hoz is valamelyik tanuló, nem uta-
sítom vissza, hanem későbbi időben selejtezem ki lomtáramból, 
nehogy a visszautasítással kedvét szegjem. 

Ilyen módon lassan-lassan mind több tanulókisérlet vonul-
hat be a fizika tanításába demonstrációs taní tásunk kiegészíté-
sére és tökéletesebbé tételére. Nem egyszerre sokat, deí meg kell 
kezdeni! 

A tanulók kezébe kerülő minden egyes eszköz használható-
ságáról a tanárnak meg kell győződnie. Ha ezt elmulasztjuk, meg-
lepetésben lehet részünk, amii az órán zavarólag hat és a tanuló 
bizalmát megrendíti. Az üres kifogásokat pedig a gyermek nagy-
szerűen megérzi! Bármilyen elfogadhatónak látszik is előttünk 
valamely kísérlet, akármilyen szaktekintély írta is azt le, feltétle-
nül próbál juk ki magunk is. Ezekben a leírásokban gyakran ta-
lálhatunk olyat, amely nem sikerül a szerző állítása értelmében s 
ha kissé gondolkodunk az eredménytelenségen, rájövünk, hogy 
elképzelt, de soha végre nem haj to t t kísérletről van szó. 

Ítéleteinkkel azonban ne siessünk, mert a sikertelenség oka 
lehet eszközünk tökéletlensége, vagy a leírás pontatlansága is! 

Szükséges, hogy a tanulókisérletekről lapokat fektessünk fel. 
Ezeken a lapokon a legnagyobb körültekintéssel feljegyezzük a 
•kísérlethez szükséges eszközöket és anyagokat, azok méreteit, a 
kísérletet magát s a hozzáfűzendő magyarázatot. De épen ilyen 
fontos, hogy az óra után feljegyezzük ugyanerre a lapra szerzett 
tapasztalatainkat is és ha a kísérletben változtatás látszik szük-
ségesnek, annak tervét is. így lassankint sikerül a hiányokat pó-
tolni, a célra nem vezető kísérleteket jobbal helyettesíteni. Ezek 
megőrzése munkánka t évről-évre könnyebbé teszi. Talán sablo-
nossá is? Nem! Aki ezt a munká t lelkiismeretesen elvégzi, az 
mindig keresni fogja a jobb megoldás lehetőségét, a tökéletesre 
való törekvést. Évről-évre változnak tanítványaink, változunk m a -
gunk, változik és halad az élet. S h a ebben a haladásban megál-
lunk, e lmaradunk. 

Az anyagi előkészülés időt kívánó volta hozza magával, hogy 
a fizika tanárának fizikaóra előtti és utáni idejét nem szabad sem-
miféle címen lekötni (pl. felügyelet). Ha lehet, még az is k ívána-
tos, hogy az óra előtt u. n lukasórája legyen. A kisérleteztető ok-
tatás sokkal nagyobb lelki feszültséget okoz, nagyobb körültekin-
tést és munká t kíván, mint a demonstrációs tanítás. Miután az 
óraközti szünetet az előkészületek végleges befejezésére kell for -
dítania s minden perc behozhatatlan veszteséget okozhat, már 
megelőző órá ja végén a következendőkre gondol a tanár. Ez az 



57 

idegfeszültség nem válik javára bizonyosan sem az előző, sem a 
következő tanításnak. Az iskola vezetőjének erre a körülményre, 
főképen kezdetben, tekintettel kell lennie. 

A tanulók véleménye. 
letét^ , d e m ( > n s t r á c i ó s és a kisérleteztető fizikatanítás minden rész-
dal P o s a n megvitat ja a körülöttük keletkezett ha ta lmas iro-
•^•0ra." t z a k é r t ő k és kevésbbé szakértők százai mondják el véle-
vetk^1? ' 3 t ü n c i r véleményét. Nevelő értékükre, hatásukra kö-
tan ?Z, n e k részben saját lelki elgondolásuk szerint, részben a 
szat' ° m u n k a J a r i a k és fejlődésének megfigyeléséből. Külső lát-
&ai iL'U t a n í n d u r á n k , kérdés azonban, teljesen fedik-e elgondolá-
sul l v : i l , a t é n y e k ? A legritkább esetben jut szóhoz minden el járá-
]]1( , V J U a s ' k fele, a gyermek. Ennek oka bizonyára az, hogy a gyér-
zés Gt" ^ bizonyos kor előtt képtelennek tar t juk arra, hogy ér-
kis ' / i Sendolatairól helyesen tudjon beszámolni. Ezért ami 

let ilyen irányban történt is, (Nagy L. József: Fizikai és ké-
J * d i dakl ika i lapok, II. évfolyam, 1. szám) 17-^18 éves közép-

íj,1 tttnulókat szólaltat meg. ' 
^ lennyivel erőteljesebb volna a kisérleteztető tanítási mód 
a r f 3 ' b í> e z a tanulók] tetszésével is találkozna! Bizonyos, hogy 
kell í ^ °V C S tanulók ítéletét, szavait erősebb kritika mérlegére 
hol , . y € z n i ' sokszor a tökéletlenül odavetett gondolatot hurká-
üi-í o hámozni, de a jó ügv érdekében úgy az egyik, mint a 

, i rányban elfogulatlanul." 
Egy ilyen kísérlet eredményeit muta t juk be a következőkben, 

üak U e r t tény, hog}r a gyakorló iskolák tanulói jobban belelát-
ni tanítód munkába, mint más iskolák növendékei. A Polgári-
nk-' 1 i a n á rképző Főiskola gyakorló iskolájában a szaktanár ta -
a z o ' T - l n d l e l t a ü t . éves tanárjelöltek minden hét egyik óráján, 
t a n ' r n é g y - ö t héten át minden órán a IV. éves tanárjelöltek 
tana/ • a f izikát. A tanulók észreveszik, hogy a tanárjelöltek 
féle a s a i . k r a készülnek, közöttük lefolyt beszélgetést hal lanak; sok-
r o s , / Syéniséget figyelnek meg ugyanazon tárgy keretében, jobb-
Szel tanítás szenvedő alanyai. így először önkéntelenül is ösz-
|ö ( , - a s : o n i r tásokat tesznek, amely lassankint tudatos bírálattá fe j -
ig " i szonyára ez is hozzájárul, hogv megjegyzéseik sokszor 
8 n tttipraesettek. 

letek^Z e l m u l t t a n é v folyamán kb. 24 óra volt, amelyeken a kísér-
töb l> e t ' 3 l a n u i t t k maguk végezték kettes-hármas csoportokban, a 
Vég »* d e m o n s t r á c i ó és tanulókísérlet vegyesen volt. Az év 
a p t t irásbeli választ kértem tőlük arra nézve, hogyan vélekednek 
Húr i° l e tanulási módról. A zavaró mellékkörülményeket, a ta-
te t t n s z é lö esetleges hízelgést igyekeztem kirekeszteni. Kijelen-

m ' hogy az igaz véleményükre vagyok kíváncsi, amit írnak, 



semmi befolyással nem lehet osztályzatukra. Evégett nevüket sem 
íriák ki. í rásuk után sem fogok nyomozni. Hiszen bárhogyan 
folyik is a tanítás, az a tanár munká ja . Szempontokat adtam, hogy 
mire várok tőlük feleletet. Ezek a szempontok: 

Melyik óra tetszett jobban, amikor a tanár kísérletezett, vagy 
amikor te végeztél kísérletet? Miért? Melyik órán könnyebb 
figyelni? Melyik tanítási mód mellett értetted meg a dolgokat 
könnyebben? Melyik f a j t a óra marad jobban emlékezetedben? 
Melyik módon szeretnéd ú j r a tanulni a fizikát? 

A III. fiúosztály 22 tanulója közül 18 a tanulókísérletek híve, 
4 tanuló jobbnak talál ja a tanár kísérletein alapuló tanítást. 

Az első szempontra azok, akiknek jobban tetszik a tanulók 
kísérletezése, a következő okokat hozzák fel: 

„mert ha valamit nem értek, előttem van a kísérleti eszköz és 
addig kísérletezem, míg meg nem értem"; 

„csak jobban megér t jük azt, amit magunk csináltunk"; 
„olyankor világosan és tisztán látom, vagy jobban mondva, 

hiszem azt, amivel kísérletezem"; 
„jobban örülök, ha nekem sikerül á kísérlet. A tanárnak ugy 

is sikerül"; 
„mert ha felelek, mindig arra gondolok, váj jon csináltam én 

ezt? A magyarázat is tetszik, de akkor ott kell ülni a padban. Itt 
meg a magyarázati megrögzíti azt, amit csináltam"; 

„mert h a a tanár kísérletezik, az ember sokkal messzebb áll a 
figyeléstől, min tha maga végezné. Ilyenkor gondolatainkat csak az 
foglalja le, amivel éppen foglalkozunk. És az ember agyában a 
kérdések tömege vonul fel, feléled benne a kísérletezés vágya"; 

„mert a gyermek és én is azt szeretem, amit én csinálok, 
akkor nem kell csak figyelni és ülni"; 

„jobban meg tud juk érteni az egyes kísérleteket, mer t h a a 
tanár kísérletét figyelnénk meg, talán kételkednénk, hogy igaz-e, 
vagy nem; al közmondás is azt mondja , tapasztalás teszi az em-
bert mesterré"; 

„mert azt csináljuk és meg vagyunk győződve, hogy az való 
és igaz"; 

„mert a kísérlet alatt oda kell f igyelnünk és akkor jobban 
tudjuk. Azonkívül a kísérlet alatt több érdekes dologra magunk 
is rájöt tünk. Ezt aztán többször is megpróbálhattuk és így job-
ban az agyunkba vésődött"; 

„a magam kísérletezéseit hasznosabbnak látom, mint a t a -
nárét. Ha a tanuló kísérletezését e lmondhat ja a tanárnak, nagyobb 
örömmel és nagyobb akarattal igyekszik. Ha magam kísérlete-
zem, otthon csak átgondolom, hogy mi t is csináltam, s már tu -
dom." 

A 18 tanuló ezekhez hasonlóan vélekedik. Érdekes azok gon-
dolkodása, akiknek jobban tetszik, h a a tanár végzi a kisérleteket. 
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a C|0l,/(| Ü1 a z e § y i k a z t mondja , hogy akkor jobban megérti 
ben k - k l J e l e n t i ' hogy ,-komoly m u n k a soha sincs a kísérlet-
véle'm a k k o r könnyebb figyelni." A másik is azzal indokolja 
r,h<. | n y e t ' h o g y a t a n a r kísérletezése alatt jobban tud figyelni, 
mint ' ' U l é n V é g Z e m ' n e m t u c i o m a figyelmemet úgy odairányítani, 
e , mikor a tanár világos és jól sikerült kísérletét látom". Később 
s é ~ ? y t tesz sl azt mondja , hogy legjobb, „ha mindkettő kí -
zőbb- e Z l k ' ( t a n a r é s tanuló). A negyedik kifogása a legjellem-
ezt ' ; af e r ' t nem szeretek kísérletezni, mert a szomszédaim egyik 
azt' 1 U a s i k a z t belekiáltja. Az egyik fiú észrevesz valamit, a tanár 
tar . - 1 U a*?y a r a z z a és összevissza megy a magyarázás. Jobb, ha a 
A U \ .érletezik, mert akkor egyfolytában mindent megmagya-
eü - kísérletem csak játék, a tanáré hasznos munka ." Azt 

siiH'ri azonban, hogy „amikor m i kísérletezünk, arra jobban 
u r üekszem." 

öle n ^ ^ k m r e vonatkozó megjegyezést nem egyformán értel-
tetüifh- k ^ ' € s e k a maguk munká jához szükséges, mások a kisér-
e.!f"hh• k apcsol t magyarázat ra való figyelemről beszélnek. Az 
n ( . | e k véleményei szerint könnyebb figy elni a saját kísérleteik-

»mert akkor a f iúk saját dolgukkal törődnek"; 
»mert akkor beleélem magamat a fizikába"; 
»mert m a g a m csinálom"; 

v>s " , m e r t a sa já t kíserletet já téknak érezzük, közbe észre se 
H a S Z U k ' kogy tulajdonképen milyen komoly munkát végeztünk, 
kat a t a n a r m a g y a r a z és kísérletezik, sóvárogva nézzük t anárun-
e
 I n j t yen jót szórakozik és mi unatkozunk. Hisz érthető is, 

am"SZ> ^ a n a t hal lgatni a tanár magyarázását és sokszor olyat, 
b e n 0 n y n e m vonja magára a tanuló figyelmét. így megtör-
tíu k> i l ( )gy a gyerek gondolatai elkalandoznak és a tanár kény-

e n a tanulót figyelmeztetni"; 
»mert akkor nem fárasztó figvelni, bele vagyok merülve a 

^ u n k á b a " , 
»mert nagyobb az érdeklődésünk"; 
»mert a kísérletezésnél mozogni kell, s így a tanulás nem 

'3an fárasztó"; 
»ha a tanár úr kísérletezik, nem tudok jól figyelni, sokszor 

a s i t ozom is"; 
Aho11 k e r i n e v a gyok , benne érzem magamat" , 

ián i a ügyelést nehezebbnek ta r t ják a tanulókísérletek órá-
' a következőket í r j ák : 

baiJo S O k k a ^ könnyebb figyelni, ha a tanár világos magyarázatát 
a nvi ' ' k l r asz tóbb lenne, ha én minden magyarázat nélkül az 

•> a § megértésére törekednék"; 
kö2 (-Vm e r t n e m terelődik másra a figyelmem. Ha a kísérleti esz-
óra • 0 t t v a n n a k az asztalon, azt nézem, vagy babrálom. De ez az 

a &em fárasztó"; 
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„ha magam kísérletezem, az fárasztóbb, de a magam kísérle-
tével világosabban látom a dolgot"; 

„amikor én kísérletezem, az fárasztóbb, de azt akkor nem ér-
zem, mert leköti a m u n k a a figyelmemet"; 

„a magam kísérlete fárasztóbb, mert a gondolkodásnak több-
felé kell irányulni, részint arra, amit a tanár mond, részint pe-
dig arra, amit csinálok". 

Kivétel nélkül mind azt vallja, hogy sajá t kísérleteire, leg-
alább nagyjából, sokkal jobban emlékszik, mint a tanár kísér-
leteire és méréseire. 

Legnagyobb részük úgy szeretné tanulni a fizikát, hogy min -
den kísérletet maga végezne el. Vannak, akik szeretnék, ha ott-
hon is volnának kísérlethez szükséges eszközeik, hogy tanulás 
közben mindent, vagy legalább sok mindent megcsinálhatnának 
(11). Egy részük (9.), úgy véli, hogy egyes kísérleteket a tanárnak, 
egyeseket a tanulóknak kell végeznie. „A nehéz kísérlet azonban 
a tanár ra vár, mert ellenkező esetben a tanuló nem érti meg és 
magolhat egész délután". Vannak, akik csak igazoló kísérleteket 
szeretnének végezni, persze ez könnyebb; „A fizikát úgy volna jó 
tanulni, hogy mi nem magunktól jönnénk rá egy fizikai tör-
vényre, hanem tanár úr előbb megmagyarázná és mi csak azt néz-
nénk meg, hogy így van-e?" 

10 tanuló a maga kísérleteit komoly munkának érezte. 8 ta-
nuló félig játéknak, félig komoly m u n k á n a k ítélte. Mégpedig van, 
aki a könnyebb kísérletet játéknak, s csak a nehezebbet értelmezi 
munkának ; a másik is ar ra gondol, hogy nem kell hozzá nagy 
erő, tehát játék; van, aki kezdetben játéknak vette s később jött 
rá, hogy a kísérlete hasznos munka . Négyen határozottan játék-
nak állítják, mert hiszen mindig szívesen eljátszogatnának vele. 
Csak egy van, aki teljesen értéktelennek ta r t ja ; az, aki bár beis-
meri, hogy kísérleteire jól emlékszik, mégis a tanár magyarázatát 
és kísérleteit lá t ja világosnak és egyedül szükségesnek. 

Az elmúlt tanévben fizikát tanul t negyedik leányosztály 21 
tanuló ja közül 18 minden fenntar tás nélkül a tanulókísérleteket 
t a r t j a magára nézve jobbnak; ez tetszett jobban, figyelme ezek 
alatt kevésbbé fáradt ki, saját kísérlete nyomán világosabban látta 
a dolgokat, emlékezetében is jobban megmaradt . A leányok kö-
zött is van, aki azt mondja , hogy a maga kísérlete nyomán elhiszi 
a dolgokat. Legtöbbjük örömét emeli ki, hogy valamely kísérlete 
sikerült. Indokolásaik csak pár szóból állanak, de ugyanazon gon-
dolatokat fejezik ki, min t a fiúk. 

Három leánytanuló úgy érezte, hogy bár nagy örömmel vé-
gezte a kísérleteket, azok jobban rögződtek is emlékezetükben, de 
figyelmük ezeken az órákon jobban szétszóródott. 

Két leány jobban értette a tanár demonstrációjához fűzött 
magyarázatot és ezt ta r t ják helyesebbnek. 

14 leány komoly munkának tekinti kísérleteit, „mert erről a 



Ó F a n k e k e k számolni", „munka, amely örömet is sze-

töbjj'1 f Z t á n J á t é k n a k egy leány tekinti a saját kísérleteit, míg a 
fievpi' "Jf^BBól eredő komoly munkának" , „csak érdekes meg-
iobho , ? k " ' " s z , i n t e já téknak, mer t könnyű", „játéknak, mer t 
kom , e k o t o t t e f igyelmemet", „egy részét játéknak, m á s részét 

umoly m u n k á n a k " érzi. 
egy • 8yanerről a témáról írt a negyedik fiúosztály is, amelyik 
kev e V f e l elől>l> tanul ta a fizikát. Abban az évben még lényegesen 
zen ^ t a n u l ó k í s é r l e t volt eszközök h iánya miatt , kb. 14. Ti -
am i , C t a n u l 0 k özül négynek az a fizikaóra tetszett jobban, 
c, V 1 1 a t a n a r kísérletezett. Ezek közül kettő azonban szüksé-
g n e k véli a tanulókísérleteket is. 

-rdekesehb megjegyzések ezekhői az írásokból a következők. 
fezi' ' T e k e r n ^ a z a r a t e t s z e l t jobban, amelyiken magunk kísérle-
ti/ k'? m a r k i fün te tés volt számomra, amikor a t anár 
clr't ' 0 t t Bennünket az asztalhoz és megengedte, hogy egy-egy 
ma° ^ ^ ,Va&y hangvillát , stb. megfogjak. Hát még mikor én 
tor . f 1 1 1 Bisérletezhettem. Könnyebben megtartot tam emlékeze-
g v °.n' hisz csaknem m a g a m n a k kellett kispekulálni, hogy ho-
a", a n 1S k e d csinálni. És milyen öröm volt, ha valaminek rá jö t tünk 

j u j á r a . Ilyenkor persze így gondolkoztam: most már én is fizi-
e z t

 V a gyok s ha nem volna a tanár úr, én is meg tudtam volna 
„ c s i ná ln i . El t udnám sorolni mindazon órákat, amelyeken m a -
b n k k ísérleteztünk. Az ilyen óra gyorsabban is telt el."* 
zet hisérleteim tetszettek, mert akkor a lkalmam volt kö-

bbről megismerni egyes tüneményeket. Ilyenkor egész figyel-
^^ met ráfordí tot tam és teljes ambícióval dolgoztam. Míg azon az 
bek11'' a J n e l ^ e n a t a n á r kísérletezett, azt nem talál tam élvezetes-
k ö

 e s n e m mind ig értettem meg tökéletesen, mert esetleg m á s 
szor I - hgyelmemet . Iskolai kísérleteim nyomán otthon is sok-
e n Bisé:rleteztem és az ilyen próbálkozásoknál keresni kezdtem 
k 0 z t a n n a k az okozatát, egyes dolgokkal ál landóan foglal-

o m és mélyebb megértésükre törekedtem." 
»»Azért szerettem kísérletezni, mert szinte beleéltem maga-

öss ^ ^ a helyzetbe, m i n t h a én m a g a m talál tam volna ki. Az 
a . függéseket azonban világosan láttam, ha magyarázat volt és 
p n

a . n a r hisérletezett. A magam kísérleteire még vén koromban is 
e iblekézni fogok." 

C S a | " ^ a j ó t kisérlettel kellene a fizikát tanulni, mert a tanuló nem-
top s fchcmi leg tudná, hanem gyakorlati lag is. Talán a kisérle-

a f iúknak tett-készséget kölcsönöznének. Könnyebb volt figyel-
ú iagunk kísérlete közben, mert az sokkal közelebb állt lel-

tünkhöz ." 
Csi ' 7 M ! k o r a t a n a r kísérletezett. nem tudtam volna mindig u tána 
leck M a S u n k kísérlete után teljesen tisztán állott előttem a 

A tanár kísérletezése után néha zavarok voltak. Emléke-



zetemben mindig maradandóbb az az óra, mikor mi kísérletez-
tünk. Sok gyerek van, aki nem figyel, amikor a tanár kísérletezik, 
de mikor ő csinálja, akkor rá van erőszakolva, hogy odafigyel-
jen és megtanulja ." 

„Akkor láttam a tüneményeket és összefüggéseket jobban, 
amikor a tanár kísérletezett, mert jobban megértettük a magya-
rázatot. Mikor mi kísérleteztünk, örültünk, hogy nem kell any-
nyira figyelni és lehetett kicsit csintalankodni. Ha saját magunk 
kísérleteznénk, úgy jobb volna, jobban tudnánk a dolgokat meg-
figyelni." 

„Jólesett, hogy saját szememmel és kezemmel győződtem meg 
az igazságról, mert őszintén mondom, néhány csodálatos kísér-
letben kételkedtem. Nem volna jó, hogy mindig mi kísérletezzünk, 
mert sokszor szükség van a magyarázatra. Ha a fiúk maguk kí-
sérleteznek, nem tudnak annyira figyelni, mer t leköti őket a kí-
sérletük. És nem is egyszerre csinálnak mindent, egyik h a m a -
rabb, másik később. Most h a a magyarázat a kísérlet után jön, 
akkor már késő, mert már apróbb dolgokat nem lehet megfi-
gyelni." 

„Nekem azok az órák tetszettek, amikor a tanár kísérletezett» 
mert a mi kísérleteink nagyon egyszerűek voltak. A tüneménye-
ket is jobban meg tudtam akkor figyelni, hiszen a tanár sokkal 
gyakorlottabb a kísérletezésben. Ugv volna jó tanulni, hogy a kí-
sérletek 50 százalékát a tanár, 50 százalékát a tanuló végezze." 

,Mikor magunk kísérletezünk, akkor egész csomó apró kísér-
letet csináltunk; amit az óra elején csináltam, azt az óra végén 
már elfelejtettem. Jobbnak tartom, ha a tanár kísérletezik, mert 
ő magyarázatokkal és gyakorlati sikerrel m u t a t j a ki az eredmé-
nyeket." 

„Akkor láttam a dolgokat világosabban, mikor a tanár kísér-
letezett, de hatásosabb volt a magunk kísérlete, mert akkor min-
dent magunk éreztünk, lát tunk cs ha j to t tunk végre. Csak az volt 
a baj , hogy nem volt elég fizikai eszközünk, hogy minden órán mi 
kísérleteztünk volna. Saját kísérlettel jobb volna tanulni, n < rt 
akkor mindenki kénytelen volna figyelni és még sem volna fá-
rasztó. Unalmas nem volt egy tanítás sem, mert a tanárok igye-
keztek azt széppé tenni, érdekessé." 

A tanév befejezése után több tanulóval beszélgettem még er-
ről a dologról, ami a néhol félremagyarázható írásbeli feleleteket 
világossá tette. 

Csekély számmal van tiszta memoralizáló típus. Nem szá-
míthatók azonban ezekhez azok, akik csak kényelmi szempont-
ból k ívánják a demonstráló tanítást. Érezték, hogy az a munka, 
amely tőlük több önállóságot követel végrehajtásban és össze-
függések keresésében, nehezebb, min tha készen tálal ják eléjük az 
eredményt. Hiszen épen az a célunk, hogy a gyermek erőit fejlesz-
sze és kifejtse, ami pedig erőfeszítés nélkül nem mehet. Ma már 



a Z t a t a n í t á s i módot, amely a tanulót minden erőlködés-
kosanniL a k a r j a > h ° g y ú s y mondjuk mindent a szájába rág, játé-
terén y e n a k a r J a erőteljessé tenni a szellemet. Ez a ' lelkiek 
tés , MP'°í1Ugy n e m v e z e t célhoz, mint a testnevelésben. Erőfeszí-

neikul nincsen erőfejlődés. 
társ-1 1 ^ ' V e l e m r e m é l t ó a n n a k a tanulónak a megjegyzése, aki/t 

Z A V A A I A 1 ]>eszéc"e. é s a tanárnak azonnal hozzáfűzött magyarázata 
A n i / kezdet h ibá ja lesz az, ha erre nem vagyunk figyelemmel. 
ttiunk<n^lre C S a k l G h e t ' a r r a k e l 1 s z o r í t a n u n k tanulóinkat, hogy 
vele1 a j U k a / í halkan végezzék s addig, amíg mindenki készen nincs 
ion"' J e g y e Z Z 6 n ' v a § y ismételje kísérletét, a tanár pedig ne fog-
hír l l l a & y a r a z a t b a . Sokszor nem sikerül a tanulókat türelemre 
nuJ'i ' meglepő eredmény spontán kitörésre bír ja a ta-
dr'M a n i k káros volna visszafojtani, mert az ehhez szükséges 
h á l y o g öntevékeny munkásság egészséges kifejlődését megaka-

másik tanuló szavai részben ehhez hasonlítanak. „A ta-
a . n e i n e gy s z er re csinálnak mindent. Most ha a magyarázat 
m 1

t
S e r l e t u l a n Jön, már késő, mert apróbb dolgokat nem lehet 

m ^ 'gyeini." Vagyis a tanuló elvégezte a kísérletet, sietve, hogy 
v & n e előzzék sokkal mások, megfigyelése ezért felszínes volt, 
; a gy pedig 

nem tudta, mi minden figyelendő meg. Oka lehet az, 
' ö-v a tanár a kísérletet nem vezette be jól, nem hívta fel a f i-

ké-1 1 1 6 1 mindenre. Előfordul, hogy nem akarunk mindent szinte 
lu a d n p hanem épen a megfigyelőképesség fejlesztése a cé-

"yenkor azonban nem szabad elmulasztani, hogy az első ki-
ho L U t ^n megbeszélés következzék, amelynek során kiderül, 
isi f f 6 g y i k csoPort többet látott, mint a másik. A kísérletet meg-
áll ? e t j hh , hogy minden tanulócsoport megfigyelhesse, vájjon az 
V e l l ? ° S z r e n e n i v e t t körülmények és jelenségek valóban bekö-

veznek-e? Általában azok a kísérletek, amelyeknél észrevesz-
e k , hogy 

nem minden tanulócsoportnál fejeződtek be azonos és 
e yes eredménnyel, megismétlendők. 

sa l-k-°k t a nu ló a maga kísérletét csak játéknak érzi. Már írá-
h öl látható, a beszélgetés pedig megerősítette azt a körülményt, 

sy hiiután rendkívül érdekelték a kísérletek, így minden fi-
f ; í / m e a z on volt, nem fárasztotta annyira, mint a kérdésekre 

0 folytonos figyelés; ezért érezte játékszerűnek. Munkának érti 
» ami részben testi kifáradási okoz, másrészt ami untat ja . 

A beszélgetések során kiderült, hogy az olyan kísérleteket, 
helyek mindennapos tények egyszerű konstatálása (pl. emeld 

leff a kÍS követ, emeld meg a nagy követ, mi a különbség), feles-
ges játéknak, időpazarlásnak, komikus nagyképűsködésnek tart-

jf. ' A 13 éves tanuló már szinte lealacsonvítónak tar t ja magára 
n ^ Z V q a z ilyen elemi érzékeltetéseket, melyek semmi újat nem 

Sújtanák. Ezt a körülményt a kísérletek " kiválasztásánál tehát 
z ° m előtt kell tartanunk. Á kisérleteztetésnek nem a szemfény. 
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vesztés a célja más felnőttek részére, hanem a tanuló érdeklődés-
sel kísért hasznos és ú j munká ra való nevelése. 

Kifejezésre jut a tanulók kótelkedésí h a j l a m a is néhány eset-
ben. Visszaemlékszem a magam kisebb diák korára, amikor sok 
kísérlet realitásában kételkedtünk. Persze, a tanárnak a kísérlet 
sikerül, úgy ravaszkodta össze a dolgot, hogy annak sikerülnie 
kell. Vajon m i vezeti a tanulókat erre a gondolatra? Az, hogy egy-
egv neki tetsző kísérletet otthon minden támasz nélkül, sokszor 
teljesen alkalmatlan eszközökkel megpróbált s a sikertelen-
ség részben kétséget ébresztett benne, részben elkedvetlenítette. 
De ezt a kételkedési ha j lamot felébreszti, vagy erősíti még az is, 
h a a tanár kísérlete vagy többszöri próbálgatás után sikerül, vagy 
egyáltalán nem sikerül és akkor a tanulóknak nem érthető okok-
kal mentegetődzik. 

Az a tanuló, aki maga végzett tehát kellő vezetés mellett kísér-
leteket a tanítás folyamán, megismerkedik a kísérletek elvégzésé-
nek nehézségeivel, nem veszti el, sőt nő nemcsak a tudomány i rán-
ti bizalma, hanem önbizalma is, kedv ébred ezáltal benne a 
m u n k a iránt s lassankint rá jön arra, hogy a sikertelenség okát el-
sősorban önmagában és eszközeiben keresse. Erre pedig a fiziká-
ban szükség van. Hiszen sok felfedező úgy jutott sikerhez, hogy 
egy elképzelt eredményt hajszolt fáradhatat lanul , keresve a si-
kertelenség okát. De épenúgy egyetlen kísérlet elgondolt eredmé-
nyének bekövetkezése is h ibára vezethet, h a ez az eredmény va-
lami előre nem gondolt körülmény miat t jött létre abban az egy 
esetben. Vagyis az induktív e l járás megismerésére vezet. 

Az ilyen kísérleteket végzett tanuló nagyobb érdeklődéssel 
és bizalommal figyeli a tanár kísérleteit is, az esetleges kudarc 
pedig nem fog lelkében romboló hatást kelteni; hiszen kísérletei 
közben maga is látta a nehézségeket, tanárával együtt érez. 

Megismerkedik a tanuló azzal a körülménnyel is, hogy nem 
olyan egyszerű dolog valamely fizikai állandó, pl. a levegő súlyá-
nak megállapítása. Az ilyen tanulónak teljesen felesleges dolog 
odavetni, hogy a súlya „függ még m á s körülményektől is." Be-
látja, hogy ezek megállapítása sok kísérletnek átlageredményei 
lehetnek csak. 

Eel kell vetnünk a kérdést, váj jon ennek a fizika szellemének 
megfelelő lelkiségnek kialakítása a fontosabb-e, vagy a fizika 
adatainak és törvényeinek minél maradéktalanabb beszajkózása? 
Ezek az évek folyamán mindig jobban elvesznek a feledés tenge-
rében. Tessék csak egy év múlva megfeleltetni a tanulókat a ne-
gyedik osztályban, vagy pedig még inkább pár év múlva! De nem 
így a lelki ha j lam, az egyszer elsajátított gondolkodási mód, a 
megszerzett öntevékenység vágya; és képessége. A fizika adatait 
ós törvényszerűségeit, h a ar ra az embernek szüksége van, min -
denkor megta lá lhat ja a könyvekben. Ezek hívatottak ezek őrzé-
sére. De semmiféle könyv nem segíthet a munkára való képes-
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anélkül, hogy felesleges lármává fajult volna. Amint egy-egy ta-
hulópár munkájával elkészült, eszközöket cserélt. Meg lehetett ál-
lapí'tani, hogy ismereteik és tudásuk semmiben sem maradt hatra 
a z eniléztető iskola mögött, azonkívül minden eszközt ügyesen, 
találékonyan és károkozás nélkül tudtak használni, amiről az 
utolsó órán, az u. n. befejező összefoglaláson az igazgató jelenle-
tében is bizonyságot tettek. 

A munkaiskola ellenzőinek nagy része, főleg nálunk, ahol 
annak eredménveiről vagy eredménytelenségéről meggyőződni 
n e m volt alkalom, ahol még mindenki az elsó próbálgatasokat 
t€szi, de még kevesen teszik, azok sorából kerül ki, akik azt ma-
5 

ségben. Találóan jegyzi meg az egyik tanuló „Talán a kísérletek a 
fiúknak tett-készséget kölcsönöznének." 

Az a körülmény, hogy nem a tudnivalók tömegére fektetjük 
a fősúlyt, nem jelenti egyszersmind azt is, hogy a fizikában semmi 
^ g j e g y e z n i és megtanulni való nincsen, hanem csak azt, hogy 
észszerű mértéket kell tartani, alapos kiválasztást végezni. Ebben 
áll a „nem sokat, de jól" elve. 

A tanév végén az ismétlések alkalmával több órán át a ta-
nulók kezükbe kapták nemcsak a tanulókisérletekhcz való esz-
közöket, hanem azokat is, amelyek csak demonstrálás célját szol-
gálták az év folyamán. Feladatuk volt minden ismeretet össze-
szedni az illető készülékről, használatát megpróbálni és működését 
M e g m a g y a r á z n i . A kép bizonyára más volt, mint a csendben f i -
gyelő osztályban. Beszélgetés,' a munka egészséges zaja hangzott, 
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guk soha meg nem kísérelték, ilyet nem is láttak. Sokan ha j l a -
mosak azt a módot tartani jónak, amelyben maguk nevelkedtek 
és tanultak. Elképzelésük alapján s némileg attól a hiúságtól ve-
zetve, hogy ime én soha nem já r t am ilyen! szellemű iskolába, 
mégis értékké tudtam lenni, tehát ez az ú j dolog csak hiábavaló, 
fölösleges lehet, szubjektív alapon elítélik a tanulókisérletezést, 
azután keresnek hozzá pedagógiai és didaktikai alapot. Ilyeneket 
még tekintélyesnek ismert pedagógusok sorában is találhatunk. 

A tanárjelöltek még a tisztán demonstráló iskolából kerültek 
ki a legtöbbször. Azon a fokon, amelyen tanítani készülnek, esz-
köz és kísérlet kezükre bízva nem volt, így annak hatását maguk-
ra nézve nem tapasztalták, ilyen emlékeik nincsenek. Ezért a ta-
nulók kisérleteztetése még ú j számukra s előfordul, hogy egy-egy 
tanításuk után nem a kezdet nehézségében, hanem a módszer h i -
bá jában keresik a sikertelenség okát. Bizonyára nagy hasznára 
lesz a tanulókisérleteztetésnek, h a a cselekvés iskolájának nö-
vendékei kerülnek egykor a tanári asztalok mellé. 
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Bevezetés. 
A következő részben rámutatunk a tanulókisérletek egy so-

°zatára. Nehéz volna egyetlen könyvben összegyűjteni minden 
^erletef és minden eszközt, amelyeket az ezirányú könyvek h a -

t tt a S t ^ m e S e a j á n l . Ezek szerzői sokszor bizony nincsenek tekin-
ttel arra, hogy váj jon a felszerelés kérdését a tanár hogyan tud-

J Megoldani. Pedig nagyon gyakran nem a tanár igyekezetén, 
anem az anyagiak teljes hiányán múlik, hogy nem tud a helyes 
011 megindulni . Soha sem volt a tanügy ebből a szempontból el-

onyeztetett gyermek, m a kiváltképen nem az. Pedig ennek a 
Mggyötört nemzetnek kell fejlődnie, erősödnie, minden egyes 
a §já t az élet nehéz küzdelmére a lehető legtökéletesebben elő kell 

szí leni, mert az egyének ereje a d j a meg az összesség törhetet-
nségét, győzni akarását és győzni tudását. A háború nem múlt 
> csak fegyverei változtak meg. Ezek a fegyverek m a a jobb 

nhás , a tökéletesebb tetterő, amely nemcsak mechanikusan 
egzi m u n k á j á t a nagy egységben még a legalsó fokozatban is, 
•anem. a nagy célok és a maga céljainak teljes tudatában, felfegy-

^ rezve a kul tura neki jutott, de minél nagyobb részeivel, tör előre 
nemzetek küzdelmében és versenyében. 

Ha szegényen és szegényesen is, ezt a munkál meg kell in-
üani. Ezért a kísérletek összeállításában, anyagszükségletében 
gyekeztünk a célnak megfelelő, de mégis lehetőleg olcsó megol-
nsra. i ) e azt hisszük, hasznára válik ez az útmutatás azokban az 
R é g e k b e n is, ahol talán hosszabb ideig nem lesz mód tanuló-
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kísérleteket végeztetni. Sajnos, sok iskola van, ahol még a demon-
stráláshoz szükséges eszközök sincsenek meg, vagy igen hiányo-
sak. Ami tanulókisérletnek alkalmas, az az eszköz sokszor a tanár 
kezében mint demonstráló eszköz is jó szolgálatot fog tenni. 

Szoros értelemben vett mintatanítások a munkaiskola köny-
véhen nem szerepelhetnek. Akár előadó, akár kérdvé-kifejlő mód-
szer használata mellett lehetséges pontos tanítási tervezetet ki-
dolgozni mondatról mondatra, azt be is lehet tanulni és ugyan-
úgy elvégezni. Hiszen kérdésekkel úgy gúzsba szoríthatom a ta -
nulókat, hogy azt felelik, amit én akarok. De itt, ahol a tanuló 
is önállóságot nyer, csak sejthetem, hogy mi lesz a felelet, de több 
évi tapasztalat meg fog győzni róla, hogy legjobb igyekezetünk 
mellett sem fog két óra minden pontjában egyezni egymással. Itt 
tehát csak példákról lehet szó. Azt mondhatjuk, hogy az óra így 
folyt le, de nem azt, hogy mindig így kell mennie. Csak a vázat 
használhatjuk fel, de a kiépítésben tanár és tanuló együtt fognak 
munkálkodni, sőt inkább a tanuló az, aki a menetet megszabja. 

Á mozgás, sebesség és átlagsebesség. 

Az első osztály számtan-mértan tananyagának keretében m á r 
foglalkoztak a tanulók a vasúti menetrenddel és a sebességekkel, 
erre vonatkozó számításokat is végeztek. Természetes, hogy ak-
kor már adnunk kellett a sebesség értelmét. Itt tehát részben meg-
erősítjük a tanulók ismereteit. Fontosabb azonban sebességek meg-
állapítása mérések alapján, továbbá adott sebességgel mozogni, 
vagy mozgatni valamely tárgyat. 

Ha az időjárás megengedi, az órát a szabadban tart juk. 
Az időméréshez minden aggodalom nélkül felhasználhatjuk 

az egy méter hosszú fonálingát, vagy kényelmesebb a cca 25 cm-es 
félmásodperces inga. Igaz, hogy az ingákról még nem tanultak a 
gyerekek, de a másodperces inga fogalma mindenképen készen 
adandó; azonkívül az óra szerkezetéről hasonlóképen keveset 
tudnak, mégis használható. Ahol van, ott a metronomot is hasz-
nálhat juk időmérésre. A stopperóra kevésbbé alkalmas, mert 
csak pár tanuló láthat ja egyszerre. 

Sok évig jártatok ti már iskolába, sokat is tudtok. Ugyan 
mondjátok meg, mit jelent az, hogy valami mozog? 

No, nagyon sokféleképen magyarázzátok! De bizony sok ben-
ne a pontatlan beszéd. Lássuk, há tha sikerül megegyezni. Figyel-
jétek meg ezt a földön fekvő követ! Mozog? Nem. Hátra arc! 

A követ odébbteszem. Hátra arc! Amíg hátat fordítottatok, 
mozgott-e a kő? Miből gondoljátok? Talán most már többen meg 
tudják helyesen mondani, mit jelent az, hogy a kő mozog? Azt is 
meg tudnátok mondani, mit jelent az, hogy valamely test nem 
mozog, vagyis nyugalomba van? 

Látjátok, mindnyájan sokat jártok-keltek minden nap, iga-
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zan nem ú j dolog, mégis van valami, amit nem tudtok! Bizony 
asznos lesz, h a a mozgásról még többet is beszélgetünk! 

Ki a legjobb futó köztetek? Álljon melléje A. is! Jelöljünk ki 
részükre célt s lássuk, melyik fu t sebesebben? 
t e r en? 0 g y d ö n t i k e 1 ' h oSY k i ^ ország legjobb futója pl. 100 mé-

l , Olvastam az újságban, hogy legutóbb egy magyar futó is f u -
100 métert, meg X. országban is egy kiváló futó (valamelyik 

Portujságból szerzem ilyenkor az aktuális eredményt). Hogyan 
ehet^ megállapítani, hogy a kettő közül melyik tud " sebesebben 
ütni? (A távolság egyenlő, elegendő az időket összehasonlítani.) 

t • o s z t á l y t hosszú arcvonalba állítom s az arcvonal előtt fu -
osra indítunk egy tanulót; a tanuló addig fusson, amíg hangosan 

n e i n kiál tunk pl. 5-öt. In-du l j ! Egy, kettő, három, négy, öl! 
Ugyanezt ismételjük egy gyengén futó tanulóval. 

Melyik futott sebesebben? Mit kell most figyelembe venni a 
lutásnál? (Idők egyenlők, tehát elegendő a megtelt utakat ösz-

szehasonlítani.) 
. Foglal juk össze a kétféle sebesség-összehasonlítást! Ha az 

J-'-'ak egyenlők, akkor nagyobb sebességgel fut a kevesebb ideig 
"üo , ha az idők egyenlők, akkor a nagyobb útat megtevő. 

M ilyen arányban van a sebesség az úttal? (Minél nagyobb az 
ot, annál nagyobb a sebesség: egyenes az arány.) Milyen arány-

J a n v a n a sebesség az idővel? (Fordított arányban.) 
Könnyű az összehasonlítás, h a vagy a befutott útak, vagy a 

otás ideje egyenlő volt. De mit tegyünk akkor, ha sem az út, sem 
a z idő nem egyenlő? Pl. Az egyik tanuló 33 métert futott 15 mp, a 
m á s i k 2Í7 métert 12 m p a l a t t i 

llven futás rendezése legtöbbször nem vezet kellő eredmény-
re. Egyrészt a tanulók társaikat a tornaórákról elég jól ismerve, 
"ylogultan mondanak véleményt. Tud j ák X.-ről, hogy jobb futó 

•-nál s ez annyira befolyásolja őket, hogy feleslegesnek tar t ják 
vl sértet ileg összehasonlítani az eredményeket. Épen emialt 

n e m ajánlatos igen egyszerű példát sem használni, pl. egyik ta -
n " l ó 10 m - t telt meg 8 m p alatt, a másik 20 m - t 10 mp alatt. Túl-
mnnyű az összehasonlítás, nem kényszerít tanulóink szellemi 

színvonalának megfelelő értelmi erőfeszítésre. Ez csak akkor ve-
Ze* célhoz, ha az osztály átlaga gyenge. 

. A tanulók hozzászólásai után úgy intézkedünk, hogy az egyik 
r e s z kiszámítja füzetében az egy méterre eső időt (0.457 és 0.444 
j^P), a másik rész az egy m p alatt megtett útat (2.20 és 2.25 m). 
hasonl í tsuk össze az eredményeket! 

Ma valamely mozgó test sebességét ismerni akar juk, milyen 
a d a tokra van szükségünk? Mitől függ a mozgó test sebessége? (Az 
u t í ó l és időtől). 

Amint a fenti példában látható, ajánlatos ugyanazt a kér-
cl(-'st kétszer feltenni, még pedig először lehetőleg egyszerű, min -
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dennapi nyelvezettel, másodszor az illető tudományágban haszná-
latos kifejezési módon. 

Hogy a testek mozgását könnyen össze tud juk hasonlítani, 
azért legokosabb mind já r t vagy azt megmondani, hogy egy métert 
mennyi idő alatt tesz meg, vagy pedig hogy egy másodperc alatt 
mennyi útait tesz meg. Leginkább ezt az utóbbi módot szoktuk 
használni s azt mond juk az előbbi példa esetén: az első tanuló se-
bessége 2.20 in volt másodpercenkint, a másodiké 2.25 m másod-
percenkint. Mit kell érteni az alatt, bogy a személyvonat sebes-
sége 10 métermásodperc? Mit jelent az, hogy a gyorsvonat se-
bessége 16 mmp? Stb. 

Milyen sebességre mondhatnánk, hogy ez az egység? Egy mp 
alatt egy méter útat megtevő test sebességét. Csináljuk meg! 

Méteres távolságokra feláll egy-egy tanuló s egyik társuk 
olyan sebességgel mozog előttük, hogy minden számolásnál 
ú j a b b - ú j a b b tanuló előtt halad el. 

Hogyan mérnéd meg egy villamos kocsi sebességét két állo-
más között, X! 

Mérjük meg A tanulónak rendes menetsebességét! (Megbe-
széljük a teendőket, a tanulók egy része az indítást és időmegfi-
gyelést végzi, m á s része az útat méri le.) Számítsuk ki A.-nak a 
sebességét! 

Ha van kerékpárral rendelkező tanuló, ezt megkér jük előze-
tesen, hogy azt hozza el az órára s fenti módon szintén végzünk 
sebességmérést. Fontos, hogy ahol nem feltétlenül szükséges, ne 
avatkozzunk bele a tanulók közös munká jába . 

Következő kérdésünket vagy a kerékpározó tanuló elindulásá-
hoz, vagy belső szemléltetés segítségül vételével a vonat mozgá-
sához fűzzük. 

Utánozzuk a vonat mozgását elindulása pillanatától a meg-
állásig! Hogyan í rhatnánk le ezt a mozgást? (Gyorsul, néhol 
egyenletes lesz, ma jd lassul.) Váj jon h a azt mondjuk , hogy egy 
személyvonat sebessége másodpercenkint 10 méter, ez azt jelenti, 
hogy minden mp-ben 10 m útat tesz meg? Milyen sebességnek 
nevezhetjük ezt? (Átlagszámítás már bizonyára előfordult szám-
tanórákon, így joggal várha t juk az átlagsebesség, vagy középse-

. besség elnevezést. Az átlag megjelölés jobb lesz azért, mert nem 
vezetheti a tanulót a r ra a gondolatra, hogv a mozgás középső ré-
széről van szó.) Amikor a sebessége nő, azt mondjuk, hogy gyor-
sul, amikor sebessége csökken, azt mondjuk, hogy lassul. Mit fog 
jelenteni az, hogy kint a sík pályán a vonat egyenletes sebesség-
gel mozog? 

Bevonulunk a tanterembe. Az eddigi eredményeket összefog-
laljuk. 

Rajzoljuk fel grafikonba a vonat mozgását! 
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Recskemet 

Kislcimjtleijij-
ftó-io. 

Kistelek 

Menetrendből ki í r juk egy a városunkból induló vonatnak 
° m ása i t , indulási és érkezési időpontjait. Miután grafikonokat 
szamtan-niértan keretében már szokszor készítettek a tanulók, 
nek kidolgozása nem fog nagyobb nehézséget okozni. 

€fT ^ dolgozzuk ki az egész menetrendet a táblán, hanem csak 
§y részletet s két-két állomás között az átlagsebességet is kiszá-
htat juk. Teljes elkészítése házi feladat. 

t A sebességet ábrázoló grafikonokon két dologra hívjuk fel a 
nulók ügyeimét. Először arra, hogy egyenletes sebesség ábrázo-

asanál egyenes vonalat kapunk, másodszor, hogy a sebesség az 
Syenes darab meredekségében jut kifejezésre. 

Ezen az órán kifüggesztjük a tanteremben, vagy a fizikai 
ondóban a következő, lehetőleg nagy, messziről látható táblázato-

kat: a) különböző sebességek táb-
"ht lázata és grafikonja, b) a leg-

utóbbi országos bajnolu., vagy 
. olimpiai versenyek néhány futá-

si és úszási számának útja, ideje 
és sebessége, c) eg}' vasútvonal 
menetrendje és grafikonja, d) a 
sebesség mértékegységét feltün-
tető táblázat. 

Begyakorlásul, illetve a követ-
kező órán ismétlő feladatokul há-
rom példatípust használhatunk. 
1. Adott útból és időből kiszámí-
tandó a sebesség. 2 A sebesség-

ből és időből kiszámítandó a 
megtett út. 3. A sebességből és 
útból kiszámítandó az idő. Ke-
rüljük a lehetetlen feladatokat 

egy könyvből a következő: mennyi idő kellene ahhoz, (dyen 
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hogy a hang eljusson a napba?), álljon a tanulóhoz közel. Min-
dig átszámított feladatokat adjunk, ne vessük oda találomra az 
aitatokat. Algebrai képletet nem használhatunk, még a szavak-
kal kiírt képletek is azzal a veszéllyel járnak, hogy a tanulók egy 
része nem fog minden példánál gondolkozni, hanem keresi em-
lékezetében a megfelelő képletet. Ennek következménye találga-
tás, m a j d gyors felejtés lesz s ilyenkor vágja rá a tanuió, hogy 
osztani, vagy ha nem, szorozni kell. Megszokja a számolást gé-
piessé tevő képlet mankóját s mikorra emlékezetéből az eltűnik, 
elveszíti a józan meggondolásra való hajlamot. 

Ha az órát az osztályban vagyunk kénytelenek tartani, több 
munkánál csak egyes tanulókat vehetünk igénybe. Egy-két ta-
nuló mozoghat a padok előtt lépésben. A mérésekbe és számítá-
sokba itt is belevonjuk a tanulókat. Előírt sebességű mozgásokat 
mindegyikkel végeztethetünk olyan módon, hogy ceruzájukat a 
vonalzó mentén mozgatják. Pl. mozgassátok a ceruzát mp-kint 
1, 2, 3, stb. cm sebességgel. Ugyancsak bemutathat juk az egység-
nyi sebességgel való mozgást is. 

Ezenkívül mindenütt alkalmazkodnunk kell az iskolában 
használatos tankönyvhöz is. Ha könyvünk szövegében tárgyalja 
a haladó és forgó mozgást stb., akkor röviden erre is kitérünk. 

Á szabad esés. 

A szabad esés törvényeinek levezetésére használt közvetett 
és közvetlen módok az Atwoocl-féle ejtőgép, a Galilei-lejtő, Neu-
mann-fé ie ejtőgép, zsinegre erősített súlyok, megfelelő magas-
ságokból való ejtés és a kapott mozgási energia végezte munká-
ból való következtetés. 

Az Atwood-féle ejtőgép és a Neumann-féle ejtődeszka bo-
nyolultabb jelenségeiknél fogva nem használhatók a fizikataní-
tás kezdőfokán. 

A Galilei-lejtő jól felhasználható, bár hibája, hogy guruló 
mozgást vizsgálunk s az átmenet a szabad esésre erőszakolt. Vé-
gül pedig ennek használata esetén is a szabadesés adatait nem 
kísérletileg állapítjuk meg, hanem kijelentő formában adjuk. 

Igen sok hazai és külföldi fizikakönyvben szerepel a két zsi-
neggel végzett kísérlet. Az egyikre egyenlő távolságokba, a má-
sikra pedig a négyzetszámok arányában levő távolságokra kötünk 
ólomgolyókat, vagy más súlyos tárgyakat. A kettő külön-külön 
való leejtése esetén hallani lehet, hogy az elsőnél a koppanások 
mind gyorsabban következnek, a másodiknál egyenlő időközök-
ben. Ezek az időrészletek a megfigyelhetőség határán vannak 
(0.1 mp), ha a zsinegen a golyók távolsága a legtöbbször előírt 
10, 30, 50, stb. cm. Ha a tanulók esetleg a tankönyv megfelelő 
részletét már elolvasták, vagy kérdezésünk módjával őket befo-
lyásoljuk, akkor azt fogják „hallani", amit e kísérlettől várunk. 
Ha azonban minden befolyás nélkül olyanokkal figyeltetjük meg 



a koppanásokat, akik az esés törvényeiről még nem hallottak, be 
fogjuk látni ennek a kísérletnek csekély értékét. Használható 
l e s z akkor, ha nagyobb távolságokat használunk, de akkor a k í -
sérlet a tanteremből ismét kikerül a szabadba, h a ugyan van meg-
felelő hely. Ha az első golyósor ejtése után a tanulók vélemé-
nyét fogjuk kérdezni, vájjon milyen távolságra kötött golyók-
kal kísérletezzünk, semmi esetre sem fognak a négyzetes távol-
ságokra gondolni, hanem kétszeresre. Akkor pedig kötelességünk 
is megcsinálni a kísérletet. A tanulók még gyenge megfigyelőké-
Pessége mellett pedig ennek az eredménye az lesz, hogy egyesek 
a kétszeresre, mások a négyzetes távolságokra kötött golyók kop-
panását fogják a kívánt feltétel szerint megfelelőnek tartani. 

Egyszerűbb mód a hatásból következtetni a sebességnöveke-
désre, a szabad esés számadatait pedig megadni s a törvényszerű-
séget ezekből a számadatokból felépíteni. 

Gondoskodunk a tanulók részére homokkal telt dobozokról, 
kavicsokról, papírlapokról. 

Tapaszlalatok számbavétele. A jégeső kártétele. Ki esett le 
ttüír kisebb-nagyobb magasságból? Mi volt a tapasztalata? Mikor 
ü t a feldobott és leeső labda nagyobbat? Nagy cölöpöket hogyan 
vernek a földbe? 

Probléma: kutatni fogjuk, miért van sokszor olyan erős ha tá -
suk még apróbb tárgyaknak is, ha nagy magasságból esnek? 

Kísérletek és eredmények. 
Ej t sünk le kavicsot és figveljük meg az út já t ! Milyen hely-

zetű vonalat ad a kavics út ja? (Utalás az I. oszt. mértanban meg-
ismert függőónra.) Mi okozza? 

Minden tárgy egyenesen, függőlegesen esik? (Pehely, könnyű 
Papirszelct, stb.)' Miért nem egyenes ezek útja? (Bizonyára lesz-
nek, akik a tárgvak könnvűségével indokolják.) 

Ejtsünk egyet az elkészített papírlapok közül és figyeljük 
Uieg út já t ! 

A két egyenlő nagy, vagvis egyenlő, súlyú papírlap közül az 
eg}riket gyűrjétek gombóccá!' Nehezebb lett ezzel? Ejtsük a két 
Papirost egyszerre! Egy papirszeletkét egyitők ejtsen el magas-
ból, másítok alá fúvással igyekezzék megakadályozni! Mi követ-
kezik a két kísérletből? 

Vizsgáljuk meg, hogy egy kicsiny és egy jóval nagyobb ka-
vics közül melyik ér földet hamarabb! Mit mondhatunk a sebes-
ségükről? (Bizonyára akad, aki a kísérlet végrehajtása előtt ve-
teményt mond, helvtelent. Jó alkalom rámutatni, hogy a fizika-
öan a természetet, a kísérletet kell megkérdezni.) 

Kb. 40 cm magasból mozgassátok uj jatokat egyenletes se-
bességgel a homok felé s figyeljétek meg uj ja tok nyomat. Ugyan-
ekkora sebességgel ismételjétek magasabbról, az előbbi u j jnyom 
»telié bökve. Ismételjük a kísérletet ismét 40 cm magasról, de 
n a g y sebességgel. Hasonlítsátok össze az uj jnyomokat! Mikor 
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van nagyobb hatása a mozgó u j junknak? A hatás a magasságtól, 
vagy pedig a sebességtől függ? 

Ejtsétek a kavicsot a homokra kb. 20 cm magasságról! E j t -
sétek kb. 30 cm magasról! 40 cm-ről! Hasonlítsátok össze a kapott 
nyomokat! Ugyanazon sebességet muta t j ák a nyomok? 

Miután minden tanulócsoport a maga azonos tömegű kavi-
csát ejtette mindhárom esetben, az egy tanulócsoportnál muta t -
kozó különböző ha tás a sebességek különbségét adja . Az termé-
szetes, hogy erről a körülményről nem teszünk említést. 

Ha a tanulók megjegyeznék, hogy ugyanakkora magasság-
ról súlyosabb követ ejtve szintén mélyebb nyomot kapnánk, ab-
ban az esetben kitérhetünk röviden arra, hogy a kő iitése függ a 
súlyától is, nem csak az esés magasságától. De könnyen belát ja 
mindegyik, hogy ugyanazon súlyú test ütése már csak a magas-
ságtól függ. 

Itt a tételnek inkább történelmi tárgyalására térünk át. 
Ezelőtt kb. 330 évvel ezelőtt egy olasz tudós, Galilei volt elő-

ször kíváncsi arra, hogy hogyan is mozog a leejtett tárgy? Egy 
hengeralakú toronyban megkereste azt a magasságot, ahonnan 
a kő 1 m p alatt ér földet. Azután felment kétszer olyan magasra. 
Azt hitte, a kő onnan két m p alatt fog földet érni. De látta, hogy 
tévedett. Amikor négyszer olyan magasról, tehát 20 m magasról 
ejtette a követ, akkor telt el 2 mp. Hogy a kő 3 mp- ig essek. 45 m 
magasra kellett mennie. (Beszéd közben az adatokat a 
táblára írom). 90 m magasra kellett mennie, hogy a kő 

Az adatokat közben a táblára í r juk. Élesen kell hang-
súlyozni az egy és első, a kettő és második stb. mp kőzött 
levő különbséget. Igen jó szemléltető, h a 5, 15, 25, 35 cm-es 
drótdarabokból a r a j z szerint összeállítjuk az esés képét s 
a fenti számsorozat felírásakor egyenkint felmutat juk, a töb-
biről leakasztva, az egyes darabokat. Ennek a továbbiakban 
is jó hasznát vesszük. 

Minden egyes mp-ben mennyivel nő az ut? Minden 
mp-ben ugyanakkora volt a sebessége a kőnek? Sebessége 
mindig több és több, mindig gyorsabban zuhan; a sebes-
ségnek ezt a növekedését gyorsulásnak nevezzük. Mennyi-
vel gyorsul az elejtett test sebessége? 

Elméletileg fenti e l já rásunk nem helyes, mert a vég-

4 m p alatt ér jen földet. 
Ebből megállapította, hogy a kő 

az első mp aiatt megtett 5 m útat, 
csak a második mp alatt 15 m útat, 
csak a harmadik mp alatt 25 m útat, 
csak a negyedik mp alatt 35 m útat. 

Ki tudná folytatni a sort! 
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sebességeket kellene alapul vennünk; de a 13 éves gyermeknek 
annyira nehéz a neki szokatlan gondolatmenetet követni, hogy 
tanácsos az útat megrövidíteni. A gyorsulást is ajánlatos egyszerű-
ség kedvéért kereken 10 m/mp-nek venni s csak m a j d a végén 
megemlíteni, hogy nem ez a pontos értéke. 

Hogyan számítanád ki, hogy 8 mp alatt összesen mekkora 
ütat tesz mesr az eső test ? ( 5 + 1 5 + 2 5 + 3 5 + 4 5 + 5 5 + 6 5 + 7 5 = 3 2 0 
ni-t.) így azonban nehézkes a számítás, keressünk könnyebb mó-
dot! 

Két m p alatt mennyit esik a test? 20 m-t . Hányszor van meg 
benne az első m p út ja? ' Három m p alatt mennyi az összes út? 45 
m. Hányszor van meg benne az első mp alatt megtett út? Stb. 
Felír juk ezt a sorozatot. Hogyan lehetne szétbontani még a 4, 9, 
l fi-ot? (2.2, 3.3, 4.4.) Tehát egy mp alatt az eső test ú t j a 1.5 m, két 
m P alatt 2.2.5 m, három alatt 3.3.5 m, négy alatt 4.4.5 m! Mennyi 
l € s z 5, 6, stb. mp alatt? Hogyan kaphat juk meg a szabadon eső 
t est út ját , ha tudjuk, hogy hány m p alatt ért földet? Mp. mp. 5. 

A táblára közben fel ír juk: 

1 mp alatt 5 m, 
két mp alatt 20 m, 4.5 = 2.2.o m, 
bárom mp alatt 45 m, 9.5 — 3.3.5 m, 
négy mp alatt 80 m, 16,5 = 4.4.5 m. 

A négyzetszám elnevezést csak akkor használhatjuk, h a vagy 
3 2 1. osztálvban a mér tan keretében a négyzet tárgyalásánál már 
bevezettük fogalmát, vagy pedig van időnk itt tisztázni. Mind-
bét esetben a "következő magyarázat alkalmas: ha egy négyzet ol-
dala 1 egység (pl.| cm), akkor területe 1 egység (cm2), h a oldala 

területe 4, h a oldala 3, területe 9, stb. Egynek az egy, kettőnek a 
n e §y, stb. négyzetszáma. . , . 

A szabadesés ilyenmódon való tárgyalásának az a bubája; 
h ° g y az esés hatásából következtetünk a gyorsulásra, holott a ha -
jas ezenkívül a test tömegétől is függ. Tudományos szempontból 
b1 fogás alá eshet, de gyakorlati szempontból az alsófokú fizikata-
bításhan veszély nélkül a legkönnyebb út a tanulók részére. 

Ha ejtőcső és légszivattyú rendelkezésünkre áll, igazoljuk azt 
3 megállapítást, hogy légüres térben a súlyosabb és könnyebb 
Fstek egyenlő sebességgel esnek. 

Előfordul, hogy a kisebb és nagyobb kavics egyszerre való el-
ütésénél a tanulók ar ra az eredményre jutnak, hogy nem egy-
szerre érnek földet. Ennek oka az, hogy a két kődarabot nehéz 
ugyanabban a pi l lanatban elbocsájtani. Akkor demonstracioval 
bsztázzuk a dolgot. Egy közepes nagyságú vascsavart és egy ne-
írv^- ' - p a p í r l a p 0 t e j tünk egyszerre mag 

ipot golyóvá gyúrjuk, felhíva a tai 
papír lap súlva nem változik. Egy „„ , , 

csavart, másikra a 'papírgolvót kötjük s pl. hangvilla ket szara 
^ f e k t e t j ü k úgy, hogy a két tárgy egyenlő magassagban legyen. i 



cérnaszál közepének elégetésével elérjük, hogy a két test egyszer-
re induljon meg. 

A leejtendő pénzdarabra helyezett papírlapocska esetében a ta-
nulók egy része mindig arra gyanakszik, hogy a papírlap tapad a 
pénzdarabhoz s azért esik vele együtt; magyarázatunk dacára ké-
telkedés marad' lelkében. 

Begyakorlásra alkalmas kérdés, feladat igen sokféle lehet. 
Ezek közül érdekesebbek: 1. Repülőgépből ba j esetén miért ugra-
nak ki ejtőernyővel? Mekkora sebességgel érne földet ejtőernyő 
nélkül az ember 500 m magasságból? A feladat tárgyalásának me-
nete: 500 m magasságból az esés ideje 10 mp, mert 10.10.5 = 500 m. 
Az első másodperc elején sebessége 0 m, mégis 5 m útat tett meg 
egy mp alatt. Ez csak úgy lehetséges, hogy az első mp végén se-
bessége 10 m/mp volt, mert 0+10:2=5. Ez a sebesség minden mp-
ben 10—10 m-rel nőtt, összesen 9.10=90 m-rel. Tehát olyan sebes-
séggel ér- földet, mintha mp-kint 100 m - t zuhanna. 2. Miért van a 
jégesőnek oly nagy pusztító hatása, míg a hópelyheknek nincs? 

Hajítások. 

A hajítások vizsgálatához egyetlen tanulókisérlet alkalmas. 
Minden tanulócsoport részére szükséges kb. 1 m hosszú gummicső, 
tölcsér, pár cm hosszéi és egyik végén elvékonyított üvegcső, egy 
üveg víz s egy edény, melybe a kiömlő vizet felfoghatják. 

Megfelelő bevezetés után ezzel a felszereléssel a hajított tes-
tek mozgásának törvényszerűségei jól megállapíthatók. Erős m u n -
kafegyelemre van szükség az órán, nehogy a tanulók feleslegesen 
a padokat, vagy padlót, esetleg pajkosságból egymást öntözzék le. 

Egyéb kísérleteink, még akkor is, ha azokat egypár kijelölt 
tanuló végzi a tanár helyett, demonstráció lesz. 

Először is be kell mutatnunk, hogy az elgurított golyó, vagy 
labda az asztallapon egyenletes sebességgel mozog. Ennek legjobb 
módja , ha egy tekegolyót, vagy nagyobb labdát elgurítunk az asz-
talon. Hogy a golyó út ját megfigyelhessék a tanulók, két hosszú 
léccel, vagy vonalzóval kényszerítjük egyenes vonalon haladni s a 
lécek egyik oldalán egyenlő távolságokra egymástól a golyó ú t jába 
papírszalagokat erősítünk. Amint a golyó egy-egy papírszeletet 
megüt, az osztály hangosan számol. A kísérletet 2—3-szor meg 
kell ismételni. Kisebb (távolságról lévén szó, a súrlódás ós közeg-
eilenállás okozta sebességcsökkenés nem fog észrevehetően érvé-
nyesülni. 

Azután hónaljunkig visszahúzott kezünkkel egy labdát víz-
szintesen kihají tunk. A tanulók feladata megfigyelni, lerajzolni az 
ú t já t és két-három percnyi idő alatt egymás között megbeszélni a 
xabda mozgásának körülményeit, útját , azaz magyarázatot keresni. 
Ez a szellemi öntevékenység. Ezután a labda mozgását közösen 
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és 60° alatt hajítottak egyenlő, távolságra jutnak, hogy a 
90° alatt fölfelé hajított test jut legmagasabbra. 

Gyakorlati vonatkozások közül felhasználjuk a fegyverrel való 
célzást, a haj í tó sportokat, mint pl. gerelyvetés, diszkosz- és súly-
dobás, azonkívül az ugrásokat. Nagyon érdekli a tanulókat a re-
pülőgépből ejtett tárgy (bomba) ú t ja is. E célra egész íves ra jz la-
pon megrajzoljuk egy tárgy esését a következő adatok felhasználá-
sával: a repülőgép sebessége mp-kint 60 m, földfeletti magassága 
500 m. 

Hasznos szemléltető képet kapunk, ha az újságok képes mel-
lékleteiből idevonatkozó képeket kivágjuk és rajzlapra felragaszt-
juk. 1 • . 

Minden tankönyv ajánja , hogy egy rúdra egyenlő távolságok-
ban golyókat függesszünk fel 1, 4, 9,16, stb. egység hosszú zsinege-
ken. Ezen jól szemlélhető a különböző hají tások útja, elemzé-
sük is szemléletes. Ha felhasználjuk, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ez az eszköz nem maga a hají tás, értéke egyenlő a rajzzal. 

Súly, fajsúly, sűrűség. 

Ebben a körben teljesen megvalósítható a tanulógyakorlat 
s erre nagy szükség is van e helyen. Bár tanulóink tanulták már 
a súlymértékeket, méréseket, erre vonatkozó számítást is bőven vé-
geztek, sőt a mértan keretében a fajsúly fogalmával is megismerked-
tek, fajsúlyuk alapján szabáyos testek súlyát is számították, még-
sem lesz felesleges e helyen mindent a tanulók kezére bízni. Még 
akkor sem, ha a számtan-mértan keretében öntevékenységgel is-
merkedtek meg az idetartozó dolgokkal. Annál inkább van erre 
szükség, ha erre annak idején nem volt mód. Sok tanulót fogunk 
találni, akinek kezében grammos súly ínég nem volt, izomérzete 
még nem tud róla semmit. Épenúgy nem ritkaság olyan 13—14 
éves tanuló, aki még nem tud mérni, mert árra alkalma nem 
volt. Mérés nélkül tanításunk vétkes verbalizmus marad még ak-
lcor is, h a demonstrálunk. 

Nincs itt helye sem a közvetlen tapasztalatot nélkülöző defi-
nícióknak, sem a nagy általánosságban mozgó kísérleteknek. 
Tényleges súlymérésekre van szükség, nem pedig egyszerű sűly-
emelgetésekre. 

Hogy ezeknek a követelményeknek eleget tehessünk, gondos-
kodnunk kell elsősorban tanulócsoportonkint egy-egy használ-
ható mérlegről. Ez fontosabb, mint a szertárakban gyakran lát-
ható igen drága eszköz, amely legtöbbször csak egyetlen "fizikai 
tény demonstrálására szolgál, a tanuló kezébe soha nem kerül. 

Céljainknak megfelelő mérleget, amelynek állványát sok 
íanulókisérletnél fel lehet használni, fiúiskolákban terveink alap-
ján a IV. osztályos tanulókkal készíttethet a kézimunka tanára. 
Ahol megfelelő szerszámok nincsenek, vagy leányiskoláknál, asz-
talossal készíttetjük. Fenyőfából darabonkint 3—4 pengőbe kerül. 
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Tájékoztatás céljából állványaink rajzát ós méreteit köz-
löm. Az alaplap 400 x 200 x 20 mm, amelynek közepébe van ékel-
ve a függőleges tartó oszlop, 500 x 27 x 20 m m méretekkel. Ebbe 
keresztbe ékelve egy vízszintes rúd 300 x 20 x 8 m m móretekkel. 
A függőleges oszlopba sima, fejetlen drótszöget verünk a mérleg-
kar részére. 

A mérlegkar méretei 3 8 0 x 2 0 x 8 mm. Ennek középső pont-
jába, közel a felső széléhez, lukat fúrunk, amelynek átmérője 
nagyobb legyen a tartó szeg vastagságánál. A mérlegkar alsó kö-
zéprészébe mutatónak hurkapálcát erősítünk. A függőleges oszlop 
alsó részére papirosra rajzolt tájékoztató beosztást ragasztunk. A 
serpenyők felakasztására a mérlegrúd két végére olcsó csavaros 
horgokat erősítünk. 

A mórlegserpenyőket készíthetjük keménypapírból, függesz-
tőit zsinegből, vagy sárgaréz huzalból. 

Mielőtt a mérlegeket a tanulók kezébe adnánk, minden dara -
bot ki kell próbálnunk és megfelelően korrigálnunk. Elsősorban 
a mérlegkaroknak kell vízszintesen állani serpenyők nélkül, amit 
durva reszelő használatával érünk el; azután egyensúlyozzuk ki 
a serpenyőket. Tanácsos az egy készülékre kiegyensúlyozott ser-
penyőpárt azonos számmal megjelölni, hogy bármikor könnyen 
megkereshessük az összetartozó párokat. 

Ha készülékünket az emelők törvényeinek megállapítására is 
fel aka r juk használni, akkor a mérlegkar mindkét oldalán egyenlő 
távolságokra hat darab csavaros horgot erősítünk. 

Ha a padok, amelyeken a tanulóknak m a j d dolgozniok kell, 
lejtős, akkor az állvány elülső része alá a pad lejtésének megfe-
lelő deszkadarabot kell erősítenünk, hogy az állvány a lapja víz-
szintes legyen. 

Második előkészítő munkánk mérősúlyok készítése. Meg-
felelő vastag (1—1-7—2:5 m m ) rézhuzalokból próbálgatással le-
vágunk egy-egy darab 1 tized, 2 tized, 5 tized, 1, 2, 5, 10 és 20 g-os 
darabokat. A többi darabot egyszerű hosszúság-összehasonlítás 
a lap ján szabjuk ki. Ha ezt elég pontosan végezzük, céljainknak 
meg fognak felelni. Tan ulóc sopor tonkint készítenünk kell a 0T, 
0-5—1—5—10 g-os súlyokból egy-egy, a többiekből két-két darabot. 
Megkönnyítjük a magunk és a tanulók dolgát, h a a súlyokat az 
áb ra szerint számjegyek a lak jára ha j l í t juk . 

Harmadik előkészítő munka f a j súly-meghatározásokhoz al-
kalmas testek készítése. Legalkalmasabb e célra 2 cm-es élű 
kockákat készíteni könnyen alakítható anyagokból. Hasz-
ná lha tunk viaszt, pecsétviaszt, agyagot, gipszet, parafát , lágy 
gumit stb. Különböző fából, de még inkább fémből készíteni már 
jóval' nagyobb munka , bár fűrész és reszelővel fából s ólom, ón, 
cinkből gipszformába öntéssel házilag is készíthetők ilyen kockák. 
Fémek reszelékéből és homokból is lehet készíteni úgy, hogy egy 
kevés viaszt, vagy paraf int felolvasztunk, a reszeléket, vagy homo-
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nyű tárgyak átlagmérése, amely a fa jsúly meghatározásának és 
megmérésének előkészítése is. 

Mérjétek meg 10 darab kicsiny szög súlyát együtt! Füzetbe 
beírni s számítsátok ki, mennyi lehet egy szög súlya! 

Mérjetek meg 15 darab ugyanolyan szöget, számítsátok ki 
egynek a súlyát! 

Mérjetek meg 20 darab ugyanolyan szöget, számítsátok ki 
egynek a súlyát! 

Számítsátok ki a három eredmény alapján egy szög át lag-
súlyát! 

10 csoport diktál ja fel nekem eredményeit! Számítsuk ki az 
átlagot! (Az eredményeket összeadjuk és osztjuk tízzel.) 

Hogyan tudhatnánk meg m á s módon is egy szög súlyát á t -
lagban? (A mérleg egyik serpenyőjébe teszünk pl. 5 g-ot, s ad-
dig rakunk a másikba szögeket, amíg a mérlegnyelv eredeti he-
lyére mutat . Az 5 grammsúlyt osztjuk a szögek számával.) Csi-
nálni! 

Mérjük le 20 szál gyufa súlyát és számítsuk ki egynek a 
súlyát! 

Ezen a ponton jó volna tanulócsoportonkin t minden anyag-
ból legalább 3—3 dl) egy köbcentiméteres kocka a következő ve-
zetéssel: 

Mérjétek meg a 3 kocka súlyát együttvéve! Számítsátok ki, 
mennyi lehet egy kocka súlya! Ellenőrizni méréssel! 

Mindenl csoport kap egy kockát különböző anyagból! (Kiosz-
tom, közben az anyagokat megnevezem, pl.: viasz, parafa, viasszal 
Kevert vaspor, stb.) Becsüljük meg a súlyát! Füzetbe jegyezni! 
Megmérni! Bejegyezni! 

Számítsátok ki, hogy a nálatok lévő anyagból egy köbcenti-
méteres kocka milyen súlyú volna? Eredményeket mondjá tok 
meg! 

A táblára felírom az egyes kockák anyagát és melléje egy 
köbcentiméterének a súlyát. 

Ellenőrzésül cseréljétek ki kockáitokat! 
Mitől függ egy köbcentiméter anyag súlya? Az anyag f a j t á -

jától. Hogyan állapítanátok meg valamely anyag fajsúlyát? Meg-
mér jük a súlyát, megmérjük, illetve kiszámít juk a köbtartalmát s 
ezekből megtudhat juk, hány g ramm esik egy köbcentiméterre. Mi-
kor, hol találkoztatok már az anyagok f a j súlyával? Testekre vo-
natkozó számításoknál a mértanban. Hogyan állapították meg a 
ki logramm súlyát? 1 liter 4° C hőmérsékletű teljesen, tiszta víz 
súlya ( tanulták már az első osztályban). 1 köbcentiméter víz sú-
lya tehát mennyi? 1 g. Mennyi tehát a víz fajsúlya? 1 g. 

Itt néhány gyakoribb és nevezetes anyag fa jsúlyát fel je-
gyezzük, pl. száraz fenyőfa 0,4—0,5, para fa 0,25, márvány 2,84, a lu-
mín ium 2,6, vas 7,1—7,9, fa j ták szerint, ólom 14,4, higany 13,55, 
a rany 19,3, stb. 
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Mit jelent az, hogy pl. az alumínium fa jsúlya 2,6 g? Egy 
köbcentiméter a lumínium súlya 2,6 g. Tanácsos ezt a kérdést más -
m á s anyagra nézve a gyengébb felfogású tanulóknak ismétellen 
feladni. 

Mennyi a víz fajsúlya? 1 g. A cink fajsúlya 7 g. Melyik sű-
rűbb anyag, a víz, vagy a cink? (Mutatjuk.) A cink. Ugyan-
akkora kockám van a vízből és cinkből. Melyikben van nagyobb 
tömegű anyag? A cinkben. Melyikben vannak a molekulák sű-
rűbben? A cinkben. Ha a cink fajsúlya hétszer nagy obi) a vízé-
nél, hányszor sűrűbb a cink, mint a víz? Hétszer. Mennyi a h i -
gany fajsúlya? Hányszor sűrűbb a víznél? Mennyi az a lumínium 
fajsúlya? Hányszor sűrűbb a víznél? Mit kell az alatt érteni 
(közben a táblán mutatok a fajsúlyára), hogy a vas 7,1-szer 
nehezebb ugyanannyi víznél? 7,1-szer sűrűbb. Mit jelent az hogy 
az arany sűrűsége a vízhez viszonyítva (ismét rámutatok a táb-
lán a fajsúlyra) , 19,3? 

Házi feldatul csak akkor adhatnánk fajsúly-meghatározást, 
ha bizonyosak lehetnénk afelől, hogy minden tanulónak van ott-
hon alkalmas mérlege, súlysorozata és mérésre alkalmas teste. 
Ezért fizikai szempontból legalkalmasabbak az olyan feladatok, 
amelyekben megad juk a test köbtartalmát, (esetleg méreteit, de 
ekkor már át játszuk a feladatot a mértan területére,) és sú-
fyát, kiszámítandó a fajsúlya. Főkövetelmény az ilyen * feladatok-
nál, hogy ne találomra ad juk azokat, pl. egy test köbtartalma 
49 cm3, anvaga vas, súlva 1200 g. A feladatot meg kell szerkeszte-
nünk előre, hogy annak megoldása az anyag fajsúlyával egyez-
e k , pl. a vasból "készült test köbtartalma 40 cm3, súlya 300 g. 
Mennyi a fa jsúlya? (7.5 g.) 

Azok a feladatok, amelvek a test köbtartalmából és az anyag 
fajsúlyából a test súlyát számíttatják ki, inkább a mértan keretébe 
tartoznak s csak annyiban kell ezeket itt szerepeltetni, amennyi-
ben a koncentráció elvét szolgálják. 

Kettős okból nem vettem fel az anyagba egy liter, vagy egy 
ül, vagy egy cl víz súlyának lemérését. Elsősorban tanár társam 
3 2 első osztályban bizonyára lemért a tanulók előtt egy liter vi-
zet- Másodsorban mérlegünk nem alkalmas nagyobb súlyok 
temérésére, harmadsorban köbcentiméteres kockába töltött víz 
feméretése a kockák elkészítésének nehézségén kívül még csődre 
i s fog vezetni. A tanulók valami sajátságos kritikus ha j l ammal 
m e g fogják állapítani, hogy egy köbcentiméter víz súlya nem 
Pontosan egy gramm s hiába fogjuk a sok hiba-lehetőseget 
Elsorolni, érezzük majd , hogy a tanulók ezt természetszerűleg nem 
értik meg, bizonvtalanság és a tudomány lebecsülése terheli meg 
továbbra is lelküket. Ha ennek eloszlatásába belefogunk, a sok 
ellenőrző mérés miat t nem egy, de 2—3 órát fogunk tételünkre for-
dítani, vagy elégedetlenül abbahagyjuk. 

Ennek az órának anyagába nem veszem fel szabálytalan tes-
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tek fajsúlyának megállapítását sem. Az iskolában mérhető testek 
nagysága nem alkalmas arra, hogy vízbemerítéssel mércézett edény 
segítségével megállapítsuk egy test térfogatát. A meniskus bizony-
talansága, a kicsiny testeknél lényeges hibát okozó csekély elté-
rés elkerülhetetlen. A méréseknek ezt a részletét ajánlatos Archi-
medes törvényének tárgyalására hagyni, min* amelyik a ponto-
sabb mérést lehetővé teszi. 

Ha ezt az anyagrészletet ilyen módon feldolgoztattuk tanít-
ványainkkal, akkor Archimedes törvényének tárgyalásánál ú j 
anyag már csak a térfogat-meghatározás lesz egy újabb, ponto-
sabb eredményre vezető módszerrel s az úszás és lemeriilés elve. 

Szabad-e vájjon a mérleget használtatnunk a tanulókkal, m i -
előtt az emelők törvényét és a mérlegeket tárgyaltuk volna? Vé-
leményem szerint igen. Míg a tanuló a harmadik osztályba kerül, 
sokszor hall súlymérésről, az életben is sokszor lát mérleget és 
mérést. Hány kereskedő tudja az emelők törvényét? A ceruzát is 
használja a gyermek, mielőtt tudná, mi a grafit és hogyan készül 
a ceruza. 

Az első évben, amikor még a szükséges kellékek nem voltak 
meg, a fenti tétel feldolgozására szánt óráról egypár átlag-tanulót 
kiküldtem játszani az udvarra s a többivel a régi sablon szerint 
demonstrációs módon „letárgyaltam" az anyagot; a tanításról ki-
küldött pár tanulót aznap délutánra egy órai időtartamra beren-
deltem s a fenti menetben végig-kísérleteztcttem őket. Az össze-
hasonlítás a következő fizikaórán meggyőzött arról, hogy ez az 
út a helyes. A demonstrációs órán résztvettek között voltak, akik 
szívet gyönyörködtetően „fúj ták a leckét", de rögtön zavarba jöt-
tek, amint a mérleget eléjük tettem. Amazok pedig, h a esetleg nem 
is tudták oly gyönyörűen a „leckét", de amint eléjük kerültek az 
eszközök és anyagok, kifogástalanul csinálták és mondták a szük-
ségeseket. 

Súlypont és egyensúlyi helyzetek. 

Tételünk tárgyalásánál kellő előkészület után több tanulóki-
sérletet végeztethetünk. Mérlegállványunk felső részére 3—4 cm 
hosszú kötőtű darabot erősítünk úgy, hogy hegye függőlegesen fel-
felé álljon, egyik víszintes rúd ja végébe pedig ugyanolyan hosszú 
tűdarabot vízszintesen. Erre az órára a tanulókkal otthon készít-
tetünk kartonpapírból kör, négyzet, téglalap, stb. szabályos lapokat. 
Figyelmeztetnünk kell a pontos kivágásra. Elég, ha minden tanuló 
egy-egy darabot készít. Tanulócsoportonkint kell cérnaszálból ké-
szült függőón s egy-egy doboz, pl. cigarettabüvelyek doboza s 
homok. 

A tanulók idevágó tapasztalatai iránt érdeklődve indulunk 
meg. Láttak-e már kötéltáncost, hogyan mozog az a kifeszített kö-
télen? Hogyan viszik a száldeszkát, a. vasrudakat vállon? Milyen 
körülmények okozhatják egy szénásszekér felborulását? Ha jobb-
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oldalunkkal szorosan a falhoz illeszkedünk és ballábunkat felemel-
jük, eldőlünk. Stb. 

Vizsgálódásainknak ma az lesz a célja, hogy ezekre helyes fe-
leletet tudjunk adni és előre meg tudjuk majd ezek alapján mon-
dani, hogy valamely tárgy mikor dől fel könnyen, mikor áh biz-
tosan. 

1. kísérlet. A kartonból kivágott szabályos idomok mértani kö-
zéppontját pontosan keressétek meg s e pontjukon támasszátok a 
függőlegesen álló tűre úgy, hogy ne essen le! Ha a tanulók kissé 
rányomják, az sem okoz nehézséget, mert ha a középponton kívül 
támaszt ják alá, a lap lefordul. Hol kell tehát ezeket a testeket alá-
támasztani, hogy le ne essenek? 

2. kísérlet. A kartonlapot szúrjátok át egyik szélén, akasszátok 
a vízszintesen álló tűre, hogy könnyen mozogjon raj ta . Ugyan-
erre a tűre akasszátok a. függőónt is. Jelöljétek meg a kartonon pon-
tosan a függőón helyét. Hol megy át ez a vonal? 

A kartonlapot szúrjátok ki több helyen is és rajzoljátok ki a 
függőón által meghatározott egyenest! Mit lehet megállapítani? 

3. kísérlet. A kartonlapokból vágjatok le egy darabot úgy, hogy 
szabálytalan alakot kapjatok. Most is jó lesz az előbbi pont? Mit 
lehetne megpróbálni? Felfüggesztés, súlyvonalak alapján súly-
pont meghatározása, ezen a ponton alátámasztás. 

Súlyvonal, súlypont elnevezése, szabály levonása. 
4. kísérlet. A sútypontot szúrjátok át, a vízszintesen álló tűre 

helyezzétek! Pontos munkát! Csak egy helyzetben lehet megál-
lítani? 

Teljesen mindegy, közömbös, hogy hogyan áll í t juk. Ez a kö-
zömbös egyensúlyi helyzet! Nevezzetek meg tárgyakat, amelyek 
ilyen helyzetben vannak megerősítve! 

5. kísérlet. A kartonlapot szúrjátok át és függesszétek föl a 
súlyponton kívül úgy, hogy a súlypont a tű fölött legyen. Mit ta-
pasztaltok? Mondjatok ehhez hasonló eseteket! (Bot egyen súlyo-
zása alsó végénél fogva, egy lábon állani, stb.) 

Ilyenkor bizonytalan a test helyzete, bizonytalan az egyen-
súly. Mikor bizonytalan az egyensúlyi helyzet? 

A bizonytalan egyensúlyban levő test milyen helyzetet igyek-
szik elfoglaíni? Súlypont a megerősítés alatt legyen: ez a biztos 
egyensúlyi helyzet. 

Vizsgáljuk egy szoba berendezési tárgyainak egyensúlyi hely-
zetét! 

Eehetne-e valamely keretben levő képet a falra tenni úgy, hogy 
al jával támaszkodjon a szögre? Lehet, de könnyen lefordul. 

6. kísérlet. Hosszabb rudacskát, vagy a ceruzát egyensúlyoz-
zátok az uj já tokon! Milyen pontot határoz meg ujjátok? 

A rúd végére szúrjatok dugót (radírt), vagy csavarjatok vé-
gére hosszabb papírszalagot! Keressétek meg a súlypontját! Ugyan-
i t van a súlypont? Merre tolódott el? 
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7. kísérlet. A téglalap alakú dobozt állítsátok különböző lapjá-
ra s igyekezzetek felfordítani! Figyeljétek meg, hogy melyik lap-
ján áll szilárdabban? Mindennapi tapasztalatok? 

8. kísérlet. A doboz negyedrészét töltsétek meg homokkal! Is-
mételjétek az előbbi kísérleteket! Mit tapasztaltok? Mi az oka? Raj -
zoljátok meg! 

A 7. és 8. kísérletnél a doboz egyik függőleges oldalán, a súly-
pontba egy tűre szúrt és azon könnyen forgó kartonpapír nyel vet 
erősíttethetünk, amely szemléletesen mutat ja , hogy a test akkor 
dől másik lapjára, ha a súlyponton átmenő függőleges az alapla-
pon kívül esik. 

Ha még azt is tárgyalni kívánjuk, hogy belül üres testeknél 
nem az anyagban, hanem az üregben van a súlypont, akkor az 
eddig használt kartonlapok súlypontjában kört rajzoltatunk és azt 
pontos kivágás után a 2. sz. kísérlet szerint használjuk. 

Alkalmazásra felhasználható kérdések lehetnek: 
Miért gurul le a golyó egy ferde lapon? Miért ha j lunk hegyre 

menet előre, hegyről jövet hátra? Hogyan mozdul el testünk, ha 
egyik lábunkon akarunk megállani? Mit csinálunk, hogy egy vár-
ható lökés következtében el ne essünk? Okos volna-e kocsi, vagy 
ha jó felső részére helyezni a nagyobb súlyt? Miért széles és súlyos 
az asztali lámpák talpa? Miért borul fel könnyebben a csónak, ha 
állunk benne, mint ha ülünk? 

A súlyvonalak megállapítására fel szokták használni a tanulók 
vonalzóját is, amelynek élére helyeztetik a kartonlapokat. Ha a 
tanulók a vonalzó mintegy 2 m m széles lapjára helyezik ezeket, 
akkor a súlypontmeghatározás bizonytalan, lia pedig a ferdén tar-
tott vonalzó élén próbálkoznak, az igen nehezen sikerül. Legjobb-
nak a fenti megoldás mutatkozott. 

A tehetetlenség tárgyalásánál két főesetet veszünk fel, a moz-
gás közben és a nyugalomban levő test tehetetlenségét. Az első 
magában foglalja azt is, hogy a test mozgásirányát és sebességét 
sem változtatja külső hatás nélkül. Mindezen változásokat létre-

Tehetetlenség, erő. 
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hozó okokat erőnek nevezzük. Az izomerő szokásos összehasonlí-
tásaiból vezet jük le az erő mérését. 

A tehetetlenségre vonatkozó tanulókisérletek anyaga sokféle 
lehet. Egyszerű lesz a dolog, h a az előbbi tételnél használt dobo-
zokkal és a tankönyvvel s egyéb kéznél levő anyagokkal végezte-
tünk kísérleteket. 

Ki induló problémául sok szakkönyv a villamosról, vagy vo-
natról való leugrást veszi. Gondoljunk arra, hogy nevelnünk is kell 
s ne taní t suk meg gyermekeinket erre a veszélyes műveletre. Eset-
leg a meginduló, vagy hirtelen megálló kocsin szerzett tapasztalat-
hói, vagy alkalom esetén a tehetetlenség következtében beálló ösz-
szeütközésekből i ndu l junk ki. 

Bevezetésül feltesszük a kérdést, vá j jon valamely élettelen 
tárgy képes-e magától megmozdulni? Egy nagyobb doboz tetejére 
hit helyezünk, a l á j a helyezett mágnessel, amelyet elrej tet tünk a 
tanuló szeme elől, mozgat juk, sőt a dobozt vízszintesen tar t juk , 
önmagátó l sétál a tű? Mi volna a természetes dolog? Hogy leessék. 
S akkor magától esne le? Föld vonzása! 

1. kísérlet. Helyezzétek a dobozt a legkisebbik oldalával a t an -
könyvre s hirtelen rántsátok meg a könyvet! Mi történik? Mi az 
°ka? Indí tsuk lassan a könyvet! Miért nem dől cl most a doboz? Mi 
a d j a át a könyv mozgását*a doboznak? Mit kellene tenni, hogy 
hirtelen rándí tásná l se dőljön el a test? Leragasztani. Vagy a do-
bozt súlyosabbá tenni. 

kísérlet. Vizsgáljátok meg, mi történik a dobozzal, h a a 
Mozgásban levő könvvet hirtelen megáll í t játok! Hogyan lehetne ezt 
Megakadályozni? 

3. kisérlet. Tegyetek a dobozba ceruzát, radir t s a dobozzal 
eSyütt lökjétek azokat fel a levegőbe! Mi a jelenség magyarázata? 

Annak k imuta tása , hogy a mozgásban levő golyó sebessegenek 
V a §y ú t i r ányának megváltoztatásához is erő kell, nem alkalmas 
tenulókisérletül, mivel sok időveszteséggel j á r ennek kedvéért a 
S z abadba menni . Leghelyesebb, h a ennek bemutatását a tanár 
v égzi, vagy egy tanuló. 
. Ezekhez megbeszélést kapcsolunk, amelyben a mindennap i 
Hétből ismert példákat veszünk. 

Miért esik le a megrázott fáról a gyümölcs? Ha nagyot aka-
[Mik ugrani , miér t fu tunk neki? Miért nem lehet a gyorsvonatot 
Mrtelen megál l í tani? Miért repül le nyeléről a gyöngén felerősített 
kalapács? Miért indul meg lassan a vonat? Miért lassít automobil, 
V a §y vonat a fordulónál? Miért kell vasúti megállóhely előtt az 
^§yes kocsikat is lefékezni? Miért repül a pari t tyából előre a ko? 
;1(>gyan távol í t ja el a szobafestő a felesleges vizet az ecsetből? Mi 
Mrténik akkor, amikor a portör lőruhát kirázzuk? Hogyan vetik a 
galuskát a levesbe? 

Az erő foga lmának kialakí tása u tán rá kell vezetnünk a ta -
MUókat az erők összehasonli tásának szokásos m ó d j a i r a és a l lando 
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alap megkeresésére (a súlyegység). A cgs rendszerbeli egység fel-
említése e fokon fölösleges. 

Tanulókisérlet bevezetésül nem alkalmas, csakis demonstrá-
lás. Hogyan hasonlí thatja össze két tanuló az erejét? Szükséges-e 
ehhez egymással birkózni? Utalunk súlyok emelésére, a tornából 
ismeretes húzódzkodásra (aki többször 'tud húzódzkodni, az saját 
teste súlyát győzi le többször), stb. Ezekből kiemeljük a súlyeme-
lést s ebből vezetjük reá a tanulókat arra, hogy az erők mérésére 
a súlyegység alkalmas. Ekkor is egy másik erővel hasonlítjuk ösz-
sze a mérendő erőt: a Föld vonzóerejével. 

Milyen erőket hasonlítunk össze egymással a rugós mérleg-
nél? Milyen erőket ismertek? 

Jól ismert példák felvetésénél és a tanulók közti megbeszélés-
sel szolgálhatjuk a szellemi öntevékenységet. Ismeritek a kötél-
húzást. A csoportok beszéljék meg, ide tartozik-e ez a verseny, 
rajzolják meg az erők irányát! Miből állapítható meg, melyik az 
erősebb csapat? Mit jelent az, ha a kötél közepe egyik irányba sem 
mozdul el? Ezeket a kérdéseket egyszerre vetjük fel, kellő időt 
adunk a tanulóknak a megbeszélésre, azután egy-két csoport ered-
ményeit meghallgatjuk, megbeszéljük közösen. 

Azután felvetjük a kérdést, vájjon rajzban lehetne-e ábrá-
zolni nemcsak az erő irányát, hanem nagyságát is? 

Az erők összetételének legegyszerűbb esetét, egyirányú erők 
hatását, a tanulók könnyen belátják, ha a kötélhúzásra hivatko-
zunk, ahol egy csoport ereje az egyes tanulók erejéből adódik ösz-
sze. Egyéb esetekre, vagy erők szétbontására az elemi fokon szük-
ségünk nincs, mert pl. az inga mozgásánál úgysem keressük a 
komponenseket. Ezeknek az eseteknek is megvan a maguk gya-
korlati alkalmazása bőven azí életben, csak az a kérdés, vájjon 
időnk megengedi-e a velük való részletesebb foglalkozást más, 
talán fontosabb részletek hátrányára. 

Munka, munkasiker, munkaképesség. 

Ezek között a fogalmak között éles határvonalat kell von-
ni, miután a tanulók könnyen összecserélik azokat. 

E tétel keretében kezdőfokra alkalmas tanulókisérlet kevés 
van. Az öntevékenységet inkább a tanuló életéből, vagy környe-
zetéből vett példákon kell igénybe venni. 

Aj tanulóknak e tétel keretébe tartozó rengeteg tapasztala-
tuk van úgy, hogy ha a munka fogalmának megértetése céljából 
papírt szakíttatunk, pálcikát töretünk, stb., könnyen a felesleges 
játékosság terére jutunk. 

Először is a tanulók tapasztalatai alapján tisztázandó, hogy 
mechanikai munka esetén mindig valamely erőt kell legyőznie 
vagy saját erőnknek, vagy valamely más segítségül vett erőnek. 
Alkalmas példát választunk, amelyből világosan látható, hogy a 
munka is mérhető mennyiség, amelynek megítéléséhez csak az út 
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ábrá-

von-

és az erő nagyságának ismerete szükséges. Pl. egyik tanuló emel-
jen fel a földről az asztalra egy kilogrammos súlyt, egy másik ta -
nuló ugyancsak egy kg-ot az asztalra állított székre. Majd ugyan-
ezeket az emeléseket végeztetjük 2, vagy több kg-os súlyokkal és 
különböző magasságra. Ha elegendő eszköz áll rendelkezésünkre, 
akkor csoportos tanulómunkaként végeztetjük. Fölvetjük a kér-
dést, hogy az elvégzett munkák nagyság szerint hogyan rendezhe-
tők a fenti esetben? Vájjon mennyi munkát kellene egységül vá-
lasztani? 

Az egy mkg munkaegységet végeztessük el minden tanuló-
val még akkor is, h a nincs egynél töhb eszközünk s minden t a -
nuló jegyezze füzetébe: egy mkg munkát úgy végeztem el, hogy 
egy kg-os súlyt felemeltem egy méter magasra. 

A fenti példákhói már kiderült, hogy nemcsak az ellenálló erő 
növekedése, de az úté is nagyobbá teszi a munkát . A munka érté-
kenek szorzat szerint való megállapítását nem célszerű kitaláltatni, 
hanem kijelentjük. Majd egvpár tanulóval végeztetünk pl. 6 mkg 
munkát különböző módon; 6 kg 1 m, 3 kg 2 m, 2 kg 3 m, 12 kg 

m s grafikonban ábrázoljuk a különböző módokat. 

l Z . m fcm. 

¿1 
nu ^ 
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H » 

h m . 

l z u t a n néhány példát dolgozunk fel a tanulókkal rögzítésül, 
ámítsa ki mindegyik tanuló, mekkora munkáit végez, ha fel-

a z 5 m magas első emeletre? Ha felmászik a négy méter m a -
g « mászópóznára? Ha 15 liter vizet felhúzunk a 14 m mély kút-
ka ( ^ k é t súlyú vödörben? Stb. Vázlatban rögzítjük a m u n -

l l u ' r tékegységének fogalmát, amennyiben egy méteres rudat és 
&3r kg-os súlyt rajzolunk egymás mellé. 

A munkasiker fogalmának tisztázására az ipari életből ve-
g ü n k példát. 
„ " g y cipészmesternek két segédje van. Hogyan szokták fi-~*-

segédeket? Darabszám, vagy- órabér szerint. Á két segéd da 

fizetni 
darab-



szám dolgozik ugyanolyan szabású és anyagú cipőkön. Az egyik 
két nap alatt, a másik három nap alatt készíti el a cipőt. Melyik 
végzett több munkát, melyik kap munkájáér t többet? 

Ha nem darabszám, hanem órabér szerint dolgoznak, melyik 
az értékesebb munkás? Ha a mester kénytelen a kettő közül vala-
melyiket elbocsájtani, vájjon melyikeit tar t ja meg? 

Nagyobb a munkasiker, vagy munkateljesítmény, ha rövidebb 
idő alatt végezzük ugyanazt a munkát . Elegendő-e értékelés szem-
pontjából csak a munka mennyiségét ismerni? Mi lehetne tehát a 
munkateljesítmény egysége? Egy mkg/mp. Bevezetjük a lóerő fo-
galmát, melynek jele vagy HP (Horse Power), vagy LE (LóErő), 
értéke 75 mkg munka 1 mp alatt. 

Egy erőteljes férfi munkateljesítménye, vagy effektusa kh. 
1/10 LE. A cséplőgépek 5—12 LE szoktak lenni. 

Itt is számolási feladatok erősítik meg a tanultakat. Pl. mek-
kora a munkateljesítmény mkg/mp-ben és lóerőhen, ha 6 kg-ot 
felemelünk 1 m magasra Í mp alatt? Ha 6 kg -ot emelünk 5 m ma-
gasra 1 mp alatt? Ha 6 kg-ot emelünk 4 m magasra 2 mp alatt? Az 
egyik munkás 18 q terhet felszállít 14 m magasra, egy másik mun-
kás 45 q-át 7 méterre. Mennyi munkabért érdemel a második 
munkás, ha az első munkájáér t 18 pengőt kap? Stb. 

A munkateljesítmény, vagy effektus egységeit is rajzhan 
szemléletessé tesszük. 

Az energia vagy munkaképesség fogalmánál ki kell emel-
nünk, hogy ez alatt nem! mindig csakugyan végrehajtott hasznos 
munkát értünk, mint ahogy egy tanult gyermekben megvan az 
írás képessége akkor is, ha nem lát juk éppen írni. A mozdulatla-
nul álló gépnek, a felemelt kőnek, az elhajított vastárgynak is van 
munkavégző képessége, amely az utóbbi esetben pl. rögtön nyil-
vánvalóvá válik, amint valamely ellenállás keriil eléje. 

A helyzeti és mozgási energia egymásba való alakulására jó 
szemléltető az u. n. nagyenyedi diákforgó, vagy a nemrégen di-
vatossá lett yoyo játék. 

Az energiák átalakulását és az energia megmaradásának el-
vét nemcsak itt kell kiemelnünk, hanem az általános ismétlések 
idején a tanév végén más energiákra vonatkozólag is meg kell 
beszélni. 

Ide tartoznak azután az ilyenfélé feladatok: egy vízesés mp-
kinti víztömegéből és magasságából kiszámítandó az a munkatel-
jesítmény, amelyet az ember céljaira fel lehetne használni. 

Meg kell említenünk és füzetbe jegyeztetnünk Magyarország 
és a csonka ország vízierejét (2,800.000 és 120.000 HP)." ' 

Az emelők. 

Az emelők törvénye a már felhasznált állvány segítségével 
teljes egészében tanulókisérletek formájában dolgoztatható fel. A 
mellékelt fényképfelvételek sorozata mutat egy ilyen menetet. 
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A tanítás a hintázásból indul ki. Egy erős deszka, alátét és 
két méterrúd szükséges. Elemezzük a hinta részeit, két oldalán van 
két kar ja , melyeket az alátámasztási, vagy forgási pont választ el 
egymástól. A tanulók kinyújtott karjaikkal muta t j ák és hintázva 
mozgatják karjaikat . , i I 
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Két egyenlő súlyú tanuló ül a deszka két végén s hintáznak. 
Kicsiny erőtöbblettel egyik a másikat könnyen felemeli. Lemérik 
a tanulóknak a forgási ponttól mért távolságát. 

Ugyanaz a két tanuló a deszkán beljebb helyezkedik addig, 
míg ismét legkönnyebben emelik fel egymást. A deszka többi ré-
sze felesleges, le is lehetne Vágni. A karok megrövidültek, de is-
mét egyenlő hosszúak. 



A kép szerint helyezkednek el úgy hogy könnyen tud ják 
egymást felemelni. A két tanulónak a forgási ponttol való tavol-

A deszka egyik végére jóval súlyosabb tanuló ül. A kisebb 
súlyú nem képes felemelni társát. Vájjon hogyan kellene elhelyez-
ktdniök? 
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¿ágát lemérik. Ez a mérés a nagy hibahatárok miatt még nem ad 
ugyan számbelileg pontos eredményt, de m á r megsejtetik a tör-
vényszerűséget. A kisebbik tanuló nem lett erősebb, mégis ereje 
megsokszorozódott. Minek lehet ezt tulajdonítani? Példák a m in -
dennapi életből az emelők használatára! 

Megbeszélés: mi t kellene tennünk, hogy pontos számbeli fel-
világosítást nyerjünk? Érzékenyebb, pontosabb hintával (emelő-
vel) és megfelelő súlyokkal kísérletezni. 

Erre következik az emelők használata a tanteremben, amely-
nek egyes lépései: 1. a két kar egyenlő és a forgáspont két oldalán 
van, 2. a két kar különböző hosszú és két oldalon van, 3. ugyan-
ezen kísérletek, de mindkét kar egy oldalon van. 

A terhet a már ismertetett drótsúlyok képviselik, az erőt pe-
dig bevezetésül a tanulók kezének ereje. Erre azért van szükség, 

hogy lerögzítsük, az emelő akkor van egyensúlyban, ha a m u t a -
tó ismét az eredeti osztási vonalra mutat . Majd a kezük erejét egy 
grammsúiynyi beosztású rugósmérleggel (dinamométer) helyet-
tesítik. így élesebben van elválasztva a teher és erő, min tha mind-
két oldalon ismert súlyokat használunk. Természetesen előzőleg a 
dinamométereket egymásra akasztással lemérték, hogy annak sú-
lva 6 g. Erre a következőkben van szükségünk. A tanulók külön-
böző, de egymással egyenlő hosszú karokon különböző súlyok le-
mérését végzik s rövidesen megál lapí t ják a törvényt. Kísérleteiket 
füzetükbe feljegyzik. 

A második kísérletnél az emelő két oldalán a karok külön-
böző hosszúak. Hogy a mérés helyes legyen, előbb mindig ki kell 
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egyensúlyozni az előbb megismert törvény alapján magát a 6 
g-os dinamométert s csak azután terhelhető a teherkar. A tanulók 
a legváltozatosabb kisérletet végzik szabadon, az eredményeket 
feljegyzik. A törvény felismerésére úgy vezethetjük őket, h a a kö-
vetkező feladatot ad juk: tessék a dinamométert felakasztani és ki-
egyensúlyozni; most a teherkarra tegyük fel a terhet, hagyjuk 
félrebillenni az emelőt! Tessék megpróbálni kiszámítani, hogy 
egyensúly esetén hány g-ot fog jelezni a rugósmérleg! 

Több próbálkozás után a tanulók maguk megtalál ják a 
törvényt, ha kifejezéseik nem is lesznek a fizika nyelvén szaba-
tosak. Megbeszélés közben gondoskodunk a szabatos beszédről. 
Nem feltétlenül szükséges kezdőfokon a forgatónyomaték fogal-
m a és használata. Épenígy kielégítő, h a kiemeljük hangsúlyozot-
tan, hogy amilyen arányban van a teherkar és erőkar, olyan arány-
ban vannak az erő és a teher. 

Végül az egyoldalú emelők esetét vizsgáljuk. Könnyen belát-
ják a tanulók, hogy a dinamométert most m á r nem kell kiegyen-
súlyozni. Itt is először azt az esetet tanulmányoztat juk, amikor 
a két kar egyenlő hosszú, azután amikor a karok különböző 
hosszúak. 

A fenti tárgyalási mód mellett furcsán fog hatni, h a az egyik 
emelőtípust kétkarúnak, a másikat pedig egykarúnak fogjuk elne-
vezni, holott épen kimutattuk, hogy az utóbbi esetben is két kar 
van, olyan emelő pedig, amelyiken csak teher-, vagy csak erőkar 
volna, nincsen. Még a tradíciókkal való szakítás dacára is logiku-
san egyoldalú és kétoldalú emelőről kell beszélnünk, hogy í'ogal-
7 



m i zavart ne okozzunk. Ez utóbbi elnevezések nemcsak a külföl-
di, hanem a hazai szakirodalomban is kezdenek megerősödni. 

Miután az erő és teher közti viszony minden egyszerű gépnél 
vizsgálódásunk tárgya lesz, azért az emelők tárgyalására legkeve-
sebb két órát kell fordítanunk. 

A számbeli viszonyok keresése mellett minden egyszerű gép-
nél k imuta t juk még, hogy munkanyereség nincsen. Az emelőnél 
ké t -három kísérlet is elegendő erre. Bevezetőül ismételjük a m u n -
ka mértékét s felvetjük a problémát, vá j jon amikor a teher lefor-
gat ja az emelő karját , végez-e nagyobb munkát , vagy az erő az 
egyensúly helyreállításánál? Az út mérése vonalzó segítségével 
történik. 

Végül változatos példákkal kell a tanultakat begyakorolni, 
rögzíteni. 

Miután a dinamométernek a tanulókisérletek során sokszor 
jó hasznát vesszük, azért tanulócsoportonkint egyet beszerzünk 
belőle. Legmegfelelőbb lesz cél jainknak az a nagyság, melynek 
felső mérési határa 100 g. 

Aki nem sa jná l j a az időt és fáradságot, maga is készítheti. 
Egy orsó (3 m) citerahúrt veszünk, ára 20 fillér alatt van. 5—8 
m m vastag réz vagy vaspálca egyik végébe lukat fúrunk, az acél-
drót egyik végét áthúzva azon megerősít jük s azután a drótot fel-
tekercseljük. A legjobb, ha egy m m vastag rézhuzallal együtt te-
kercseljük, hogy a menetek között m a j d egyenletes hézag m a r a d -
jon. A másik drótvég részére is lukat fú runk a! pálcába és meg-
erősítjük, hogy le ne szaladjon. Ezután lángban felmelegítjük; 
legjobb, ha még a vörös izzás beállta előtt hirtelen hideg vízbe 
dobjuk. Ha, a kellő hőfokot eltaláltuk, a rugó ú j alakját jól tar t ja . 
A rugó mindkét végén kb. 1 cm hosszú nyúlványt hagyunk s ezek-
re 1 m m vastag kemény sárgaréz drótot csavarunk, m a j d össze-
forrasztjuk. Forrasztásra legalkalmasabb a rádióüzletekben kap-
ható Tinol forrasztó keverék, amelyből keveset a forrasztandó 
helyre teszünk s gyenge lángon is jól összeforraszt. 

Hogy a rugót túlterhelés ellen megvédjük, megfelelő hosszú 
zsineget erősítünk a rugó két végéhez, amely megszabja a max i -
mális megnyúlást. 

Ezután két papírcsövet készítünk. Az egyiknek végébe erősít-
jük ragasztó és kettévágott dugódarabok segítségével a rugó egyik 
végét. A második papírcső szélesebb. Ebbe beletoljuk az első csö-
vet s azután a rugó másik végét ehhez a második csőhöz erősítjük. 
Minden egyes darabot külön kell azután tapasztalatilag skálázni. 
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Á mérlegek. 

A sokféle szerkezetű és alakú mérlegek közül a következő fő 
típusokat ismertetjük: kézi mérleg, kalmár vagy Roberwal-féle, 
f inom mérleg, római vagy gyorsmérleg, tizedes mérleg. 

A mérlegek iránit támasztott követelmények közül főként az 
igazságot emeljük ki. Akkor igaz a mérleg, ha a csészék egyenlő 
súlyúak, a karok egyenlő hosszúak és teljesen szimmetriásak is. 
Bemutatjuk, hogy a mérleg igaZ voltáról úgy lehet meggyőződni, 
h a 1. a serpenyőket felcseréljük, 2. bármily megterhelés mellett 
ís az eredeti helyre multat. 

A mérlegek érzékenysége a mérési céloknak megfelelő legyen. 
Kg-os árúk mérésére felesleges volna 1/1000000-od relatív pon-
tosság, viszont ékszerek, gyógyszerek mérésénél nagyon fontos. 

A stabilitás kérdését kezdőfokon elhagyjuk. 
A finom mérlegnél fontos, hogy helyesen állítsuk be, ha vele 

pontos mérést kell végeznünk. Ezérit legjobb, ha állandó helyet 
keresünk részére, egyszer pontosan beállítjuk és pormentes letaka-
rásáról gondoskodunk. Beállításánál az alapzaton levő csavarokkal 
gondoskodunk, hogy a függőón a megjelölt csúcsra mutasson. Ek-
kor az ékek élei teljes hosszukban fognak a karra feküdni. A 
nyelv teljes megnyugváskor csak akkor fog a 0 pontra mutatni, 
ha egyrészt a mérleg igaz, másrészt a mérlegnyelv nem görbült el; 
ezért a mérlegnyelvre nagyon vigyázni kell. 

Kínom mérésekre alkalmas mérleget többféle módon készít-
hetünk, de ezek mérési határa általában alacsony. A mellékelt ra jz 
multat egy kivitelt. 

Római vagy gyorsmérleg készítése egy lécdarabból és drót-
ból nem okoz nagyobb nehézséget. Ha ez nagyobb terhek mérésé-
re nem is használható, de jól szemlélteti működését. Ki kell emel-
ni, hogy míg egyébl mérlegeknél a változó terhet ellensúlyokkal 
hasonlít juk össze, addig a gyorsmérlegnél az erő kar ja változik. 
A gyorsmérleg alkalmas arra, hogy a tanulók a megfelelő m u n -
kafokozat idején elkészítsék slöjdben. 

I IlJBHl 
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A tizedesmérlegek tanszergyári vázának hibája , hogy a karok 
tízes beosztása nem szemmellátható, igy annak magyarázata a 
kezdőfokon nehézkes; a legtöbbször meg kell elégednünk azzal, 
hogy tehernek egy kilogrammos súlyt használva kiegyensúlyoz-
zuk és a tényt konstatáljuk. A mellékelt ra jz egy kis tizedesmér-
leget tüntet fel, amely pár szál lombfűrészlemezből és drótszálból 
könnyen elkészíthető, esetleg a méretek nagyíthatók. Jó, h a a be-
osztásokat r a j t a fel tüntetjük. De még könnyebben elkészíthető ez 
a váz keménypapírból. A tartó oszlopot négyzetalapú hasábból ké-
szítjük. A hidak lábának rajzszegeket szúrunk át a kartonon s fe-
jét felül papírszeletkével leragasztjuk. Hogy a szögek támasztó-
pont ja ne legyen bizonytalan, a megfelelő helyre két keskeny ke-
ménypapírcsíkot ragasztunk, amelyek közébe könnyen elfér a ra jz -
szegek vége. 



Bázisul vehet jük a már meglevő emelőállványt s akkor t a -
nulócsoportonkint egy-egy darab kell a felső, alsó hídból, a két-
oldalú emelőrészből és a megfelelő függesztő drótszálakból, vala-
mint mérlegserpenyőből. Természetesen a mérlegserpenyőt úgy 
kell megválasztani, hogy az üres hidakkal egyensúlyt tartson. 

Ha elegendő tizedesmérleg váz áll rendelkezésünkre, akkor 
igen hasznos lesz egypár mérést, min t tanulókisérletet végeztetni, 
amikor a tanulók maguk vizsgálják meg szerkezetét, működését 
(a felső híd mindig vízszintes, csak emelkedik vagy sülyed); 
ugyancsak vizsgálhatják egy-egy híd hatását. Ha a felső hidat le-
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szereljük és az alsóra a súlyt a felfüggesztő drót mellé helyezzük, 
akkor a teher és ellensúly aránya 2:1; ha pedig csak a felsőre tesz-
szük ismét a felfüggesztési ponthoz közel a terhet, akkor az előb-
bi arány 10:1. 

A Roberwal-féle és egy levélmérleg vázát lécekből készíthet-
jük. A mozgó összeillesztések helyén jól használhatjuk a rádió-
kereskedésben kapható vékony és hosszú anyáscsavarokat. 

Arra kell törekednünk, hogy a finom mérleget kivéve a többi-
ből annyi legyen, hogy a tanulócsoportok legalább többoldalú mun-
ka formájában maguk mérhessenek velük, tanulmányozzák szer-
kezetüket. 

Á csigák. 

Papirosból csak akkor kapunk használható csigákat, ha oly vas-
tag kéregpapírt használunk, amelynek formálásához lombfűrész 
szükséges. Három korong helyett egyszerűbb lesz 3—6 m m vastag 
deszkából egy korongot kifűrészelni, a kötéltartó hornyot pe-
dig háromélű reszelővel kiformálni. Tartóvillául vastagabb drótot 
használunk. Munkacsoportonkint szükséges két darab csiga. Aján-
latos ezt a két csigát különböző átmérővel készíteni és tanulócso-
portonkint más-más áttételt használni, pl. 1—2, 2—3, 1—4, stb. A 
tengely számára fúr t luk két oldalán, minden csigán pontosan 
azonos helyen, két kisebb lukat fúrunk, úgy, hogy a csigák kon-
centrikusan egymásra helyezve gyufaszállal mozdulatlanul össze-
illeszthetők legyenek. így ezeket a hengerkerekek vizsgálatára is 
felhasználhatjuk. 

í : — ? 

1. tanulómunka megvizsgálni a csiga szerkezetét, mozgását, 
lerajzolni a munkafüzetbe. Hol és hogyan használják? 

2. tanulómunka. Megvizsgálandó, miért és mikor célszerű a 
használata? Vájjon van-e használatánál erőnyereség? 

Ajánlatos itt is, mint az emelők vizsgálatánál dinamométert 
használni. Természetesen ismét gondolni kell arra, hogy először 
magát a dinamométert kell kiegyensúlyozni. 
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A terhet a tanulók ne csak függőlegesen lefelé történő húzással 
emeljék, hanem más irányokba is. Kiemelendő, hogy az állócsiga 
szerepe csak az irány megváltoztatása. Azért nem húzzák az épü-
lő házak tetejére a gerendákat közvetlenül fel, mert a munkások 
könnyen lezuhanhatnának. 

Az erő és teher támadáspontjának megjelölése itt a tanár fel-
adata. Rajz segítségével az állócsigát visszavezetjük egy erdőkarú 
kétoldalú emelőre. 

3. tanulókisérlet. A csigatartő zsineg egyik végét az állvány-
ra erősítjük. Leméretjük a csiga súlyát. Zsinegbe helyeztetjük s a 
zsineg szabad végét a dinamométerhez erősítve leméretjük lát-
szólagos súlyát. Már itt tapasztalják a mozgócsigán mutatkozó 
erőnyereséget. Ügyeljünk arra, hogy a zsinegek, ne legyenek na-
gyon nehezek, mert akkor annak súlya zavarólag fog hatni. Csak 
ezután tetessünk terhet a csigára s így meg fogják érteni a ta-
nulók, hogy nem csak a terhet, hanem a csiga súlyát is számítás-
ba kell venni. 

Igen tanulságos lesz, ha a zsineg mindkét végét egy-egy dina-
mométerre erősítik a szomszédos munkacsoportok. Ekkor nyil-
vánvaló lesz, hogy a teher súlya a két zsinegrészen egyenlően osz-
lik meg. 

Fölvetjük a kérdést, miért használják legtöbbször állócsigá-
val együtt a mozgócsigát? A veszély ugyanaz, mintha csiga nélkül 
húznánk nagy magasságra a terhet. 

Ha a tanulócsoportoknál különböző méretű csigák vannak, 
könnyen elhárítható a tanulóknak az a rendesen bekövetkező té-
ves gondolata, hogy az erőnyereség a csiga sugarának nagyságától 
függ. Rámutatunk a sugár és átmérő állandó viszonyára. Rajz se-
gítségével a mozgócsigát visszavezetjük olyan kétoldalú emelőre, 
amelynek karjai között 1:2 az arány. 

4. tanulókisérlet az álló és mozgócsigáknál a teher és erő út-
jának megmérése, ebből a munka mennyiségének változatlan-
sága. 

A csigasorral való kísérletet legjobb demonstrálni. A hatvá-
nyozó csigasort, mint a gyakorlatban ritkán használatosat, el-
hagyjuk. 

Á hengerkerék. 

Az előbbi fejezet elején már szóltunk arról, hogyan lehet csi-
gáinkat itt is felhasználnunk. A csigák zsinegtartó hornyának kö-
zepébe fú r junk keskeny lukat s gyufaszál segítségével ebbe szo-
rítsuk be a zsinegek végét. A zsinegeket ellenkező irányba több 
menetben csavartassuk a hornyokba. 

A tanulókisérletek menete hasonló a csigáknál végzettekhez. 
Miután a tanulócsoportoknál különböző áttételek vannak, az osz-
tálymegbeszélés többoldalú. Hogy a csoportok legalább két -há-
rom kísérletet végezzenek, egymásközött kicserélik eszközeiket. 
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P̂  

Ezen az órán bőven marad időnk, hogy számolási feladatokat 
végeztessünk a csoportokkal. A feladatokat a csigák-és a henger-
kerekek köréből vesszük. 

A lejtő. 

Elegendő azt az esetet tárgyalnunk, amikor az erő iránya pár-
huzamos a lejtő síkjával. 

Dinamométerünknek itt is nagy hasznát vesszük. Lejtőnek 
megfelel a tanulók rajztáblája, valamelyik keményfedelű tanköny-
ve, amelyet különböző tárgyakkal feltámaszthatnak. Tehernek leg-
ajánlatosabb olyan tárgyakat összeszedni, amelyek gördülhetnek, 
hogy a zavaró súrlódás minél kisebb legyen. Jól felhasználhatók 
e célra cérnaorsók. Hogy dinamométerünk teherbírásának meg-
felelői legyen és elegendő súlyt adjon, a cérnaorsóra a szükséges 
mennyiségben vashuzalt csévélünk, vagy bádogszeleteket erősí-
tünk. 

A tapasztalatok megbeszélése után végeztetjük a méréseket. 
A tanulók füzetükbe táblázatba állítva jegyezzék fel a lejtők m a -
gasságát, alapját, hosszát, a teher súlyát és a dinamométer ada-
tait. Számítsák ki minden esetben a teher és erő arányát s a ta -
nulók további feladata megkeresni, hogy a lejtőnek mely adatai 
adják ugyanazt az arányt. 

Feladatokat a mindennapi életből maguk a tanulók alkossa-
nak, pl. a cserkészkocsi súlya 40 kg, terhelése 80 kg. Mennyi erő 
kell egyensúlyban tartásához, ha az út lejtése 20 °/oo-es? (Vagyis 
1()00 m hosszú út emelkedése 20 m.) Megmagyarázzuk a vasúti sí-
nek mentén látható lejtésmutatókat. Megfigyelési feladatot 
adunk, ha közelben vasútvonal van, vagy pedig valamely iskolai 
kirándulás alkalmával jegyeztetjük füzetbe az adatokat. 

Vasútaknái maximális lejtés 30°/oo. Ezen túl fogaskereket 
használnak. 

Az ék és a csavar. 

Csak demonstrálásra alkalmas tételek. A csavarnál mérőkisér-
let a nagy súrlódás miatt nem vezet célhoz. 
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kisér- Áz inga. 

A tanítás az ingásóra vizsgálatából indnl ki. A szertári in-
gaóra-vázat, vagy kisebb ingásórát használunk fel. Lécecskékből 
és drótokból összeállítható egy nagyon leegyszerűsített váza. 

Az óramű súlyát leakasztva megállapítják a tanulók, hogy 
rövid idő múlva az inga és vele az óra megáll. A hajlóerőt tehát 
a súly szolgáltatja, illetve a Föld vonzóereje. Egyéb óráknál a 
rugó rugalmassági ereje. 

Megfigyeltetjük az óra járását ingával, m a j d az ingát leakaszt-
juk. Mit tapasztalunk? Mi az inga szerepe? 

Minden tárgy ingamozgást végez, amely biztos egyensúlyi 
helyzetben van mozgathatólag felfüggesztve. 

Ezután végeztetünk tanulókisérleteket. 
Állványunk, pár cérnaszál és kisebb kéznél levő tárgyak (pl. 

szegek, súlyok, radír, stb.) segítségével készítenek a tanulók in-
gákat. Amennyiben állványunk magasságánál hosszabb ingára 
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A légcsavar bemutatásához egy cérnaorsó egyik végébe a luk 
mellé két fejetlen szögecskét verünk. Bádoglemezből piskótaala-
kot vágunk ki és csavarszerűleg meghajl í t juk, a szögeknek meg-
felelő távolságokban két lukat ütünk rajta. A csavart ráillesztjük 
a szegekre, az orsóra zsineget csavarunk s az orsót egy pálcikára 
téve a zsineg megrántásával gyors forgásba hozzuk a csavart. Vi-
gyázat, hogy a kirepülő csavar bajt ne csináljon! 

Az ékkel a rajzban ábrázolt eszköz segítségével végezhetők 
mérőkisérletek. 

Az éknél rámutatunk a hasításra és a vágásra alkalmas ékek 
ékszöge között levő különbségre. 

A csavarok szerepe nagy erő kifejtése (prések, összeerősítés), 
szabályozás. Tárgyalandó a vízi és légcsavar. 

Az egyszerű gépelemek megismerése után nagyon hasznos va-
lamely összetettebb gépnek megvizsgálása és elemzése. Erre a cél-
ra igen alkalmas és mindenütt kéznél lévő a kerékpár. Leányis-
kolákban inkább a varrógépet választjuk. 

tokát 
oger-
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A következő kísérleteket végeztetjük: 1. lengésszám és len-
gési időtartam megállapítása, 2. a lengések száma független az in-
ga súlyától, 3. az inga hosszának és a lengési időnek összefüggé-
se, 4. másodperc-inga készítése és megfigyelése. 

Megosztott munkamóddal az első három kísérletet össze is 
vonhatjuk, ha a csoportok különböző hosszú ingát vizsgálnak, de 
úgy, hogy két csoportnál az inga hossza ugyanaz, súlya azonban 
más. Ajánlatosabb, ha időnk engedi, különválasztva végeztetni a 
kísérleteket. 

Mindegyik kísérletnél a tanulók kimozdítják nyugalmi hely-
zetéből az ingát. Ha elengedjük, merre felé mozog? Nem vízszinte-
sen, hanem esik is. Középhelyzetig milyennek kell ennek a mozgás-
nak lennie? A nyugalmi helyzeten túl emelkedik, tehát lassúi. 

Megmondjuk, mit nevezünk egy lengésnek s utasítást adunk a 
lengések csendes számolására. Kezünkben órát tartva a tanulók 
egyszerre engedik el ingájukat s 30 mp elteltekor ál l j- t vezény-
lünk. Időt és a lengések számát feljegyeztetjük a füzetbe s kiszá-
mít ta t juk egy lengés időtartamát. 

A 3-ik kísérletnél ügyeljünk arra, hogy a felvett ingahosszú-
ságok (függőlegesen mérve a felfüggesztési ponttól az inga-
súlyig) a négyzetes számok arányában legyenek. Ha a tanulók egy 
része azt a véleményt hallatná, amint az rendszerint be is követ-
kezik, hogy a kétszer hosszabb inga kétszer lassabban leng, ak-
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van szükség, az állvány egyik kar já t a mérlegrúddal megtoldat-
juk és a pad szélére helyezve az állványt, a padlóig terjedő távol-
ságot használhatjuk. 

Ajánlatos az ingákat bifilárisan, azaz V alakban felerősíteni. 
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kor közbevetőleg ennek a kísérletnek elvégeztetésével vezetjük rá 
a tanulókat annak belátására, hogy véleményük téves volt. 

A másodperces inga hosszát nem találhatják k i a tanulók, így 
azt megadjuk (kb. egy m, pontosabban 994 mm). Mekkora legyen 
az inga, hogy kétszer gyorsabban lengjen, vagyis lengésideje fél 
m p legyen? Mindkét inga lengési idejét a már ismertetett módon 
elvégeztetjük. 

Ha az ingák valamely csoportnál rövidek és ezért a lengések 
száma nehezen olvasható, elegendő minden második lengést szá-
molni s az eredményt kétszer venni. 

A kísérletek elvégzése után ismét rátérünk az órára. Most már 
világosan lát ják a tanulók az inga szerepét s az óra járásának sza-
bályozását is. 

Kiemeljük, hogy a Föld vonzásának kettős szerepe van az in-
gaórában: gondoskodik a súly közvetítésével a szerkezet mozga-
tásáról és az inga állandó lengésben tartásáról, másrészt az in-
gát lengő mozgásra kényszeríti. A zsebórában és a rugós ébresz-
tő órákban a súlyt helyettesíti a nagy hajtórugó, az ingát a bille-
gőkerék, amelyet a hajszálrugó tart lengő mozgásban. 

Á körmozgás. 

A centrifugális erő hatásával nagyon gyakran találkozott már 
a tanuló, így a kiindulási alap is igen változatos lehet. A tejfölö-
ző- és mézpergető gép, a kerékpározó hátára csapódó sár, a pari ty-
tyázás, a körbeforgatott pohárból ki nem ömlő víz, a versenypá-
lyák és vasúti pályák emelkedése a fordulókban, stb. 

Ha az időjárás megengedi, a szabadban végeztethetünk tanuló-
kísérleteket. Ilyenkor nem lesz egyébre szükségünk, mint labdákra 
és zsinegekre. Labdát szükség esetén rongyból vagy papírcsomó-
ból készítenek erre az órára a tanulók. 

Megbeszélés formájában megállapítjuk, hogy a forgatásnál 
változtathatjuk a forgás sebességét, a zsineg hosszát és a forga-
tott test súlyát (tömegét). Nézzük ezeket az eseteket egyenkint, mi 
különbséget adnak. 

1. A tanulók lassan forgatják a labdákat s elbocsátják. 
A kísérletet sebesebb forgatással ismétlik. A röpítő erő na-

gyobb lett. 
2. Rövidebb, ma jd hosszabbra engedett zsinórral végzik a kí-

sérletet, ügyelve, hogy a forgatás egyenlő sebességű legyen. 
3. Egypár tanuló két labdát vesz egy kézbe. Az egyik legyen 

könnyű, a másik jóval súlyosabb. Hogy a zsinegek össze ne sod-
ródjanak, uj jaikkal válasszák szét azokat. Egyszerre forgatva ha -
jítsák el. 

Itt is minden kísérlet után levonatjuk a tanulságot. 
4. Kisebb, nagyobb körben futtatunk egy pár tanulót. Megfi-

gyelendő és megmagyarázandó a testtartás. 
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A további megbeszélések és kisérletek a tanteremben foly-
hatnak. 

5. Mintegy két cm széles kartonpapír-szalagot formál janak 
gyűrűvé, szúr ják át hosszú ceruzával úgy, hogy az egyik átszú-
rási helyen lazán mozoghasson a gyűrű, a másikon szorosan áll-
jon a ceruzán. Tenyerek között való gyors forgatásnál a gyűrű 
összelapul. 

f i a szertárunknak nincsen centrifugális gépe és a hozzátar-
tozó egyes részek, az alant vázolt módokon helyettesíthetjük a leg-
fontosabbakat. 

A golyópárt agyagból készítjük, hurkapálcán á tszúr juk s az 
ábrán látható módon megerősített zsineggel gyors forgásba hoz-
ha t juk . Előbb összesodorjuk a két zsineget, elhelyezzük a két 
golyót s a zsinegeket széthúzzuk. 



Különböző súlyú folyadékok elhelyezkedését gömbölyű hasú 
üveggel muta tha t juk be, amelybe higanyt és vizet öntünk, azután 
kézzel sebesen körbe mozgatjuk. 

A többi kis eszköz is könnyen elkészíthető. Ha egy ceruza vé-
gébe erősítjük azokat, két tenyerünk között forgásba hozhatjuk. 

Ha ezekből elegendő darabunk van már, szintén a tanulók ke-
zébe adhatók kísérletezésre. 

Magyarázatunkban rámutatunk, hogy a centripetális erő leg-
többször nem változik, ez az anyag szilárdsága. A centrifugális 
erő azonban a forgássebességgel annyira megnőhet, hogy legyőzi az 
anyag szilárdságát. 

Á mozgás akadályai. 

Az eddigi kísérletek során hol itt, hol ott feltétlenül szóba ke-
rül a súrlódás, vagy az ellenállás. Ezeket a szerzett tapasztalato-
kat itt összeszedjük s még egypár kísérlettel ismeretüket telje-
sebbé tesszük. 

A súrlódásnál meglepi a tanulókat, hogy a súrlódás nagysága 
ugyanazon tárgynál független a felületek nagyságától, ameny-
nyiben érdességük, illetőleg simaságuk egyenlő. Ennek vizsgálatá-
hoz tanulócsoportonként két darab egyenlő.méretű é,s súlyéi faha-
sábra van szükség, amelyek nagysága pl. 1 0 x 6 x 4 cm. 

1. kísérlet. Cérna segítségével húzzuk a hasábot különböző 
lapjára fektetve a dinamométer segítségével, mozgassuk egyen-
letes sebességgel s közben olvassuk le a súrlódás legyőzésére 
szükséges erőt. Állítsuk táblázatba a következő adatokat: 
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A súrlódó fe- a súrlódó test súrlódási suly : súrlódás = 
lület nagysága súlya erő a súrlódási együttható 

Eredmény: a súrlódási nagysága nem függ ugyanazon tárgy-
nál attól, hogy melyik felületén súrlódik. 

2. kísérlet. A két hasábot tegyük egymásra és az előbbi kísérle-
tt k közül az egyiket, pl. a legnagyobb felületű lapján való csúsz-
tatást ismételjük. Az adatokat í r juk a táblázatba. 

Eredmény: a súrlódás nagyobb lesz, de a súrlódási tényező 
ugyanaz marad. 

3. kísérlet. Rajzszeg segítségével egy szalag dörzsölő vásznat 
(smirgli) erősítsetek a hasábra s ismételjétek meg a fenti kísér-
letet. Táblázni az adatokat! 

Eredmény: a súrlódás és a súrlódási tényező megváltozik. 
Magyarázat: amikor testek egymáson csúsznak, apró részecs-

kéik egymásba kapaszkodnak. Mi a csiszolás feladata? A kiálló 
egyenetlenségek letörése. 

4. kísérlet. Hogyan érintkezik egymással a kerék és a tolaj? 
A fahasáb alá helyezzünk üvegcső darabokat, vagy gömbölyű 

ceruzákat, hogy gördülve mozoghasson. Az adatokat í r juk a táb-
lázatba! 

Eredmény: a gördülő súrlódás jóval kisebb, a súrlódási té-
nyező nagyobb. 

Melyik részükön súrlódnak a kerekek csúszva? A tengelyen. 
Milyen berendezést használnak ezen a helyen, hogy a káros súr-
lódás minél csekélyebb legyen? Kenés és golyóscsapágy. 

Soroljatok fel eseteket, amikor a súrlódást nagyobbítani szük-
séges (elcsúszások megakadályozása). 

Tudjuk , hogy a testek megindításakor nagyobb erő kell, min t 
a testeknek mozgásban tartásához, ezzel számolnunk kell a t a -
nutók kísérleteinél. Az se okozzon meglepetést, h a elvi elgondo-
lásainkat a számadatok nem fogják száz százalékig fedni. Nem 
baj , h a a tanulók ezekkel a tényekkel megismerkednek; hiszen 
a fizikai számadatok a legtöbb esetben átlagértékek. 

Egy pár számadat a t anár részére: csúszó súrlódási együtt-
hatók fa és fa között 0-36, fém és fém között 0T7, kő és kő között 
0-7, vas és tölgyfa között 0*49, vas és jég között 0-016—0-032, ho-
mokos úton a kocsi gördülő súrlódása 0-5, jó országúton 0 05, vas-
úti sínekenl 0-005. Vagyis tíz tonna összsúlyú vasúti kocsi esetén 
a súrlódás 10000 kg x̂  0,005, azaz 50 kg. 

Amíg megfelelő eszközökkel nem rendelkezünk a tanulók ré-
szére, addig csak minőleges kísérleteket végeztetünk. Ez esetben a 
tolltartókat, könyveket és egyéb alkalmas és kéznél levő tárgya-
kat használ juk fel. 



111 

A közegellenállásnál is igen sok tapasztalatot hoznak össze 
a tanulók; úszás, csónakázás, a halak és madarak alakja, ame-
lyeket az ember is utánozni igyekszik; az ingánál szóba kerülhe-
tett már, miért is lapos lencsealakú az ingasúly az órákon, stb. 

Kísérlet: egy levelező lapot, vagy körlapot kettős felfüggesz-
téssel (cérnával) erősítsenek az állványra úgy, hogy kilendítve 
először élével hasítsa a levegőt, ma jd úgy, hogy lapjával mozog-
jon előre-hátra. Számlálják meg a lengéseket. 

Megbeszéléseinkbe a fent említett eseteken kívül belevonjuk az 
ejtőernyőt is. 

Uvegmunkálatok. 

A folyadékok mechanikájánál gyakran van szükségünk akár 
demonstrációk, akár tanulókisérletekhez üvegcsöveket és üveg-
edényeket céljainkak megfelelően alakítani. Ezért az egyszerűbb 
üvegmunkákat itt említjük meg. " 

15—20 m m átmérőjűi üvegcsövet úgy metszünk el, ha annak 
fala nem túl vékony, hogy egy háromélű reszelő élével, a meg-
felelő helyen körülkarcoljuk, de nem reszeljük. A karcolás he-
lyénél közvetlenül mindkét kézzel megfogva a csövet széthúzzuk és 
meghajl í t juk. Éles széleit lángba tartva, csakhamar gömbölyű-
re olvad. 

Vastagabb üvegcsövet és palackot repeszteni kell. Egyik mód-
ja az, hogy a repesztendő helyen az üvegeket két oldalról papí-
ros gyűrűvel körülvesszük. A két gyűrű között 3—4 m m köz le-
gyen, a papírréteg magassága 2 mm. Fémreszelő élével a hézag kö-
zött az üveget megkarcoljuk. Jó erős cukorspárgát (2—2*5 m m ) 
egyszer áthurkoljuk az üvegen a hézagban, a zsineg egyik végét 
valamely szilárdan álló tárgyhoz kötjük, a másik végéit erősen 
ta r t ja egy segítő személy. Sebes mozgással ide-oda húzogatjuk 
az üveget, amíg égett szagot nem kezd árasztani a zsineg. Ek-
kor a zsineget hirtelen ledobva a hézagba kevés vizet öntünk, 
vagy az egész üveget hideg vízbe márt juk. 

Másik módja a repesztésnek, hogy teljesen körülkarcoljuk az 
üveget, pontosan a karcolásra cca 0*2 m m átmérőjű ellenálláshu-
zalt (nikkelin, manganin) csavarunk és a huzalt elektromos áram-
mal izzásba hozzuk. Természetesen ügyelni kell arra, hogy a 
csupasz vezeték a kör bezáródásánál ne érintkezzék egymással. 

Az így repesztett üvegeket csiszoljuk. Vaslemezre, vagy ke-
mény kőlapra terpentinolajjal kevert korundport (csiszolóvá-
szon pora) teszünk és ezen dörzsöljük. 

Ha azt akarjuk, hogy a repesztés tökéletesebb legyen, az 
üveg nyakát eldugaszolva tele öntjük égetőszesszel, amelynek fel-
színe kb. 2 cm-rel az üveg repesztett széle alatt marad. A szeszt 
meggyúj t juk és addig hagyjuk égni, amíg köröskörül repedés tá-
mad. A szeszt eloltjuk egy papírlemezzel leborítva a lángot, meg-
várjuk, míg a szesz kihűl s akkor kiöntjük belőle. A repedés he-
lyén óvatosan ütögetjük az üveget, amíg a gyűrű leválik. 
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Üvegcsővek hajlításához, ha az vékonyabb és könnyen olvadó, 
borszesz lámpa is megfelelő, vagy a Bunsenégő világos lángja. 
A haj l í tás úgy lesz szép, ha a láng széles, ezért a Bunsenégőre a 
pillangó égőt tesszük fel, vagy a borszeszlámpa belét szélesre ku-
száljuk. Minden üvegmelegítés fokozatosan történjék a repedés el-
kerülésére. A csövet a lángban állandóan lassú forgásban tar t juk, 
s amikor meglágyul, a lángon/ kívül meghajl í t juk. Ha a haj l í tás 
helyén nagyon megszűkül, külső domborulatát megmelegítjük s a 
cső egyik végét befogva, a másikba gyengén belefúvunk. Mindig 
arra legyen a cső konkáv domborulata, amelyik oldal legutoljára 
volt a lángban. 

Ha keskeny lángba tar t juk az üvegcsövet és azon kívül gyen-
gén kihúzzuk, azután ezt kissé odébb megismételjük, a rajzhoz 
hasonló csővéget nyerünk, amelyre gummicsövet jól fel lehet 
húzni. 

Ha a megmelegített üvegcsövet gyorsan húzzuk szét, igen finom 
hajszálcsöveket kapunk. 

Lukat úgy szúrunk valamely üvegcső oldalán, hogy csak a 
cső megfelelő helyét lágyítjuk meg s a cső egyik végét befogva a 
másikba erősen belefúvunk. Szélesebb csöveket úgy fúrunk át, 
hogy a meglágyított helyet meghajlított kötőtűvel belülről ki-
szúrjuk. 

A lángban kezelt üveget mindig lassan liűtsük ki, mert kü-
lönben igen rideg lesz, könnyen törik. Vagy nagyon lassan távo-
lítsuk el a láng közeléből, vagy erősen kormozzuk be még kihű-
lés előtt gyertya vagy terpentinbe mártott gyufa lángjával s te-
gyük félre. 

A gyógyszertartó üvegcsövek legtöbbször könnyen olvadó 
üvegből vannak. Ezeket jól fel lehet használni. Vékonyságúk 
miatt repesztésük azonban ritkán sikerül. 

Egyéb üvegmunkálatok végzéséhez nagyobb gyakorlatra van 
szükség. Legtanácsosabb az ilyeneket üvegmunkásra bízni. 

Az üvegmunkálatokra bővebb utasítás található Tóth Kálmán 
„Kísérleti vezérkönyvében", vagy Ábrahám-Szíjártó „Elemi f i -
zikai kísérletek gyűjteménye" című könyv első kötetében. 

Dugónak használhatunk természetes és törmelékből készített 
parafadugót. Ez utóbbi nagyon jól feldolgozható. Használata előtt 
a dugó megpuhítandó, amit legegyszerűbben úgy érünk el. hogy 
egy deszkadarabbal az asztallaphoz szorítva ide-oda sodorgatjuk. 
Bégi parafadugót forró vízzel lehet ismét használhatóvá lenni. 

Dugók. 
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Vékonyfalú üvegbe lassú forgatással óvatosan szorítsuk be a 
dugót, miközben másik kezünkkel egészen fönt fogjuk az üveget, 

különben könnyen b a j történik. 
A parafadugók kifúrását fémfúróval is elvégezhetjük, vagy 

kiizzított szöggel. Ez utóbbi lassú munka és kellemetlen füstöt 
okoz. Leghelyesebb erre a célra dugófúró-sorozatot és élesítőt be-
szerezni. Lukat is puhí tás után csináljunk s valamivel keske-
nyebbet a beléje tolandó csőnél. A dugófúrót lassan kell forgatni 
egy vízszintesen álló puhafadarabra helyezve a dugót. Ha kettős 
fu ra t ra van szükség, akkor a második kifúrása előtt az elsőbe dug-
junk be megfelelő vastag rövid csövet, hogy a fúratok közötti vá-
laszfal el ne torzuljon. 

A parafadugót jól lehet tömíteni felolvasztott és forró pa ra -
linban, vagy viaszban. Parafintól kissé merev lesz. 

Legtökéletesebb elzáró a gummidugó, de ezeket nehéz fúrni , 
ezért ezekből több egy és kétfúratú szerzendő be. 

A gummidugók és csövek idővel törékenyek lesznek, de ez meg-
akadályozható, h a sötét helyen vízben ta r t juk azokat. 

A dugókat soha ne hagyjuk hosszabb ideig az üvegekben, mert 
a parafadugó hamar elveszti rugalmasságát, a gummi pedig hoz-
záragad idővel az üveghez. 

Parafadugók vágásához jó éles kés kell s nem annyira nyo-
mással, mint gyakori húzással vágható jól. 

Folyékony testek mechanikája. 
A folyékony testek mechanikájánál tantervünk követelményei 

a következő fejezetek: nyomás egyenletes terjedése a folyadékok-
ban, közlekedő edények, Archimedes törvénye, úszás és fa j sú ly-
mérés. 

A nyomás egyenletes terjedése csak akkor érthető teljesen, 
ha tudjuk , hogy a folyadékok csak nagyon kevéssé nyomhatók 
össze. Feldolgozására pedig azért van szükség, hogy a hidraul ikus 
prés elvét ismerjék meg a tanulók. A hidraul ikus prés a lka lma-
zásáról szó kerülhet m a j d a vegyi ismeretek tárgyalásánál a ne-
gyedik osztályban, azonkívül népszerű technikai cikkekben is 
gyakran olvashatni róla; meg kell tehát ismertetni vele tanulóin-
kat. A; közlekedő edényeknél tisztán a tüneményt ál lapí t juk meg 
anélkül, hogy annak magyarázatát adnánk, miután az a ta-
nulók részére nehéznek bizonyul. De hozzá kell kapcsolnunk a 
hajszálcsövességnek azt az esetét, amikor a folyadék és edény 
között tapadás van. Ez a jelenség gazdaságtanban, természetrajz-
ban és egészségtanban sokszor szerepel, hallottak is már róla, de 
okát bizonyára nem keresték. Ugv foghat juk fel, mint a közleke-
dőedények jelensége alól való kivételt, aminek oka a folyadék és 
edény anyaga között levő vonzás. A higany használata ha jszá l -
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edényben felesleges, gyakorlati jelentősége csekély. A folyadék-
nak az edény fenekére és felfelé való nyomását is vizsgálnunk kell 
ezek alapján számításokat is tanácsos végezni (mekkora a nyo-
más 5 m mélyen a víz alatt az ember felületére, amely cca 11/2 
m2?), mert ez nagyon megkönnyíti ma jd a légnyomás megértését; 
utóbbi ugyanis meglehetősen nehéz a tanulók részére, miután a 
légnyomásról nincs közvetlen érzésünk. Ha azonban a fenéknyo-
más szóba kerül, semmi esetre se mondjunk csak annyit, hogy ezt 
a folyadék súlya okozza, mert ez arra a hibás gondolatra vezet, 
hogy a fenéknyomás a folyadékmennyiség súlyától függ, ami 
nyilvánvalóan nem igaz. Ki kell muta tnunk a Pascal-féle tételt, 
hogy a fenéknyomás mindig akkora, mint a fenék felett képzelt 
egyenes íolyadékhenger, vagy folyadékhasáb súlya. 

Ezt az anyagot többféleképen kapcsolhatjuk egymásba logiku-
san, mint ahogy tankönyveink is más-más sorrendben tárgyalják. 

A folyadékok riivófelülete. 

1. kísérlet. A tanulók valamely kisebb üvegedényt, poharat 
kapnak, amelybe háromnegyedrészéig vizet öntenek. 

Eddig mindig szilárd testekről beszéltünk (felesleges a szi-
lárdság fogalmát adni!). Most folyadék van előttetek. 5 percnyi 
időt kaptok. Azalatt vizsgáljátok, mozgassátok, nyúljatok bele és 
így tovább. Lássuk, mi mindent tudtok 5 percnyi vizsgálódás után 
mondani róla! 

A munkacsoportokat zavartalanul hagyjuk vizsgálódni, be-
szélgetni s az 5 perc letelte után összeszedjük tapasztalataikat. 
Ezeket a továbbiakban felhasználjuk majd . Hosszadalmas magya-
rázatoktól tartózkodni ke l l Golyókból lehet-e hasábot, vagy hen-
gert felrakni? Mire törekszenek? Mi okozza? (Tapasztalat: ga-
bona vagy burgonyarakás, stb.) Ezek a kérdések csak a tanár ré-
szére iránymutatók, mert ha a tanulók maguk is mondják, feles-
leges a kérdést feltenni. 

A részecskék gördülékenyek, ezért a legmélyebb helyet 
igyekeznek elfoglalni; a folyadék felszíne ezért mindig vízszintes, 
ahogyan az első osztály mértanóráján elneveztük. 

Lehet, hogy észreveszi valamelyik csoport a víz és edény ha tá -
rán a folyadék felemelkedését. Ezt kapcsolatba hozzuk azzal, hogy 
vízbe mártott u j junk nedves lesz, tapad a víz az újjunkhoz. Az ad-
Jhézió további magyarázata felesleges. 

2. kísérlet. Körülbelül egy méter hosszú gummicső két végé-
be üvegcsöveket szoríttatunk. Az egyik cső száját előzőleg ki kell 
szélesíteni tölcsérszerűen; lángon meglágyítjuk a cső végét és ív-
lámpaszén, vagy zseblámpatelepből kiszedett szénrúd hegyes csú-
csával tágítjuk. Természetesen ezek mellett üvegtölcséreinket is 
kiadjuk. 

Ketten tartsátok az üvegeket egyforma magasan és a tölcsé-
res nyíláson lassan töltsetek bele vizet! Egyik cső se legyen tele! 
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Hajtogassátok az egyik csövet, emelgessétek! A két vízfelszínhez 
igazítsátok a vonalzót, vagy tegyétek a két csövet a pad széléhez! 

Milyen helyzetet foglal el a két folyadékfelszín? Ha két edény 
egymással össze van kötve, közlekedik egymással, a benne levő 
folyadék felszínei ugyanazt a vízszintes síkot adják: egyenlő m a -
gasak. 

Mondjatok erre példákat! öntöző kanna és csöve; h a a cső 
alacsonyabban végződik, mint a kannarész, rossz a kanna ; m i -
iyennek kell lennie? Hogyan is öntözünk a kannával? Rajzol-
j u k le! 

Hogyan lehetne a falon pontosan vízszintes helyzetű egyenes 
vonalat húzni, vagy zsineggel kijelölni? Csináljuk meg! Két ta -
nuló zsineget vesz a kezébe, az egyik a kijelölt magasságba tar t ja , 
a másik találomra kifeszíti. Két tanuló az előbbi készülékkel 
pontosan beállítja a zsineget. Vízszintezésnél hasonló készüléket 
használunk. 

Magasabb konzervbádog egyik oldalán szöggel lukat ütünk, 
egyiket a felső széle, a másikat a fenék közelében. Rövid szárak-
ka! bíró U alakban hajl í tott üvegcsövet szorítunk a lukakba s pe-
csétviasszal körülömlesztjük. A csövet a tanulók felé tartva vizet 
öntünk a tartályba s megkérdezzük, meg lehet-e látni, meddig 
van víz az edényben? Hol látni ilyet? Ez a víztartályok, gőzgépek 
vízszinmu latója. 

3. kísérlet. A gummicsővel összekötött két 
üvegcső szélesebbikét egy pi l lanatra emel-
jétek hirtelen magasba! Mi történik? 
Figyeljétek meg, milyen magasba tör a víz? 

Hogyan magyaráztátok földrajzban az 
alföldi szökőkútakat, ártézi kútakat? 

Hogyan lehetne szökőkutat készíteni? 
Hogvan jut a víz a házakba a vízvezeté-

ken? 
A vízvezeték vázát két dugóból, három 

megfelelően hajlí tott üvegcsőből és egy l ám-
paűvegből könnyen összállíthatjuk a mellékelt ábra szerint. Ez-
zel a vázzal, ha azt a r a j z szerint megfelelő méretben készítjük el, 
az is megmutatható, hogy miért nincs meleg nyári napokon a 
magasabb emeleteken víz, az alsóbbakon pedig még van. 



116 

4. kísérlet. Az eszközt szereljétek szét! Az egyik csövet már t -
sátok a pohár vízbe! Mit látni? 

5. kísérlet. Hajszálcsöveket osztunk ki a csoportoknak azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy nagyon óvatosan bánjanak vele, nehogy 
eltörjön. Ezeket úgy készítjük, hogy vékony üvegcsöveket meg-
lágyítunk a Bunsen-lámpa világító lángjában, vagy borszesz-
lámpa lángján s amikor elég lágy, kivéve a lángból, gyorsan szét-
húzzuk. 

Mártsátok be ezt a nagyon vékony, u. n. hajszálcsövet a po-
hár vízbe s figyeljétek meg a víz külső és belső felszínét! 

Mi lehet a magyarázata? A tapadás a csőben levő nagyon 
kevés, tehát nagyon kicsiny súlyú víztömeget fel bír ja emelni. 

Hol hallottatok róla? Tapasztaltatok-e ehhez hasonlót már? 
(Szivacs, kockacukor, lámpabél, ruhanemű, l>őr, szigeteiellen fa -
iak, stb.) 

A nyomás egyenletes terjedése folyadékokban. 
1. kísérlet. A könyv mellé tegyétek le a tolltartót, vagy a ra-

dírt! Kézzel nyomjátok a könyvet, a tolltartó felé! Nyomjátok a 
könyvet az előbbi irányra merőlegesen! Merre ad ja tovább a 
nyomást a könyv? Miért görbül el néha a .szög a fábaverésnél és 
mire kell ügyelni, hogy el ne görbüljön? (Rajzoltatni!) 

2. kísérlet. Kis papírzacskóban, rajzpapírból készült kocka-
edényben, homokot kapnak a csoportok. 

Bal tenyeretekre állítsátok a homokkal töltölt edényt és jobb 
öklötökkel nyomjátok erősen lefelé! A nyomás csak baltenyeretek 
felé hoz létre hatást? 

3. kísérlet. Ceruzátok hegyével szúrjátok ki a homokos 
edényt aljához közel! Miért folyik ki a homok, ha nem is nyomjá-
tok? " 
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Most is egy erő, a Föld vonzó ereje fej t ki nyomást a ho-
mokra. 

Ha függőlegesen tartott zsákba könyveket rakunk egymás te-
tejébe, k inyomják-e a zsák oldalát? és a burgonya, gabona, liszt, 
homok, stb.? Miért sűrű szövésű a lisztes zsák? 

Milyen tulajdonságban hasonló a homok és a folyadék? Ré-
szecskéik között az összetartás csekély, gördülékenyek. 

Vizsgáljuk meg a fonadékokat is, mint a homokot! Mi le-
gyen az első kísérlet és mi szükséges hozzá? A következő kisérlet 
azuitán m i legyen? 

4. kisérlet. Eszközök: orvosságos üvegtubus, amelynek fene-
kén és oldalán lukakat szúrtunk (lásd üvegmunkálatok!) és f á -
ból készített dugattyú. A dugat tyúnak használt fa rúd csak ke-

véssel legyen keskenyebb a ¡tubus belső nyílásánál, egyik végén a 
r a j z szerint bemélyít jük a farudat és ide vastag pamutot csavar-
gatunk, amelynek végét, hogy fel ne bomoljon, tanácsos levarrni. 

Nyílásával felfelé tar tva merítsétek vízbe a tubust, illesszé-
tek bele a dugattyút, felfelé fordítva emeljétek ki a vízből és a 
dugattyút toljátok be! Csak a nyomás irányában közvetíti a fo-
lyadék a nyomást? 

A folyadék azon tulajdonságát, hogy alig nyomható össze, 
demonstrálni lehet, de csoportos tanulókisérletre nem való. De-
monstrálható úgy, ha egyik végén beforrasztott minél vastagabb 
fatú üvegcsőbe vizet öntünk, erre egy fa és bőrdarabokból össze-

szerelt erős dugattyút nyomunk. Az 
üvegcsövet állítsuk nagyobb fadarabnak 
nyílásába jó mélyen, a nyílás akkora le-
gyen, hogy az üveg épen beleférjen. Hasz-
nálatánál vigyázzunk, hogy az esetleg 
szétrepedő üveg meg ne sebezzen. 

Hivatkozzunk arra, hogy a beduga-
szolandó palackokat nem töltik tele. 
Miért? Hogy el ne repedjen. 

5. kisérlet. Eszköz: egyenes henger 
alakú lámpaüveg, U alakra ha j l í -
tott vastagabb üvegcső, két dugattyú, 
egyik a lámpaüvegbe, a másik a csőbe 
való. 

Az összeállított eszközbe öntsetek vi-
zet feléig és a két dugattyút toljátok be a 
folyadék felszínéig! A kisebbik dugaty-
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tyút toljátok le, figyeljétek a nagyobbikat! Most told le a nagyob-
bikat! A két kísérletet ismételjétek és figyeljétek meg, egyenlő 
erő kell-e mindkét dugattyú lenyomásához? Ha a víz összenyom-
ható volna, akkor is ez történne? 

A hidraul ikus saj tó elvét ebből magyarázzuk meg s ha ilyen 
készüléke van az iskolának, azt be is muta t juk . A Bramah-fé le 
»ajtóba víz helyett a jánlatos vazelinolajat tölteni, mert ez job-
ban tömít és nem rozsdásodik tőle a készülék. Ha eszközünk jól 
zár, az olajat benne hagyha t juk állandóan. 

Hatását az emelőével hasonl í t juk össze. Amint erőnyereséget 
adó emelő két ka r j a nem egyenlő hosszú, úgy itt a két dugat tyú 
keresztmetszete különböző. Túlságos részletezésétől óvakodjunk. 
Ne csak magyar nevét, hanem a gyakran használt idegen nevét 
is mond juk meg és írassuk a füzetbe. Ha ezt nem tesszük, a ta -
nuló tudni fogja, hogy mi az a vízsajtó, de nem ismeri fel, h a 
hidraul ikus néven kerül eléje. Általában nem szabad attól irtóz-
ni, hogy a közkeletű idegen elnevezéseket megismertessük, mer t 
hiszen ez az ál talános műveltséghez tartozik. De első és hangsú-
lyozott mindig a magyar elnevezés legyen. 

Annak bemutatásához, hogy a folyadéknak a fenékre gya-
korolt nyomása csak az edény fenéknagyságától, a folyadékosz-
lop magassságától és sűrűségétől függ, de független az edénybe 
öntött^ víz tömegétől, vagyis súlyától, há rom eszköz van for-
galomban. A zárólapos Pascal-féle, a Hartl-féle dugattyús és a 
közlekedő edények törvényét alkalmazó Haldat-féle. Ha beszer-
zésről van szó, legajánlatosabb a Hartl-félét venni. 

Egyszerűbb eszközökkel durván a következőképen mu ta tha -
tó meg az elv. 

6. kísérlet. Eszköz: állvány, egyenes hen-
geralakú lámpaüveg, amelynek a l já ra erős, de 
elég könnyen nyúló gummilapot kötöttünk szo-
rosan; a lámpaüvegbe betolható, de jól illesz-
kedő dugó, amelybe egyenes üvegcsövet 
erősítettünk. Az állványba erősít jük a 
lámpacsövet és vizet öntünk bele. A víz m a -
gasságát a hengerben megjelöljük, épenúgy a 
gummilap kidomborodását. A vizet azután ki-
önt j ük, vagy szívócsővel kivesszük, a dugót a 
ra j t a átmenő csővel a lámpaüvegbe toljuk úgy, 
hogy a dugó a fenéktől 2—3 cm távolságban 
legyen. Vizet öntünk a vékony csőbe az előbbi 
magasságig és megfigyeljük a gummihár tya 
legmélyebb pontját . 

Ez a kísérlet csak azt muta t ja , hogy a két 
esetben a nyomás azonos, de nem ad feleletet 
arra, hogy mekkora? Megfelelő készülék h i á -
nyában ezt kijelentéssel kell elintéznünk. 
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7. kísérlet. A lámpaüveget leszereljük. Keménypapirosból 
korongot készítünk, amelyen átfűztünk cérnaszálat és pecsét-
viasszal a szúrás helyét eltömtük. Ezt a cérnaszál segítségével 
a lámpaüveg fenekéhez szorítjuk és vízbe merí t jük az előbbi jelig. 
Miért nem esik le a korong? (Itt nem kérdezhetünk tapasztalatok 
után, mert akkor közben elázik a karton.) Lassan, az edény falá-
hoz csurgatva öntsünk bele vizet! Mikor esik le a karton? Miért 
esik le valamivel előbb, mint mielőtt a két felszín pontosan egyen-
lő lenne? Ha súlya nem volna? 

A felfelé való nyomás nagysága itt is független az edényben 
levő folyadék mennyiségétől! 

A lámpaüvegbe előbbi módon betoljuk a csővel ellátott du-
gót és ezt a kísérletet megismételjük. 

8. kísérlet. Egy nagyobb papírdoboz egyik oldalán csinálja-
tok u j jnyi lukat! Két kezetek egy-egy ujjával nyomjátok belülről 
ellenkező irányba egyforma erővel a doboz két szemben levő fa -
iát! Maga a doboz elmozdul-e? Nem. 

Ismételjétek a kísérletet, de egyik ujjatok a dobozon készí-
tett luk előtt legyen! Miért mozdul el most a doboz? Az egyik u j j 
a lukon megy ki, nem nyomja a doboz falát. 

9. kísérlet. Eszközök: egy gyógy-
szeres tubus, amelynek a fenekéhez kö-
zel csak egy kicsiny lyuk van oldalt. 
Ezt a csövet cérnaszál segítségével füg-
gesszék fel a tanulók mérlegállvá-
nyukra. 

Milyen a zsineg helyzete? öntse-
tek vizet a tubusba! Mit tapasztalunk? 
Mi a magyarázata? 

A Segner-kereket mutassuk be. 
Egyszerű készítési módja a mellékelt 
ábra szerint történik. A zsineget jól 
erősítsük fel, nehogy súlya miatt a 
vízzel telt készülék leessen. Kiemeljük 
Segner magyar voltát. 

Az eredmények összefoglalása 
után néhány számítási példát végezte-
tünk ek. főképen a víz mélyében ural-
kodó nyomásról, ami jó előkészítője a 
légnj'Omás megértésének, amint már 
megjegyeztük. 

Archimedes törvénye. 

Előzetes beszélgetés tárgya: egyes testek nem merülnek le a 
vízben, erővel kell lenyomni; fürdő gyerekek könnyebben emel-
getik egymást a vízben, mint a szárazon; a víz a tárgyakat fel-
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nyomja. Kérdés, mitől függ, hogy a testek könnyebbek lesznek a 
vízben? A test anyagától, súlyától, térfogatától, vagy alakjától? 

Kísérletekhez szükséges eszközök. Az eddig használt l ámpa-
üveget átalakí t juk térfogatmérő edénnyé. Az egyik végét jólzáró 
gummi, vagy paraf innal tömített dugóval elzárjuk. Oldalára pa -
pírcsíkot erősítünk két gummikarikával . Mintegy 5 cm-nvire vi-
zet öntünk az üvegbe s a víz szintjét a papiroson megjelöljük. 
Ezután 30—10 köbcentiméter vizet töltünk hozzá s ú j a b b jelet 
teszünk a papírra. Levéve a papírt, beosztjuk 30, illetve! 40 rész-
re. Használatba vételnél először mindig az alsó jelig vizet ön-
tünk. Ezeket a beosztásokat megőrizzük következő évre is. Hogy 
ez nem nagyon pontos, az természetes. 

Pontosabb eredményeket kapunk, ha 
egy gyógyszeres üveg fenekét lepat tant juk s 
ebből, egy meghajl í tott üvegcsőből és á t fúr t 
dugóból a ra jz szerinti kis Niemöller-féle 
térfogat meghatározó készüléket összeszerel-
jük. Ez esetben mércéül gyógyszertubus 
üvegét kal ibrál juk s ezzel még két tized cm3 

is jól leolvasható. 
Súlyméréshez vagy a rugósmérlegeket, 

vagy az állványos mérleget használtat juk. 
Legalább a g tizedrésze mérhető legyen. 

Mérendő testek a „Súly, fajsúly, sűrű-
ség" című fejezetben szereplő kockák, azon-
kívül egyéb szabálytalan alakú testek: kő, 
vas, réz, stb. 

1. kísérlet. Számítsátok ki a kockák köb-
tartalmát! Súlyát mérjétek le! 

Miután megosztott munkamóddal dol-
goztatjuk fel az anyagot, a táblán megfelelő 
táblázatot készítünk a következő adatokkal: 
anyag, számított köbtartalma, kiszorított víz 
köbtartalma és súlya, a test súlya, a test 
súlyvesztesége. A rovatok címét csak akkor 
í r juk fel, amikor a kísérletek során szóba-

kerülnek. 
2. kísérlet. Merítsétek a kockát a merőedényben levő vízbe! 

Mi történt a vízzel? Mennyit szorított ki a helyéhői? Miért nem 
pontos ez a mérés? 

3. kísérlet. Mérlegre akasztva merítsétek a vízbe a tárgyat és 
mérjé tek meg most a súlyát! 

Ha dinamométerrel dolgoznak a tanulók, akkor közvetlenül 
leolvashatják az eredményt. Ha kétoldalú emelővel mérnek, ak-
kor a vízbemerítés előtt ki kell egyensúlyozni pl. homokkal s a kai-
horgára akasztva a drótsúlyokat, közvetlenül a súlyveszteséget 
kapják meg. 
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Adataikat a táblázatba ír juk. A tanulókra nézve meglepetést 
szokott okozni, hogy a könnyebb és nehezebb testek ugyanannyi t 
veszítenek vízben súlyukból. 

4. kísérlet. Ugyancsak szabályos alakú más testeket adunk a 
kísérlet megismétlésére. Ezek a testek is különböző anyagból le-
gyenek. 

Megrögzítjük a törvényt. 
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pontosak a sok hibalehetőség miatt . Túlnagy különbségek esetén 
figyelmeztetjük a csoportot, hogy alighanem rosszul mért, vagy 
számolt. 

Ezeknél a kísérleteknél egyik csoportnak mindig fa, vagy 
egyéb, a vízen úszó anyagból készült szabályos testet adok. Bár 
a munkacsoport zavarba jön, de a közös megbeszélésnél elintézzük 
az úszás dolgát is. X.-ék csoportja fakockát kapott! Ha azt a víz 
alá kényszerítjük, helyéből 16 cm3, súlyra 16 g vizet szorít ki. De 
a fakocka összes súlya csak 12-8 g! Melyik győz, a víz felfelé való 
nyomása, vagy a kocka súlya? Mennyi hiányzik még a súlyából, 
amit nekünk kell pótolni, h a vízbe szorítjuk? 

A fa f a j súlyát már mértük! Keressétek ki füzetetekben! Mit 
jelent, hogy a keményfa fa jsú lya 0*8 g? Azok a testek úsznak, 
melyeknek súlya kisebb, mint az általuk kiszorítható víz súlya, 
vagyis fa jsú lyuk kisebb a vízénél. A nagyobb fa jsúlyúak lemerül-
nek. 

Egy vastárgy súlya 15 kg. Mekkora a térfogata? 2 dm3. 
Egy réztárgy súlya levegőn 308 g, vízben csak 273 g; mekko-

ra a térfogata? 35 cm3. 
Pontosabb így a test térfogatának megmérése, mint mérő-

edénnyel? 
Hogyan számítottuk ki a testek f a j súlyát? 
5. kísérlet. Szabálytalan alakú tárgyakat kaptok (vas, réz, 

ólom, stb.) Állapítsátok meg a fajsúlyát! (Súly: térfogattal.) 
Ezek a f a j súlymeghatározások sem lehetnek természetesen 
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Úszás, folyadékok sűrűsége. 

Kiindulásul vagy az előbbi fejezet negyedik kisérletében em-
lített fakocka szolgál, vagy ha ott nem fordult elő, akkor most 
fogjuk azt végeztetni. 

Ezenkívül a víznél nagyobb fajsúlyú testek úszásának felté-
telével kell foglalkozni. • 

Vájjon a vas úszik-e vízen? (Vashajók). 
1. kísérlet. Üres cipőkrémes doboz köbtartalmát számítsátok 

ki (lányoknál csak közelítő értéket lehet, mert a henger köbtar-
tatmát még nem tanulták; szemmértékre „négyszögesítsék" a kört 
és hasábnak vegyék.)! Mérjétek le súlyát is! Mennyi vizet kellene 
kiszorítania? Képes lesz-e erre? Számítsátok ki a doboznak a f a j -
súlyát! Tegyétek vízre! 

2. kísérlet. Anyag: kis üvegdarabok, egy kémlőcső, homok, 
vizes edény. 

Tegyétek az üvegdarabot a vízre! Milyen lehet a fajsúlya? 
/ á r t végével lefelé tegyétek a próbacsövet a vízbe! Miért nem 

sülyed le? Miért dől fel? Súlypontja magasan van. 
'Tegyetek homokot a próbacsőbe addig, míg kétharmadrészéig 

a vízbe nem merül! Miért sülyed most lejjebb? Miért áll meg füg-
gőlegesen? (Felesleges arra kitérni, hogy a test súlypontjának mé-
lyebben kell lennie, mint a kiszorított helyre férő víz súlypont-
ja, stb.) 

Szabad-e hajónak üresen indulni a tengerre? 
Csúsztassunk bele milliméterekre beosztott papírszeletet s 

figyeljük meg, meddig sülyed a cső a vízbe! A papír szelet helyét 
gumikarikával pontosan jelöljük meg, hogy ha kivesszük a pa-
pírt, ismét pontosan régi helyére tudjuk tenni! 

3. kísérlet. A vízbe tegyetek egy csomó sót, kevergessétek, amíg 
elolvad! Tegyétek bele a csövet és nézzétek meg, addig sülyed-e, 
ttlint előbb? 

Mi lehet az oka? A sóoldat súrúbb, a cső által kiszorított fo-
lyadék nehezebb, ezért a cső most többet veszít a súlyából. 

4. kísérlet. Hogyan lehetne ennek a sóoldatnak a fajsúlyát meg-
állapítani? 

Gyógyszeres tubusba öntsünk pl. 10 cm3 vizet, határát jelöl-
jük meg! Együttes súlyát mér jük le! 

Töltsünk bele sóoldatot, az előbbi jelig, (tehát 10 cm3-t, súlyát 
ttlérjük meg! Mennyi magának a sóoldatnak a súlya? 

Számítsátok ki a sóoldat fajsúlyát, vagy sűrűségét! 
A csőnek ahhoz a jeléhez ameddig vízben sülyedt le, mit 

í rhatunk sűrűségnek? És oda, ameddig a sóoldatban sülyedt? 
Hogyan lehetne tovább beosztani? (Tapasztalatilag, vagy ha 

a cső pontosan henger, mértanilag.) Osszuk be mértanilag fel és 
lefelé! 

5. kísérlet. Cseréljétek fel a sóoldatot borszesszel! Tegyétek 
bele a csövet és olvassátok le, mit mutat? 
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Mérés és számolás ú t ján állapítsátok meg a szesz fajsúlyát, 
mint előbb a sóoldatót! 

Mire használható ez az eszköz? Ez a sűrűségmérő. 
A sűrűségmérők egyes faj tái t bemutat juk és megmagyaráz-

zuk, hogy pl. a tejmérő mit is mutat, mitől függ a tej sűrűsége. 
Ha ilyenek az iskolának nem volnának, esetleg kölcsön lehet sze-
rezni egy órára. 

Néhány anyag sűrűsége. 

Parafa , . . 0 2 Tömény kénsav . . . 1*839 
Fenyőfa . . . . . . . 0*5 Konyhasó . . . . . 2 1 5 
Biikkta 0-7 Üveg- 25—4 
Petroleum . . . . 0.76—0.83 Alumínium 2-7 
Tiszta szesz 18°-on . . 0'791 Márvány 2.7 
Paraffin 0.87 Forrasztó ón 7*3 
Jég- 0*9 Kovácsolt vas . . . . " 7.8 
Ételolaj 15°-on . . . . 0*91 Nikkel 8*8 
Viasz * 0-96 Vörösréz 8*9 
Teljes tej . . . 1 "029—1*033 Ezüst 10 5 
Lefölözött tej . L033—1 036 Ólom 11.3 
Tengervíz 15°-on . 1 02—103 Higany 18°.on . . . . 1355 
Glicerin, vízmentes 0° . 1*26 Arany 19 2 
Cukor 1.59 Platina . . . . . . . 21*5 

Konyhasó oldatok sűrűsége 15°-on. Cukoroldatok sűrűsége 15°-on 

7 o/o . . . 1*051 15 o/o . . . . 1-061 
14 o/o . . . 1-104 35 o/o . . . 1-154 
21 o/o . . . 1 159 55 o/o . . . 1261 
26 o/o . . . 1-201 75 % . . . F384 

Alkohol sűrűsége 15°-on 
25 o/o . . . 0.965 
50 o/o . . . 0.919 
75 o/o . . . 0.861 

100 o/o . . . 0.794 

A víz sűrűsége különböző hőfokon 

Hőmérséklet fokban Sűrűség Tőr fogat cm3-bon 

0 0-993 15 1000+12 
4 1 1000 

10 0-999 74 1000+0-26 
20 0 998 25 1000+1-75 
50 0-988 15 1000+12 

100 0 958 63 1000+43-15 
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Légneműek mechanikája. 
Tantervi követelmény: a levegő súlya; Torricelli kísérlete, 

barométer; lopó, görbeszívó, szívókút, légszivattyú, tűzifecs-
kendő; léghajó. 

A levegő súlyához tartozik annak kimutatása, hogy a leve-
gő is teret foglaló test és helytelenül szoktuk mondani, hogy „üres" 
a pohár. Gyakorlati szempontból (levegővel telt labdák, pneuma-
tikus kerekek, légfék, stb.) fontos az is, hogy a levegő nagy mér-
tékben összenyomható és rugalmas. A légnyomáson alapuló esz-

l2-\°ü közök közül a fel nem említett Heron-labda és nyo-
2-5—4 mókút a tűzifecskendő alkatrészei, tehát a tantervi anyagfelsorolás 

2 7 is tulajdonképen magában foglalja. A léghajózás pedig Archime-
^ des törvényének a légneműekre való kiterjesztése nélkül nem m a -
7 8 ; gyarázható meg. Ezek a szempontok is irányadók az anyag meg-

. 88 ! választásában. 

. 8-9 
j j j j A levegő súlya és nyomása. 

| 1. kísérlet. Eszköz: üvegcső, pohár vízzel. 
2i .7 A cső egyik végét fogjátok be ujjátokkal és szabad végét nyom-

játok a vízbe! Azután felső nyílásáról vegyétek el ujjatokat! 
Mondjátok el a megfigyelést és magyarázzátok meg! 

_on 2. kísérlet. Eszköz: mérleg, mérősúlyok, cérna, elhasznált iz-
zólámpa. A használandó lámpa ne gázzal töltölt lámpa legyen, 
se pedig kilukadt. 

Ha egy edényben nem látunk szilárd testet, vagy folyadékot, 
mint ebben a pohárban, mit szoktunk mondani? Üres. Valóban 
üres? Levegő van benne. A még nem használt víz fölött a szóda-
üvegben is levegő van? Szénsav. Ismertek még ilyen levegőnemű 
anyagokat? 

Valamikor régen azt hitték, hogy a levegő súlytalan anyag, 
mert nem sikerült megmérni. Hogyan lehetne méréssel meggyő-
ződni róía, hogy a levegőnek is van súlya? 

Hallottatok már róla, hogy mi van a közönséges villany iz-
zólámpában? Kiszívatták belőle a levegőt. 

Akasszátok cérnával a mérleg legkülső horgára az izzókörtét 
és pontosan egyensúlyozzátok ki! 

Most felnyitom az izzókörtéket. Ezt legjobb, ha nem bízzuk a 
tanulókra. Legegyszerűbb módja, hogy közvetlenül a foglalat mel-
lett acélreszelő élével nyílást ráspolyozunk. Könnyen és gyorsan 
megy, csak arra ügyeljünk, hogy túl erős nyomással ne roppant-
suk össze az üveget. Rövid sziszegéssel tódul bele a levegő, amire 
a tanulók figyelmét felhívjuk. Az üveganyagból nagyon csekély 
mennyiség, mint por vész kárba, a többi belehull a megnyitott 
üvegbe. Újra leméretjük. Ha egy darab lámpa nem mutatna kitérést, 
egyszerre többet akasszunk a mérlegre. 



126 

Változott-e az üvegedény, a lámpa súlya? Nehezebb lett. 
Mi tette nehezebbé? 

Könyvünkben leírt mérleg elég érzékeny volt, úgy, hogy a 
súlynövekedést meg lehetett állapítani. 

* Ha van légszivattyúnk és levegő súlyának mérésére szolgáló 
üveggömbünk, a f inom mérlegen lemérjük egy liter levegő súlyát. 
Hajszálpontos eredményt nem várhatunk, mert hiszen a könyvek-
ben megadott súly 0° hőmérsékletre szól egy atmoszféra légnyo-
m á s mellett. Kísérlettünkben oly sok korrigálásra szoruló hiba 
van, hogy lehet mondani , h a a pontos értéket a d j a a mérés, bizo-
nyára hibáztunk. Mindenesetre arra törekedjünk, hogy a mérés 
közelítő értéket adjon; e célból előzőleg pontosan állapítsuk meg 
az edény köbtartalmát a beleférő víz súlyából, a kísérletet végez-
zük el és minden adatot jegyezzünk fel. Ezt a feljegyzést jó meg-
őrizni a szertárban. 

Megmondjuk, hogy sok mérés átlageredményeképen megál-
lapították, hogy egy liter tiszta levegőnek a súlya 1-293 g, vagyis 
kereken 1 -3 g. 

Miután a tanulók később könnyen összecserélik egy liter le-
vegő súlyát az egy négyzetcenitiméterre eső légnyomás értékével, 
vastag huzalból levágunk F 3 g-nyi darabot; ezt minden tanuló 
kezébe a d j u k s azután egy ra jz lapra erősítjük 1 literes edény r a j -
za mellé. Felírása: Egy liter levegő súlya. Ez a tábla a tanterem-
ben marad . 

Ezt a súlyt a tanulók kicsinek, elhanyagolhatónak tar t ják. 
Hogy jelentőségét jobban meglássák, a tanterembe férő levegőnek 
a súlyát, esetleg lekerekített értékkel, számíttassuk ki s m a j d eh-
hez hasonló házi feladatot a d j u n k lakásukra vonatkozóan. 

3. kísérlet. Eszköz: üvegcső, beleillő farúd, burgonyaszelet. 
Az üvegcső széle ne legyen olvasztással legömbölyített! 

A folyadékokról megállapítottuk, hogy nem (illetve alig) nyom-
hatók össze. A levegő összenyomhatóságára van-e tapasztalatotok? 

Szúrjatok dugót a burgonyaszelethői az üvegcső mindkét vé-
gére! A cső egyik végét szorítsátok le a padra, a felső burgonya-
dugót pedig a íácskával nyomjátok be és ismét engedjétek el! Mit 
muta t ez? 

Emeljétek fel a csövet és az egyik burgonyadugót a fával 
lassan nyomjátok a másik dugó felé! 

Ha attól félünk, hogy ez a krumplipuska rendetlenségre fog 
vezetni, fe lhasználhat juk a gyógyszeres tubust is, amellyel szap-
panból szúratunk dugót. Előzőleg azonban mindegyikkel próbál-
juk meg a kísérletet, mert ezeknek az üvegecskéknek a széle több-
nyire keskenyebb belső á tmérőjű a legömbölyítés miat t és i lyen-
ben a dugó nem zár eléggé. 

4. kísérlet. Fú j já tok fel a papírzacskót! 
A zacskót több oldalon szurkáljátok át tűvel és fú j já tok fel. 

Melyik lukon szelel? Minek a bizonysága ez a kísérlet? 
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5. kísérlet. A próbacsövet töltsétek színültig vízzel, egy papí r -
lapocskát tegyetek reá és fordítsátok meg hirtelen a csövet! 

Ha magunk is csináljuk, a tanulóknak is sikerül egy-két pró-
ba után. 

Mi t a r t j a fenn a vizet? A levegő nyomása felfelé is hat . 
6. kísérlet. A mindkét végén nyitott üvegcsövet egyik végével 

állítsátok a vízbe! Hogyan áll a külső és belső felszín? (Közlekedő 
edények.) 

Az üvegcsövet töltsétek tele vízzel, egyik végét uj ja tokkal be-
fogva! Most a másik kezetekkel fogjátok be és mártsátok végét a 
víz alá. A felső végét továbbra is fogjuk be, az alsót engedjük el! 
Hogyan lehet megmagyarázni, hogy a víz nem ömlik ki a cső-
ből?* 

Engedjetek levegőt be a felső végén! Miért sülyedt le a viz? 
Mekkora vízoszlopot tudna fenntartani a levegő nyomása? 
Ha módunk van rá, minél hosszabb csövet töltünk vízzel és 

megcsináljuk a kísérletet. Kiderül, hogy még ezt is fenntar t ja . E h -
hez kapcsoljuk egy kis történelmi adattal tarkítva Torricelli kí-
sérletét. Miután vízzel kísérletezve nagyon hosszú cső kellene, 
próbál juk a vizet súlyosabb folyadékkal helyettesíteni. A Torr i-
celli-kisérlet higannyal nem való tanulókézbe. 

Ehhez való csövet egyik végén magunk is beforraszthatunk. 
A cső legalább egy méter hosszú és 5—6 m m belső átmérőjű, vas-
tagfalú legyen, de megfelel .szükségből a vékonyabb is. Töltését a 
következőképen végezzük: Hogy a.kiömlő higany kárba ne vesz-
szen, á földre állítunk egy szélesebb edényt (ha nincs elég nagy 

üvegkád, hibátlan mázú mosdótál is jó), en-
nek fenekére támaszt juk az üvegcső befor-

/ / rasztott végét és igen keskeny nyílású tölcsé-
/ f ren át töltjük lassan. A töltéshez a ra jz sze-

rinti dugón áttolt üvegcsövet is lehet hasz-
nálni. Ez az üvegcsövecske kis nyílású, de 
elegendő vastag falú legyen. Ha nem töltünk, 
a higanyos üveg dugójával felcserélj ük. Mi-
előtt teljesen megtöltenénk a csövet, száraz 

^ ^ u j junkkal befogva végét kissé oldalt dönt jük 
és forgatjuk, hogy a légbuborékok lehetőleg 

fel juthassanak. Azután színültig töltve száraz u j j a l befogjuk és 
megfordítva a higany alá merí t jük. Beszerzésre a jánlható a Kol-
be-féle barometercső, amelynek mindkét végén elfordítható csap 
Van és felső vége fölcsérszerű. Ennek töltése kevés ba j ja l jár. 

Kísérletünk, feltéve, hogy teljesen tiszta és száraz higanyt 
használtunk, csak akkor ad ja a 760 m m eredményt, ha kísérleti 
helyünkön a légnyomás épen akkor egy atmoszférányi, stb. Ha a 
f'orricelli-cső állása más, akkor minden zavaró magyarázgatás 
nélkül ebből számítfassuk ki a légnyomás nagyságát. 

Miután csövünk esetleg nem lesz 112 m m belső átmérőjű, ami 



128 

megfelelne egy cm2 belső keresztmetszetnek, előbb meg kell győz-
ni a tanulókat arról, hogy a higainyálláis magassága független a 
cső keresztmetszetétől. A csőben a higanyoszlop lefelé nyomást 
gyakorol, ami súlyával egyenlő nagy. Ezt egyensúlyban ta r t j a a 
fölötte levő, ismeretlen magasságú levegőóceán, melynek fenekén 
élünk. A levegőnek a higany felszínére kifejtett nyomása ebben 
a folyadékban minden irányba terjed, tehát felfelé is a csőbe. A 
két ellenkező irányú nyomás a csőben „találkozik". Ha a cső két-
szer szélesebb, a higany nyomása kétszer nagyobb lesz, de ezzel 
együtt a levegő nyomása is. Tehát h a a cső egy cm2 belvilágú, 
akkor is x a higanyoszlop magassága. 

Nem ajánlatos ennek bizonyításába fogni úgy, hogy kétféle 
méretű csövet használunk egymás után, mert a különböző kapil-
laritás és a különböző mennyiségű beszorult levegő miatt aligha 
lesz az eredmény a tanulókra! meggyőző. 

Szerencsés véletlenek adha t ják meg a helyes továbbhaladást. 
Egyik ilyen véletlen, hogy az! órának végére jutottunk. A készü-
léket, amint van, helyén hagyjuk. Másnap, h a változott a baro-
meter állás, megál lapí t ta t juk ezt a változást és következő órán 
tárgyal juk a légnyomás változását. 

Ugyancsak a következő óra elején leolvastatjuk a baromeler 
állást különböző magasságban, pl. a föld színén és a második eme-
leten, vagy a pincében és a padláson. 

Demonstrációs úton megismertet jük tanulóinkat az aneroid 
barométerrel is. 

Feltétlenül meg kell magyaráznunk, mit jelent a mindennapi 
időjárás-jelentésben az a kifejezés: tengerszintre átszámítva a lég-
nyomás pl. 765 mm. Ez könnyen érthető lesz a barométer magas-
ságmérő szerepének ismerete után. 

A magasságmérésre vonatkozólag 10 m-k in t egy m m válto-
zást ad juk meg, mint közelítő értéket. Eelesleges és zavaró a kor-
rekciókat felemlíteni, vagy azokra általános kijelentéssel hivat-
kozni. 

Feladatul , ha van az iskolának a tanulóknak hozzáférhető 
hetvre kiakasztandó barométere, annak huzmosabb ideig való 
megfigyelésére és adatainak táblázatba, valamint grafikonba 
való foglalására adunk utasítást. 

A helyhez rögzített barométer állásának változását azzal in -
dokoljuk, hogy felettünk a levegő, mint a tenger, hullámzik, azon-
kívül hol ritkább, hol sűrűbb. Az időjárás és a barometeringa-
dozás közötti összefüggésről, miután a tanulóknak még nincse-
nek megfelelő hőtani ismereteik, nem beszélhetünk. Ezért indo-
kolt előbb a hőtannal foglalkozni, min t az külföldön gyakori be-
osztás. A mi szokásos anyagbeosztásunk melleit helyesebb, h a 
erre a tételre a hőtan keretében térünk ki. 

A légnyomás beigazolására szoktuk felhasználni az üvegle-
meztörést, vagy papírrepesztést. Ha nagyobb fényképező lemezt 



(13x18 cm) használunk, csak addig folytassuk a légritkítást, amíg 
a lemez behajlik. A szakítást vagy hólyagpapírral, vagy cellofán-
nal végezzük. 

A légnyomásra vonatkozó, esetleg felhasználható kísérletek 
még a következők: 

1. A gyógyszeres tubusból szívjátok ki a levegőt! Mi szorítja 
ajakotokhoz? 

2. Két próbacső közül az egyik épen csak hogy beleférjen a 
másikba. A szélesebbiket töltsük tele vízzel, a másikat 2—3 cm-
nyire fenekével toljuk bele és hirtelen fordítsuk meg azokat. Ha 
a kisebbik csövet elengedjük, nem esik le. Ha ezt kissé feljebb 
nyomjuk, a két próbacső közül a víz lassan kifolyik s a kiseb-
bik felnyomódik a nagyobba. 

3. Egy pénzdarabot szoríts homlokodhoz és kissé körbe moz-
gasd fejbőröddel együtt! Miért nem esik le azután? (Legjobb a 
pénzdarab számos felét a homlokhoz szorítani.) 

A magdeburgi féltekéket pótolhatjuk két egyenlő nagy po-
hárral, amelyek elég jól egymásra illenek. Az egyikbe egy kis égő 
gyertyácskát helyezünk, a másikat pedig égő gyertya fölé tar t juk 
¿zájával lefelé fordítva. Nedves itatóspapírt teszünk arra a po-
hárra, amelyben a gyertya van, a másikat pedig reáillesztjük. Az 
egészet hideg vízzel lehűtjük. A két pohár jól összeszorul, egyik-
kel a másik is felvehető. Didaktikai hibája, hogy a levegőnek hő-
okozta kiterjedéséről még nem tanultak a tanulók. 

Felemlít jük a leveli béka és a légy tapadókorongját, amely-
hez hasonló függesztő készüléket gummiból gyakran látni kira-
katüvegeken. 

Hogyan állítja az ember szolgálatába a légnyomást? 

1. kísérlet. Egy kisebb (pl. félkilós) papírzacskót két-két ú j -
jal fogjatok meg középen (nem az élén!). A szétfeszített zacskót 
tartsátok arcotok elé és hirtelen nyomjátok össze! 

Hogyan lehetne ebből fújtatót csinálni? Rövidebb csövet pa-
pírból, üvegből, vagy fémből kössünk a zacskó szájára. Miközben 
összenyomjuk és széthúzzuk a zacskót, tartsunk a cső elé vékony 
papírszeletet és figyeljük meg a levegő útját! 

Még szelepet is készíthetünk reá. A zacskó oldalán csináljunk 
1 cm2-nyi lukat és belülről ragasszunk ezt elfedő nagyobb papír-
darabot, de ennek a papírdarabnak csak egyik szélét ragasszuk 
te! Figyeljétek meg a szelep működését! Mi előhye van annak, ha 
szelep is van raj ta? Könnyebb széthúzni, mert a levegőnek több 
ú t ja van befelé, mint kifelé. 

Hasonlítsuk össze a tüdő működésével! A tüdő olyan fujtató, 
amelyen nincsen szelep. 

Mire használják a fújtatót? 
2. kísérlet. Üvegcsövet állíts a vízbe, ennek felső végét ned-
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ves u j j a l fogd be és emeld ki a csövet. Miért nem folyik ki a viz? 
(Ha a cső nyílása nagy, a víz kicsepeg.) Ilyen a lopó. 

3. kisérlet. Eszköz egy vízzel telt és egy üres edény, egy he-
gyes szögbein meghajl í tot t üvegcső. (Szükség esetén gummicső 
ís megfelel.) 

Beszédünkben ügyel jünk arra, hogy teljesen mindegy, váj jon 
rövid, vagy hosszú szár van-e a vízbe merítve; lényeges az, hogy 
a kívül levő vége az edényben levő víz szintjénél mélyebben le-
gyen. Csak kényelmi szempontból szoktuk a rövidebb szárat me-
ríteni a leszívandó folyadékba. 

Ezt a szívócsövet merítsétek meg a vízben, mindkét végét 
fogjátok be és egyik végét úgy helyezzétek a vízbe, hogy a másik 
szár vége a víz szintjénél mélyebben legyen! A nyílásokat elen-
gedve mit tapasztaltok? 

Hasonlóan helyezzétek a vízbe az üres csövet s szabadon álló 
szárát szívjátok meg! 

Emeljétek a szívócső külső végét lassan felfelé! Mikor szűnik 
meg a víz folyása? 

Kiemeljük, hogy a lopóval csak kisebb mennyiséget szoktunk 
a hordóból kiemelni, míg a szívócsővel kényelmesen lehet akár 
az egész mennyiséget lefejteni. 

4. kisérlet. Méregszívót az előbbi szívócső, a lámpaüvegből, 
egy kisebb üvegcsőből és két dugóból áll í tunk össze. Az alsó du-
gón golyóból (igen jól használható kicsiny acélgolyót kaphatunk 
pár fillérért kerékpárkereskedésben) szelepet készítünk. 
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A kiszívandó folyadékba helyezve a készülék szelepes végét 
először szívjuk ki a levegőt a kis csövön át, míg a folyadék a szí-
vócső belső vége fölé emelkedik, azután belefúvással a folyadékot 
aí szívócsőbe nyomjuk. 

5. kísérlet. A szívókút. Szükség esetén a mellékelt ra jz szerint 
ál l í thatunk össze lámpacsőből szívókút mintát. Jobban használ-
ható dugattyút készíthetünk fából. A parafából készült dugattyú 
nyele legalább egy m m vastag drót legyen. Szelepekül felhasznál-
ha tunk pénzdarabokat, amelyeknek egyik oldalát előbb s imára 
súroltuk. Ezt kis dróttal vesszük körül, hogy a nyílás felett rög-
zítsük helyét, de marad jon azért játéka. A dugó keskenyebb le-
gyen az üvegnél s pamuttal csavarjuk körül. Használatba vétel 
előtt a dugatt}m fölé vizet kell tölteni, hogy megdagadjon és kel-
lően zárjon. 

Figyeljétek meg a szelepek mozgását! Melyik erő szorítja fel 
a vizet a dugattyú alá? Milyen magas vízoszlopot tud a levegő 
nyomása fenntartani? 

6. kísérlet. o 

második szelepház tulajdonképen Heron-labda. 

Az előbbihez hasonlóan el-
készíthető a nyomókút min tá -
ja is. Szükséges hozzá két lám-
pacső, 5 dugó, drót, három 
kis üvegcső, szelepnek két go-
lyó, vagy ezek helyett egyik 
oldalán teljesen simára csi-
szolt pénzdarab. A golyónak a 
szelep nyílásban pontos fekvé-
sét úgy érhet jük el ; hogy azo-
nos nagyságú golyót izzóvá 
teszünk s a kissé kidolgozott 
helyre szorítjuk. Ha egyszeri 
égetés után még nem elég mély 
a golyó helye, ismételjük. 

A szívókútnál a víz saját 
súlyánál fogva ömlik ki, míg 
itt nyomással tör elő. Ha a 
dugattyú nélküli szárban le-
vő üvegcsövet lehető legma-
gasabbra húzzuk, az egész szár 
tele lesz vízzel a szelep fö-
lött. Ha azonban a csövet jó 
mélyre benyomjuk, akkor fö-
lötte levegő marad, amelynek 

rugalmassága folytonosabb 
vízsugarakat szolgáltat. Ez a 
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7. kísérlet. Eszköz: kis üveg egyszer fúrt dugóval, melyen 
át a palack fenekéig üvegcső ér. 

Töltsétek a palackot félig vízzel, dugaszoljátok jól be, s a 
csövön át fú j ja tok levegőt e palackba! Mi az oka a jelenségnek? 
Ezt nevezzük Heron-labdájának. A szódavizes üveg szerkezetét 
le l rajzol juk s töltését, valamint működését megmagyaráztat juk. 

Hogyan lehetne elérni, hogy fúvás alatt folytonosan ömöl-
jék a víz? Kettős fura tú dugón két cső megy át. Az egyik cső 
m a j d n e m a fenékig ér, a másik a dugó alatt végződik. 

Ugy is készíthetünk ilyen locsoló palackot, hogy a második 
csövet is hosszúval cseréljük fel, melynek felső végéhez gummi-
csővel tölcsért erősítünk s ezen át öntünk bele ú j r a és ú j r a vizet. 

össze. Ez felel meg tuíajdonképen a tűzoltófecskendő szélkazán-
jának. 

A tűzoltófecskendő tanár i demonstrációra való. Ha üveg-
m i n t á j a rendelkezésünkre áll, bemuta t juk működését. Feltétle-
nül két személy tar tsa egy-egy nyomókútját , nehogy a, dugattyú 
lenyomásával eltörjön. Legjobb, ha állványra erősített üvegmin-
tát szerzünk be, amely jobban van biztosítva az eltörés ellen. 

Ha van légszivattyúnk, bemutat juk, működését megmagya-
ráz ta t juk a tanulókkal. Leggyakrabban köpűs légszivattyúkat t a -
lálunk az iskolai szertárakban, sokszor használhatat lan állapot-
ban. Ahol ú j beszerzésről van szó, ott ezeknél jobbat szerezzünk 
be. A köpűs légszivattyúknál legtöbbször a dugattyúban, vagy 
a szelepben van a hiba. A dugat tyúnak teljesen a fenékre kell il-
leszkednie, amit vagy az a lá ja tömörült, besűrűsödött olaj, vagy 
pedig a hengertartó valamelyik csavar jának meglazulása okoz. A 
szelepnél vagy a reátapadt sűrű olajtömeg akadályozza mozgá-
sát1 és pontos zárófekvését, vagy a felső végén levő rugó feszült-
sége nem megfelelő. Ha sok a dugat tyúházban az olaj, azt pet-
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róleumos ruhával kitörölgetjük. Ha az olaj nagyon beszáradt, 
meleg táblaolajat öntünk bele (ne legyen olyan forró, hogy az 
üveghenger elrepedjen!) s azután kitakarítjuk. Tömítő olajnak 
legjobb az órások által használt finom olaj, esetleg a tiszta f i-
nom varrógépolaj, amelyből a dugattyúhenger fölé 2—3 mm-ny i 
réieget öntünk. A tányérra teendő készülékek (magdeburgi fél-
gömbök, hótyagrepesztő, stb.) alját drogériában vett faggyúval 
kenjük be vékonyan. Használat után mindig töröljük szárazra, 
vigyázva, nehogy homokszem az üveget megkarcolja. 

A köpűs légszivattyú használatánál ügyeljünk arra, hogy 
ritkítás közben a dugattyú mindig egészen a fenékig lemozdul-
jon. 

Á léghajó. 

Ebben a tételben alkalmas tanulókisérlet nem fordul elő. Ab-
ból indulunk ki, hogy a vízben olyan tárgyak tudnak felemel-
kedni, amelyeknek sűrűsége a vízénél kisebb. A levegő úgy fog-
ható fel, mint nagyon híg folyadék. Ebben is a nyomás minden 
irányba terjed, tehát felfelé is. Ha ez csakugyan úgy van. akkor 
a levegőre is áll Archimedes törvénye. Ennek kimutatására szol-
gál a dasymeter. Ez egy kicsiny, nagyon érzékeny mérleg, amely-
nek egyik kar ján egy légüres üveggömb, a másikon a kiegyensú-
lyozó réz, vas, vagy ólom súlyocska van. A légszivattyú búrá ja 
alatt ritkítás után az egyensúly megbomlik, az üveggömb többet 
veszít levegőben súlyából. Izzókörtéből készíthetünk ilyet. Ajánlatos 
azonban a foglalatot leszedni róla úgy, hogy annyi sósavba helyez-
zük foglalattal lefelé, amennyi magát a foglalatot belepi. Vízben 
való leöblítés után a foglalat és ragasztóanyag könnyen letisztítha-
tó. Érzékeny, a légbúra alá férő kis mérleget készítünk kötőtűből, 
amelyet egy dugón átszúrunk. Ugyanezen a dugón átszúrt varró-
tű szolgálhat tengelyül. A kiegyenlítő súlyt készíthetjük ólom-
drótból, amelyet a kötőtű másik szárára csavarunk. Ez ne álljon 
ra j t a lazán, de azért tologatható legyen, hogy könnyen kiegyen-
súlyozhassuk a mérleget. 

Ezzel kapcsolatban mulatságos, de tanulságot nyújtó kérdés: 
mi nehezebb, egy kg vas, vagy egy kg parafa (toll)? Ha a kettőt lég-
üres térben mérlegre tennénk, a parafa bizonyulna nehezebbnek. 

Előállítunk hidrogént. Egy vastagfalú palackba cinkdara-
bokat teszünk, erre sósavat vagy hígított kénsavat öntünk s ledu-
gaszoljuk egyfúratú dugóval. A fúratba előzőleg üvegcsövet szo-
ríiunk, amelynek alsó vége a palack gázterébe ér, másik vége 
8—10 cm-rel az üveg fölött vékonyra van kihúzva. A kitóduló 
gázt meggyúj t juk akkor, amikor bizonyosra vehető, hogy a leve-
gőt már kiűzte a hidrogén a palackból (vigyázat, robbanó lég!). 
Ezt azért tanácsos bemutatni a hidrogén első ismertetésénél, 
hogy az áram vízbontó munkájánál a tanulók ráismerjenek. Ez-
után ezt a dugót kicseréljük olyannal, amelyben az üvegcső nin-
csen vékonyítva s derékszögben meghajlítottuk. Ha van vékony 
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gummihártyából készült gömbünk (luftballon gummi), azt tölt-
jük vele. Természetesen a gáz nyomása nem fogja ezt teljesen k i -
feszíteni, de ahhoz elegendő lesz, hogy a levegőbe emelkedjék. 
Ehelyett szappanbuborékokat is fúvatha tunk a gázzal. A derék-
szögben haj l í tot t üvegcsőre gummicsövet húzunk s ennek végét 
szappanoldatba már t juk . A keletkező buborékok felszállanak. 

Ha van világítógázunk a tanteremben, a szappanbuborékos 
kísérletet azzal is bemutat juk. 

JNe mulasszuk el a tanulókat figyelmeztetni a savak maró-
hatására és a gázok robbanó voltára, mert há tha valamelyik 
m a j d otthon megpróbálja a kísérletet. 

Történelmi adatok. Az első léggömböt a f rancia Joseph Mont-
golfier (1740—1810) és testvére, Jacques "Etienne Montgolfier 
(1745—1799) készítették. Csomagoló vászonból készült gömbjük,, 
amelyhez alul vasdrótból font kosár volt erősítve. Ebben szalmát 
és gyapjút égettek s a felmelegedett és kiterjedt levegő felemelte a 
gömböt. Ök még azt hitték, hogy ezt a füst okozza. A legelső lég-
gömb 1783. június 5-én Annonay városában emelkedett levegőbe. 
A második augusztus 20-án Párizs mellett nagy néptömeg je len-
létéhen. 

Az első hidrogénnel töltött léggömböt J . A. C. Charles f iz i-
kus (1746—1822) bocsájtotta fel. Burka selyemből készült. Utast 
még ez sem vitt magával. Párizstól néhány kilométerre ért földet 
s a megrémült parasztok darabokra tépték. 1783. szeptember 
19-én egy Montgolfieren szálltak fel először élőlények léggömb-
bei, egy csirkét, egy kacsát, meg egy juhot helyeztek a kosárba. 
Az állatok b a j nélkül értek földre. Ugyanezen év november 21-én 
két ember szállott fel ilyen léggömbön s szerencsésen kerüllek le. 

1783. december havában Charles léggömbjével Párizs mel -
lett 4000 m magasra emelkedett. A La Manche csatornán az első 
léggömb 1785-ben kelt át. 1897 július 11-én a svéd Salomon A. 
Andrée az északi sarkra indul léggömbben két társával, de ott 
vesztek. Az első kormányozható léghajót Henri Giffard szerkesz-
tette, amelyet könnyű gőzgép haj tot t . Ezzel 1852-ben sikerül ne-
ki Párizs melett szél ellen haladnia. Santos Dumont 1901. októ-
ber 19-én többször körülrepüli az Eiffel-tornyot. A legnevesebb 
kormányhozható léghajók tervezője Zeppelin Frigyes gróf (1838 
—1917.) 1919 nyarán egy Zeppelin rendszerű angol léghajó elő-
ször repüli át az Atlanti-óceánt Edinburgh és New-York kö-
zött 108 óra alatt. 

A ZR III. jelzésű Zeppelin-léghajónak 14 különálló gáztere 
volt. összes térfogata 70.000 m3. Hossza 200 m, legnagyobb m a -
gassága 31 m. ' Átlagos sebessége 115 km/óra. ö t motor j ának 
együttes teljesítménye 2000 lóerő. 21.000 kg benzint vehet fel, 
46Í000 kg-mal terhelhető. 

1784-ben Szabiik István piarista tanár, később szegedi igaz-
gató bocsájtott fel Pesten léggömböt, amely hidrogénnel volt 
töltve. Átmérője kb. 60 cm volt. 
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Hőtan. 
Tantervünk a következő tételeket sorolja fel: hőokozta tér -

fogatváltozások; hőmérő, hővezetés, hősugárzás, fűtés és szellőz-
tetés; hőokozta áramlások a tengerekben és a légkörben; telített 
és nem telített gőzök; légköri csapadékok; gőzgép; explóziós mo-
torok. A tantervhez csatolt utasítás ezeken kívül szükségesnek 
ta r t j a a melegmennyiség fogalmát is tisztázni és gondosan el-
választani a hőmérséklet fogalmától. 

A hőtant megfelelő hőforrás nélkül tanítani nem lehet. Er re 
a célra legmegfelelőbb a Bunsen-égővel felszerelt gáz. Ilyen égőt 

fából és két üvegcsőből a mel-
lékelt ábra szerint magunk Í9 
készíthetünk. A felső üvegcső 
kb. 10 cm hosszú s annyira tol-
juk le, hogy az alsó derék-
szögben meghajl í tott cső felső 
elkeskenyített része kissé be-
lenyúljon. Ennek a második 
csőnek a gummicső felvételé-
re szolgáló végét az üvegmun-
kálatok című fejezetben meg-
adott módon két helyen be-
szűkítjük. Egy órai állandó 
használat mellett sem reped el 

/ / / II ennek a Bunsen-égőnek üve-
hz / j ge. Nehogy könnyen felborul-

jon, ajánlatos az al jára ólom, 
vagy vaslapot erősíteni csavarokkal. Ha a tanulók kezébe készít-
jük, ezt a nehezéket semmi esetre se hagy juk el. 

Gáz hiányában legalább demonstrációs célokra Barlel-féle 
borszesz, ill. benzin lámpát szerezzünk be. A hozzá adott utasí-
tást gondosan tanulmányozzuk át használat előtt s őrizzük meg. 

Végső szükség esetén nagyobb borszesz lámpát kell beszerez-
ni. Ezzel azonban nagyobb mennyiségű vizet felforralni nem 
lehet s általában sok időt rabol el. 

Ha tanuló-kísérleteket akarunk végeztetni a hőtan keretén 
belül, akkor tanulócsoportonkint szükséges egy Bunsen-égő, vagy 
borszesz-látmpa, egy hőmérő, amelynek csövén van a beosztása 
és különböző üvegedény. 

Több szerző a j án l j a a tintásüvegből készített borszesz lámpát 
tanulók részére. 2—3 cm széles bádogszalagból (konzerves doboz) 
csövet készítünk. Aszbesztlapból a tintásüveg szájánál nagyobb 
korongot vágunk ki, ennek közepébe egy lukon beszorítjuk a 
bádogcsövet. Gyapjúfonálból készítjük a belet. Ezt a lámpát leg-
feljebb háromnegyed részéig töltsük csak borszesszel. 

Hőmérőt a szükséges mennyiségben meg kell rendelni. 
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Tüzet adni a tanulók kezébe, különösen tömegben, veszélyt 
jelent. Sokan azon az állásponton vannak, hogy nem szabad a ta-
nulókat minden veszélytől félteni, hanem hozzá kell szoktatni, 
hogy a veszélyes anyagokkal (savak, lúgok, láng) is tanuljon meg 
bánni. A tanár legyen óvatos és előrelátó, gondoskodjék róla, hogy 
b a j ne történhessék, azaz preventív intézkedésekkel csökkentse a 
veszélyt. Ezenkívül ki kell oktatni és begyakoroltatni a tanulók-
kal, hogy ba j esetén mit csináljanak, hogyan viselkedjenek. Pl. 
savnak kijelentett vizet adunk a tanulók kezébe, ruhá jukra locs-
csantatjuk. Mit csináltok most? Bő vízzel lemosni, a kéznél tar-
tott gyenge lúgos folyadékkal leönteni, stb. Ilyen óvintézkedés 
lenne az esetben, ha tüzet adunk a tanulók kezébe, hogy égési 
sebekre használandó gyógyszereket tartunk állandóan kéznél. 
Kioktatjuk és begyakoroltatjuk a tanulókkal, hogy ha ruhá juk 
meggyullad, ne rohanjanak, mert ez csak éleszti a tüzet. Ruhatűz 
eloltására állandóan vizes pokrócot tartunk készenlétben. Preven-
tív intézkedés a fegyelem szigoréi fenntartása, az égők súlyossá té-
tele, hogy könnyen fel ne boruljanak, a tanulócsoport egyik tag-
ja az égő lámpát állandóan fogja. A leánytanulók h a j a ne lógjon 
előre, ruhá juk a felső testen ne legyen bő, lobogós. A kísérletek 
közben felállani nem szabad. Éghető anyagok, pl. papír, könyv, 
füzet, az asztalon ne legyenek. 

Ezek mellett az intézkedések mellett az esetleges halesetért a 
tanár a hivatalos helyeken nem lesz felelős. De a szülők soha nem 
fogják megbocsájtani a nagyobb balesetet s ismerve a napi sajtó 
hasonló esetekben való magatartását, méltán elijeszti az embert a 
kiviteltől. Ezért csak ott próbálja meg a. tanár a tüzet kívánó ta-
nulógyakorlatokat, ahol kicsiny a tanulók létszáma (24—28) s így 
négyes beosztás mellett 6—7 jól elkülönített és szabad mozgással 
rendelkező tanulócsoport alkotható. 

A hőtani kísérletek nagyobb része hosszadalmas. Némileg 
úgy nyerhetünk időt, hogy ha lehet, óra előtt végezzük az előme-
legítést, másrészt kisebb edényekkel és kevesebb folyadékkal dol-
gozunk. A sokféle kísérletből azokat válogassuk ki, amelyekre fel-
tétlenül szükség van és tényleg haszonnal jár, nem pedig min-
dennapi tünemény ismétlése. 

Hőokozta térfogatváltozások, hőmérő. 

Az Utasításnak azokat a szavait, hogy a hőmérőhöz kapcsol-
juk a hőokozta térfogatváltozásokat, úgy értjük, hogy a kiinduló 
probléma a hőmérő, ehhez kapcsoljuk a testek hőokozta térfogat-
változásait, ma jd ismét a hőmérőre térve annak fajtái t és m ű -
ködését dolgozzuk fel tanításunkban. 

A fizika főbb fejezeteinek szokásos sorrendje mellett kb. no-
vember hó végén kerül sor a hőtanra, amikor az embert a hőmér-
séklet már ugyancsak érdekli. Megkezdődik a fűtés, melegebb ru-
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hába öltözünk. Kiindulópontot tehát különösebb mesterkedés nél-
kül találhatunk. 

Honnan tud juk meg, hogy ugyanolyan meleg van-e ma, mint 
tegnap volt? Miből áll a hőmérő? Hogyan olvassuk le róla a hő-
mérsékletet? Miért használ juk a hőmérőt, holott mi is érezzük a 
meleget, hideget? Hol tapasztaltátok már, hogy ami az egyik em-
bernek meleg, attól a másik fázik? Sőt előfordul, hogy ugyanazt 
a hőmérsékletet egyszer melegnek, egyszer hidegnek érzi! Hideg 
téli napon aki kívülről lép be fűtetlen szobába, azt melegnek érzi 
először, aki régebben van bent, az fázik; később fázik az is, aki kívül-
ről jött. A fürdővizet a kezünk megfelelőnek érzi, de belelépve 
testünk érzékenyebb részei nem bí r ják ki. Lázas ember még a f ű -
tött szobában is fázik. A hideg-meleg, langyos megjelölés épen-
úgy bizonytalan, mint érzékeink. 

Ezeknek a jól ismert jelenségeknek, egyikét a három tálas k í -
sérlettel szokás bemutatni . A három edény közül az egyikbe kéz-
zel kibírható forró, a másodikba hideg, a harmadikba langyos vi-
zet öntünk. A forró és hideg vízbe tesszük először két kezünk 
egy-egy u j já t s rövid idő múlva mindkettőt a langyosba. Két u j -
junk különböző hőmérsékletűnek érzi ugyanazt a vizet. 

A hőmérőnek ugyan soha nincsen láza, de hogyan tudja , hogy 
milyen a hőmérséklet? Ha melegszik a szoba levegője, fölmegy a 
higany, mert kiterjed. Hidegben leszáll, mert összehúzódik. V á j -
jon m á s folyadék is ilyen természetű? Szilárd anyag, vagy leve-
gőnemű változik-e térfogatában, ha a hőmérséklet változik? 

1. kísérlet. A ra jz szerint összeállított készülék rúd já t mele-
gítsük meg a borszesz-lámpávali 

nyeles drótkarikát hurkolunk, amelynek nyílásán egy 2 filléres 
épen csak átfér. Ha a pénzdarabot csíptetővel fogva megtüzesít-
jük, nem megy át a dróthurkon. 
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2. kísérlet. A folyadékok látszólagos kiterjedésének k imuta-
tására egy 3—5 dl-es lombikot színültig töltünk megfestett víz-
zel és légmentesen illő dugóval, amelyen keresztül a folyadékba 
vékony belső nyílású cső nyúlik, elzárjuk. Levegő ne marad jon a 

dugó alatt. Melegítése homokfürdőn, vagy dróthálón történjék. 
Minél kisebb az edény űr tar ta lma (próbacső), annál vékonyabb 
legyen a dugón áttolt üvegcső belseje. Jelzőnek a csőre papí rdara-
bot húzunk, amelynek közepén egymással párhuzamosan két vá-
gást csináltunk. 

3. kísérlet. Eszközök: próbacső, szorosan 
beleillő dugó, amelyen légmentesen a r a j z sze-
rint kétszer meghajl í tot t üvegcső van átdugva 

A cső könyökébe cseppentsünk egy kis 
vizet s dugaszoljuk be a próbacsövet! Melegít-
sétek kezetekkel átmarkolva a próbacsöveti 
Majd felső végét csak két u j ja l fogjátok, hogy 
lehűljön! 

A három kísérlet eredményét összefog-
laljuk. 

A víz rendellenes viselkedéséről későbben 
szólhatunk. 

Váj jon a hőmérő beosztása tetszés szerint 
készül? Akkor két különböző gyár tmányú bi-
zonyára nem muta tná ugyanazt a fokot! 

4. kísérlet. Olyan hőmérőt, amelynek be-
osztása az üvegen magán van, beleállítunk 

jégdarabkák és kevés víz keverékébe. Figyel jük meg, hol állapo-
dik meg a higany szál? Mozog-e tovább? Óvatosan melegítsük a 
jeges vizet tartalmazó edényt. Mikor kezd a higanyszál emelked-
ni? így ál lapí t ják meg a' beosztás 0 fokát, a víz fagypontját . 

5. kísérlet. Széles szájú lombikot vízzel félig öntünk s száját 
kettős furatú' dugóval bedugjuk. Az egyik fúraton a hőmérőt á t -
dugjuk, a másik fúrat a gőzöknek enged szabad útat. Amíg a víz 
fcrrásba jön, a tanulókkal megfigyeltetjük a forrást megelőző je-
lenségeket és a hőmérő fokozatos emelkedését. A hőmérő lehető-
leg a 100° jelzésig az edényben legyen, azért ehhez 100°-on felüli 
beosztású hőmérő alkalmas. Ha a légnyomás 760 mm-né l kisebb, 
a forrás 100° előtt beáll. Megfigyeltetjük, hogy a higany tovább 
nem emelkedik. 

A víz íoráspontja a második alappont. 
Ezután tárgyal juk a három ismeretes beosztást, a hőmérők 

különféle fajai t , min t szobahőmérő, orvosi lázmérő; mikor alkal-
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masabb a higanyos és mikor a borszeszes hőmérő? A mindennapi 
életben nem használatos lég- és fémhőmérők tárgyalása ezen a 
fokon nem szükséges. 

A hőmérő készítése az eddig tanultak ismétlése tu la jdon-
képen. 

Hajszálvékony csőbe se higanyt, se vizet nem lehet egysze-
szerűen beönteni. Hogyan lehet a higanyt tehát belejuttatni a csö-
vön át? A levegő nyomását kér jük meg rá, meg a meleget. Le ra j -
zoljuk a táblára a még üres hőmérőcsövet, amelynek alsó vége 
zárt gömb, a felső kiöblösödik. A tanulók maguk is lassan 

reájönnek a menetre. Először a felső kiöblösödő részbe 
higanyt öntenek, azután melegítik az alsó részt. A meg-
melegedett levegő kiterjed és áttér a fölötte levő h iga-
nyon. Lehűtve a levegő összehúzódik s a külső légnyo-
más a higany egy részét benyomja a csőbe, ismételt 
melegítéskor a még bentmaradt levegő és higany ismét 
kiterjed, lehűtéskor ú j r a higany jut be. Ezt a műveletet 
addig folytatják, míg az összehasonlítás céljából mel-
lette levő hőmérő higanyszálával egyenlő magasan áll 

az ú j és teljesen lehűlt hőmérő szála is. De be kell az-
után felül forrasztani, nehogy a higany kiömölhessen 
(mérges, párolog). Mi van a kész hőmérőben a higany 
fölött? Nem lehet levegő, mert az akadályozná a h igany-
szálat emelkedésében. Hogyan lehet eltávolítani? Ismét 
melegítéssel. Mikor a higany a cső felső végét eléri, be-
forrasztják az üveget. Azután jön a tokba-foglalás és 
beosztás munká ja . 

A tanszerkereskedésekben kapható üres hőmérő-
csővel demonstrálhat juk is a higannyal való töltést. Ha 
ebből azután ismét el akar juk távolítani a higanyt, ak-
kor nyílásával lefelé fordítva kell melegíteni és hűteni 
többször egymás után. 

Csak alappontokkal ellátott hőmérő is kerülhet szer-
tárunkba, amelyen a fagypont és forráspont E. P., i l-
letve S. P. betűkkel (Erfr ierungspunkt és Siedepunkt) 
vannak jelölve. 

A hőokozta kiterjedés körében sok példa beszélhe-
tő meg. Telefon, távíró és antennadrótok télen és nyá-
ron. A vasúti sínek között levő hézag. A kerék vasab-
roncsát melegen húzzák fel. Zománcos edények máza 

lepattog, ha üresen tesszük a tűzhelyre, mert a vas és a zománc 
nem egyformán terjed ki. Ha a forró lámpaüveget hirtelen h i -
deg tárgy (pl. víz) éri, elpattan. Tűzhelyre tett üres pohár fe-
neke leválik. Hogyan kell beszorult üvegdugót kivenni? A fog-
zománcra milyen a hideg, vagy forró étel hatása? Ugyanez a 
m u n k á j a a hőmérsélctnek a ta la j aprózásában. Bútorok pattogá-
sa a fűtött szobában. Stb. 
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A vasútaknái használják a következő táblázatot, amely 12 m 
hosszú síneknél alkalmazandó illesztési hézagokat adja: 

— 26 C° 
0 „ 

+ 30 „ 

14 mm, 
10 „ 
3 „ 

— 20 C° 
+ 20 „ 
+ 35 „ 

13 mm, 
8 „ 
2 „ 

— 1 0 C 0 
+ 20 „ 

12 mm 
6 „ 

Hővezetés és hősugárzás. 

Kiindulási pontul az a kérdés szerepelhet, hogyan is véde-
kezünk a meleg és a hideg ellen? 

A tanulók megfigyeléseit és tapasztalatait meghallgatva, sok 
támpontot kapunk a haladásra. Előre kitervezni ezért bajos, csak 
annyit lehet körvonalaiban rögzíteni, hogy mennyit óhaj tunk 
feldolgozni. 

A hideg ellen melegen öltözünk. Mibe? Vastag pamut, gyap-
jú, szőrme ruhákba,, dunyhával, vagyis madártollakkal taka-
rózunk. Pedig ezek a levegőt jobban átengedik, mint a vas pél-
dául! Nem volna tanácsos vasruhába öltözni. Forró napon a 
vasúti sín kibírhatatlan tüzessé lesz. Télen a vastárgyak nagyon 
hidegek. Az anyagok nem egyformán viselkednek a meleggel 
szemben. A tüzet vassal igazgatjuk, de a vasat nem fogjuk csu-
pasz kézzel. Gyorsan átmelegszik. Milyen anyagok melegszenek 
meg gyorsan? Fémek. Vájjon minden fém egyforma gyorsan ve-
zeti a meleget? 

1. kísérlet. Kimutatása annak, hogy a különböző fémek veze-
tése nem azonos. 

Legegyszerűbb módja, hogy a tanulóknak egy vas- és egy 
rézhuzalt adunk. Két kezükkel úgy tartsák az egyenlő hosszú és 
vastag huzalokat a lángba, hogy végük összeérjen. Melyiket ér-
zik előbb melegnek? Ha más anyagú huzal, vagy rúd is van, ezek 

egyikével ismét hasonlítsák össze. Azután fapálcikát, üvegszeletet 
vagy rudat. 

Másik módja, hogy különböző egyenlő vastag drótokat (pl. 
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vas, vörösréz, sárgaréz, nikkelin) a ra jz szerint összecsavarunk s 
mindegyiknek a végére (didaktikailag jó több helyen is) kis gyer-
tyaanyag-golyót illesztetünk. A készülék csomópontját tar ta t juk 
a lángba. 

¡Szivaros doboz oldalába fúr t lukakba egyenlő vastag, külön-
böző anyagú rudakat erősítünk, ezekre egyenlő távolságokra 

vagy sárgaszínű papiros reáragasztva. Ez a festékanyag leg-
többször ezüsthiganyjodid, amelyik a meleg hatására narancs-
színű lesz, tehát nem kell reá könnyen olvadó anyagot tennünk. 

Ez az anyag készen ís kapható. Előállítása körülményes. 
A jó vezetők testünkhöz, vagy testünktöl gyorsan elvezetik 

a hőt, ezért nem alkalmasak ruhának. 
Qaratitatiwé is tehetjük kísérletünket, ha a viaszgolyókat 

egyenlő távolságokra helyezzük a rudakon és egy-egy rúdon a 
golyók leesésének idejét feljegyezzük, azután grafikont készítünk, 
ahol ugyanazon anyag adatait folytonos vonallal összekötjük. 

2. kísérlet. Rossz fémszita darabját tartsátok a lángba! Át-
hatol-e r a j t a a láng? Tar tsunk föléje égő gyufát! Átmegy a gáz? 
Miért nem gyullad meg? 

Ismételjük meg a kísérletet, de vár juk meg, mikor gyullad 
meg gyúj tás nélkül1 is a gáz a szita fölött! 

Pár szóval ismertet jük a Davy-féle biztonsági lámpát. 
A folyadékok közül leggyakrabban a vízzel van dolgunk. Jó 

vezető, vagy rossz? 
3. kísérlet. A próbacsövet 3/4-ed részéig töltsétek vízzel. Al-

jánál fogva rázás nélkül tartsátok a víz felső részét a lángba! 
Felül a Víz már forr, alul még nem érezhető jelentősebb 

meleg. 
Demonstrálás esetén egy kis darab jeget, amely belefér az 

edénybe, fémdróttal körülcsavarunk, hogy az edény fenekére 
sülyedjen s azután a víz felső részét forrásig hevít jük. Az egész 
osztály láthat ja , hogy a jég nem olvad el. 

A demonstrációt ezüsthiganyjodiddal úgy végezzük, hogy a 
vele bekent papirost a hengeres edény oldalára ragasztjuk. Elő-
ször hideg vizet öntünk az edénybe, azután az edényt oldalt dönt-

gyertvaanyagból golyókat ragasz-
tunk s a dobozba a tanár által 
már megmelegített homokot ön-
tünk. A rudaknak a dobozba 

^ be kell nvúlniok. 
Ez utóbbi az u. n. Ingenhous-

készülék. Ezeket kétféle módon 
készítik. Az egyik fa j tánál a kü-
lönböző anyagú rudakra viasz, 
vagy paraf in golyókat kell t a -
pasztani, a másiknál a rudak 
sárga festékkel vannak bevonva, 
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ve óvatosan reá rétegezünk meleg vizet. Lassan függőleges hely-
zetbe hozva az edényt, a melegérző papíron jól látszik a víz 
rossz vezető volta. 

Nem szoktunk arral nézve kísérletet végezni, hogy a jég mi -
lyen hővezetés szempontjából, hanem erre következtetünk abból, 
hogy a mélyebb vizek nem fagynak be fenékig. Az eszkimók hó-
ból, jégből építik kunyhóikat s még tüzelnek is benne. A meg-
szokottság szinte zavarba ejti az embert, ha megkérdik, hogy 
forró nyári napon miért marad hideg a jégbe tett ital, étel? Hát 
mert a jég hideg! Ha a jég jól vezetné a meleget, nem tar taná 
azokat hidegen. Csakugyan felesleges a kísérletet, egy darab jég 
végét a tűzbe tartani, végrehajtani. De a figyelmet erre már most 
fel kell hívni. 

A levegő hőszigetelő képességét kísérletileg nem szoktuk ki-
mutatni , miután azokban a vezetés nem .választható szél a su-
gárzástói és áramlástól. Az egyik ajánlott kísérlet szerint a meg-
gyújtot t gyufaszál alá és fölé tartsuk kezünket, vagy a termosz-
kópot. A sugárzás és á ramlás is benne van a kísérletben, nem-
csak a vezetés. Másik kísérlet szerint üres próbacső felső végét 
tar tsuk alul fogva a lángba, hosszú ideig nem érezzük a mele-
get. A tanulók könnyen arra gondolnak, hogy lehet csak az üveg 
az oka, miután azt tap in t juk közvetlenül, nem a levegőt. 

Ezek helyett hivatkozhatunk a tapasztalatokra. Szoros ruhá -
ban jobban iázunk, szűk cipőben könnyebben megfagy a láb. Az 
ablakokat kettős táblával készítik. Szalma, vagy nádtetős pad-
lás hűvösebb. Szalmával védjük a kútcsöveket a befagyás ellen. 
A betontéglák belül üregesek. A főzőládát szalmával bélelik ki. 
Hidegben a madár felborzolja tollait, stb. 

Ha az erősen befűtött vaskályhától pár lépésre állunk, sok 
levegő van közöttünk s mégis érezzük a kályha melegét. Pedig 
a levegő nem vezeti a hőt. Ennek dacára égeti a meleg azt az olda-
lunkat, amelyik a kályha felé van fordítva. Ha kezünket arcunk 
és a kályha közé helyezzük, nem süt többé. 

Honnan kapja a Föld a legtöbb meleget? A Napból. Hallot-
tátok már, mi van a Föld és a Nap között? Kevés levegő és az-
után semmi. Mégis eljut hozzánk a Nap melege. Hogyan? Sugár-
zás a lakjában. A kályha is sugározza a meleget. Láthatók ezek 
a sugarak? Miért látható akkor a napsugár? Mert azzal nem csak 
meleg sugarak érkeznek hozzánk. 

A hősugarak sugár természetét könnyű bizonyítani annak, 
aki már tanult a fénysugarak visszaverődéséről, töréséről, stb. 
mert ezeket be lehet mutatni és összehasonlítani a hősugaraknái 
is. Kezdőfokon m a j d a fénytannál kell utólag erre rámulatni . 

Kísérleteinkkel ki kell mutatni , hogy a felfogott hősugarak 
mennyisége függ a sugarak és a felfogó felület hajlásszögétől, 
hogy a fekete színű anyagok felfogják, a fehérek visszaverik a 
hősugarakat . 
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1. kísérlet. A meggyújtott gyertya vagy lámpa mellé tegyük 
tenyerünket a lánggal párhuzamosan és lassan fordítsuk el ke-
zünket! 

Tapasztalat, hogy azon a háztetőn olvad gyorsabban a hó, 
amelyikre a Nap sugarai merőlegesen esnek. 

2. kísérlet. Meleg, napos időben tegyünk a napra jól kicsiszolt, 
egy krétával fehérre kent és egy bekormozott ólomlapot. Melyik 
melegszik meg gyorsabban? 

Télen, h a van hó, tegyünk a napsütötte hóra egy darab fe-
hér és fekete papirost, vagy szövetet. Melyik alatt olvad el h a -
marabb a hó? 

Ugyanabba a meleg vízbe állítsunk két egyenlő hőmérőt s 
amikor a víz hőfokát átvették, az egyiknek alsó részét fehér, a 
másikét fekete papírral burkoljuk be. Figyeljük a hőmérők hi -
ganyszálának sülyedését! 

A megbeszélendő jelenségek a következők lehetnek. 
A vastag takaró a meleg tárgyakat melegen, a hideget hide-

gen tar t ja ; hogy lehet ez? Miért fedik a krumplivermet szalmá-
val? Miért, nem építik hideg égalj alatt a házakat kőből, hanem 
fából? Mi az előnye és hátránya a vaskályhának és a cserépkály-
hának? Mikor fagy ki az őszi vótés? Miért nem fagy be a víz a 
jég alatt és mennyiben jó ez? Miért tesznek télen a kerékpár 
kormányrúdjára rossz hővezető burkot? Miért érik előbb a ház 
falán futtatott szőlő, mint a szabadon álló? Miért védi a füst a 
gyümölcsöst a korai fagyok ellen? Miért nem kell fagytól félni, 
ha erősen felhővel borított az égbolt? Hogyan védjük meg búto-
rainkat a kályha melege ellen? 

Fűtés és szellőztetés. 

A fűtés problémája alkalmas a hőmennyiség fogalmának 
bevezetésére, a melegség forrásainak és az áramlásnak tárgyalá-
sára. A kalória értéknek gyakorlati hasznát elsősorban a tüzelő-
anyagok megválasztásában kell keresnünk. Elég helytelenül ez-
zel nem szoktunk törődni bevásárlásainknál. Ha pedig a keres-
kedő ajánlatában megadja az illető tüzelőanyag kalória-értékét, 
a legtöbb ember nem érti, miről van szó, ezért kalkulálni sem ké-
pes, vájjon az ár más tüzelőanyaggal összehasonlítva előnyös-e? 
Nem az a fontos tehát, hogy a különböző tüzelési rendszerekről 
sokat beszélgessünk, amelynek nagy részét tanulóink úgyis is-
merik, hanem hogy annak valami hasznát is vehessék életük-
ben. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tanulóknak a tüzelésre vo-
natkozó ismereteit nem rendezzük, hanem hogy ezeken kívül va-
lami úja t is kell nyújtanunk. 

Hogyan gondoskodunk télen a szoba kellő hőmérsékletéről? 
Hogyan történik a befűtés és fűtés? 

Papírt, reá fenyőfát, arra keményfát teszünk. A gyufa fe-
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jét hozzádörzsöljük a doboz oldalához. Mit hoz létre a dörzsö-
lés? Meleget. 

Ettől kezdve, hogy a befűtés fonalát el ne veszítsük, az egyes 
cselekvéseket a táblára feljegyezzük. 

1. kísérlet. Dörzsöljétek sebesen egymáshoz tenyereteket! Hol 
tapasztatható még, hogy dörzsöléssel meleg keletkezik? 

Reszelés, fűrészelés, tengelysürlódás. Zsinegen végig rántva 
kezünket, égési sebet okoz. A légszivattyú hengere kimelegedett. 
De ütéssel is keletkezik meleg! 

Mielőtt a gyufát ismerték volna, hogyan gyújtottak tüzet? 
Acélt ütöttek kovakőhöz. 
2. kisérlet. Üssétek össze erősen tenyereteket! Elég! 
Hol tapasztal juk ennek hatását? Két kő összeütése (gyerekek 

szeretnek vele játszani), acél-kova szerszám, robbanó anyagok 
ütésre lángra lobbannak. 

Dörzsölésnél, ütésnél megváltoznak az anyagok? Nem. Mi 
hozza létre a meleget? Fizikai munka . 

Egy szál gyufát meggyúj tunk és e l fúj juk. 
Dörzsölés után lángra lobbant aj gyufafe j anyaga, az is me-

leget ad, nagyobbat, mint a dörzsölés, mert a papír is meggyul-
lad tőle. Változott-e a gyufafej anyaga? Igen, mert többé nem 
gyullad meg dörzsölésre. U j junk között szétmálik. Anyaga meg-
változott. Az ilyen változás nem fizikai, hanem vegyi, vagy ide-
gen szóval kémiai változás. 

Ilyen változás történik az égetett mészkővel is, ha vízbe 
dobjuk. 

3. kisérlet. Égetett mészkődarabkát dobjatok a próbacsőben 
levő vízbe (az égetett mész friss legyen!). Mit éreztek? 

A gyufa melege már elegendő, hogy a papírt lángra lobbant-
sa. Milyen változáson megy át a papiros, miközben meleget ad? 
Miért nem a fenyőfát gyú j t juk papír nélkül, közvetlenül? Nem 
elegendő a( gyufa melege. A papírtól a fenyőfa, attól a kemény-
fa s attól végül a szén is lángra lobban. Milyen változással adnak 
ezek meleget? 

Mély bányákban kell-e fűteni? Miért nem? Mi bizonyítja, 
hogy a Földnek van saját melege is? Artézi kútak, tűzhányó he -
gyek. Elegendő a Föld belső melege az élőlényeknek? A Nap me-
lege a legfőbb forrás. 

Miért égetünk a kályhában egyszerre sok szenet, hiszen 
egy kicsiny darabka hőmérséklete ugyanannyi , mint a soké? Ha 
fürdeni akarunk, miért melegítünk sok vizet? Hiszen a sok víz se 
lehet 100°-nál melegebb? Nem volna elég egy liter vizet felfor-
ralni és beleönteni1 a kádban levő hideg vízbe? 

Kevés szén, vagy kevés víz kevés meleget is tartalmaz. A 
melegnek tehát nemcsak erőssége, hőfoka fontos, hanem menv-
nyisége is. Egy liter 100 fokos vízben kevesebb meleg van elrak-
tározva, mint egy hl 100 fokos vízben. A melegmennyiség 



mértékegysége annyi meleg, amennyi egy liter vizet egy fokkal 
melegebbé tesz. Ennek neve kgkaloria. Mennyi meleget vesz fel 
10 1 víz, ha, I8°-ról 50°-ra melegítjük? 

4. kísérlet. Két kicsiny cipőkrémes doboznak fedelét k iadjuk. 
Az egyikbe lemért 3 g papírt teszünk. 

A próbacsőbe öntött víz hőfokát mérjétek meg a hőmérővel! 
Tartsátok a meggyújtott papír fölé és ismét mérjétek le a víz hő-
fokát! 

Most a második dobozfödélbe öntsetek 3 g borszeszt és láng-
jába tartsátok a vízzel telt próbacsövet! Hőfokát mérjétek le! 

A papír, vagy a borszesz adott több meleget? 
A tüzelő anyagokból egy-egy kg nem ugyanannyi mele-

get ad. 
Mit jelent az, hogy egy kg koksz kalóriája 8000? Egy kg 

koksz, h a minden kiadott melegét fel tud juk használni, 8000 1 
vizet egy fokkal, vagy 4000 1 vizet 2 fokkal, vagy 1000 1 vizet 8 
fokkal, stb. tud melegebbé tenni. 

A következő anyagok árát tudakoljuk meg és állapítsuk meg, 
hogy egy kalória meleg mennyibe kerül a különböző anyagokból? 

* Világítógáz 1 kg- ja ad 11000 Kai, koksz 8000 Kai, faszén 
7600 Kai, porosz szén 7000 Kai, pécsi szén 6300 Kai, ba rna szén 
5000 Kai, száraz fa 4500—5000 Kai, alkohol 7000 Kai meleget. 

5. kísérlet. Egyenlő súlyú vas és( vörösréz, vagy vas és ólom 
hengert, illetve kockát adunk a tanulók kezébe, azonkívül két 
vastag gyertyát egymás mellé kötve. 

Mindkét kockát tegyétek a forró vízbe s adott jelre helyezzé-
tek egyik élével a gyertyák közébe a két testet! 

Melyik test hőfoka volt kivételkor magasabb? Mindkettő 
ugyanolyan hőfokú, mint a víz. Melyik vett fel ebből a hőfokból 
nagyobb mennyiséget? Miből következtetünk erre? Az egyik több 
gyertyaanyagot olvasztott meg, mint a másik. 

Mit jelent az, hogy a vörösréz tovább tar t ja a meleget? A vas, 
vagy a cserépkályha tar t ja tovább a meleget? Mit jelent ez? Me-
lyik melegszik át hamarabb? Miért? A cserép több meleget 
vesz fel, amíg bizonyos hőfokra felmelegszik, mint a vas. Miből 
készül a bádogosok forrasztó pákája? Miért? Miért hü l nehezeb-
ben a forró zsíros étel, mint a zsírtalan? 

Vájjon a tüzelőanyag minden melege felhasználódik a szoba 
fűtésére? Eltávozik nagy része a kéményen. Miért nem dug-
ják be? 

6 .kísérlet. Tányérba öntsünk vizet, ebbe állítsunk égő gyer-
tyát! Helyezzük reá a lámpaüveget és fedjük le egy darab papír -
ral azt. A lángnak fr iss levegőre van szüksége, különben elal-
szik. 

7. kísérlet. Állítsuk az égő gyertyát az asztalra és helyezzük 
reá a lámpaüvegei! Megint csak elalszik, pedig most lehetne le-
vegője! 



ki < 
mei 

Keménypapirosból vágjunk ki T 
alakot, amelynek szára kb. olyan szé-
les, mint a lámpaüveg belseje! Gyúj t -
suk meg a gyertyát és a lámpaüveget 
helyezzük reá, azután tegyük a lám-
paüvegre a papírt úgy, hogy a szára a 

cső belsejébe lógjon! Tar tsunk a ke-
ménypapír mindkét oldalához keskeny 
selyempapírszalagot! Hog}ran mozog 
a levegő? 

Két ceruzára emeljük fel a lámpa-
üveget és vegyüli ki belőle a papirost! 

Tartsatok az üveg fölé papírszeletet! 
Mit mutat? A levegő felfelé áramlik. 
Szórjatok az aljához finom krétaport! 
(Terpentinbe mártott gyufa erősen 
füstöl s a füst mu ta t j a a levegő á ram-
lását.) 

Mire való a kályha alsó nyílása? 
Hogyan lehet vele szabályozni a fű -

test? Mire való a kémény? Hol jön a szobába friss levegő? Hasa-
dékokon. A friss levegő egészség, szervezetünknek épen úgy szük-
sége van reá, mint a tűznek. Hogyan szellőztetünk? A kinyitott 
ajtó, vagy ablakon mindenüt t egyszerre tódul ki a belső levegő 
és csak azután jön be a külső? Hogyan lehetne meggyőződni a r -
ról, hogy a kinyitott aj tó vagy ablak melyik részén jön b ; a h i -
deg levegő? 

8. kísérlet. Égő gyertyát ta r tunk aj kissé kinyitott ajtó, vagy 
ablak különböző magasságába. Ezt csak a tanár, vagy valame-
lyik tanuló demonstrál ja. 

Alul befelé jön a levegő. Ez hideg. Felül kifelé áramlik. Ez 
meleg. Mindig felül van a meleg levegő? 

Az óra előtt két hőmérőt helyeztünk el. Az egyiket egy sa-
rokba a padlóra, a másikat a mennyezet közelébe ütött szögre. 
Most levesszük és leolvastatjuk a hőfokokat róluk. 

Tapasztaltátok már , milyen meleg van a fűtőit szobában a 
magasban? Hogyan jut fel a meleg levegő? Miért helyezik a szel-
lőztető nyílásokat a termek felső részébe? 

9. kisérlet. A lámpa lángja fölé olyan távolságba, hogy meg 
ne gyulladjon, tartsatok papírszeletet! Mit mutat? 

Ha a pincében elhelyezünk egy nagy, teljesen zárt edényt, 
amelyből az épület magasabb részeibe csövek ágaznak ki, le-
het-e vele fűteni a helyiségeket? Hogyan és miért? Ez a központi 
légfűtés. 

Milyen változást hoz létre a meleg a légneműekben? Kiter-
jednek. Melyik sűrűbb, nehezebb, egy liter hideg, vagy egy liter 
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íorró levegő? Vízzel lehetne-e központi fűtést berendezni, miért 
és hogyan? 

Mi az előnye a központi fűtésnek? Mi a hátránya? 
A fűtés és szellőztetés kérdése természetesen nem meríthető 

ki egy óra keretében, annyi órát pedig, amennyit a tétel teljes ki-
merítése kívánna, nem fordíthatunk reá. 

A melegmennyiségre és fajmelegre vonatkozó rész tar talmi-
lag kevésnek látszik, azonban a kötött idő és a gyakorlati életben 
való kevesebb alkalmazásuk nem engedi meg, illetve feleslegessé 

teszi a téma bővebb kimerítését. Aki ezt kevés-
nek véli, bőven találhat idevonatkozó demon-
stráló és tanulókisérletet, de ezek lényegesebb 
dolgoktól sok időt fognak elvenni. 

Ilyen kísérletek a következők: 
1.100 cm3 vizet melegítsünk lángon egv 

percig, majd olvassuk le hőfokát. Azután 200 
cm3 vizet egy percig, szintén olvassuk le. 

2.100 cm3 vizet melegítsünk 
színtelen lángján egy percig, azután színes 
lángján, végül borszesz lángon. Az eredmé-
nyeket hasonlítsuk össze. 

3. Keverjünk össze 20°-os és 5G° -os egy-egy 
liter vizet. Mennyit ad át az egyik és meny-
nyit vesz át a másik a melegből? 

4.20°-os liter vízbe tegyünk egy kg-os vas-
súlyt, amelyet víz segítségével 50°-ra felme-
legítettünk. Mennyit ad át a vas a melegből? 

5. Készítsünk papírkígyót: a papírra r a j -
zoljunk spirális vonalat és vágjuk ki. Helyez-
zük dugóba szúrt kötőtű végére és tartsuk a 
kályha, vagy láng fölé. 

G. A rajzban közolt összeállítással demon-
strálhatjuk a melegvízfűtést. A felső edény-
be hőmérőt helyezünk, az, alsó alá pedig lán-
got. 

Bunsenégő 

Hőokoztc áramlások a tengerekben és a levegőben. 

Ebben a körben a tanulók ismereteit, amelyek nagy részét a 
földrajzban szerezték, fizikai szempontból rendezzük. Itt m u -
ta t juk be a felmelegedett víz áramlását más módon. A rajz sze-
rint meggörbített és gummicsővel összekapcsolt készülékbe mele-
gítéskor pár szem káliumhipermanganát szemet dobunk, amely 
lassan oldódva jól muta t ja színes voltánál fogva a víz áramlását. 
Ugyanezt az anyagot használhatjuk fel tanulókisérletben is. A 
tanulók kisebb lombik vizét melegítik és a káliumhipermangánt 
kis idő múlva beleejtik. 
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Beszélgetnünk kell a szél keletkezésének okairól, az állandó-
és időszaki szelekről, a tengerek nevezetesebb hideg és meleg, 
áramlatairól és azoknak egyes világrészek kl imájávai való össze-
függéséről. Szemléltető eszköz egy földgömb. 

A következő táblázat a lapján hosszabb időre szóló megfigye-
lő feladatot adhatunk. 

Szélerősség 
Ismertető jele Sebessége rövid Szóbeli kifejezése Ismertető jele Sebessége 

jelzése 

0 szélcsend Füst egyenesen száll 0 m/mp 0 
tel 

0 m/mp 

1 gyenge légáram Füst majdnem egyo- 1'7 „ gyenge légáram 
neson száll 

2 könnyű szellő épen csak érezhető 3 4 . 

3 gyenge szól a faleveleket már moz-
gatja 

5 3 „ 

4 mérsékelt szél kicsiny faágakat is 7-4 „ mérsékelt szél mozgat 
5 élénk szél nagyobb faágakat is 

mozgat 9 o ., 

6 erős szól fütyülését hallani 11-8 „ 

7 nagy szél kisebb fatörzseket 
mozgat 14 

8 viharos szél nagy iákat is mozgat 1 6 5 „ 

9 vihar cserepet lever, kis iá- 19 9 vihar 
kat kitör 19 

10 teljes vihar nagy fákat kitör 22 

11 súlyos vihar nagy puszlítást végez 26 

12 orkán házfalakat is ledönt 40—50 „ 
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A légköri csapadék. 

Ebben a tételben a víz játsza a főszerepet; forrása és párolgá-
sa, ez utóbbi a telítettség fogalmával függ össze, de szerepel ben-
ne a víz fagyása és olvadása is. 

Miután' ennyi anyagot egy órán nem lehet elvégezni, a főcél 
kitűzése után a feldolgozandó anyagot apróbb egységekre bont-
juk. 

Csapadéknak nevezzük az esőt, jégesőt, havat, harmatot és 
dért. Különböző anyagok ezek? A víz különböző formái. Honnan 
kerül a levegőbe víz? Első célkitűzés: miképen változik át lég-
neművé a víz meleg hatására? 

1. kísérlet. Próbacsőben vizet melegítsetek forrásig! A hő-
mérővel állandóan figyeljétek hőemelkedését és a forrás jelen-
ségeit! 

Először a vízben elnyelt levegő távozik el, ma jd elkezd zúg-
ni, a fenéken apró buborékok keletkeznek, nagyobbodnak, aztán 
feltörnek a víz felszínére. A hőmérő fokozatosan emelkedik, míg 
100° körül megáll. 

Mi lehet az oka, hogy a keletkező gőzbuborék olyan nehezen 
tör fel a fenékről? Milyen erő nehezedik a vízre? Mit kellene 
megvizsgálni? 

2. kísérlet, demonstráció. 40—50 fokos vizet pohárban a lég-
szivattyú burá ja alá helyezünk s a levegőt ritkítjuk. Felhívjuk a 
figyelmet a manometer állására, ha készülékünkön van. 

Ha nincsen légszivattyú, a kísérletet úgy h a j t j u k végre, hogy 
egy literes lombikban vizet melegítünk kb. 70 fokra, azután 
jól záró dugóval eldugaszoljuk, felfordítjuk és hideg vízzel le-
önljük. Hogy a dugót később könnyebben kivehessük az üveg-
ből (a külső légnyomás nagyobb lesz, mint a belső!), zárt üveg-
csövecskét, vagy üvegrudat erősítünk a dugó egy fúratába. Ha ezt 
kihúzzuk a kísérlet után, a dugó könnyen kijön. 

Miért nem pontosan 100°-nál forrt a vizetek? Mert a légnyo-
más sem egy atmoszféra. 

A következő kis táblázat segítségével végezhetünk korrek-
ciót. 

740—742 mm 99 3° 748—750 mm 99-60 756—758 mm 99 9° 
743—745 „ 9940 7 5 1 - 7 5 3 „ 99"7° 759—760 „ 1C00 
746—747 „ 99-5° 7 5 4 - 7 5 5 „ 9980 

Ha a légnyomásban nagyobbak a különbségek, akkor a for-
ráspont is jobban eltolódik. 

Légnyomás mm-ben 5 9 17 30 55 90 150 235 355 525 760 
Víz forráspontja C° 0 10 20 30 40 £0 60 70 80 90 100 

Légnyomás mm-ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 
A víz forráspontja C° 100 121 134 144 152 159 171 165 176 180 200 



Ezeket az adatokat a tanár részére közöljük. 
Ezzel kapcsolatos kérdések, hogy miért bajos magas hegyen 

hüvelyeseket megfőzni, a zárt edények (Papin-fazék) előnye. 
Vájjon minden folyadék egy légköri nyomásnál 100 fokon 

forr? 
3. kísérlet. Többoldalú munkamóddal összehasonlításra al-

ka lmas eredményeket kapunk rövid idő alatt. 
Egyes csoportok kettős fura tú dugóval ellátott lombikokat 

kapnak és ugyanabba a vízmennyiségbe különböző súlyú 
konyhasót, szalmiáksót, rézgálicoldatot, slb. Az oldatot elkészít-
ve a dugó egyik fúra tán áttolják a hőmérőt úgy, liogy gömbje a 
folyadékot ne érje. A folyadékot forrásig melegítik. 

Egy-két csoport, lángoktól távol, borszeszt kap próbacsőben. 
Nem szabad lángon felmelegíteni, hanem meleg vízbe (kb. 80°-os-
ba) belemártják. A borszesz forráspont ja 760 m m légnyomás-
nál 78-4°. 

Miért nem emelkedik a forrásban levő víz hőmérséklete ren-
des körülmények között 100 fokon feliil? A forrás alatt szolgálta-
tolt meleg munkát végez, amikor a vizet gőzzé alakít ja. A vízgőz 
sok meleget visz el magával. Honnan veszi ezt a meleget? 

Hova lesz a vízgőz? Elnyeli a levegő, eltűnik benne, mint cu-
kor a vízben. 

A napokig tányérban hagyott vízzel mi történik? Szintén el-
tűnik. Keli-e a párolgáshoz is meleg? 

4. kísérlet. A hőmérőre vattát erősítsetek cérnával! Jegyezzé-
tek fel a hőmérő állását! Mártsátok be a vattát (csoportonkint 
m á s - m á s folyadék) vízbe, borszeszbe, étherbe és mozgassátok 
gyorsan a levegőben! Vigyázz, ne vágd neki valaminek a hő-
mérőt! 

Olvassátok le a hőmérő állását! Nedves-e még a vatta? Hova 
lett a folyadék? Miért esett le a hőmérő higanya? A párolgó folya-
dék a meleget a hőmérőtől vette el. 

Mi a szerepe az izzadásnak? Miért marad likacsos agyagkor-
sóban hideg a víz forró nyáron is? Stb. 

Mikor szárad gyorsabban a mosott ruha? Melegben, vagy szél-
ben. Hideg télen nem szárad ki? Minden hőmérsékleten párolog 
a víz! 

Nem feltétlenül szükséges kísérlet gyorsan párolgó folyadé-
kok (étheor, szénkéneg) segítségével vizet fagyasztani. Üveglapra 
óraüveget helyezünk, a lá ja egy kevés vizet eresztünk s az óra-
üvegbe éthert öntünk. Üvegcsövön át f ú j j u k az éthert, hogy gyor-
sabban párologjon. Az óraüveg csakhamar az üveglaphoz fagy. 

A telített gőzök bemutatásához a Torricelli-kisérletet hasz-
nál juk úgy, hogy töltéskor a higany fölött kb. 10 cm üres részt 
hagyunk, amelybe éthert öntünk. Befogjuk, felfordí t juk és h i -
ganyba merí t jük. A cső felső végének oldalt való hajtogatásakor 
hol több, hol kevesebb éther csapódik le, mint folyadék. Miért 
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nem áll a higany 760 m m magasan? Az éthergőzök nyomása szo-
r í t ja le. 

A telítettség fogalmát legjobban sóoldattal lehet a tanulók 
részére érthetővé tenni. 

5. kísérlet. Próbacsőbe öntött vízbe tegyetek konyhasót két 
cm magasan! Rázzátok a csövet, száját u j ja l befogva, amíg felol-
dódik a só! 

Ha mind feloldódna, még tetetünk hozzá, hogy a fenéken 
marad jon fölös só. Tud-e a víz több sót feloldani? Tele van vele, 
nem fér több bele. 

Melegítsétek a sóoldatot és időnként rázzátok fel! Mi történt? 
A só mindig kevesebb. A meleg víz többet tud felvenni. 
Hideg vízbe mártva hűtsétek le! A só fölös része kiválik. 
Tapasztalható-e hasonló jelenség a vízgőzzel is a levegőben? 
A zárt konyhában télen a főzés megkezdésekor a gőz eltűnik 

a levegőben, elnyeli a levegő. Egyszerre csak tele lesz, többet a 
levegő felvenni nem tud, a gőz látható lesz. A hideg falon, ablak-
üvegen, amelyek körül hidegebb a levegő is, ebből a hideg leve-
gőből kiválik a gőz egy része cseppek alakjában. Vízgőzbe tartott 
hideg tárgyra kicsapódik a víz. 

6. kísérlet. Próbacsőben forral j vizet s szája fölé tarts hideg 
fémtárgyat (pl. zsebkés)! 

Hogy nevezzük a nagy magasságban kivált vízgőzöket? Fe l -
hők. 

Hogyan keletkezik a köd? A harmat? A dér? Az eső? A hó? 
Megbeszéléseink tárgya a csapadékok fontos szerepe, az ég-

haj la t és csapadékok összefüggése. Ezek nagy részét a tanulók 
már a földrajzban tanulták. 

Tárgyal juk általában a víz szerepét a természetben és így 
térünk a víz fagyásának és a jég olvadásának kérdésére. 

Előbb feltesszük az általános kérdést, mi mindent tudtok 
ezekről a dolgokról? 

Nehezen olvad tavasszal a hó és a jég. Ez jó, mert a gyors 
olvadás árvízveszedelmet jelent. Miért olvad a jég csak melegben? 
Mit jelent az, hogy kezünk hidegnek érzi a jeget? Meleget von el 
környezetétől. Egyik kísérletünkben már láttuk, hogy amíg a 
vízben minden jég el nem olvad, a hőmérő ál landóan 0°-ot m u -
tah Hova lesz az olvadás alatt is átadott meleg? 

Vájjon mennyi meleg szükséges egy kg jég felolvasztásá-
hoz? 

7. kísérlet. Egy liter 80°-os vízbe teszünk egy kg havat, vagy 
apróra tört jeget, a hőmérővel kevergetve figyeltetjük a hőmérő 
állását. A jég elolvadásakor is 0° a keverék hőmérséklete! 

Ha a tanulók azt gyanítanák, hogy 0° és 8 0 ° - O ' S víz keveréke 
is 0°-os lesz, csak akkor van szükségünk a következő kísérletre. 

8. kísérlet. Egy liter 0° és egy liter 80° -os vizet összekeve-
rünk. 
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9. kísérlet. Hosszú edénybe öntsünk magosan vizet, fenekére 
bocsássunk hőmérőt és felül tegyünk jégdarabokat. 

A hőmérő nemsokára 4 fokot mutat. A víz; melyik hőfoknál 
a legsűrűbb? Miért úszik a jég a vízen? Ha egy kg 4 fokos vizet, 
azaz egy dm3-nyit megfagyasztunk, a súlya változik-e? Térfo-
gata változik-e? Hol tapasztaljuk, hogy fagyásnál a víz kiterjed? 

Ez a kiterjedés kb. egy tizedrésze a víz köbtartalmának. 

Három tanulókísérlet végezhető ezen az anyagon belül. 
1. kisérlet. Egy próbacső aljába kevés vizet öntünk s köny-

nyen járó, de jól tömítő dugattyút teszünk bele. 
A vizet melegítjük. Mi tolja fel a dugattyút? 
2. kisérlet. Hidegvizet öntve a próbacsőre, hűtsük le! Mi 

nyomta a dugattyút? Miért nem ta r t j a vissza a gőz? 
3. kisérlet. Keménypapírból kivágott korongot szöggel erő-

sítsünk egy deszkadarabra úgy, hogy a kör középpontján men-
jen át a szög és könnyen forogjon raj ta . Mintegy 20 cm hosszú 

papírszalagnak egyik végét erősítsük a körlaphoz a középponton 
kívül. Hozzuk forgásba a korongot a papírcsík előre-hátra húzá-

A tárgyalás módja vagy leíró, vagy történeti kifejlődést kö-
vető lehet. 

A víz forrásánál keletkezett gőzök térfogata 1700-szor na-
gyobb lesz, mint a vízé volt. A gőz sok energiát vesz fel, amikor 
gőzzé alakul;, egy kg 100°-os víz gőzzé alakításához 536 Kalória 
meleg kell. Ezt, illetve ennek bizonyos részét adja vissza munka 
alakjában. 

A zárt térben fejlődő gőz nyomása mindinkább nő. Ennek 
következtében a víz hőfoka is emelkedik. 121°-nál ez a nyomás 
már két atmoszféra, vagyis cnT-kint 2 kg, 152°-nál 5 atm. és 180.°-
nál 10 atm. 

Milyen eszközök szükségesek a gőzt fejlesztő kazánon? Fe-

Á gőzgép és a robbanó motorok. 

sával. Mi az a holt pont? 
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szültségmérő, vagy manometer. Biztonsági szelep. Vízszintmuta-
tó. Ezeket ismertetjük. 

A gőzhenger átmetszeti mintáján, vagy rajzon bemutat juk a 
dugattyú és tolóka mozgását és a gőz útját . 

A gőzgépek típusait felsoroljuk: alacsony és magas nyomá-
sú gőzgépek; lokomotív, lokomobil és stabilgőzgép olyan kifeje-
zések, amelyek gyakran hallhatók, tehát meg kell velük ismer-
tetnünk tanulóinkat. Ez utóbbi nevek magyarázata, hogy loko-
motív olyan gőzgép, amely nem más munkagépek mozgatására, 
hanem csak teherhúzásra szolgál. A másik . kettő úgynevezett 
munkagép. A lokomobil olyan gőzgép, amelynek célja más gé-
peket (pl. cséplőgép) mozgásba hozni, de amellett, ha átkapcsol-
ják, helyét is el tudja hagyni. A stabil gőzgép állandó helyhez 
kötött, beépített gép, amilyeneket gyárakban láthatunk. 

Bá kell mutatnunk arra az óriási változásra, amelyet a gőz-
gépek hoztak létre az iparban, kereskedelemben, a műveltség 
terjedésében és emelkedésében. 

A robbanó motorok szerkezetét vagy a négy-, vagy a két-
ütemű gép dugattyújának és dugattyúházának lerajzolásával 
magyarázzuk. Itt kitérünk arra, hogy ez tette lehetővé az auto-
mobilok és repülőgépek kifejlődését. A gőzgép felett azért van 
óriási előnyben ezeknél a járműveknél, mivel ,80 kg súlyú motor 
100, sőt ma már több lóerőt képes kifejteni, míg a gőzgépek m u n -
kateljesítménye súlyukhoz viszonyítva sokkal kisebb. 

Történeti adatok. 

Archimedes, aki Kr. e. 200 tájékán élt, állítólag szerkesztett 
oly eszközt, amely a követ gőz erejével lökte ki. Ez az állítás 
azonban nem igazolható. Hero Kr. e. 100-ban egy tengelyen for-
gó gömböt készített, ametyből oldalcsöveken kiáramlóit a gőz és 
Segner-kerekéhez hasonlóan forgásba jött. Sokkal későbben Por-
ta (1538—1615) ír le olvan készüléket, amely a vizet fecskendezi 
ki a gőz feszítőerejével. Branca olasz építész (sz. 1571) emberalakú 
edényt készít, amelynek szájából kinyúló csövön áramlik ki a 
gőz és egy kis lapátkereket forgat. Ez a gőzturbina őse. 1663-ban 
Worcesternek jelenik meg egy leírása gőzzel hajtot t szivattyúszer-
kezetről. Egy ilyen gép az egykorú írások szerint működött is az 
egyik bányában, de tökéletlensége miatt nem tudta kiszoríta-
ni a lovak munkájá t . Hautefeuille (1647—1727) puskapor rob-
banógázaival akar ja a vizet felszorítani. A gázok egy dugaty-
tyús hengerre hatnának szerinte. 1680-ban Huygens ehhez hason-
lói tervez. 

Thomas Savary 1698-ban szerkeszt gőzgépet a víznek bá-
nyákból való kiemelésére. Denys Papin (1647—1712) gőzgépe 
egy vizet tartalmazó henger volt, amelynek dugattyúját a kelet-
kező gőz nyomta fel s lehűlve a légnyomás szorítja vissza. Ezt a 
niegoldási módot a Huygens-féle gázgép hatása alatt választót-
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ta. Szerkesztett egy lapátkerekű csónakot, amelyet gőzgépe h a j -
tott s ezzel a Fulda folyón próbálkozott, amíg a hajósok, féltve 
kenyerüket, csónakját szét nem rombolták. Papin szegényen ha l t 
meg Angliában. 

Thomas Newcomen 1705-ben építi meg és 1712-ben tökéle-
tesíti gőzgépét, amelynek elve a Papin-fé le megoldás, de a gőz-
kazánt és a gőzhengert elválasztja egymástól. Első gépénél még 
a munkavégzeitt gőzt kívülről hűtötte le a hengerre öntött vízzel, 
de egy véletlen jobb megoldásra vezette. A henger kissé megrepedt 
s a beszivárgó víz feltűnően meggyorsította a dugattyú vissza-
húzódását. Második gépén már vizet fecskendez be a dugattyú 
gőzterébe. A gőz és víz csapjait ál landóan egy embernek kellett 
felváltva nyitni és csukni. Egyszer Humphrey Potter nevű gyer-
mek végezte a gőzgép mellett ezt a munká t és állítólag, m i -
után szívesebben játszott volna gyermektársaival, zsineggel ösz-
szekötötte a himba karjai t és a csapokat egymással, úgy, hogy a 
gép ezt a munkát önműködőlég végezte. Ezt felhasználva töké-
letesebbé tette gépét Newcomen. 

Ezt a gépet még atmoszferikus gőzgépnek szoktuk nevezni, 
mert az egyik munkaütem a légnyomásra volt bízva. A mai gőz-
gépek első szerkesztője James Wat t (1736—1819). Gyermekkorá-
ban is nagyon szerette már a gépeket, ilyeneket maga is készí-
tett. Majd mechanikus lett s később a glasgowi egyetem mecha-
nikusa. Itt került hozzá egy elromlott Newcomen-féle gép ja -
vításra s ezen végezte tanulmányai t . Ezután megszerkesztette 
gépét, amelyen alkalmazta a kondenzátort; a dugattyú mindkét 
oldalára vezette a gőzt s így gépe teljesen gőzgép lett; csuklós kar -
ral az egyenes vonalú mozgást átváltoztatta forgó mozgássá; 
centrifugális önszabályzó!, szerelt reá. 

Később gyárat nyitott s innen került ki igen sok gépe. m in -
dig tökéletesebb szerkezetben. 1810-ben Angliában már 5000 gőz-
gép volt használatban. 83 éves korában halt meg s szobra a 
Westminster-apátságban van felállítva, mint Anglia egyik leg-
nagyobb f iának. 

Papén után az első gőzhajót Fulton Róbert (1765—1815) épí-
tette meg a Szajnán. Csalódásai után Amerikában megépíti a 
„Clermont" nevű gőzhajót, amellyel 1807. október 7-én New-
Yorktól Albanv városáig hajózik a Hudson folyón, bebizonyítva 
a gőzhajó használhatóságát. 1818-ban kelt át az első gőzhajó 
Amerikából Európába, amely út akkor még 28 napig tartott. 

Gőzhajtotta kocsival először Cugnot József próbálkozott. 
1770-ben építette meg gőzkocsiját, amivel egyik próba a lkalmá-
val egy falnak robogott s miután a kormány veszélyesnek látta 
a kísérleteket, betiltotta. Ilyen kísérleteket végzett még Wil l iam 
Murdock is. 

A síneket először Richárd Trevithick alkalmazta kísérletei-
nél. 
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George Stephenson (1781—1S48) igazi megalkotója a vas-
útnak. Első lokomotív ját' 1814-ben készíti el, azután sokat dol-
gozik, javítgat ra j ta . Első volt az angliai Stockton és Darlington 
között felépített vasúti vonal, amelynek létesítése nagy nehézsé-
gek legyőzése után sikerült csak neki. Hiszen kiváló mérnökök 
is képtelennek találták a gondolatot, hogy egy vaskolosszus ön-
magát meg tudja mozdítani, különösen pedig sima síneken! Csak 
úgy engedték meg a közlekedést, ha a vonat előtt vörös jelző-
zászlót lobogtató ember lovagol a balesetek elkerülése miat t . 
Végleges győzelmet Sitephensonnak a Manchester—Liverpool 
között épített vasúti vonat hozott. Ekkor már öt lokomotivépítő 
pályázik, de Stephenson „Rakéíájá"-t fogadják el. Ettől az idő-
től fogva a vasút rohamosan kezdett fejlődni. Anglia után Euró-
pában először Ausztria épített vasúti vonalat 1831-ben. Magyar-
országon az első vasúti vonal 1840-ben épült meg. 

A robbanómotorok első gondolatát, mint fentebb láttuk, Huy-
gensnél találjuk. A kölni Ottó (Nikolaus) szerkesztett olyan mo-
tort, amelyben puskapor helyett gázt robbantott fel. Ezekkel a 
gépeivel Í867-ben a párisi világkiállításon ér el nagy sikert, 
buzgón dolgozik tovább a tökéletesítésén s ennek lett eredménye 
a négyütemű motor. Diesel Rudolf 1897-ben több eredménytelen 
kísérlet után alkotja meg a róla elnevezett motort. Benz mérnök 
készíti az első benzines robbanómotort, amely egyrészt az auto-
mobil, másrészt a repülőgépek fejlődését tette lehetővé. Világ-
hírűvé vált a magyar Bánki mérnök motora is. 
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Hangtan. 
Kezdő fokon a fizikának egyik legkönnyebb fejezete a hang-

tan. Alig van más olyan részlet, amelynek területén több tapasz-
talata volna a tanulónak, annál is inkább, miután több évig 
rendszeres énektanításban van része, mielőtt a fizika tantárgyai 
közé sorakozna. Ezzel szemben a mechanika és dinamika sokkal 
nehezebb részlet, s mégis legtöbb iskolában a fizikatanítás ez-
zel kezdődik, aminek egyedüli oka az, hogy a tantervben az anyag 
megjelölése a tudományos rendszer szerint történt. 

Elemi fokon a hangtant nem a rezgőmozgás elméletéből épít-
jük fel. Egy-két fogalom akad, amely látszólag feltételezi a me-
chanika ismeretét. így például a hang terjedésének sebessége. 
Ez azonban még akkor sem okozna nehézséget, h a a tanulók az 
i. osztályban még nem számítottak volna sebességeket és ezek 
a lapján különböző feladatokat nem oldottak volna meg, mint 
ahogy pedig tényleg történik. Abból sem származik semmi nehéz-
ség, hogy a hangot adó tárgy rezgését nem hasonl í that juk az in-
ga mozgásához; mert hiszen a rezgőmozgás számbeli törvényei-
re úgy sincsen szükség. Épenígy a rugalmasság fogalmát is za-
var nélkül adha t juk a hangtanban, miután a megszokott sablo-
nos sorrendben is csak itt kerül először szóba. 

A hangtanban előforduló kísérletek megfigyelés szempont-
jából egyszerűek, így a tanulóknak a kísérletezésekbe való be-
vezetésére is természetszerűleg legalkalmasabbak. 

Az egyik tanév végért az ismétlések alkalmával összegyűjtött 
tanulói vélemények is ezt igazolják. 42 tanuló közül 38 ha táro-
zottan sokkal könnyebbnek vall ja a hangtant , mint a mechani -
kai részt. Csak két tanuló megjegyzését közlöm: „A hangtan 
könnyebb, mert környezetünkben jobban előfordul és sokkal ter-
mészetesebbnek vesszük, mint a sokszor bonyolult mechanikát ." 
„A hangtan nem olyan összetett anyag, olyan hétköznapi dol-
gok vannak benne, amivel lépten-nyomon találkozunk az élet-
ben." Mindössze négy tanuló van m á s véleményen, de ezek is 
azért találták könnyebbnek a mechanikát , mert löbb voll a kí-
sérlet. 

Az alsófokú fizikatanítás szinte megköveteli, hogy néhány 
kérdését kint a szabadban tisztázzuk és lássuk, pl. a hang ter je-
dését, a visszhang és utánhangzás tüneményét, stb. H a a szoká-
sos sorrendet követjük, a hang tanra a téli hónapokban kerül 
soi, amikor nem tartózkodhatunk a tanulókkal huzamosabb ideig 
a szabadban, míg h a ezzel kezdjük a fizika tanítását, szeptem-
ber szép napja i lehetővé teszik egy kellemes órával fokozni a 
tanulóknak a fizika iránt érzett kíváncsiságát és kedvét. 

A mechanikai rész nagyobb nehézsége az oka, hogy külföl-
dön kevés nép-, vagy középfokú iskolában kezdik a fizikataní-
tást ezzel. Ha el ismerjük annak a régi és még mindig igaz peda-
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gógiai tételnek helyességét, hogy az egyszerűbb előzze meg az 
összetettebbet, a nehezebbet, akkor nem szabad a mechanikát 
fizikaoktatásunk élére helyezni. 

Jól felépített és kellően indokolt tanmenet esetében bizonyá-
ra a felügyeleti hatóság sem fog rendbontást látni abban, hogy 
nem követjük a tanterv taxativ anyagfelsorolását. Más a felsoro-
lás és egészen más szempontok mértékadók a didaktikai feldol-
gozásban. Csak arra kell még rámutatnunk, hogy jóváhagyott 
tankönyveink is csak a főfejezetek sorrendjében tar t ják be a 
tantervi felsorolást, az egyes fejezetek keretén belül azonban nem. 

A gyakorló polgári iskolában a fizikát a hangtannal kezdjük. 

Hangterjedés, magasság, erősség. 

Minden óránkon nyugodt vidámságú, mosolyra kész han -
gulatban kell lennünk s még ha apróbb dolgokban feddésre van 
szükség, akkor is érezzék a tanulók a tanár szívének melegét, de 
zordságát soha. Mennyivel inkább szükséges ez, amikor a cso-
dálatos kedélytképző zene apró szolgáiról van szó, a hangokról. 
Ne tűnjön fel komikusnak, ha a szigorú fizika tudományának 
óráját víg mosollyal, dallal, vagyis úgynevezett hangulatkeltés-
sel kezdjük. Ne a felnőttek fásult, blazirt lelkével, hanem a gyer-
mek hajlékony, fogékony lelkületével tekintsük a dolgokat s ne fe-
ledjük el, hogy minden tárgy tanárának közre kell hatnia a gyer-
mek teljes egyéniségének kifejlesztésében, nevelnie is kell, nem-
csak tanítania. 

Amikor az osztályba lépek, végigtekintek a tanulóseregen, fo-
gadom a hetes jelentését, engedelmet adok a leülésre. 

'Tudom, nagyon kíváncsian várjátok, mi mindent is fogtok 
tanulni ebben az ú j tantárgyban? Nehéz lesz-e vájjon? Nem ta-
gadom, van benne nehezebb részlet is, amellyel katonásan, ke-
ményen meg kell birkózni minden jóravaló magyar fiúnak. De 
sok olyan részlete van, amely már most sem ismeretlen előttetek. 

Tanultatok énekelni. Soroljátok el azokat a dalokat, amelye-
ket tanultatok! (Kiválasztom ezek közül azt, amelyiket magam is 
ismerem.) Ejnye, ezt a dalt én is szeretem, énekeljük el szépen, 
halkan, kezdjük ezen a hangon! (Hegedűn, ma jd dúdolva meg-
adom a hangot) nehogy túlmélyen, vagy magasan kezdjük. Ha 
nem sokat értenénk a zenéhez, az énektanár szívesen tájékoztat 
előzetesen.) 

Szépen énekeltetek. Az ember egészen felvidámul, ha szép 
éneket, vagy zenét hall. Én nagyon szerencsétleneknek tartom 
azokat, akik megsüketültek, nem hall ják sem a zenét, sem az 
éneket, sem édes szüleik hangját soha! 

Tudok ám én olyan dalt is, amelyet bizonyára egyitők sem 
ismer! Elhegedülöm nektek! (A hegedűn egyetlen hangot játszom 
folyton, legfeljebb erejét és időtartamát változtatom. Csakhamar 
kitör a vidám kacagás, hogy hiszen ez nem is dal!) Ugyan miért 
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nem dal? Mikor lesz a hangokból dal? Kik szoktak úgy muzsikálni, 
ahogy én hegedültem az előbb? (Kis gyermekek.) Mi az, amit ők 
nem tudnak? (Hogyan kell a búrok hangjá t változtatni.) Ti már 
mmdent tudtok a hangról? Ismerkedjünk meg hát a dal, a zene 
kicsi szolgáival, a hangokkal. A nevét már soknak ismeritek kö-
zülök, c, d, e, í, stb. De arról nem volt szó az énekórán, hogyan is 
keletkeznek, hogyan élnek és ju tnak tova! 

Nemcsak mi tudunk hangot adni, hanem a tárgyak is. Sorol-
jatok fel hangot adó tárgyakat! (Ha valamelyik tanuló pl. azt 
mond ja : a zongora, egyetlen kérdéssel terelem a helyes irányba. 
— Vájjon a zongora lába vagy f á j a ad ja a hangot?) 

Bizonyára muzsikált már közületek egypár fésűre teH papi-
rossal! Mit éreztetek? Mi okozhatta? (Erősen csiklandozza az 
ajkakat , rezeg.) Tapasztaltatok-e már máshol is hasonló jelen-
séget? 

Kiosztok közöltetek deszkadarabokat, mindegyiken van két 
szorítócsavar. (Erre a célra jól megfelel az elektromos elemek 

4—5 percnyi időt adok a tanulók eme első munká já ra , kö-
zöttük mozogva figyelem őket, beszélgetésüket, kérdésekre felele-
tet adok, a túlhangosakat mérséklem. Az első ilynemű kísérletek-
nél általában fontos a szoktatás, nehogy a munka örve alatt cél-
talan játék, fecsegés és rendetlenkedés fejlődjék ki. Azután igen 
határozott hangon utasítom a csoportokat, hogy eszközüket te-
gyék le s addig, míg mindenki nem engedelmeskedett, nem kez-
dek beszédbe. 

Lássuk, ki t u d j a jól elmondani megfigyeléseit! 
Valamelyik vállalkozót kijelölöm, egy-két szóval, csak u j jmoz-

dulattal intem türelemre azokat, akik fölöslegesen szólnak köz-
be, de helyben hagyom azokat a közbeszólásokat, amelyek a h i -
bát igazítják. E megbeszélésben megállapít juk, hogy csak az 
acéltű rezeg; rezgésbe úgy hozzuk, hogy alakját megváltoztatjuk; 
érezni, hogy igyekszik vissza eredeti helyzetébe; elengedve visz-
szapattan s ide-oda mozog, mint a meglódított hinta; mozgása 

széni^zorító csavarja.) Az 
egyikben végén megerősített 
acél kötőtű, a másikban pu -
h a rézdrót van. Vizsgáljátok 
meg, melyik képes ezek kö-

=» ziil rezegni, jól figyeljétek 
meg, mi történik. Kíváncsi 
vagyok, mélyítők tud ja 
ügyesebben elmondani, amit 
látni, tapasztalni lehet. Leg-
ügyesebb lesz, aki az okát is 
el tud ja mondani a dolgok-
nak. 
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mindig kisebb lesz, végül megáll. Acélból készítik a rugót is, 
mer t az acél rugalmas. Rugalmas a kifeszített zsineg is. 

Az acél kötőtűt toljuk beljebb a szorítóban, hogy rövidebb 
da r ab j a rezegjen. Ha a rezgő tű végéhez érintitek ügyesen az 
ui ja tok hegyét, érezni a rezgést. Mikor rezeg gyorsabban? 

Az előbb teljes hosszában rezgő tű még nem adott hangot, 
de amint rövidítik a tűt, megállapítják, hogy most már hang-
zik is. 

Mikor ad a tű magasabb hangot, ha rezgése lassú, vagy ha 
gyors? 

Élesen ki kell emelnünk, hogy a hang magassága a rezgések 
számától és nem egyszerűen a rezgő test hosszától függ. Miután 
egészen bizonyosan akad, aki ilyen helytelen feleletet ad, ennek 
szavaiba kapcsolódva így folytatom. 

N. azt mondja , hogy annál magasabb a hang, minél rövidebb 
a tű. Ha csak tű adna hangot, ez a beszéd helyes volna. Vegyé-
tek ki a tűt a szorítóból, ezt a vékony zsineget kössétek a szorí-
tóra s feszítsétek ki, mint egy húrt . Egyitők fogja a deszkát, m á -
sik tegyen a zsineg alá a deszka másik végén egy ceruzát s pen-
dítsétek meg a zsineget, közben erősebben, gyengébben feszítsé-
tek. Mikor rezeg a zsineg lassabban, mikor gyorsabban? Hogyan 
változik a rezgéssel a hang? Helyes volna-e, ha azt mondanám: 
a hang magasság attól függ, milyen hosszú a rezgő tárgy? 

A következőket közöljük. 
Ha a rugalmas test egy másodperc alatt 16—nál kevesebb rez-

gést végez (u jammal mutatok rezgést), akkor még nem hal lunk 
hangot. Legkevesebb rezgés, amelyet hangnak hallunk, másodper-
cenként 16. Ha a rezgés több, akkor a hang is magasabb. Ha m á -
sodpercenkint 40.000 a rezgés, már csak sivítást hallunk. A rezgést 
növelve a sivítás is eltűnik, s ismét nem hal lunk hangot. í rd fel 
/.. az „a" hang jelét hangjegyben a táblára! Az a test ad j a ezt a 
hangot, amelyik egy másodperc alatt 435-öt lendül. Megütöm a 
megfelelő hangvillát, vagy a jól hangolt hegedű A húr j á t hangoz-
tatom. Énekeljétek ezt a hangot! Mennyit rezeg ez az acél hang-
villa? Mennyit ez a hegedűhúr? Mennyit rezgett torkotok az ,,a" 
hang éneklésénél? (Itt még nem említem a hangszalagot. Ha va-
lamelyik tanuló hangszalagot mond, örömmel tudomásul veszem, 
hogy már hallott róla. Valószínű, hogy a hangszalagról már ha l -
lottak vagy az énekórán, vagy az éneklőmadarakkal kapcsolatban 
a természetrajz órán.) 

Erősítsétek vissza a kötőtűt a szorítóba úgy, hogy kb. tizen-
két cm-es darab ja rezegjen, azután pontosan csak a fele rezeghes-
sen. Hasonlítsátok össze a két hangot! 

A kétszer rövidebb tű kétszer több rezgést végez egy mp 
alatt, a hang ja is magasabb. Milyen viszonyban vannak ezek a 
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hangok? (Énekben már tanulták az oktáv, nyolcad hangközt.) H á -
nyat rezdül tehát a magas „a" hangot adó test egy másodperc 
alatt? 870-et. 

A beszorított tűt először erős kitérítés u tán engedjétek el, az-
után kicsiny kitérítés után; m á s hangot ad-e? Mit jelent ez? 
Ugyanannyit rezeg másodpercenkint, akár nagy, akár kicsiny a 
kilengés, csak a hang erősebb lesz nagy kitérés esetén. 

Mindkét kötőtűt erősítsétek a szorítóba, pontosan egyenlő hosz-
szúak legyenek! Csak az egyiket pendítsétek meg s figyeljétek a 
másikat is! (Rezgésbe jön a másik is.) Váj jon a másikat mi hozta 
mozgásba? (A fát szokták okul mondani, miután kezük érzi is a 
fa rezgését.) Próbál juk meg, h a nincs közöttük semmi, akkor is 
rezgésbe jön-e a meg sem érintett tű? 

Gondoskodjunk arról, hogy a tűket egyik csoport se fogja 
rövidre és amikor a levegő vezetését próbálják, közel legyen a két 
kötőtű egymáshoz. 

Mi vitte át a lökéseket a másik tűre most? A levegő. Váj jon 
úgy rezgeti a levegő a tűt, min tha erre a papírszeletre fújok, hogy 
a szánkból kilökött levegő jut el a papírhoz? Vizsgáljuk meg. 

Egy-egy dobozfél fenekét levesszük, helyébe pergamen-papi -
rost, vagy a befőttes üvegek lezárására mostanában használatos 

cellofánt ragaszt juk feszesen. Az egyik dobozfél pergamenlapja fel-
ső részére cérnaszálon kicsiny bodzabél, napraforgóbél, vagy akár 
parafa -darabká t ragasztunk. 

Először csak a bodzabeles dobozt állítom fel és eléje a gyer-
tyát, m a j d lökésszerűen a gyertya lángján keresztül ráfúvok a 
megfogott dobozra. 

Mit mutatott a gyertya lángja? Egyirányba elhajlott , a szánk-
ból k i fú j t egész levegőtömeg a láng i rányába repült. 

Most a másik dobozt is felállítom az előbbivel szembe. Egy 
pálcával ráütök az üres dobozfélre. A gyertyaláng megrezdül, de 
nem haj l ik el, a bodzabél pedig ugrál. 

Mit muta t ez a kísérlet? A levegő a két doboz között is rezgés-
be jött, de nem mozgott egész mennyiségében a hang irányába. 
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Minden anyag, a levegő is, végtelenül f inom kicsiny darab-
kákból áii, amelyeket molekuláknak nevezünk. Ezek a parányi 
molekulák azonban nem érintkeznek szorosan, hanem közöltük 
kisebb-nagyobb üres hely van (ökleimmel érzékeltetem). Olya-
nok, mint egy-egy kis golyó. Ezeket a molekulákat kicsinységük 
miatt nem lá that juk egyenkint, hát azt sem figyelhetjük meg 
raj tuk, hogyan adják tovább a rezgést. De talán nagyobb tárgyak 
is meg fogják magyarázni. 

A jól ismert golyósor szélső golyóját helyzetéből elemelve 
ráejtem a golyósorra. Kétszer-háromszor ismételve, elmondatom 
egy tanulóval a megfigyelt jelenséget. Magyarázzátok meg, hogyan 
jut el a hangrezgés a fülünkig! 

Golyósort magunk is készíthetünk pl. a gyermekek által hasz-
nált kőgolyókból, amelyekre szindetikonnal (jó vastag cseppet 
ejlve) cérnaszálat ragasztunk. Megszáradás után egy lécre olyarí 
távolságban ragasztjuk fel a golyókat, hogy közöttük 2—3 m m 
köz maradjon . Vigyázzunk, hogy a golyók távolsága a léctől 
egyenlő legyen, vagyis a golyók centrumai egy egyenesbe esse-
nek. 

Felhasználhat juk az asztali tennisz labdáit is. 
Ha van az iskolának jó állapotban levő légszivattyúja es csen-

gővel felszerelt recipiense, ennek segítségével igazoljuk következ-
tetéseink helyességét. A tanszergyárakból kikerült recipienseknek 
az a h ibá juk szokott lenni, hogy a csengő vastag huzalra van füg-
gesztve s így bizony nem fog a csengő hang ja elég meggyőzően 
elhallgatni. Leszereltem ezt a vastag kivezető huzalt s a csengőt 
vékony fémszálon (karácsonyfadísz) függesztettem fel. Igaz, hogy 
óvatosan kell azután kezelni, esetleg minden évben ú j r a szerelni, 
de így a villanycsengő hangjá t alig fogjuk hallani. 

Ott is be lehet muta tn i a kísérletet, ahol akár a légszivattyú, 
akár recipicns hiányzik. Szükséges hozzá egy kb. 1 literes főzőlom-
bik, egy kicsiny nyelves csengettyű, vagy csörgő, egy parafadugó. 
amely az üvegbe illik s egyik végén beforrasztott 4—5 cm-es 
üvegcső, vagy ehelyett egy vastagabb szeg. A dugón átszúr juk az 
üvegcsövet, vagy szöget. Erősebb drót segítségéve] ráerősít jük a 
csengőt úgy, hogy a dugót beletéve az üveg nyakába, a csengő az 
üvegedény közepén legyen. Igen kevés vizet öntünk az edénybe, 
melegít jük s amikor nagy része gőzzé alakult, jól bedugaszoljuk. 
Lehűlés után jól ritkított teret kapunk, amelyben a csengő hang-
ja gyengén hallatszik. Ha a dugón levő üvegcsövet, vagy szöget 
kihúzzuk, a betódult levegő miatt a csengés sokkal erősebben 
hallható. 

A hanghullámok megértetésére a víz hullámait szokták meg-
említeni, vagy bemutatni, de rögtön hozzáteszik, hogy így terjed 
a hang is ugyan, de a hanghullámok egészen mások, sűrűsödés és 
ritkulás. Helyesebb akkor elhagyni a vízhullámok terjedését, ne-
hogy zavart okozzon, hanem azonnal a sűrűsödés és r i tkulás le-
íi 
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folyását elemezzük. Érzékeltethető olyan módon, hogy egy vas-
tag könyvet lazán összecsukva tartunk kezünkben s a lapok élén 
először lassan, ma jd gyorsan egymásután végighúzunk egy gyu-
faszálat. 

Tegyétek fületeket a deszkára s úgy rezdítsétek meg a kötő-
tűt! Szúrjátok a zsineget rajzszeggel a deszkához, a zsineg m á -
sik végét szorítsátok a fülnyílásba, vájjon jól vezeti-e a hangot? 
Nedvesítsétek meg a zsineget és ismételjétek a kísérletet! Mit ta-
pasztaltok? Ki észlelt már ezekhez hasonlót? 

A tanulók erre igen sok példát tudnak. Ha akad olyaa, aki 
a zárt ajtón, vagy falon keresztül való hallgatódzást említi, neve-
lési szempontból pár szóval utalunk ennek helytelen voltára. 

De van valaki, akinek hallgatódzása hasznunkra van; kita-
lál játok-e, ki az? Mikor és hogyan hallgatózik az orvos? 

A hang terjedése. 

A következő órán kimegyünk a szabadba. Célunk a hang ter 
jedési irányát, sebességét, visszaverődésének tüneményeit megál-
lapítani. 

Viszünk magunkkal mérőszalagot, vagy ismert hosszúságú 
zsineget, egy gummilabdát, fonaltelefont és két másodperces in-
gához való zsineget. 

A fonaltelefonnal meglepő eredményt fogunk elérni, ha töl-
csérét jó nagyra készítjük. Körülbelül 8 cm hosszú és átmérőjű 
két papírhenger egyik felére cellofánt feszítünk ki. Közepén kis 
lukat szúrunk, egy darab zsineget áthúzunk ra j ta s egy gyufa-
száldarabka segítségével megakadályozzuk, hogy kicsúszhasson. 
Ajánlatos a zsineg körül kis kerek lap leragasztásával, a cello-
fánt biztosítani a könnyű elszakadás ellen. Kemény papírból 
(kéregpapír) készítünk két nagy tölcsért, melynek hossza mint -
egy 70 cm, szélesebb nyílása cca 40 cm, keskenyebb vége pedig 
megfelel a cellofános hengernek. Mindegyik tölcsér keskenyebb 
végéhez hozzáragasztunk egy cellofános hengert. Az összekapcsoló 
zsineget felgombolyítva visszük magunkkal s csak a szinhelyen 
kötjük két végét egy-egy hangszóróhoz. 
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Alinak dacára, hogy a tanulók még nem tanul tak az ingá-
ról, nyugodtan használhat juk időmérésre a másodperces ingát. 
Hiszen az órát is tud ja használni a tanuló, holott még a rugók, 
kerekek, a billegő szerepéről semmit sem tud. 

Alkalmas helyre érve megbeszéljük a mul t óra tapasztalatait 
«és tanulságait. A hang terjedésével kapcsolatban használatba 
vesszük a ionaltelefont, a tanulókat két csoportra osztva. 

A hangrezgés terjedésének ismétlésével kapcsolatban a ta -
nulókat körbe sorakoztatjuk. 

Utánozni fogjuk, hogyan terjed részecskéről részecskére (mo-
lekuláról molekulára) a hangrezgés! Adott jelre a kijelölt tanuló 
érintse meg uj jával a szomszédját, ez! rögtön a következő fiút és 
így tovább az utolsóig! I 

Figyeljük meg, mennyi idő alatt megy végig a soron az adott 
jel! Időmérésre egy méter hosszú (99.4 cm) zsineget használunk, 
amelynek végére Jkis terjedelmű súlyt kötünk. Ez is olyan moz-
gást végez, mint a rezgő kötőtű, másodpercenkint pontosan egy 
lendületet végez, Számoljuk! Egy, kettő, három, stb. 

Raj ta! szóra kezdjétek a szomszéd érintését! 
Hova ért egy másodperc alatt a jel? Mérjük le a távolságot! 

Mekkora sebességgel haladt tova a lökés? (A sebesség fogalmát 
ismerniük kell az első osztályból, ahol már a számtanban tanul -
tak sebesség alapján számítani.) Váj jon a hangrezgés milyen se-
besen halad tova? Hogyan lehetne megmérni? 

Két ügyesebb tanulóval begyakoroltatom a kísérlethez szük-
séges tevékenységet. Egyik a másodperces ingát lengeti a csomó-
nál fogva a zsineget s hangosan számolja a lengéseket: egy, ket-
tő, három, négy, egy, kettő, három, négy. A másik vele együtt 
számol és nagyobb tárggyal három, négyre erőset üt a nála levő 
deszkára. Olyan messzire megyünk egymástól, hogy az első ütés 
hang ja a második ráütéssel egybeessék. A távolságot lemérjük. 
Jól végzett kísérlet esetén 340—344 m/mp-kint i sebességet ka-
punk, mert hiszen a tankönyvek által megadott 332, vagy 333 
m/mp 0°-ú levegőre vonatkozik s fokonkint 1/2 ni rel nő a sebes-
ség. 

Egypár fejben végzett számítás megerősíti a hangsebesség 
értékét. Hivatkozással az előző órán tapasztaltakra, megmondjuk, 
hogy fában kb. négyszer, vasban 15-ször sebesebben halad a hang-
rezgés. 

Jókora távolságra kiküldött két tanuló helybenfutást végez 
s a lábdobogást állva, m a j d fület a földre szorítva figyeltetjük. 
Hogy a kiküldött tanulók is kielégíthessék kíváncsiságukat, a ve-
lünk maradt tanulók közül dobog egypár a földön s amazok figye-
lik meg a jelenséget. 

A körülöttünk körbeállított tanulók egvrésze felé beszélve 
megkérdezzük, váj jon hangunkat csak azok hall ják, akik szem-
ben állanak velünk? Ha tehát valaki azt kérdezné tőlünk, merre 
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felé terjed a hang, mi volna a helyes válasz? Hogyan já runk el r 
ha azt akar juk, hogy a tőlünk messzebb álló erősebben hal l ja a 
hangunkat? Tenyerünkkel szánk előtt tölcsért formálunk. Mi a 
hatása a tölcsérnek? Egy rajzlapból csavart tölcséren át mesz-
szebbről beszélünk m a j d a tanulók csoportja felé, m a j d m á s 
irányba. Hol és mikor használ ják a szócsövet? (Szabadban na-
gyobb távolságra). A tanulók bizonyára megemlítik a gramofon 
tölcsérét, a rádió hangszóróját, stb. 

Mit csinálunk akkor, ha valaki szavát gyengén hal l juk és nem 
mehetünk hozzá közel? (Fülünket feléje fordít juk, tenyerünkkel 
tölcsért formálunk fülünk mellett.) Mivel magyarázha t juk az ilyen 
hallócső hatását? Miért fontos az állatra, hogy fülkagylóit köny-
nyen tudja minden irányba forgatni? 

Utunkban bizonyára mindig fog akadni még' idetartozó meg-
figyelni való. Ha vasúti sinek mellett megyünk el, megfigyeltet-
jük, hogy a vasban milyen kitűnően terjed a hang. Egy ilyen alka-
lommal par száz méternyi távolságban a sínek mellett két cso-
portra oszlottam az osztályt. Az egyik csoport fele fülét a vasúti 
sínre téve hallgatódzott, másik fele pedig tőlük messzebb, de 
ugyanolyan távolságra figyelte a kővel megütött sín hangjá t . 
Mindkettő akkor emelte fel karját , amikor az ütés hangja hozzá 
elért. Bár már tudták, hogy a vas sokkal jobban vezeti a hangot, 
mint a levegő, az eredmény mégis meglepően halott. (Az első ered-
ménytelen kísérlet után azt a tanulócsoportot, amelyiknek fülé-
hez csak a levegőn át juthatott a hang, háttal fordítottam a sínen 
hallgatódzókhoz, mert izgatott buzgalmukban már akkor jelez-
ték a hang meghallását, amikor síneken hasaV) társaik leadták 
jelzésüket.) 

Táviróoszlopok mellett elhaladva meghal lgat juk a drótok 
zenéjét. Miért hallatszik oly erősen a hang, h a fülünket az osz-
lophoz szorítjuk? Vájjon mi okozza ezt a zengést? Ezt a kérdést 
m á r itt tisztázni kell, mert még a telefon tárgyalásánál is köny-
nyen abba a tévedésbe esnek a tanulók, hogy a huzalokban a 
hang terjed egyik állomásról a másikra. Bizony itt csak a szél 
muzsikáját hal l juk. 

Utunkat arrafelé vesszük, amerre előző környezetvizsgálódá-
saink során visszhangot fedeztünk fel. Itt a tanulókkal addig me-
gyünk eiőbbre-hátra, amíg az egyszótagos visszhang-távolságot 
megtaláljuk. Ezt úgy keressük meg, hogy gyors egymásutánban 
lá-lá szótagot ej tünk ki, az elsőt kiáltva, a másodikat halkan. Le-
mér jük a távolságot, megállapít juk, hogy a hang kétszer akkora 
útat telt meg, amíg fülünkhöz visszaért s ebből az értékből szá-
mí t juk ki, hoqv a hang és visszhang között kb. egvtized m p idő 
telt el; tehát hogy két hangot külön, érthetően hal l junk, legfel-
jebb egytized másodpercnek szabad közöttük eltelni. Ha köze-
lebb megyünk a falhoz, hamarabb érkezik vissza a hang s ezért 
beleolvad a kiejtett hangba, zavarja, értelmetlenné teszi. Ez nem 
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visszhang, hanem kellemetlen utóhang. Milyen messzire kell 
mennünk, hogy két szótagos legyen a tiszta visszhang? 

Ebben eltérek a szokástól, amely szerint kijelentjük meggyő-
zés nélkül, hogy két hangot csak akkor tudunk egymástól külön 
meghallani, (ha közöltük legalább 1/10 mp telik el. Ezzel is eggyel 
több a kísérlet út ján megállapított tény. 

Hol hallottatok kellemetlen, zavaró utóhangot? (Nagy temp-
lom, _stb.) 

Figyeljétek meg, most is olyan erővel beszélek, mini a tante-
remben szoktam! Ugyanolyan erős a hangzása itl is? Vájjon mi 
lehel az oka? (A hang itt szétszóródik. A teremben visszaverődik, 
többszörösen. Még sem zavarja szavunkat, mert a kimondott szó-
val majdnem egyszerre ér fülünkhöz a visszavert hang is. Ezek 
hangunkat még erősítik.) Miért csinálnak a szószék fölé tetőt? (Ha 
a mennyezetig menne a hang, későn érkezne a hallgatókhoz és 
zavarná a beszédet. Igv hamar visszaverődik s erősíti a szónok 
hangját.) 

A hangszerek. 

A legkönnyebben megszerezhető hangszer a hegedű. Ha a 
tanárnak vagy szertárának nincsen, van valamelyik tanulónak, 
amelyet, erre az órára is behozatunk. Ezenkívül előzőleg felszólít-
juk a tanulókat, hogy akinél otthon van valamilyen könnyen hord-
ható hangszer, szülője engedélyével hozza be. Ezeket reggel 8 óra 
elölt összeszedjük, nehogy valamelyik óra alatt szólaltassák meg, 
vagy valamelyik kíváncsi gyermek kárt csináljon benne. Előző 
órán azt is feladatul tűzzük ki, hogy egyik hangszerész ki-
rakatát alaposan szemléljék meg. Ennek az órának végén ismét 
ezt a feladatot adjuk, mert most már irányítást fognak kapni, mit 
is keli látni a hangszereken. 

beszélgessünk ma a hangszerekről! Figyeljétek meg a hege-
dül, milyen alkatrészekből áll! 

Kis idő múlva meghallgatjuk, ki mit tud mondani. 
Falemezből készült belül üres doboza van. Mire való ez a 

doboz? 
Tanulókisérlet. A szorítóba erősített kölőlűt larlsálok a leve-

gőben és ügy pendítsétek meg! 
Szorítsátok a padra (üres fadobozra) és pendítsétek meg is-

mét! 
Mi különbséget találtok? Mi az oka? A lű rezgését átveszi a 

fa is, vele együtt rezeg, tehát több levegő is veszi át és vezeti a 
hangot fülünkhöz. Miért van a hegedűn S betű alakú két nyílás? 

Kisérlel. A két f lukat fedjük be szorosan papírossal és pen-
dítsük meg a G, utána a D húrt. Azután vegyük le a papirost a 
lukakról és úgy pendítsük meg. Ezt a két kísérletet többször egy-
másután ismételjük, hogy módjuk legyen jól megfigyelni a t a -
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nulóknak. Jól hallható, hogy letakart lukak mellett sokkal t o m -
pábban szól a hegedű. 

A doboznak tehát fontos szerepe van. Erősebbé is teszi a 
hangot, de más színezetűvé is. Ez akkor muta tha tó ki, h a van két 
nagyon különböző hegedű kézügyben. Ugyanúgy fából van mind-
kettő, körülbelül egyenlő dobozzal; de emberileg lehetetlen tökéle-
tesen egyforma kettőt készíteni. Minden hegedű hang jának m á s 
a színezete. 

Húr ja i milyen anyagból készültek? Bél, acélhuzal, acéllal kö-
rülfont bél, vagy selyemhúr. Ha a hegedűn van bélből készített D 
húr és acél A húr, a kettőt egy hangra hangolom; a D húr t erő-
sebben feszítem meg, az A húr t lazítom. Énekeljétek az egyiknek 
a hangjá t ! Most a másikét! Egyező, vagy különböző a magassá-
guk? 

Azután hátat fordítva egyiket megszólaltatom és megkerdem, 
kitaláljátok-e, melyik volt? Miről ismerni fel? Más a színezete. 

Hogyan vannak a húrok felerősítve? Egyik végük a közös 
húr tar tóban van, másik végük egy-egy forgatható kulcsban Miért 
kell mindegyiknek külön kulcs és miért kell annak forgathatónak 
lennie? Hivatkoznak kísérletükre, amikor a zsineget hol erőseb-
ben, hol gyengébben feszítették meg. 

A kulcsokkal különböző mértékben feszíthetjük ki a húro-
kat. A 1) vagy G húr kulcsát forgatom és közbe a vonóval hango-
lok. Mikor van a hegedű jól hangolva? Ha az A hú r rezgése m p -
kint 435. Ehhez kell hal lás után igazítani a többit. Furcsa lenne 
a dal, ha az egyik húr t csak találomra feszítenénk meg! Széthan-
golt húrokkal játszom az előttük ismeretes dalt. 

Figyeljétek meg, hogy minden húrra l csak egyféle magassá-
gú hangot játszunk? 

Hogyan változtatjuk egy húrnak a hangjá t? 
Nevezzetek meg olyan hangszereket, amelyeken húrok vannak 

és egy húron több hangot is játszunk! 
Mi a különbség a citera és a hegedű között? A hegedűn n in-

csen a hangok helye megjelölve, citerán (gitár, mandolin, stb.) a 
hangok helye drótokkal rögzítve van. Melyiken nehezebb já t -
szani? 

A zongorában m i a d j a a hangot? Miért van egy hangnak 2—3 
h ú r j a is? Erősebben zengjen. Hogyan játszunk a zongorán? Min-
den billentyű más hangot ad. Belül minden hangnak van egy cso-
port hú r j a . Egy húrcsoporton csak egy hangot adhatunk. Ismer-
tek még ilyen húros hangszereket? (Hárfa, cimbalom, gyűrűs cite-
ra.) Miért van az, hogy első hal lásra megismerjük, váj jon a c im-
balom szólalt-e meg, vagy a hegedű? Más a színezete. Mi hozza 
léire ezt a különböző színezetet? A húrok anyaga, a doboz m á s mé-
rete és a benne levő levegő m á s mennyisége, a megszólaltatás 
mód ja (egyiket vonóval húzzák, vagy pengetik uj ja l , a másika t 
vattásvégű verővel ütik.) 
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Hogyan nevezhetnénk ezeket a hangszereket? Húros hang-
szerek. 

Ismertek olyan hangszereket, amelyekben nincsen húr? 
A szájharmonikában (harmonika) mi ad ja a hangot? 

(Alig van gyerek, aki ne nézett volna még a belsejébe.) 
Egyenlő nagyok azok a lemezek? Melyik ad ja a melyebb h a n -

got? Hogyan vannak elhelyezve? Mi hozza őket rezgésbe? Pendí -
tcssel is meg lehet szólaltatni? Mikor ad gyenge, mikor erős h a n -
got? Lehet egy lemezzel többféle hangot adni? Ismertek m á s hang-
szereket is, amelynél fúvással lemezt hozunk rezgésbe? Klarinét, 
oboa, tárogató. Ezeket kevés tanuló ismeri, úgy hogy szerkezetét 
nekünk kell legtöbbször elmondanunk és vázolnunk. 

Ezeknél csak egy lemez van, mégis különböző magasságú 
hangot tudunk ra j tuk kihozni. Hogyan? Változtatjuk a cső hosz-
szát azzal, hogy a ra j tuk levő lukakkal rövidebbé, vagy hosszabbá 
tesszük. 

Kisérlet. Különböző hosszúságú üvegcsöveket adunk a ta -
nulóknak. 

Tudtok-e r a j t a fütyülni? Egyik végét be kell fogni s az a jak 
i rányára merőlegesen tartva belefújni . Melyik ad ja a legmaga-
sabb* hangot? Melyik a legmélyebbet? 

Illesszünk a csövekbe rúddal ellátott dugót és fúvás közben 
tologassuk a csőben! Mikor ad mélyebb, mikor magasabb hangot? 
Így muzsikálnak az angolkürtön. 

Mi rezeg ezekben a csövekben? Levegő. 
Ki fú j t már cserkésztrombitát? Hogyan hoztad életre a külön-

böző magassági! hangokat? Az a jka t kell különbözőképen csücsö-
ríteni és erősebben, vagy gyengébben fú jn i . Mit éreztél közben? 
Az a jkak rezegnek. Mi hozza rezgésbe a levegőt? Az a jkak rezgé-
se Az ilyen hangszert a jaksípnak nevezzük. 

Milyen a furulya? Lukak vannak ra j ta . Az a jkunkhoz közel-
eső nyílás hasonlít a szájhoz, van ra j t a felső és alsó ajak. Itt csak 
h ' j n i kell, a mi a jkunk helyett a rezgésbehozást elvégzi a furu lya 
ajka. 

Kisérlet. Tegyetek a szátok elé élével egy papírlapot és f ú j j a -
tok rá! Miért keletkezik hang? A levegő beleütközik a papír élébe 
és rezgésbe jön. Figyeljétek csak meg ennek a sípnak ( furu lyá-
nak) az ajkait! Melyik éles? Amelyik a fuvónyílással szemben 
v an . Ha ehhez ér a levegő, m i történik vele? Nem tudja, merre ve-
gye ú t já t ; egy része betódul a csőbe, m á s része kiiramlik a nyílá-
son. 

A fúvós hangszerek hány félék lehetnek? Ajaksípok cs nyelves 
sípok. 

Ha a nyelveket nem fú j juk , hanem pengetjük, adnak-e 
hangot? Hogyan lehetne ilyen hangszert készíteni? Mihez kellene 
ennek hasonlítani? Fésűhöz. Teljesen olyan volna, mint a fésű? 
hogai nem volnának egyenlő hosszúak. Ki ismer ilyen pengetős 
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hangszert, ahol a hangot adó test különböző hosszúságú? (Zenélő 
óra, xilofon, stb.) 

Pár szó a zenekar kiegészítő hangszereiről (cintányér, dobok, 
triangulum) s utána röviden összefoglaljuk az óra anyagát. 

Felhívjuk a tanulók figyelmét a zene lelki hatásaira s igyek-
szünk bennük vágyat ébreszteni, hogy ne csak hallgatni, hanem 
művelni is szeressék a zenét. Válassza mindenki azt, amihez ked-
vet érez, legyen az hegedű, vagy szájdoromb, zongora, vagy har -
monika. A zene megbékít, megnyugtat, kedvel ad az életben és az 
élethez. 

A gége és a fül. 

Adott az Isten az embernek is hangszert. Hol van az elrejt-
ve? Csakugyan el van rejtve, mert bajos a belsejébe tekinteni! Ho-
gyan lehet belelátni? 

Elmondom és ezen a mintán megmutatom, mi van a mi gé-
génkben. 

Hova vezet a gége? Mi jár ra j t a keresztül? 
Fúj já tok ki a levegőt, egyszer hang nélkül, egyszer pedig 

hanggal! Közben szorítsátok kezeteket a gégefőre! 
Mit éreztek? Amikor hangot adunk, rezeg a gégefő. Kérdés, 

vájjon húr van-e benne, vagy lemez? 
Természetrajzban a tanulók már hallottak a hangszalagok-

ról, legtöbbször tehát ez a felelet: hangszalag. 
Láttatok már hangszalagot? Azt csak orvosok látják. 
Ismeritek azt a gummi hurkát, amelyik felfúvás után sípol? 

Mi van benne? 
Ha nem akadna, amelyik ismerné búcsúból, vásárból, akkor 

csináltatunk velük. 
Ezt a vékony gummi hártyát úgy feszítsétek ki az üvegcső nyí-

lásán, hogy a belefújt levegőnek maradjon egy kis helye! 
A vékony gummihártya egy elszakadt „luftballon" darabja. 
Vegyétek szátokba a gummis végét a csőnek és fúj ja tok bele! 
Mi hozza rezgésbe a levegőt? 
Ehhez hasonló hártya van kifeszítve az ember gégéjében is, 

még pedig kettő. Ezeket nevezzük hangszalagoknak. Két kis por-
cogóval ezeket mozgatni lehet. Megfeszíteni, vagy lazára enged-
ni. Mi lesz ennek a hatása? l)e a nyílást is lehet vele tágítani, vagy 
szűkíteni. 

Szorítsátok torkotokra egyik kezeteket és énekeljetek nagyon 
mély, m a j d nagyon magas hangot! Mit éreztek? A gégefő mozog. 
A magas hangnál föltolul és összeszorul. 

Hogyan működhetnek a hangszalagok éneklés közben? 
Mindenki eltalálja, hogy hogyan feszítse meg a hangszalago-

kat, vagy a köztük levő rést mennyire szűkítse meg? Ezt is gya-
korolni kell, mint a hangszeren való játszást! 

Melyik szervünkkel hal l juk meg a hangokat? Mindenkinek 
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egyformán jó füle van? Hol lehel a hiba a rosszulhallóknál? T a -
lán a fülkagylójuk rosszul görbül? 

Hát bizony a fül belsejébe is csak az orvos nézhet. De ha 
ennyire fontos szervünk, illik vele megismerkedni. 

Melyik a fül külső része, amit mindnyájan láthatunk? A fü l -
kagyló és a fülnyílás. Milyen alakú a íiúkagijló? Ha valakinek a 
beszédét gyengén hall juk, mit csinálunk? 

Tegyétek fülelek mellé tenyereteket és mozgassátok előre-
hátra! Figyeljétek a hegedű (a beszédem) hangjá t !Mire való a 
fülkagyló? A legelő állatok fülkagylója is olyan mozdíthatatlan, 
mint az emberé? Miért szükséges a legelő állatoknak a mozgatható 
fülkagyló? Az ember hogyan segíthet magán? Fejét fordí t ja a 
hang i rányának megfelelően, vagy tenyerével i rányí t ja a hangol. 

Nagyothallók mit használnak? Hallgatócsövet. Mi ennek a 
haszna? Több hangrezgést sűrítenek a fül járatba. 

A fül járalot elzárja egy vékony hártya, a dobhártya. Ál tud-
ja ez venni a levegő rezgését? 

Vékony papirost tartsatok könnyedén fogva szátok előtt és 
énekeljetek reá különböző magasságú hangot! 

Mit éreztek? Ismételjétek és figyeljétek meg! 
A mi dobhártyánk épen így átveszi a hangrezgéseket. 
A fülmintán láthatjátok, hogy a dobhártyán belül van egy 

üreg, a középső fülrész, ahol egy kalapácsalakú porcogó átveszi 
a mit vesz át? Rezgést. De tovább is ad ja befelé. Milyen alak-
ja van ennek? Kengyel. Kell valami, ami tartsa is őket, ez az üllő 
alakú porfogó. 

Hova támaszkodik a kengyel lalpa? Egy kisebb hártyához, 
amely még beljebb vezet, a belső fülrészhez. Mit mutat a min ta 
ezen túl? Csigaházat. Ha kiegyenesítenénk a csigaházat, milyen 
csövet adna? Mindig jobban vékonyodót. 

Ebben vékony kis szálak vannak kifeszítve. Váj jon mik le-
hetnek ezek, mi íehet a dolguk? A rezgéseket átvenni. Minden 
hangnak külön hangszálacskája van, mint a zongorán. Amelyik a 
maga rezgését megkapja, mint a két egyforma hangú búrnál lát-
tuk, az maga is rezgésbe jön és erről azonnal jelentést küld az 
agyvelőbe: én kaptam rezgést! Ezt mond juk úgy, hogy meghallot-
tuk a hangot. 

Ebben a belső üregben már nem levegő, hanem vízszerű fo-
lyadék közvetíti a rezgést. Miért kell itt már folyadék? A rezgés 
továbbadásánál egy-egy kicsi mindig elveszett belőle s olyan 
anyag kell, amelyik a kicsiny rezgést is jól vezeti. Lát tuk már ki-
rándulásunkon, hogy a víz jobban vezeti a hangot, mint a le-
vegő. 

Hány főrésze van a fülnek? Külső, középső és belső. 
A külsőnek merre felé van szabad nyílása? 
A középső fülnek is van egy szabad nyílása, még pedig a 

szájüregbe vezető vékony cső. Ha a ná tha nagyon elhatalmasodik 
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raj tunk, ezen át beterjed a középső fülbe is és fá jdalmas betegsé- dobozi 
get okoz, a középfül-gyulladást. Kinek volt már? 

Mi választja el egymástól a külső és középső fület? Milyen 
célja lehet a fülzsírnak? Olajozza és ezzel puhán ta r t ja ezt a vé-s j 
kony hártyát. Miért kell időnként tisztogatni? Hegyes tárggyal 
miért nem tanácsos a fülbe nyúlni? A dobhártya elszakadása gyen-
gíti a hallást! 

Azt szokták mondani, hogy nem szabad egymás fülébe kiálta-
ni. Vájjon csak azért, mert az kellemetlen? A finom hártya meg 
is repedhet, anny : ra meglökheti a hirtelen erős levegőrezgés. Vil-
lámcsapáskor, ágyú elsütésénél miért tanácsos a szájat kinyitni? \ 
A szájban végződő és fülbe vezető csövön is bejut a •levegőrezgés. \ 
Így a dobhártya mindkét oldalról egyszerre kap lökést, mint mi - ^ ^ 
kor két gyerek egyszerre rúg a labdába. Elrepül a labda? A dob-
hártya sem feszül meg szakadásig egyoldalra. 

Ji 
játéka 

A grammofon. 

A következő kísérlettel vezetjük be: hogyan lehetne felrajzol-
tatni egyik végén rögzített pálcának a rezgését magával a pálcá-
val? 

80 cm hosszú nádpálca egyik végére puha ceruzát, vagy r a j -
zolószenet erősítünk. Egyik kézben rögzítjük, íróvégét pedig egy 
rajzlapra szorítjuk, amelyét valamelyik tanuló egyenletesen el-
húz. 

Ugyanezt a kísérletet hangvillával is végezhetjük, amelynek 
a rezgések felrajzolására irócsúcsa van, vagy ilyet magunk szere-
lünk fel. Ezt megütve bekormozott üveglapon húzzuk végig. A 
keletkező rajzot vagy körülmutatjuk, vagy vetítőgéppel vetítjük. 

Elkopott grammofonlemezeket, vagy darabokat a tanulók 
kezébe adunk. Már egysz t ií kézi 

— ^ ^ nagyító lencséjével is jól láthatók a 
N lemezen a vonalak. 

Kerek dobozból megcsináljuk a 
membrándoboz utánzatát is. A do-

Ö Z Z ^ V k ü Z kerek lapjának helyére 
^ ^ ^ ^ ^ pergamen-papírt ragasztunk. Ez-
L-—* ' — x . u l : 3 n a pergamenpapír közepére vé-
^ \ )) L konyább dugót erősítünk pecsét-

\ A J viasszal, vagy szindetikonnal, amely 
dugóba tengelyének irányában vé-
kony varrótűt szúrunk be fokával, 

v® Ez az Edison-féle fonográf mem-
bránjának a szerkezete. 

Hasonlóan elkészíthető a Berliner-féle grammofon mem-
brán-doboza is. A membrán egy másik felerősítési módja az, 
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hogy a kerek doboz fedelének csak a gyűrűjét ta r t juk meg, a 
dobozra megnedvesített cellofánt helyezünk és a gyűrűvel leszo-

rí t juk. A doboz oldalára kis falécet ragasz-
tunk, egy meghajlí tott ha j tű t ennek luk-
ján áttolva a ha j tű végét a membrán köze-
péhez ragsztjuk; vagy még egyszerűbben a 
középre ragasztott dugóba a varrótűt oldalt 
szúrjuk be. Ezeknek a vázaknak membrán -
ja, ha elég nagy dobozból készítettük azo-
kat, eléggé észrevehető mozgást engednek 
meg és így a tű mozgása jól szemléltethető. 

A fonográfnál a tű merőlegesen áll a 
membránra és a viaszhengerre; erre a tű a 
hangrezgéseknek megfelelő mélységű és 
sűrűségű gödröket üt. A grammofonnál a 
tű párhuzamos a membránnal és ez merő-
leges a lemezre; a tű a lemezen oldalmozgást 
végez s a hangnak megfelelően hul lámvo-
nalat ír a lemezre. 

Jelentősége, hogy kiváló emberek hangját , művészek zene-
Játékát bárhol megszólaltathatjuk vele és megőrizhetjük. 



Fényfan. 
A Tanterv a következő tételeket í r j a elő: a fény egyenes vo-

ns lú terjedése, árnyék, sötét kamra; a fény visszaverődése, tük-
rök; a fény törése, színszóródás; lencsék, vetítés; a szem és a lá-
tás; optikai készülékek (mikroszkóp, messzelátó); fotografálás. 

Tankönyveink közölt több nem ezt a sorrendet követi, mert 
felfogásuk szerint didaktikai szempontok m á s menetet kívánnak. 
Amint már említettük, ez is bizonyítja, hogy a Tanterv felsorolása 
tudományos sorrendben és nem didaktikai szempontok szerint 
történt s a felsőbb tanügyi hatóságok a tantervi sorrendtől való 
eltérést nem tekintik tankönyvet kizáró oknak. 

Véleményünk szerint a fénytan anyagát didaktikai szempont-
ból leghelyesebb a következő sorrendben venni. A fényforrások-
ról szóló bevezetés után tárgyaljuk a fény terjedését s ennek bi-
zonyító tüneményeit, az árnyékjelenségeket és a sötét kamarát . 
Ez utóbbinál már valódi képet látunk s felemlítjük, hogy milyen 
jó volna a képet megörökíteni. Az első fénytörési jelenség a 
fény visszaverődése, a tükrözés, kiindulva a síktükörből és tár-
gyalva a gömbi tükröket is. Utána a fénytörés jelenségei vízben 
és üvegben, lencséken. A lencséknél nem csak a törést beszéljük 
meg, hanem képeit is, amit kapcsolunk a fényképező géppel, be-
mutatva, hogy a homályos üvegen ott is valódi kép keletkezik s 
megmuta t juk az éles kép keresését. Természetes, hogy utána a 
fényképezés elvét tárgyaljuk, miután szoros kapcsolatot nyert a 
valódi képek miatt úgy a sötét kamarával, mint a fényképező 
géppel. A szemnek sok részletében a fényképező gép alkatelemeit 
és működését lehet felismerni. Igaz, hogy előbb volt a szem, mint 
a fényképező gép s lehet mondani , hogy az ember ebben az esz-
közben a természetet utánozta, de viszont a fényképezőgép minden 
részlete jól szemlélhető, míg szemet sokszor nincsen mód boncol-
ni, vagy ha van is, azon nehéz az egyes részeket és azok műkö-
dését látni. Ha a tanuló előbb a fényképezőgép d ia f ragmájának 
működését és szerepét megismerte, könnyebben érti meg a szivár-
ványhártyáét és a pupilláét, mint fordítva. Előbb a szemlélete-
sebbet vegyük. Következőnek az optikai eszközöket, a szemüvege-
ket, nagyítókat, mint amelyek az emberi szem tökéletlenségeit, 
illetve hibáit vannak hivatva korrigálni. Végül a színszóródás je-
lenségeit és a színelnyelést dolgozzuk fel. 

A legtöbb fénytani kísérletnél szükséges a mesterséges fény-
forrás, ami meglehetős gondot okoz. A gyertyaláng nem mindig 
megfelelő, azonkívül veszélyt jelent a tanuló kezében. 
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Épenígy nem ajánlható megoldás a 
petróleum lámpa sem, amelynek Gei-
lenkeuser a mellékelt rajzon látható 
védőburkot készíti fából, tetejét bá-
doglemezből. 

Ahol a tanulóasztalok el vannak 
látva az elektromos világítási hálózat-
ba kapcsolható összeköttetéssel, ott a 
megfelelően kiképzett dobozokban kö-
zönséges izzólámpát használhatunk. 
Legjobb olyan égő hozzá, amelynek 

egyetlen keresztben álló izzószála van, 
hogy kis átmérőjű fénysugarat is mó-
dunk legyen előállítani az izzószálra 
merőleges keskeny nyílású d i a f r agmá-
val. Gondolnunk kell arra, hogy a ta-
nulók véletlenül se érinthessék a csu-
pasz vezetéket, illetve konnektorrészt. 

Majdnem minden tanulókisérlethez 
jól használható és veszélytelen a 4-5 
voltos zseblámpához használt izzó-

lámpácska. Ehhez áramforrásul bármilyen elegendő feszültséget 
szolgáltató áramforrást felhasználhatunk, legjobb azonban a zseb-
lámpa-elem. Kicsiny helyet foglal, felborulása esetén nem mocs-
kolja össze sem a munkahelyet, sem a tanulók ruhájá t . 

Az ízzólámpácska felszerelése kétféleképen történhetik. 
Beszerzünk olyan zseblámpa-tokot, amelynek vetítője, illet-

ve lámpafoglalata oldalt van elhelyezve. Erről leszereljük a ve-
títő lencsét s papírból jól reá illő hengert készítünk, amelynek 
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hossza 5—6 cm. Az egyik ilyen henger egyszerű cső, egy másik 
a laplapjának közepén kis lukat szúrunk, a harmadiknak fenekén 
pedig hosszúszárú nyílalakú rést vágunk. 

A másik megoldást a mellékelt rajzok és fénykép muta t ják . 
Egy cm vastag deszkából 4—5 cm átmérőjű körlapot vágunk 
ki. Erre szereljük fel a lámpácskát tartó érintkezéseket (A és B), 
valamint az egészet tartó C elemszorító csavart. 

Az A részt 1 m m vastag kemény sárgaréz huzalból készítjük. 
Egyik végén kerek fogóval kicsiny karikát ha j l í tunk a csavar 
befogadására, azután egy lámpácska csavarmenetére reáhaj togat-
juk a huzalt. Vigyázzunk, hogy a lámpácska kezünkben össze ne 
tör jön; jobb, h a a vaskereskedésben megfelelő vastagságú vas 
anyáscsavart veszünk s a drót haj togatását azon végezzük. A h u -
zalnak felső végét az alsó szárral ellentétes oldalon lehaj l í t juk s 
itt is a csavar részére kis hurkot ha j l í tunk. Ez a csavarmenetű 
drót t a r t j a m a j d a lámpát s egyúttal az egyik érintkezés. E cél-
ból vagy átvezetjük a deszkán ezt a vastag drótot és a másik ol-
dalon hozzáforrasztjuk az elemhez vezető huzalt, vagv pedig a 
vezetőhuzalt az egyik csavar feje alá szorítjuk és kis lukon átve-
zetjük. 

A B rész a második kontaktus. Elhasznált zseblámpa sárga-
réz lemezéből vágjuk ki s egyik végén á t fú r juk a szorító csavar 
részére. Az átfúráshoz lombfűrészfúrónkba vékony féinfúrót te-
szünk s azzal á t fú r juk , vagv vékony szöggel á tü t jük s azután a 
háromélű reszelő hegyével a lukat kellően kitágít juk. A ra jzban 
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látható alakra haj l í t juk , aláhelyezzük az elemhez vezető huzal vé-
gét s csavarral leerősítjük. 

Az elemszorító csavart a deszkakoronghoz vagy egy megfele-
lő menetű laposfejű csavarral, vagy az elemszorító saját csavará-
val erősítjük. A fénykép az utóbbi megoldást muta t ja . 

Az így felerősített lámpának fából állványt készítünk, amely-
nek alaplapja kb. 10.10.2 cm puhafa s ennek közepébe erősítünk 
egy tartóoszlopot. Ez keményfa, vagy fém legyen, hogy a csavar 
gyakori használata esetén se menjen tönkre. A faoszlop kereszt-
metszete 10.14 mm, hossza 20 cm; az ehelyett alkalmasabb fém-
oszlop átmérője 8—9 m m legyen. Az oszlop két oldalán a rádió-
kereskedésben kapható egyszerű banánhüvely részére szűk lukat 
fú runk az alapdeszkába, az A és B résztől jövő elég hosszú veze-
téket a lá ja hurkolva a banánhüvelyt kalapáccsal beverjük. 

Az oszlop mögött ajánlatos a zseblámpaelem részére 1 *5 cm 
magas keretet készíteni, hogy biztosan álljon. Az elem sarkaihoz 
huzalt erősítünk, ezek végeire pedig egy-egy banándugót (kap-
ható rádiókereskedésben). Ezek egyike állandóan a banánhüvely-
ben maradhat , a másikkal lehet nyitni és zárni az áramot. 

összekötő huzalokul 0 2—0-4 m m átmérőjű zománccal szige-
telt huzalt használunk, de más is megfelel. 

A lámpaernyőket úgy készítjük el, mint az előbbi megoldás-
nál, ezeknek a fakorongra kell pontosan illeniök. A lámpács-
kának, amelyet hozzá veszünk, lehetőleg golyóalakú üveggel és 
egyenes vonalú, illetve egyenes vonalban haladó spirális legyen 
az izzószála, ne pedig S alakú. 

A beszélgetés a látható világ szépségeiről indul meg, 9 meg-
vakulás szerencsétlenségéről, amelyhez pár szavas erkölcsi f i -
gyelmeztetőt füzünk, miképen viselkedjünk vak embertársaink-
kal szemben. 

Ahhoz, hogy lássunk, elegendő-e a jó szem? Világosság is 
kell. Tehát amikor látunk, nem a szemünkből megy valami a 
tárgyhoz, hanem a tárgytól érkezik a szemünkbe: a fény. 

Mit kell tennünk, hogy valamely sötét helyen lássunk? Vilá-
gosiságot gyúj tunk. Mit szoktunk használni erre a célra? Csak vi-
lágosságot adnak ezek a tárgyak? Meleget is. Meggyujtatlan gyer-
tya, lámpa ad-e világosságot? Mikor világítanak ezek? Nevezzetek 
üieg m á s égő testeket! 

'Tartsatok a borszeszlámpa lángjába egy vasdrótot! Az is 
ég? Világít-e? Milyen lesz? Mikor tapasztaltátok már, hogy el nem 
égő testek is világítanak? 

Ha esetleg foszforeszkáló tárgyakat is megneveznek, ezt el-
különít jük az izzástól. 

Mi a d j a a legtöbb és legegészségesebb fényt? A Nap. Az talán 
foszforeszkál? Minden tanuló tud ja már ebben a korban, hogy a 
Nap izzóégő állapotú égitest. 

Azokat a testeket, amelyek világosságot bocsájtanak ki m a -
gukból, világító testeknek nevezzük. 
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Vannak talán másfélék is? Hát hogyan lesznek láthatóvá? 
Azokról nem jut szemünkbe fény? Honnan kapják a világosságot? 
Azokat a lesteket, amelyek csak akkor láthatók, ha más test meg-
világítja őket, nem-világító testeknek nevezzük. 

Mi különbség van a világosság szempontjából a fal és az 
ablak üvege között? Soroljatok fel átlátszó anyagokat! 

Előfordul, hogy a tanulók között valamelyik áttetsző anya-
got is említ; akkor ebbe kapcsolódunk, vagy magunk említünk 
ilyet. Vájjon a pergamen átlátszó? Hát nem engedi át magán a 
világosságot? 

A fény terjedése. 

1. kísérlet. Figyeljük meg a Nap fénysugarának szélét. Hogy 
jobban láthatóvá legyen, ha nem volna elég poros hozzá a levegő, 
kevéssé ferdén tartsunk a napsugárba sík lapot, gombostűvel je-
löljük ki három pontját . Egyenesbe esik-e a bárom pont? 

Más módon: a) állítsd fel könyvedet a gyertya elé egy ra jz-
lapon és a fénysugár széléhez igazítsd hozzá vonalzódat! 

b) Vágj ki keménypapírból három egyenlő nagy téglalapot, 
átlók segítségével keresd meg egyiknek középpontját, tedd egy-
másra a lapokat pontosan és egy kötőtűvel szúrj lukat a közép-
ponton át. Állítsd fel a lapokat úgy, hogy a gyertya fényét a 
három lukon keresztül lássad! Hogyan halad a fénysugár? Told 
kissé félre a gyertyát! Az első lukon átmenő fény hol éri a m á -
sodik kartont? 

c) A gyertyával szembe állítsatok fel egy fehér papírlapot és 
ketten tartsátok úgy a 30—40 cm-es gummicsövet, hogy a gyer-
tya fénye a csövön át a papírlapra essen! Miért nem megy át 
fény rajta, ha a cső nem egyenes? 

d) Nézzetek át a cső belső nyílásán a világosság felé. 
e) Egy szemmel igazítsátok 

két kezetek egy-egy u j já t egy-
«tíjgfófl®^ más mögött úgy, hogy hegyük 

^ ^ S V ) ^P e n c s a k e l takarja a könyv 
J|L sarkát! Társatok a könyv sar-
^ ka és a szemhez közelebb eső u j j 

között feszítsen ki cérnaszálat! 
[j A sok lehetséges kísérletből 
| elegendő egyet végeztetni. 

2. kísérlet. Erősíts fel az áll-
ványra egy cérnaszálon függő 
agyaggolyói. Egyik oldalára ál-
lítsd a lámpát, másik oldalon 
fogd fel árnyékát! Mozgasd az 
ernyőt a golyó felé és vissza! 

3. kísérlet. Az ernyő helyeit végy elő átlátszatlan papirost és 
az azon szúrt lukon keresztül nézzed a lámpa fényét, mikor meny-
nyit fog fel belőle a golyó! 
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Rajzold le az árnyék keletkezését! 
4. kísérlet. Az ernyő és a gyertya között egy ceruzái tarts egy-

szer a lánggal párhuzamosan, azaz függőlegesen, egyszer meg 
Keresztben! Mi különbséget látsz az árnyékokban? 

5. kísérlet. Erősíts kis drótszállal keresztbe két gyufaszálat s 
tartsd a gyertya és ernyő között úgy, hogy egyik szála függőleges, a 
másik vízszintes helyzetű legyen! Közelítsd és távolítsd az e r -
nyőtől! Miért nem egyenlő sötét a két árnyék? 

A napfogyatkozások bemutatásához nagy tej üveggömbbe he-
lyezünk izzólámpát s egy kicsiny golyó árnyékát vetjük vele vagy 
egy földgömbre, vagy egy ernyőre. 

6. kísérlet. Egy kőtőtűre erősített agyaggolyó egyik oldalára 
szúrj egy rajzszeget s a golyót forgasd körben egy helyben a 
lámpához közel! A lámpa a Nap, a golyó a Föld, a rajzszeg a föl-
dön lakó ember. Milyen jelenséget ismersz fel a kísérletben? 

7. kísérlet. Felállva tartsd magad elé a golyót, társad pedig 
tartsa a lámpát fejed magasságában! Lassan forogj helyben és 
félszemed behunyva figyeld meg a golyó megvilágított részét! 
Rajzold le, milyennek látod a megvilágított részt, ha a l ámpá-
nak hát tal állasz? Ha balra fordulsz? Ha szembe vagy a lámpá-
val? Ha ismét egy negyedfordulatot teszel? Mire emlékeztetnek 
ezek a formák? A lámpa a Nap, a szemed a Föld, a golyó a Hold. 

8. kísérlet. Egy sötét keménypapíron tűvel szúrj lukat. Tartsd 
a gyertya közelébe és egy fehér papírlapon fogd fel a tűszúráson 
keresztüljövő sugarat, a kemény papírhoz közelebb-távolabbra 
mozgatva ezt az ernyőt! 

Kövesd a fény út já t a gyertya csúcsától a képen látható gyer-
tyacsúcsig! A láng alsó részétől a képen látszó gyertyaláng al-
jáig! Rajzold le metszetben a kísérletet! Mit bizonyít ez? 

9. kísérlet. A világos ablak felé tartsd a kilukasztott kemény-
papírt s egy zsírpapírral, vagy selyempapírral (esetleg bezsíro-
zott irópapírral) keresd meg az ablak képét! 

Nagyobbítsd meg a lukat és ismételd a megfigyelést! Ha a 
nyílás nagyobb lesz, a kép világosabb, de nem olyan éles. 

Sokszor tapasztalható nyáron a lefüggönyözött szobában a 
sötét kamara jelensége. Sötét kamara készítése és további m a -
gyarázata felesleges, hiszen a fényképező gépnél is megemlíthető. 

Ha azonban készítünk, akkor 
az fényképezésre alkalmas 

lukkamara legyen. A dobozt 
keménypapírból készítjük 6:5 

9T2 cm méretben. Elülső 
részére, ahol a kicsiny lu-
kat szúrjuk, ragasztunk egy 
kis kerek gyógyszeres do-
bozt, amelynek fenekén na -
gyobb köralakú lukat vágtunk. 



nen 
ace 
S Z I L 

kor 
kes 

kar 
m e 

ind 
teli 

kes 
irái 

hel 
inc{ 
am 
si i 
rőd 

178 

A doboz fedelét leemelve lehet fényképezésnél exponálni. A luk-
kal szemben levő üres fal szélén keskeny keretet ragasztunk, 
hogy a behelyezett fényérzékeny lemez előre ne essék. Azután 
készítünk egy jól ráillő fedelet, amelynek hossza elég, 
ha 6 cm. Hogy a két dobozrész között fény ne hatolhas-
son he, vékonyabb fekete szövetből keskeny csíkot ragasztunk a 
lukkal ellátott dobozfél körül. 

A fény visszaverődése, a síktükör. 
A fény visszaverődésének vizsgálatára való készülékek, il-

letve összeállítások kétfélék. Az egyik faj tánál a beeső fénysu-
gár helyzete állandó s a tükör állását kell változtatni. Ez kezdő-
tokon nem olyan egyszerű, nehezebben lát ja be a tanuló, hogy 
mindegy, akár a fénysugár esésének irányát, akár a tükör hely-
zetét változtatjuk. A másik fa j ta kisérletösszeállításnál a tükör 
marad mozdulatlan, ellenben a beeső sugár irányát változtatjuk. 
Ennek használata esetén könnyebben fogalmazzák meg a tanulók 
az általános törvényt. 

A kísérletekhez szükséges egy üvegtükör, lehetőleg vékony 
üvegű, nehogy a fénytörés zavar ja a méréseket. Nagysága 8.8 
cm, de lehet más méretű is. Szükségesek még tanulócsoportun-
kul! keskeny tükörcsíkok, amelyeket vagy magunk vágunk, vagy 
üvegesnél a hulladékból kaphatunk. 

A tükörlap felállításához kis deszkadarabot használunk, en-
nek egyik oldalán 1 cm hosszú bevágást csinálunk, amelybe a 

tükörlap épen befér. Ha nem állana benne elég mereven, kis 
papírszelettel szorítjuk a résbe az üveget. A tükörszeleteket egy-
egy kis fahasábra (építőszekrényből való hasábok, amelyek már 



nem kellenek a gyerekeknek) ragasztjuk vagy piceinnel, vagy 
acetonban oldott celluloiddal, szükség esetén pecsétviasszal, vagy 
szindetikonnal. 

Kísérleteink során fényernyőre is van szükség. Ezeket ak-
korára vágjuk fekete kartonpapírból, mint a tükör. Raj tuk 3 
keskeny, 1—2 m m széles csíkot vágunk ki. 

Ezenkívül nemcsak itt, hanem máskor is szükséges gummi-
karika, amilyet a befőttek elzárására használt olcsó cellofánhoz 
mellékelnek; éhből tehát mindig tartsunk egy csomót kéznél. 

A kísérletsorozat abból a tanulók előtt jól ismert játékból 
indul ki, amikor tükördarabbal a nap fényét vetítik. Ezt ismé-
telni felesleges. 

1. kísérlet. A tükörlapot állítsd fel, a lámpára húzzad rá a 
keskeny nyílású ernyős hengert! Világíts a (tükörre, mindig m á s 
irányból! 

Tégy az eszközök alá papírt, rajzold meg a tükör szélének 
helyét, a tükörbe eső fény út já t és a visszavert sugár ú t já t ! Húzd 
meg a két sugár közös pont jában a tükörre emelt merőlegest, 
amit beesési merőlegesnek szoktunk nevezni! Mérd meg a beesé-
si merőleges két oldalán kapott szögeket, a beesési és visszave-
rődési szöget! 

Ismételd a kísérletet, a lámpát más -más helyre állítva! 
Ha gyertyával dolgoztatunk, akkor a tükörlapra gummika-

rikával olyan fekete ernyőt erősíttetünk papírból, amelyen csak 
egy keskeny kivágás van. 

Nézz a (tükörre a beeső fénysugár ú t ján , mit látsz ott? A tük-
röt. Nézz a tükörre a visszavert sugár irányában! A gyertyát lát-
ni. Illetve csak a gyertya képét. 

Ne bocsátkozzunk annak magyarázatába, hogy ez látszólagos 
kép. Bár a tanulók már láliak valódi képet a sötétkamara kísér-
leténél, de sokkal jobban megértik mi a negatívum, a látszóla-
gos tükörkép, h a már látták a pozitívumot is, a valódi tükörké-
pet. Erre a homorú tükörnél lesz alkalom, tehát ott fogjuk elin-
tézni. 

Nem lesz olyan könnyen meggyőző a tanulóra nézve, de fel-
használható ezek helyett a következő kísérleti elrendezés is. 

Jelöljük meg előre a tükör helyét. Egy gyufadoboz külső ré-
szének elülső és hátsó részéből egy keskeny csíkot vágjunk ki 
(könnyen megy, meri a szálak hosszában jól hasad). A doboz-
fedelet állítsuk a tükör vonalával hegyes szögbe s nézzünk a két 
hasadékon át a tükör lapjára. Szúrjunk le egy gombostűt a tü -
kör előtt úgy, hogy a hasadékokban lássuk tükörképét. Kijelöljük 
a beeső sugár ú t já t s azután a visszavert sugárét. 

Ne mulasszuk el megvizsgáltatni azt az fesetet se, amikor a 
beeső sugár merőleges a tükörlapra. Miután a visszavert sugár 
is beleesik, gyertya vagy lámpa használata esetén csak akkor ve-
szik észre a tanulók, ha hegyes szögből folytonos mozgással m e n -
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nek át a merőlegesbe; látni a két sugárnyaláb egymáshoz való kö-
zeledését. 

2. kisérlet. A tükörre erősítsétek fel gummikarikával a há rom-
nyílású ernyőt, a lámpáról vegyétek le a papírhengert! 

Állítsátok fel a tükröt! Tartsátok kissé magasabban a lám-
pát a tükörtől távolabb és figyeljétek a visszavert sugarakat! 
Jobbra-bal ra mozgassátok a lámpát! 

3. kisérlet. Húzzatok papíron egyenes vonalat, a tükörszele-
teket állítsátok fel ennek vonalában, kissé elferdítve őket jobbra-
balra! Mozgassátok ezek előtt úgy a lámpát, hogy a visszavert 
sugarak ú t j a látható legyen a papíron! 

Milyen különbséget láttok a mostani és az előbbi visszavert 
sugarak között? Az előbbiek m a j d n e m párhuzamosak voltak, a 
mostaniak össze-visszakúszálódnak. 

Miért muta t az olcsó tükör torzképet? Milyennek kell a jó tü-
kör lapjának lennie? Miből készíthető jó tükör? 

Miért nem veri vissza tisztán a sugarakat a durva felületű 
rajzlap? 

4. kisérlet. A tükör helyébe áll í tsunk fel egy darab rajzlapot 
a sötét padra, vagy könyvre. Mozgassuk a lámpát s figyeljük, visz-
szaveri-e a fényt? Rajzban hogyan ábrázolnátok megnagyítva a 
ra jz lap felületének durvaságával a jelenséget? 

Ezt nevezzük szétszórt fénynek. Ilyet ver vissza a fehér mcny-
nyezet. Melyik kellemesebb, belenézni egy lámpa erős fényébe, 
vagy annak szétszórt fényébe? 

5. kisérlet. A lefedetlen tükörlapot állítsd fel, tégy eléje vala-
mi tárgyat és hasonlítsd össze a tárgynak és képének nagyságát! 

6. kisérlet. í r j papírra egy nagy B betűt, fordítsd meg a tükör 
felé és nézd meg a képét! 

7. kisérlet. Tintával vastagon í r j le egy rövid szót s mielőtt 
megszáradna, itasd le egy kis tiszta da rab italossal! Nézd meg az 
ítatóson az írást. Nézd meg tükörképét! 

Tapasztal tad-e már ezt a jelenséget? Tükörképünk hcgedülés-
kor úgy tetszik, bal kézzel húzza a vonót. Minden cselekedetünk 
tükörben nézve balkezesnek látszik, az oldalakat felcseréli. 

Próbál játok meg otthon neveteket tükörírással leírni! 
8. kisérlet. Állítsatok fel rajzlapon egy tiszta üveglapot! 

Igen jól használható e célra rossz fény-
Q képező üveglemez, amelyről meleg vízben 

rövid áztatás után lemossuk a zselatinré-
• • / tegct. Legmegfelelőbb a 9.12 cm-es nagy-
í t ság. 

Tegyétek eléje az égő gyertyát! L á t -
ható-e képe? Jelöljétek meg a gyertya 
helyét! Az üveglap túlsó oldalán szájá-
val lefelé állítsatok fel próbacsövet ugy^ 
hogy a gyertya képe pontosan az üveg-
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cső belsejében látszódjék! Húzd a gyertyát mesz-
szebb az üveglaptól! Merre mozdult a kép? Toljá-
tok merőlegesen az üvegre mindig közelebb hoz-
zá! Merre mozog a kép? Toljátok a gyertyát kissé 
oldalt! 

Hogyan lehetne a kép helyét mértanilag pon-
tosan meghatározni? 

A próbacsövet a kép helyére teszik és azt a he-
lyet megjelölik. Eszközöket félretéve összekötik a 
képnek és a tárgynak középpontját. Megállapít-
ják a tükörsík és a pontokat összekötő egyenes 
szögét s a két pont távolságát a tükör síkjától. 

A tükörkép megszerkesztése inkább mértani 
munka, nem tartozik a legszükségesebbek közé, 
így minden kár nélkül elhagyható. 

A síktükrök összetételei közül a kaleidoszkóp 
játékszerű, nincs reá szükség, a szögtükör hasz-

nálata pedig a mértanba tartozik s a 13 éves gyermeknek nehe-
zen érthető. Elegendő az egyszerű, síktükrökkel felszerelt kato-
nai lövészárok-kilátó bemutatása, vagy rajzban való ábrázolása. 

A gömbtükrök. 

A gömbtükrök között a homorúnak van nagyobb jelentősége, 
de beszerzése viszont nehezebb. Az iskola szertára részére feltét-
lenül venni kell, megfelel egy homorú üvegű olcsó borotválkozó 
tükör is. Ha módunk van, tiszta fémtükröt szerezzünk be, amely-
nél a többszörös képek nem zavarnak. A domború tükör rövi-
debben elintézhető s egy olcsó kerti színes üveggolyó is megfe-
lel a célnak, vagy egy fényes kis fémgolyó. 

A tanulók részére is igyekeznünk kell kis homorú tükröt be-
szerezni. Erre a jánl ják a megfelelő hajlat'ú óraüveget, amelynek 
domború felét fekete aszfaltlakkal bemázoljuk. Ez azonban na-
gyon gyenge képeket ad. 

Az ezüstözést Rosenberg szerint a következőképen végezzük. 
Először is az üvegtárgyat alaposan megtisztítjuk. E célból 

először erős kálilúgban főzzük, azután vízzel alaposan leöblítjük, 
Majd erős salétromsavban ismét főzzük. Lemosás után még egy-
szer erős lúgba tesszük és sok vízzel ú j r a lemossuk. Az üveget 
eközben kézzel megfogni nem szabad. Az ezüstöző folyadékhoz 
5 g ezüstnitrátot (pokolkő) feloldunk 50 cm3 desztillált vízben s 
ehhez csepegtetünk hígított szalmiákszeszt, amíg csak a felrázott 
folyadékban a keletkező csapadék feloldódik. A folyadékot szűrő-
papíron leszűrjük és 500 cm3 desztillált vízzel felhígítjuk. A m á -
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sodik folyadékhoz 500 cm3 desztillált vizet veszünk, ebbe forrás 
közben egy gramm ezüstnitrátot teszünk és 8 -83 g Seignette-sót 
(szenyettsó). Addig kell főzni, amíg a csapadék szürke színű nem 
lesz. Azon forrón fi l tráljuk. A két folyadék fényre érzékeny, ezért 
mesterséges fénynél készítendő gyenge világításban és sötét helyen 
tartandó. Hónapokig eláll. Az üvegtárgyat ezüstözendő oldalával 
fölfelé tiszta porcellántányérkába tesszük s a két folyadék egyen-
lő keverékét (jól összerázandó előbb) reá öntjük. Pá r perc alalt 
az ezüst lerakódik. Ha a réteg vékony, ú j a b b keverékkel megis-
mételjük. Az ezüstréteget vagy sellakréteggel, vagy pecsétviasz 
alkoholos oldalával bekenjük. Ez utóbbi lassan szárad! 

A kis homorú tükröknek fából foglalatot készítünk, nehogy 
megsérüljön az ezüstréteg, vagy eltörjön az üveg. A védőfoglalatot 
következőképen készítjük. 

15 cm magas, 12 cm széles darabot vágunk ki 1 cm vastag 
deszkából. Az aljától 10 cm-re a középen köralakú nyílást fűré-

szelünk, amelynek átmérője 38 
^ ^ ^ > j mm. Vékony deszkából (szivar-

doboz, citromosláda fájából) egy 
négyzetet vágunk ki 6 cm-es 
élekkel, ennek a közepén 40 m m 
átmérőjű köralakú nyílást. Ezt 

a, lemezt úgy erősít jük az előbbi 
deszkára, hogy a két körkivágás 
koncentrikus legyen. Ebbe he-
lyezzük az óraüvegből készílelt 
homorú tükröt, később a lencsét 
is. Hogy az üvegek ki ne eshes-
senek, három kicsiny rézhorgot 
csavarunk a kör szélére, amelyek 
elfordítva megtar t ják a betett 
üveget. Az egészet egy alapáll-
ványra szereljük. 

A kísértelek részben a tükőrszieletekkel történnek, hogy a 
fénysugarak haladása megállapítható legyen, részben a homorú 
tükörrel, hogy a képeket megfigyelhessük. Ha azonban a kettőt 
külön-külön elválasztva végeztetjük, nem oly könnyen teremt kö-
zöttük kapcsolatot a gyermek értelme, min tha úgy já runk el, 
hogy egy jelenségnek az egyiken való megállapítása után keressük 
annak következményét a másikon. Ezért kísérleteinkben a ket-
tő egymást felváltja. Az eszközök többízben való kicserélésével 
já ró időveszteséget úgy kerülhet jük el, h a az egyik közvetlenül 
a munkacsoport előtt van, a más ik pedig messzebb, de elérhető 
távolságban. 

1. kísérlet. Rajzol junk egy rajzpapirosra 20 cm-es körzőnyí-
lással körívet! Jelöljük meg a kör középpontját, a görbületi kő-
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zéppontot, K betűvel! Ezen át húzzunk egyenest körül-
belül a körív közepéhez! Ez lesz a tengely. 10 cm magas-
ra igazítva a lámpát állítsuk pontosan a középpontba, 
szembe a körívvel! A tükörszeleteket helyezzük a lám-
pával szembe a körív vonalára! 

Miután kis eltérés is zavart okoz a kísérletben s 
a felállítás sohasem sikerül úgy,hogy a tükrök síkja 
pontosan a körív érintőivel essék egybe, azért a lámpát 
meggyújtva úgy igazgatjuk a tükröket, hogy a vissza-
vert sugarak a görbületi középpontba fussanak egybe. 
Miután tanulóink többnyire későbben jutnak el a mér -
tan keretében a kör és érintőjének feldolgozásához, nem 
lehet arra hivatkoznunk, hogy az érintő és a hozzátar-
tozó sugár egymásra merőleges. 

A tengelyen húzzátok a lámpát mindig messzebbre 
a tükröktől! Mit tapasztaltok? A tükörre eső sugarak 

közelednek a párhuzamos helyzethez, a visszavert sugarak pe-
dig a tükörhöz. 

2. kísérlet. Állítsátok a görbületi középpontba a lámpát! 
Toljátok az előbbi módon a lámpát 20 cm-rel tovább és mér -

jétek le, mennyivel közeledett a sugarakat összegyűjtő pont a 
tükörhöz! 

Ismét 20 cm-rel vigyétek tovább a lámpát s a mérést ismétel-
jétek! 'Tovább! 

Rájönnek; a tanulók, hogy a gyújtópont mindig kisebb moz-
dulatot tesz. Így könnyen belátják, hogy végül hiába visszük 
bármennyivel tovább a fénvforrást, a gvujtópont többé nem moz-
dul. 

Ezt a nevezetes pontot, amely összegyűjti a párhuzamosan 
érkező sugarakat, jelöljük meg és ad junk neki nevet! Gyűjtő-
pont. A tükör és a görbületi középpont között hol van? Mérjé-
tek meg a tükörtől és görbületi középponttól való távolságát! 

Ha van napfény, akkor megvizsgáltatjuk, hogy ez a gyűj tő-
pont megtalálható egy kis papírszelet segítségével is. Nagyobb ho-
morú tükörrel végezve ezt a kísérletet, a papírszelet meg is gyul-
lad. Csak a fénysugarakat gyűjti össze ez a tükör? A hősugarakat 
is, azért gyújt . Ezért ezt a pontot nevezhetjük a tükör gyújtópont-
jának is! 

3. kísérlet. Állítsuk a lámpát a tükörszeletek görbületi közép-
pont ján kívül, ahhoz közel! Jelöld meg, hol gyűlnek össze a visz-
szavert sugarak! Tar ts a r ra a helyre keskeny papírszeletet úgy, 
hogy ne fogja el a fényt minden tükörszelettől! Mit látni a pa -
pirosnak a tükör felé néző oldalán? 

4. kísérlet. Tegyük most a tartóban levő kis homorú tükör 
elé a lámpát 80 cm-re! A tükör középpontja és a lámpa egyenlő 
magasan álljon! Keressétek meg azt a helyet, ahol a visszavert 
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sugarak összegyűlnek! Mit látni a papírnak a tükör felé eső 
oldalán? 

Ha a lámpát kissé kívül ál l í t ják a tengelyen, akkor a kép a 
tengely ellenkező oldalán található, de világosabb, mer t az ernyő 
nem fog el fényt a tükörtől. 

Közelítsétek a lámpát a tükörhöz, mindig megkeresve a lám-
pa képét! Hol keletkezik mindig kép? Ahol a sugarak egybegyűl-
nek. Melyik helyen verődnek vissza a sugarak épen a lámpába? 
A görbületi középpontban. Keresse meg mindenki 'tükrének a 
görbületi középpontját és mér je le a görbületi sugarat! 

A lámpa sugarai kísérlet közben sokszor elnyomják a vísz-
szavert sugarakat. Ezen úgy lehet segíteni, hogy a lámpa alatt 
kezünkkel, vagy valami tárggyal árnyékot vetünk, de annak kül-
ső ha tára a tükörre eső fénysugarak alatt maradjon . 

5. kísérlet. Toljátok a lámpát kissé közelebb a tükörhöz! Ke-
ressétek a képet, vagyis a sugarak találkozó pontját! 

A folytonos átmenet révén rá jönnek a tanulók, hogy a kép 
most már a görbületi középpont ellenkező oldalán van. Azt sem 
kell külön mondanunk a tanulóknak, hogy a kép előbb kisebb 
volt, most pedig nagyobb a tárgynál, mert maguk is megjegy-
zik ezt a körülményt. Ha gyertyát használtatunk, azon észrevenni 
a kép fordított voltát, de a vil lanylámpácskánál esetleg nem tű -
nik ki. Ez esetben ragasztassunk a lámpácska elejére fekete pa-
pírból L betűt, vagy a ceruza hegyét felülről lefelé húzzák el köz-
vetlenül a lámpa előtt. 

Amint a lámpát közelebb tolják a gyújtóponthoz, észreve-
szik, hogy a kép rohamosan távolodik, míg végül annyira ha l -
vány lesz, hogy nem látható. 

6. kísérlet. Az előbbi kísérletet ismételjük a tükörszeletekkel! 
A lámpát a görbületi középponttól a tükör felé mozgatva 

figyelik a visszaverődő sugarak találkozását addig, amíg ezek 
párhuzamosak lesznek egymással. 

A párhuzamosan jövő sugarak (napsugarak) hol találkoz-
nak? A gyűjtőpontban. Hát ez melyik pont lehet, amelyből ki-
induló sugarak visszaverődés után párhuzamosak? A gyűjtőpont, 
mert hiszen mindegy, melyik i rányba indul a fénysugár. 

7. kísérlet. Vigyük közelebb a lámpát! 
A sugjarak szétszóródnak. Adhatnak-e akkor felfogható 

képet? 
8. kísérlet. Vizsgáljuk meg a homorú tükrön! 
Ahol most a lámpa, oda tartsátok a megvilágított u j ja tokat és 

nézzetek a tükörbe! 
Megállapítják, hogy a tükörben látni a nagyított és egye-

nes állású képet. 
Eel lehet ezt fogni ernyővel? Nem. Az előbbieket lehetett, szép 

képet adtak a papírlapon. Azokat valódi képeknek nevezzük. 
Ilyet láttunk már! A lukernyővel (sötétkamara). Az utóbbit nem 
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;ő lehet ernyővel felfogni, úgy látszik, mintha a tükörben lenne, ezért 
látszólagos képnek nevezzük. A síktükör képe vájjon valódi, vagv 

a látszólagos? 
ő Alkalmazásában mint nagyító (borotválkozó) tükörre és 

fényvetítőre térünk ki. 
A domború tükörrel kevés foglalkozni való van, hagyjuk 

a / időt más íontosabb kísérletekre. Elegendő a következő' két kí-
sérlet. 

1. kísérlet. A körívre állítsuk fel a tüköszeleteket az előbbi 
helyzethez háttal s mozgassátok tükrös felük előtt a lámpát! 

A sugarak mindig széttartanak, sehol nem metszik egymást. 
Adhatnak-e" tehát valódi képet? 

2. kísérlet. Nézzünk a domború tükörbe különböző távolság-
ról! 

Mindig kicsinyített képet ad a tükörben magában, tehát lát-
szólagos képet. 

Látszólagos gyújtópontról és a sugarak hátrafelé való meg-
nyújtásáról tárgyalnunk szükségtelen. Általában a képek szer-
kesztésére idő nem jut, de nem is nélkülözhetetlen. Egy csomó 
olyan szerkesztési feladattal jár, amelyben megelőzzük a mér-
tantanítást. Ennek legfeljebb akkor lesz mint házi feladatnak 
helye, ha, ahogy egyedül helyes lenne, a fizika a negyedik osz-
tályba tétetnék át s hetyét a kémia és ásványtan foglalná el. 
Így a leíró temészetrajz összefüggésben maradna egymással s az 
általa nyújtott ismeretek és a mennyiségtani ismeretek megad-
nák a fizika részére szükséges alapot, míg az ásványtan oly fizi-
kai ismereteket tartalmaz, amelyeket ma is csak a vegytan 
nyújt, pl. keménység. 

A domború tükör legfontosabb gyakorlati alkalmazását az 
automobilokon láthatjuk. A kocsivezető mellett úgy van elhe-
lyezve egy kis domború tükör, hogy abban a háta mögött levő 
útrészlelből minél többet kicsinyítve áttekinthessen. 

A fény törése. 
A kísérletek kivitelének igen sok módja van, úgy, hogy kü-

lönleges eszközök nélkül is lehet tanulókisérleteket végeztetni. 
Ezek közül egypárat felsorolunk. Mindíig meggyőződésünk és 
rendelkezésre álló eszközeink szerint válogassuk ki a megfelelő-
nek látszót és módosítsuk azokat találékonyan. 

Maga a problémát nyújtó kísérlet, illetve megfigyelés több 
lehet. Mindenki ismeri a már klasszikussá lett három bevezető 
kísérletet, 1. a vízbe támasztott bot oldalról tekintve megtörtnek, 
2. a vizes edény fenekére tett tárgy magasabban látszik, illetve 
kétszer látható, 3. a két egvenlő hosszú cérnára kötött golyó kö-
zül a vízben levő magasabban állónak tűnik fel. 

De ezeken kívül is van több jelenség, amelyek a fénytörésre 
hívják fel a figyelmet. Mindennap iszunk vizet, mindig szemünk 
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előtt van; egy félig vízzel töltött poharat haj togassunk a jkunk 
előtt, min tha inni akarnánk és figyeljük a vízen keresztül az asz-
tal szélét. .A vízzel félig telt poharat mozgassuk szemünk előtt 
johhra-halra és nézzük a vízen és levegőn keresztül az ahlaklécet. 
Vastag tükördarahot helyezzünk a homlokunkkal merőleges ce-
ruza-vonásra úgy, hogy egy részét az üveg takar ja , egy része 
szabadon marad jon és fejünket jobbra-balra mozgatva figyeljük 
meg a vonalat. 

A fénytörés szabályának megállapításához sokféle eszközt 
használhatunk. Legjobb, mert többoldalú használhatóságot en-
ged meg, a Hart l-féle optikai koronghoz készített trapéz alakú 
üveghasáb, amelynek egyik szöge 60, a másik 45 fokos. Ezenkí-
vül felhasználhat juk a vastag tükörüveg darabokat, a négyszögle-
tes likőrös és nagyobb tintásüvegeket vízzel. 

A kivitel mód ja is kétféle lehet, vagy elsötétített tanterem-
ben keskeny fénynyalábot bocsáj tunk a törőközegre és a fénv úi -
ját kijelöljük, vagy gombostűk, rések segílségével világosságnál je-
löljük ki a szemünk felé jövő sugár ú t já t . 

1. kísérlet. A lámpát úgy fordítsuk tartójában, hogy izzószála 
függőleges helyzetű legyen, tegyük fel rá a keskeny hosszú nyí-
lású ernyőt, nyílásával függőlegesen. Az így kapott fénysugár kissé 

széttartó, amin vagy úgy segítünk, hogy a 
sugárnyaláb egyik szélét kísér jük figye-
lemmel, vagy ú t j ába kötőtűt állítunk. Le-
het külön ernyőt készíteni két dobozból. 
Fenekükkel egymásfelé fordítva közéjük 
teszünk a rés szélességének megfelelően 
8—10 ujságpapiroslapot, reáragaszt juk 
kartonlapra a két dobozt, felül ugyanígy 
kartonlap ráragasztásával rögzítjük azok 
helyzetét. Megszáradás után kihúzzuk a 
résből a papirosokat. Ha ezt á l l í t juk az 
ernyőtlen lámpa fényének út jába, jól 
használható keskeny fénynyalábol ka -
punk. 

Fehér papír lapra Helyezzük le a törő közeget (vastag üvegle-
mezt, vagy vízzel töltött szegletes üvegedényt), jelöljük meg ha -
tárvonalait s különböző szög alatt bocsássunk reá fénysugarat! 
Figyeljétek meg a fénysugár haladását felülről! Ceruzával húz-
zátok meg a fénysugár ú t j á t a lámpától a testig s a törő test 
után! 

Húzzátok meg azt a vonalat is, amely a fénysugár ú t j á t a 
törő testben muta t j a ! 

Megállapítják, hogy a fénysugár irányából törtvonal men-
tén eltért. 

2. kísérlet. Állítsuk fel ismét az eszközöket s a lámpát úgy 
helyezzük el, hogy a fénysugár merőlegesen essék arra a pon t r a , 
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ahol az előbb belépett a levegőből az üvegbe a sugár! Húzzuk 
meg a sugár út já t ! 

Lbből megállapít juk, hogy a merőlegesen érkező fénysugár 
az átlátszó testen áthaladva is megtar t ja eredeti irányát. De egy-
úttal ezzel bevezetjük a beesési merőleges fogalmát is. 

A fény úl já t követve í r juk fel a rajzra, milyen anyagokon 
hatolt át: levegő, üveg, (vagy víz s ilyenkor az edény üvegét f i -
gyelmen kíviil hagyjuk) . Mérjük meg a beesési merőleges és 
fénysugár közötti szöget (beesési szöget) a levegőben! Mérjük 
meg továbbhaladásában! 

Ebből levonatjuk a szabályt arra azi esetre, amikor a , fény 
ri tkább közegből sűrűbbe lép. Az „optikailag" sűrűbb fogalmát 
csak felső fokon használhat juk, ahol be is muta t juk olyan test 
fénytörését, amely sűrűbb ugyan a levegőnél, de optikailag r i t-
kább. Miután erről a kezdő fokon szó nem lehet, mer t hiszen 
nem tartozik a Zepszükségesebbek közé, ezt a jelzést e lhagyjuk. 

A sűrűbb közegből való kilépés szögeit épen így leméretjük, 
cie ne felejtsük el ebben a pontban is megrajzoltatni a merőle-
gest. Ebből a mérésből levonatjuk a szabályt. 

Fölvetődik két kérdés. Vájjon bármilyen nagyságú beesési 
szög esetén helyes a megállapítás? Kísérletet ismételni! Váj jon 
m á s anyagnál is helyes a törvény? Tehát h a eddig üveggel vé-
gezték kísérleteiket, akkor most vízzel is ismételjék, vagy for-
dítva. 

Fényforrás nélkül pedig így vezethetjük a kísérleteket. 
Állítsuk fel a vastag üveglapot, s szorosan a lapokhoz mind-

két oldalon szúr junk le tűt. Az egyik kísérletben a két tű össze-
kötő vonala merőleges, más esetekben pedig különböző haj lású 
legyen az üveglap határ lapjai ra . 

Az elülső tű elé szúrjunk egy harmadikat úgy, hogy a h á -
rom tűt, m a j d a túlsó oldalon egy negyediket úgy, hogy mind a 

négyet egy vonalban lássuk. Az üveglap elvé-
. tele után kössük össze sorrendben a tűszúrá-
\ sokat. 

M A kísérletet felhasználhat juk kezdőfokon is 
mérési kísérletre, amellyel megállapít ják pl. 

r a levegő és üveg törési tényezőjét. 
L . Ebnek a számértéknek ismerete nem ta r -

tozik a legszükségesebb és leghasznosabb dol-
2> gok közé az alsó fokon, de formális erejénél 

\ fogva válik hasznossá. Bepillantást nyúj t a 
fizikai módszerekbe, a számérték helyes meg-
állapítása pontos m u n k á r a sarkal ja a tanuló-

kat s a jól végzett munka örömét kelti fel bennük a jó ered-
mény. 

Ebben az esetben legjobb, ha milliméter papirost haszná-
lunk alapnak, amelyre 5 cm-es sugárral kört rajzoltatunk. E n -
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nek átmérőjével párhuzamosan ál l í t tat juk fel az üveglapot, egyik 
széle pontosan az átmérőn legyen. A kör középpontjába szú-
runk tűt, m a j d az üveglap túlsó oldalán szorosan az üveglaphoz 
egy másikat. Megosztott munkamód mellett egyik csoport 10°, 
másik 20°, stb. alatt ál l í t ja a tűket az üveglap síkjára. A B tűt 
úgy helyezzük el most az üveglap előtt, hogy az üvegen átte-

kintve a három tű fedje egymást. Az üveglap elvétele után meg-
húzzuk az OA-n keresztül az OC és az OB-n keresztül az OD 
sugarakat. A milliméter papírról leolvassuk C és D pontoknak 
a beesési merőlegestől való távolságát s megkerestetjük a DF:GE 
hányados értékét. 

Ha minden csoport ugyanazon üvegből való darabokkal kí-
sérletezett, akkor a törési hányadosok nagyjából egyezni fog-
nak. Ha azonban m á s - m á s üveganyag törési hányadosáról van 
szó, ezek természetesen a különböző csoportoknál nem lesznek 
azonosak. Ez esetben minden csoport négy-öt mérést dolgozzon 
fel s csak a maga erdményeinek kell egyeznie egymásközt. 

A prizmában való fénytörést nem kell feltétlenül feldolgoz-
nunk, bár a lencsékhez jó átmenetet adnak. Tárgyalható a szín-
szóródás tüneményénél is, röviden. 

Tanulókisérletek céljára vagy olcsóbb f a j t a prizmákat vá-
sárolunk a tanszerkereskedőknél, vagy az előhb említett Har t l -
féle készülékhez való üveghasábot használ juk. Három olyan 
dolog van, amit idővel összegyűjthetünk és erre a célra felhasz-
nálhatunk. Metszett tükrök, üveglapok eltörött szélét, amely ék-
alakú; ezeket üvegessel megfelelő nagyságúra vágatjuk, az sem 
baj , h a külső fo rmájuk nem lesz nagyon szép. Árulnak azután 
olyan emlékképeket, amelyek trapézalapú üveghasáb há t lap já ra 
vannak ragasztva; ehhez hasonló üvegdarabokat használnak a 
kereskedők is ki rakataikban az árúk, pl. cipők feltámasztására. 
Kissé sérült példányokat olcsón lehet ezekből kapni. 
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A fény út ját a prizmáknál is vagy közvetlenül fénynyaláb-
nak vetítésével jelöljük ki és kirajzoljuk, vagy pedig négy gom-
bostű felállításával, mint ennek a fejezetnek 2. kísérletében. 

Ugyanezen a prizmán ismertetjük fel a teljes visszaverő-
dést is. , 

A lencsék. 

Tanulóink az első és második osztályban természetrajzi meg-
figyeléseik céljára már beszereztek kb. négy cm. átmérőjű egy 
lencséből álló kézi nagyítót. A második osztályos tanulókat év 
vége felé figyelmeztetem, hogy ezt a nagyítót őrizzék meg, mer t 
jövő évben is szükség lesz reá. 

Megfelelnek a célnak az optikusnál kapható nyers szem-
üvegbe való kerek lencsék is, szükség esetén kissé sérült, vagy 
keretből kihullott és a tanulók által összehordott üvegek is. 

Ha minden üvegünk 4 cm átmérőjű, akkor a homorútükör 
tartójába beilleszthetők. 

Ideális állapot és több kísérletet enged meg, ha csoporton-
kint három gyűjtőlencsénk van, 5,7'5 és 25 cm-es gyujtótávolsá-
gokkal és egy homorú lencse 15 cm-es szórótávolsággal. 

Teljesen felesleges dolog a lencsék alfajainak nevét bepau-
koltatni, liogy kétszer domború, domború-sík, domború-homo-
rú, stb. Elég a két főtípus neve és annak tudása, hogy a dombo-
i'ú lencse mindig a középen vastagabb, a homorú pedig for-
dítva, a szélén. 

Ha minden tanuló részére van két egyenlő üvegprizma, ak-
kor az 

1. kísérlet: egyenlő lapjaikkal tegyük össze a két hasábot s a 
mögéjük helyezett két tűt irányul véve előtte is helyezzünk el 
kettőt úgy, hogy a négy tű egymást látszólag fedje. Azután a 
hasáb mögött álló kéit tűt helyezzük át a tőlünk távolabb álló 
hasáb másik oldalára és ismételjük meg a fénysugár ú t jának ki-
fűzését. 

A kettős hasábot alakilag kapcsolatba hozzuk a domború len-
csével. 

Ha hasábjaink nincsenek, akkor egy egye-
— nes hengeralakú vízzel telt pohár is jó lesz. 

Állítsunk két dobozt egy-egy lapjával 
párhuzamosan olyan közel egymáshoz, 
amennyire csak lehet, hogy a rés bocsásson 
át fénysugarat. Az alapul szolgáló papírlapon 
egy kötőtűvel a résbe nyúlva húzzuk a rés 
irányát és hosszabbítsuk meg ezt a vonalat. 

Helyezzük a rés elé a vízzel telt poharat 
úgy, hogy a résen átjövő fény a pohár ten-
gelyén haladjon át! Á fény egyenes vonal-
ban folytatja útját. Ez a pohár fénytani 
tengelye. 
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l tajzoljuk körül a pohár fenekét! 
A két dobozt toljuk kissé jobbra, felénk levő élével pá rhu -

zamosan! Nézzük a poháron keresztül a rést és a pohár és sze-
m ü n k között a fény ú t j á t jelöljük ki két gombostűvel! 

Tol juk a dobozokat az előbbi módon még kissé jobbra a ten-
gelytől és jelöljük ki a fénysugár ú t já t ismét! 

Itt a tanulók már észreveszik és jelentik, hogy a sugarak 
egy pontban összefutnak. 

Tol juk a dobozokat most a tengely baloldalára, fény ú t já t 
kijelölni! 

Egy eszköznél már lát tunk ilyen pontot! A homorú tükör-
nél a gyűjtő, vagy gyújtópontot! 

Az analógia ú t j án beszélgetés közben megsejtik a tanulók, 
liogy a domború lencsénél is lesz valódi kép, mert a sugarakat 
összegyűjti, min t a homorú tükör. Hogy gyúj tópont ja szintén 
van, azt minden 13—14 éves gyerek már kipróbálta! 

Mi lehet további vizsgálataink célja? 1. Annak megállapítá-
sa, hogyan lehet a lencse gyújtópontjai t megtalálni, 2. képeit 
kell megkeresni. 

2. kísérlet. A lencsét feláll í t juk a keretben s a napsugárba 
tar t juk, vagy jó messze helyezett l ámpa fénysugarába. Ellenke-
ző oldalon papírernyővel megkeressük azt a pontot, ahol a su-
garak egybegyűlnek. A lencse és ernyő távolsága ad ja a gyúj tó-
távolságot. 

Fordí tsuk meg a, lencsét és keressük meg ott is! Ez a ta-
nulóknak fölösleges munkának látszik, hiszen amikor gyúj tani 
akartak vele játék közben, sohasem kelleti azzal törődniök, me-
lyik oldalát fordítsák a nap felé. H a a lencse szimmetrikus, azaz 
mindkét iciület görbületi sugara azonos, azt is természetesnek 
lá t ja a tanuló, hogy a gyújtótávolság mindkét oldalon azonos. 
De meglepetést okoz, ha a felületek görbülete különböző és így 
a gyujtótávolságok is. 

3. kísérlet. Tar tsuk a lencsét a tanterem égő lámpája felé és 
az előbbi ernyőt tegyük a lencséhez, azután lassan mozgassuk a 
lencsétől mindig távolabb! Magyarázzuk meg a papíron látható 
fényfolt nagyságának változását! 

A sugarak előbb összetartanak, a k ú p mindig kisebbedik, 
(kúpokról és a kúpok metszéseiről második osztályban tanul-
tak, kivéve a polgári leányiskolát, de ezek is jól megmagyarázzák 
a jelenség okát), azután a sugarak szétválnak, széttartanak. 

Állítsuk le állványával a lencsét egy papírlapra, mér jük 
le és jelöljük mindkét oldalon a gyújtópontokat! Állítsuk a len-
cse egyik oldalára a nyílalakú réssel fölszerelt lámpát (vagy egy-
szerűen a gyertyát) 1 m-re , a másik oldalon keressük meg, hogy 
hol találkoznak egymással a sugarak! 

örömmel fogják jelenteni, hogy az ernyőn megjelent a nyíl, 
illetve a! gyertya képe. 



-191 

Hol találkoznak most a sugarak? Ahol a kép van ! Ennek 
megállapítása nem lesz nehéz a homorú tükörrel végzett kisérle-
tek után. 

Miiven a kép? Fordított, kisebb, valódi. Hol a tárgy és hol 
a kép? 

Lassan közelítsétek a lámpát a lencséhez és mindig keressé-
tek a képel! Miiven változás áll be a képben? Nagyobbodik! 

Figyeljétek, mikor lesz a kép ugyanakkora, mint a tárgy! A 
lámpa használata esetén akár körzővel is lemérhető. 

Mérjétek meg a képnek és a lámpának távolságát a lencsé-
től! 

Épen kétszerese a gyujtótávolságnak! Jelöljük ki ezeket a pon-
tokat ís, mert ez is nevezetes pontja a lencsének! 

Közelítsük a lámpát még jobban a lencséhez! 
A kép távolodik és nagyobb, mint a tárgy. l)e most is fordí-

tott és valódi. 
A végtelenből, párhuzamosan jövő sugarak hol találkoznak? A 

gyújtópontban. Fordítva, a gvujtópontból induló sugarak törés 
ut án párhuzamosakká lesznek. 

Helyezzük a lámpát a lencse és gyújtópontja közé! 
Képe nem fogható fel, de a lencsén áttekintve nagyítva lát-

juk a lámpát. 
4. kísérlet. Vizsgáljátok meg az eddigiek alapján a homorú 

lencsét! 
Itt a tanulóknak már több önállóság engedhető; rövid idő 

alatt megállapítják maguk is a homorú lencse tulajdonságait. 
Az eredmények összefoglalásánál szóbahozzuk, hogy a dom-

ború lencsével kapott szép valódi képeket milyen jó volna meg-
örökíteni. Lerajzolni kézzel áttetsző papirosra azonban bajos 
volna. A tanulók feltétlenül a fényképező gépre gondolnak. A 
fényképezőgépet ilyenkor megmutatom, hogy egy sötét doboz, 
amelyen elől domború lencse van, hátul egy homályos üvegleme-
zen látható a kép. Szerkezetéről még többet nem mondok. A gé-
pet pl. 5 m-re állítva be, végigmutatom az ablakon át láthaló ké-
pet az osztálynak. Homályos! Mi az oka? A felfogó ernyő nem ott 
áll, ahol a fénysugarak találkoznak, tehát ahol az éles képnek 
lennie kell! Mi a teendő? A homályos üveglemezt addig mozgatni 
előre-hátra, amíg élessé nem válik. A fényképezőgépen nem az 
e rnyőt tologatjuk, hanem a lencsét; haitása ugyanaz. A gépet az 
nsztályra beállítom, a tanulók sorban elvonulnak és beletekinte-
n e k , ma jd lemezt téve a gépbe, az osztályról felvételt készítek na-
gyobb előkészületek és magyarázat nélkül. 

A fényképezés. 
Az előbbi órán készített felvételt kidolgozom időközben, hogy 

•ezen az órán már egy a tanulókat érdeklő negatívom legyen. 
A tétel tanításában ismét nagy nehézséget okoz, hogy a tanú-
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lóknak kémiai ismerete úgyszólván semmi. Épen ezért van kül-
földi író, aki a tanulókisérletek során a fényképezés témáját tel je-
sen elhagyja. 

Tanulókisérletre kevés alkalom van ezen a téren, mert m a -
gyarázat nélkül a folyamatokat a tanuló nem érti meg, már pe-
dig a gyermek tevékenykedése közben figyelem nélkül hagyott 
magyarázat csak kárt okoz. 

Ezüst só előállítása és reakcióinak bemutatása csak a tanár 
kezébe való. A folyamatokat azonban kész anyagokon is e lma-
gyarázhat juk. 

Magam a következőképen dolgozom fel a fényképezést. 
Emlékeztek a homályos üvegen mutatkozó szép éles képre. 

Régi vágyuk volt az embereknek ennek megörökítése. Végre kb. 
100 évvel ezelőtt rájöttek, hogy van olyan anyag, amely a világos-
ság iránt érzékeny, tehát elkészíteni is csak sötétben lehet, vagy 
nagyon gyenge fénynél. Ez az anyag az ezüstnek és a brómnak ve-
gyüléke. Ki hallott már a brómról? Orvosságnak használt anyag. 

Az ezüst és a bróm ebben a vegyülékben szorosan ta r t j ák egy-
mást (kézzel mutatom). Színe gyengén sárgás zöld. (Bemutatok 
egy kis szelet brómeziist papirost.) Ebben az anyagban azonban 
furcsa változás történik, h a világosság éri, az eziist és a bróm el-
bocsáj t ják egymást. Színe azonban, mint látjátok, most sem vál-
tozik meg, mert hiszen a két anyag egymás mellett m a r a d 

Talál tak olyan folyadékot, amelyik az egymáshoz kapcsolt 
ezüst-brómot nem bánt ja , de a fény hatására elvált brómot kiold-
ja. Tehát ahol fény éri ezzel az anyággal bekent üveglemezt, vagy 
papírt , mi marad azon a helyen? Eziist. Milyen színe van az 
ezüstnek? Igen ám, de az üvegen maradt rendkívül f inom szem-
csékben levő ezüst színe nem fehér, mint ahogy az üveg színe is 
megváltozik, ha f inom porrá törjük. (Színes üvegdarabot kala-
páccsal porrá zúzok.) Az ezüstpor a papíron fekete lesz. Ahol sok 
fény éri, ott sok ezüstpor marad vissza, ahol kevés, ott csak egy 
része válik ki az ezustpornak, ahol pedig világosság nem érte,, 
ott az ezüst továbbra is a brómmal kötve marad. 

Egy második folyadékkal azután ki t ud juk oldani a lemez-
ről, vagy papirosról a változatlanul maradt sárga színű ezüst-
brómot, azon a helyen a papír, vagy lemez fehér lesz. 

Kérdésekkel rögzítem, hogy a lemez vagy papír hol lesz fe-
kete és hol lesz fehér. 

Ha túlsók fény éri a lemezt a lencsén át a fényképező gép-
ben, akkor mindenütt fekete lesz a lemez, tehát képet nem fogunk 
kapni. Kétféleképen lehet a gépbe jutó fény hatását mérsékelni. 
Mi lehet az egyik? A lencse nyílását kisebbíteni. (Bemutatom a 
gép diafragmáját . ) Másik mód, hogy megfelelő rövid ideig enge-
dem a gépbe a fényt. Ha nagyon világos van, akkor csak a másod-
perc kis részéig. (Bemutatom a zárat.) 

Most lefényképezem X tanulót. Hogy előbb már fény ne é r j e 
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a lemezt, ebbe a zárt tokba, lemeztartóba teljesen sötét helyen 
betettem a fényérzékeny anyaggal bekent üveglemezt. Mielőtt a 
gépbe helyeznénk, előbb a képet beállít juk. 

A kijelölt tanuló az ablak közelében leül, a gépet beállítom, a 
tanulók egymás után beletekintenek a homályos üvegre. A len-
csenyílást lezárjuk, a homályos üveget kicseréljük a lemeztartó-
val, fedelét felhúzzuk és megfelelő időre kinyi t juk a lencsenyí-
lást. Utána a fedőt helyére toljuk és a lemeztartót kivesszük a 
gépből. Mindezt természetesen a tanulókhoz intézett kérdések 
között végezzük, hogy az érdeklődés és figyelem állandóan éb-
ren marad jon . 

A tantermet elsötétítjük, a vörös lámpát meggyúj t juk. Miért? 
Az elsötétítés a mi tantermünkben sem ideális fényképészeti 

szemponthói, de ezt ellensúlyozzuk azzal, hogy kevéssé fényér-
zékeny anyagot használunk (pl. 4—6 Scheiner fényérzékeny dia-
pozitív lemezt.) 

A lemezt tokjából kivéve megállapítjuk, hogy kép r a j t a nem 
látható. Szükséges hozzá az említett folyadék, amely a szabaddá 
vált brómot kioldja, a képet tehát előhívja. 

Előhívás közben a tanulókkal ismételtetjük a folyamat le-
írását. 

A kép megjelenése nagy szenzációt okoz mindig a tanulók 
között. 

Megállapítjuk, hogy a kép fordított világítású. Még mindig 
átlátszatlan, egyes helyeken sárga. Ha fény érné, ez még m i n -
dig megváltozna, tehát a kcp teljesen elfeketedne. Változatlanná 
teszi, rögzíti a második folyadék. Mit csinál ez? Kioldja a felesle-
ges ezüsthrómot. Fr iss fixáló esetén a lemez 3—ó perc alatt k i -
tisztul. 

Az így kapott képről azonban X-et még az édesanyja sem 
ismerné fel. Miért? Ez a negatív kép. Váj jon hogyan kellene to-
vább eljárni , hogy a helyes képet nyerjük? (A tanulókat egy-egy 
kérdéssel rávezetjük a másolás módjára.) 

Felmutatom a mult órai felvétel negatívját, amely száraz lé-
vén, másolásra már alkalmas. Brómezüst papírt téve alája meg-
világítom, u tána a keretből kivéve épúgy kezeljük, mint előbb a 
lemezt. 

A fényképezés mai elterjedtsége mellett nem lesz nehéz ne-
gatív képet kapni valamely ismerősünktől, vagy valamelyik ta-
nulótól. Aki nem sokat ért a fényképezéshez, az ennek másolá-
sához u. n. önszínező fénypapirost használjon. Ezt a negatívval 
leszorítva az ablakba tesszük. A fény hatására a kép azonnal lá t-
ható lassú fejlődésében s amikor elég sötétnek találjuk, a keret-
hői kivesszük. Érzékenysége csekély, úgy hogy szobavilágosság-
r»á'. kezelhető. Ennek rögzítéséhez csak a készen kapható fixirsó 
oldatára van szükségünk, amelyben tíz percnyi áztatás után kész 
a kép, alapos (félórai) tiszta vízben való mosás után' szárítható. 
13 



Felhasználhatjuk felvételre a lukkamrát is, akár lemezzel, 
akár a másolásokhoz használatos ezüstbromid papirosokkal, 
csakhogy ez utóbbi esetben pozitív képet nem másolhatunk. 

Miután a fényképezésnek rendkívül sok fogása van s annak 
részletes ismertetésére helyünk nincsen, legajánlatosabb, ha a 
hozzá nem értő a fényképész üzletben, vagy valamelyik amatőr 
ismerősétől kér tanácsokat. 

Az eljárásnak ilyen bemutatása a tanulókra igen nagy és m a -
radandó hatással van s a módosabb szülők gyermekei kedvet kap-
nak a fényképezés nemes szórakozásához, művészetéhez. 

Kénytelenek vagyunk megelégedni a fényképezésnél leját-
szódó vegyi folyamatok ilyen durva és sokszor a valóságot nem 
egészen fedő magyarázattal. Mélyebb tárgyalásába bocsájtkozni 
nem lehet. 

Á szem és a látás. 

A szem szerkezetének ismertetésére szétszedhető szemmintára, e< 
vagy legalább jó ra jzra van szükség. Ahol csak lehet, összehason-
lít juk szerkezetét a fényképezőgéppel. 

Marhaszem boncolása a mintán való szemléltetés után kö-
vetkezzék, csak így fogják a tanulók az egyes részeket felismerni. 
Allatsízemet a vágóhídon szerezhetünk be kellő mennyiségben. 
A boncoláshoz jó éles késre és ollóra van szükség, amelyeket a 
tanulók otthonról hoznak, azonkívül egy-egy kis tálkára és törlő 
ruhákra. Tapasztalni fogják a tanulók, hogy a külső hártya ke-
mény és vágásánál vigyázni kell, nehogy a kéz megsérüljön. Ha 
a szemlencse még víztiszta, kis papirosra vágott luk fölé helyez-
ve mint nagyítót vizsgálhatják. Megtekintendő az idegek kilépési 
helye, vagyis a vakfolt, a sárgafolt, a szemfesték és a hártyák. 

A szivárványhártya alkalmazkodó képességét bemutathat-
juk. 

1. kísérlettel úgy, hogy a tanulók párosával szembe álla-
nak, egyikök az ablak felé fordulva. Figyelik egymás szemboga-
rát, ma jd gyorsan helyet cserélnek. Jól látható, amint az ú jabb 
világossági foknak megfelelően a szembogár kisebbedik, illetve 
nagyobbodik. 

2. kísérlet a lencse alkalmazkodását érezteti. A tanulók a p 
szemüktől tíz cm-re tartott u j juka t nézzék, ma jd hirtelen az ab- s 
lakon kívül levő tárgyakra irányítsák tekintetüket. Ehhez kap- p 
csoljuk az egészséges szem látástávolságát, amire a tanulókat f i- z 
gvelmeztetjük. Ez 25—30 cm. p 

3. kísérlet a vakfoltra vonatkozik. Rajzoljunk egy papírda- e 
rabra egy nagyobb pontot, tőle jobbra 6—7 cm távolságra keresz- p 
tet. Bal szemet befogva a jobbal nézzük a pontot, míg a papír- p 
lapot lassan mozgatjuk szemünk előtt. Kb. 25—30 cm távolságban 
a kereszt eltűnik. 

P 4. kísérlet. Nézzünk mereven a táblára rajzolt pontra és fi-
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gyeljük meg, hogy élesen lá t juk-e a körülöttünk oldalt történő 
dolgokat? Miért kell arra i rányítanunk szemünket, amit élesen 
látni akarunk? Hogy képe a sárga foltra essék. 

5. kisérlet. Tartsuk kezünket élével orrunk előtt 25 cm-nyire, 
hal és jobb szemünket felváltva gyorsan nyissuk és zárjuk. 

6. kisérlet. Nézzünk az aj tó kilincsére és egyik szemünk go-
lyóját alsó részén gyengén nyomogassuk! Két kilincset látunk. 

7. kisérlet. A képek különlátásához is időre van szüksége a 
szemnek. 5 cm átmérőjű két kerek papír lapra ra jzol janak egyikre 
lüggőleges, másikra vízszintes helyzetű egyenest. A kettő közé zsi-
neget helyezve ragasszák azokat össze. Ha lassan forgatjuk, a két 
vonalat külön látjuk, gyorsabb forgatásnál a plusz jelévé olvad 
össze a kettő. A tanulók ügyességére bízzuk mulatságosabb ké-
pek készítését. 

8. kisérlet. A mozi elvét úgy is megkapjuk könnyen, ha egy 
darab papirost középen összehajtunk. A felsőre erős vonásokkal 
egy emberalakot rajzolunk oldalt középtartásban tartott karokkal, 

az alatta levő darabon pedig a nyo-
mok alapján ugyanazt az alakot, csak 
kar ja i t magastartásban. A felső lapot 
felfelé pöndörít jük ceruza vagy tollszár 
fájával. Az asztalra letéve, a felső la-
pot egy fácskával hol lesimít juk az 
unttá levőre, hol visszaengedjük pön-

dórülni a rúd jobbra-balra való húzo-
gatásával. A tanulók élvezettel fogják 
ezt a primitív mozit otthon variálni. 

Fontos, hogy a szemre vonatkozó 
fontosabb egészségügyi tanácsokkal a 
tanulókat megismertessük. Az egész-
séges szem rendes látási távolságára, a 
dörzsölés veszélyére (gyulladás és t r a -
choma), erős fény, vagy gyenge vilá-
gosság káros voltára, szükség esetén 
szemüveg használatára. 

9. kisérlet. Az egyik domború lencsét állványával állítsuk 
fel a lámpa előtt, keressük meg homályos üveggel a tiszta képet 
s most toljuk a lencsétől kissé messzebb az ernyőt. Helyezzünk 
úgy közéjük valami tárgyat, hogy egymáshoz való helyzetük rög-
zítve legyen. Ez a készülék hibás szem. Mit kell vele csinálni, 
hogy éles képet kap junk a lámpáról? Közelebb kell tolni az 
egész összeállítást. Hogy hívják azokat, akik a tárgyakat nagyon 
közelről nézik? Közellátók. Ezeknél hol keletkezik a kép? Az 
ideghártya előtt. 

He a képet hátrább lehet hozni, ha a domború szemlencse elé 
homorú lencsét helyezünk, l e g y ü k a homorú lencsét a domború 
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elé és keressük meg az éles képet! Az egész készüléket messzebbre 
kell tolni a tárgytól. 

10. kísérlet. A távollátó szemet hasonlóképen állí t juk össze. 
Itt az éles kép beállítása ulán az ernyőt közelebb toljuk a lencsé-
hez, korrigálása pedig domború lencsével történik. 

Figyelmeztetés: orvosi vizsgálat nélkül ne vásároljunk szem-
üveget! 

Optikai eszközök. 

Az egyszerű nagyítóról sokat nem kell beszélnünk, ezt már 
eddig is látták tanítványaink. Hivatkozunk a már végzett kísérle-
tekre, hogy nagyított képet akkor láttunk, amikor a tárgy vagy a 
gyujtótávolságon belül volt s ez a kép látszólagos, vagyis ernyő-
vel nem fogható fel, de szemünk lá t ja ernyő nélkül, másodszor 
pedig amikor a tárgy az egyszeres és kétszeres gyújtótávolság kö-
zött foglal helyet, de ez valódi kép, ernyővel felfogható, de ernyő 
nélkül szemünk nem látja. 

Az előbbin alapszik az egyszerű nagyítás, az utóbbin az ösz-
szetett nagyító. 

1. kísérlet. Mérjük meg, hogy lencsénk mekkora távolságra 
ad ja a legerősebb még tiszta nagyítást! 

2. kísérlet. Becsüljük meg a lencse nagyítását! 
Ehhez legjobb m m papirost használni. A nagyítón keresztül látott 

egymilliméteres közt összehasonlítjuk a lencse mellett látszó 
milliméteres beosztással s így kapjuk meg a vonalnagyítás körül-
belüli értékét. 

3. kísérlet. Állítsuk össze az összetett nagyítót! 
A legkisebb gyújtótávolságú lencsét állítsuk fel a lámpa 

előtt akkora távolságra, hogy képe a kétszeres gyújtótávolság előtt 
legyen valamivel! Keresd meg a homályos üvegernyővel az éles 
képet! Egy második nagy gyújtótávolságú lencsével nagyítsd meg 
ezt a képet! Húzd el az ernyőt és nézz a lencséken keresztül a 
tárgy felé! 

4. kísérlet. Állítsd fel az egyik domború lencsét az ablak felé, 
az ernyővel keresd meg az ablak, vagy a külső tárgyak képét! 
Egy második domború lencsét tegyél úgy az ernyő mögé, hogy az 
ernyőn látszó képet megnagyítsa! Húzd félre az ernyőt! Ez a hol-
landi távcső, amely fordított képet ad. 

5. kísérlet. Az elülső lencsét hagyjad a helyén, a második len-
csét tedd félre s ismét keresd meg az ernyővel az éles képet! Az 
ernyő helyére tedd a homorú lencsét! Nézz ra j ta keresztül és a ho-
morú lencsét közelítsed lassan az elsőhöz! Ez a Galilei-féle táv-
cső. 

Mi az előnye ennek az utóbbinak? Egyenes állású a kép és. 
rövid a távcső, kényelmesen kezelhető. 

Hátránya, hogy kevésbbé nagyít. 
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A 4. kísérlet elülső lencséje közepes, az 5-iké nagy gyújtótá-
volságú legyen. 

A harmadik lencsével, vagy prizmákkal való képfordítás tár-
gyalása, vagyis a földi távcső összeállítása elmaradhat. 

A színszóródás. 

Az eddigi kísérletek során már észrevették tanulóink bizo-
nyára, hogy a lencsén, vagy hasábokon átnézve, a tárgyak kör-
vonalai színesek s ezt meg is jegyzik. Ebbe kapcsoljuk bele téte-
lünket. 

1. kísérlet. Állítsátok fel az üveghasábot úgy, hogy a lámpa 
keskeny sugárnyalábja erősen megtörjön áthaladásában! Kissé 
messzebb fogjátok fel a megtört fénysugarat! 

Figyeljétek meg, melyik színű sugár van legközelebb a fény 
eredeti irányához, melyik a legmesszebb? Milyen sorrendben 
következnek egymás után? 

Megbeszéljük, hol és milyen körülmények között látni ha -
sonló jelenséget. Miből lesznek ezek a színes sugarak? Tehát a 
tebér fény összetett. 

2. kísérlet. Állítsunk fel egy második üveghasábot úgy, hogy 
a színekre bontott fénysugarak á thaladjanak ra j ta és keressük fel 
a fénysugarat papírernyővel! 

Két eset lehet aszerint, hogyan helyezik a prizmákat egymás 
mellé. Vagy ismét színképel kapnak a tanulók, amelyekben 
azonban ú jabb szín nem fordul elő. Vagy a színek összetevődnek 
fehér fénnyé. 

Egyesíthetjük a színképet úgyis, hogy a színképbe domború 
lencsét helyezünk és mögötte megkeressük a sugarak találkozását. 

3. kísérlet. Az első hasáb színképéhe tartsunk piros üveget, 
vagy festett cellofánt (papirkereskedésben kapható; egyik f a j t á j a 
a gyerekek kedvelt „élőpapircsa".) Melyik színű sugarat bocsájt ja 
magán át? 

Ismételjük különböző színű üveggel, vagy cellofánnal ezt a 
kísérletet! 

4. kísérlet. A lámpácskát burkold be piros papirosba és tarts 
f-nyéhe különböző színű papirost! 

5. kisérlet. í r j le papirosra egy szót piros tintával és megszá-
radás után erre reá zöld tintával valami mást. A két írás zűrzava-
rát nézzed piros, m a j d zöld üvegen, illetve cellofánon keresztül! 

A fénjdan összefoglalására legalább két órát fordítsunk s 
mél tat juk az optikai eszközöknek a tudomány haladására való 
nagy fontosságát. I j 



Alig van a fizikának olyan részlete, amely annyica a lkalmas 
volna a kisérleteket teljesen a tanulók kezére bízni, mint a mág-
nesség tana. Ez a rész sok játékos oldala miat t a tanulóknak na-
gyon kedves, a hozzávaló eszközök előteremtése is a legkevesebb 
anyagot és fáradságot kívánja . 

Ez az oka annak, hogy sok külföldi tankönyv és vezérkönyv 
a mágnességre vonatkozó ismereteket nem utolsó előtti helyre 
teszi, hanem jóval előbbre. Ilyen a sorrend pl. W. Wur the tel je-
sen kimerítő könyvében (Vorbereitungen für den Unterricht der 
JNaiurlehre): hőtan (kiindulás az időjárási jelenségekből), mág-
nesség, hangtan, fénytan, mecnanika és dinamika, elektromosság. 
Vagy Th. Distlernél (Physikalische Übungen für die Unterstufe): 
mágnesség után még a sztatikai elektromosság, fénytan, elektro-
mos á r am és végül a mechanika. 

Állandó mágneseket a tanulók részére könnyen készíthetünk 
vastagabb kötőtűkből. Ezeket középen kettétörve, épen megfe-
iflo darabokat nyerünk. A mágnesezést vagy állandó mágnessel 
végezzük, vagy elektromos úton. Ez utóbbi esetben kb. 5 cm á t -
mérőjű papírhengerre a rádiótechnikából m a általánosan ismert 
lakkhuzallal lehető sok menetű solenoid-tekercset készítünk s a 
mágnesezés alkalmával 4 — v o l t o s telepet kapcsolunk be. Akku-
mulátor használata esetén megfelelő ellenállást kell bekapcsolni, 
nehogy a rövidzárlat akkumulátorunkat tönkretegye. A mágnese-
zendő tárgyakat a solenoid belsejébe helyezzük s kevéssé előre-
há t ra huzogat juk benne, végül többször ugyanazon irányban át-
húzzuk teljesen azokat a tekercs belsején. 

Tűre helyezhető mágnestű készítésére legjobban megfelel a 
Geilenkeusertől ajánlott mód. Elkészítése azért is ajánlatos, mer t 
az elektromosság tárgyalásánál is jó hsznát vesszük a galvano-
szkophoz. 

Elkészítéséhez beszerzünk u. n. patent-kapcsot. Olyat keres-
sünk, amelynek kidudorodó gömbi része nincs átlukasztva. A ka-
pocspár közül az erősebb rugós fél' felel meg jobban célunknak. 
Ennek két szemközti lukján kék ha j tű t dugunk át s vigyázva,, 
hogy a h a j t ű ha j l a t a pontosan a kidudorodó rész fölött marad-
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jon, szárát kétfelé haj l í t juk . A szárakat tetszőleges hosszúra vág-
juk, tűhegyre állítva levágással, vagy reszelővel kellő egyensúlyi 
helyzetbe hozzuk. 

Vastag kötőtűkből mágnespatkókat is készíthetünk. A kötőtű 
középső részét gyengén melegítjük, amikor kék színt mutat , egy 
megfelelő vastagságú és megerősített fahenger (seprőnyél) körül 
meghaj l í t juk , azután megmelegítés után hideg vízbe dobjuk. T a -
nácsos a tűt két fogóval tartani. 

A kísérletek végzésénél a tanulóknak sok játékra van alkal-
muk. A tanár ügyességén múlik, hogy a játék mellett a jelensé-
gek tanulságos részét is ki tud ja domborítani. Rendesen 3—4 
órát szánhatunk egybefoglalással együtt a mágnességre, tehát a 
szükséges kísérleteket jól meg kell választani. Amennyiben még 
marad m á s kísérletünk is, ezeket az éwég i összefoglaló ismétlé-
sek alkalmával használhat juk fel. 

A mágnességet vagy a molekuláris, vagy az elektronelmélet-
tel magyarázhat juk. A 'molekuláris magyarázat szemléletesebb, 
Könnyebb s a polgári iskolában kielégítő, azonkívül a gyakorlat-
ban is inkább használatos, míg az elektrónok ismerete inkább a 
rádiókészülékek szerelésénei szükséges. Mindenesetre döntő ebben 
a kérdésben a tankönyv, amelyet használunk. 

A mágnesség középponti tengelyéül, problémát adó ki indu-
lási pontul az iránytűt választhatjuk. A tájékozódás módjairól 
beszélgetve a tanulókkal, rátérünk az iránytűre, használati mód-
jára s ilymódon összeszedjük tapasztalataikat. Ebből a beszél-
getésből induljon ki annak a szükségnek érzése, hogy a mágnes-
séggel alaposabban kell megismerkedni. 

Ugyanekkor az észak-déli irányt a tanteremben megállapít-
juk a későbbi kísérletek céljaira. 

1. kísérlet. Miről ismerjük fel, hogy egy tárgy mágneses? 
Anyag: mágneses és nem mágneses kötőtű, apró vasszegek és 

más fémből való apró tárgyak, papírdarabok, h a van, nikkel-
aarabok (pl. háborúelőlti 10 és 20 filléresek), egy vasszegecske 
papirosba csomagolva és leragasztva. 

Először az egyik, azután a másik tűvel érintsük a tárgyakat! 
Melyik tű mágneses? 

Milyen anyagokra hat a mágnes? A vasszeget tartalmazó 
csomagocskát kibontjuk! 

3. kísérlet. A vasat a mágnes még a papíron keresztül is fel-
vette, ereje keresztül hatóit a papíron. Mit kellene tehát most 
megvizsgálnunk? Milyen anyagokon hat keresztül a mágneses erő? 

Ujabb anyag: papír, üveg. réz vagy m á s fém és vasbádog le-
mezek. 

Vegyük kézbe a papírlapot, helyezzünk reá varró- vagy gom-
bostűt s mozgassuk alat ta a mágnest. Ismételjük a kísérletet a 
többi lemezzel is. 

Eredmény: csak a vason nem hatol át a mágneses erő. 
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(Felfüggesztett mágnestűvel ezt a kísérletet végezni nem le-
het, mert a vaslemez önmagában is kitéríti a mágnestűt.) 

4. kisérlet. Ha egy mágnest tar tunk kezünkben, látható-e 
szemmel a mágnes ereje? A mágnest helyezzük az asztalra, te-
gyünk föléje papírlapot, szórjunk reá kevés vasreszeléket s most 
az asztal lapját ütögessük. Mit tett láthatóvá a vasreszelék? Hon-
nan indulnak ki az erővonalak? Ezt a részt nevezzük a mágnes 
sarkainak. 

Vizsgáljuk meg a mágnespatkó erővonalait is! Rajzoljuk le 
mindkét mágnes erővonalait! 

Erősen hangsúlyozni kell, hogy egy mágnes körül lelki sze-
meinkkel mindig látni kell az erőteret. 

5. kisérlet. Váj jon a két sarkot körülvevő mágneses tér azo-
nos-e? 

A haj tűből készített iránytű északra mutató sarkához köze-
lítsük a mágneses kötőtű egyik, m a j d másik végét is! Ismételjük 
a kísérletet a nem mágneses kötőtűvel, is! (Itt erősen le kell 
rögzíteni, hogy a vonzás nem, csak a taszítás bizonyíték arra, 
hogy mindkét tárgy mágneses.) A mágneses kötőtűnek melyik vége 
Vonzza, melyik taszít ja a mágnestű északi sarkát? Előbb 
tudnunk kell, melyik a kötőtű északi sarka. Hogyan lehetne meg-
állapítani? (Zsinórra fűzött dugódarabon átszúr juk és felfüg-
gesztjük. Könnyebbé tesszük a munkát , h a a tűket úgy mágne-
seztük, hogy mindegyiknek a törött vége pl. északi mágnessé 
vált.) 

Állapítsuk meg, hogy a kötőtű északi sarka az iránytű me-
lyik sarkát vonzza, melyiket taszítja! Ismételjük ezt a kötőtű déli 
sarkával is! Hogyan mondha tnánk a szabályt általánosan? 

6. kisérlet. Tar tsuk a mágneses kötőtűt az iránytű fölé úgy, 
hogy ellenkező nevű sarkaik egymás fölött legyenek. A kötőtűt 
íorditsuk el kissé s tartsuk így hosszabb ideig. Mi ad irányt az 
iránytűnek? Próbál juk az asztal alatt i rányítani m á s állásba az 
iránytűt. Ha nem lá t juk is a mágnest, mi irányít ja, mi kényszeríti 
mindig ugyanabba a helyzetbe? Hát h a közelében sehol nem lá-
tunk mágnest, akkor talán önmaga eszével keresi ki az észak-déli 
irányt? A Föld is egy nagy mágnes, amelynek szintén van min -
denütt erőtere. 

A továbbiakban az iránytű állása, deklináció és inklináció 
megértéséhez egy nagyméretű földgömbre van szükségünk. Ezen 
megmuta t juk , hogy a Föld különböző részén miként áll az i rány-
tű, de egyelőre a deklinációt nem vesszük figyelembe. Ugyanezen 
a földgömbön megmuta t juk , hogyha pl. Szegeden pontosan dél 
van, hogyan áll a Nap, merre muta t az árnyék?. Legjobb, h a ezt 
egy tűvel és egy kis lámpával bemutat juk. Fölvet jük a kérdést, 
váj jon az iránytű a megbízhatóbb iránymutató, vagy a déli á r -
nyék? Az iránytűt a közelében lévő vas is befolyásolja, tehát az 
árnyék a megbízhatóbb. Jó, ha már előzőleg árnyékmegállapítást 
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végeztünk és a pontos észak-déli irányt egy lerögzített papí r -
lapra lerajzoltuk, amennyiben egy függőón árnyékát délben 12 
órakor megfigyeltük. Ha módunkban van, akkor ezt az épülettől, 
vastárgyaktól és áramvezetékektől minél messzebb rögzítsük, 
pl. az iskola udvarán. Az egyik iránytűt úgy helyezzük erre a 
vonalra, hogy tengelye a vonalba essék. Megállapíttatjuk, hogy 
az iránytű nem muta t j a az igazi észak-déli irányt. Merrefelé h a j -
lik el az északi s merre a dé'i vége? (Egy egész napos k i rándu-
láson, pl. a madarak és fák napján módunkban lehet pontos mé-
rést végezni, amikor az e lhaj lás szögét is megállapí that juk. Ne 
zavarjon, h a nem jön ki pontosan a tankönyv számadata, 
mer t hiszen az e lhaj lás változó.) A Földgömbön most megmuta t -
juk, hogy észlelési helyünkön hogyan áll az iránytű. Fölvet jük 
a kérdést, hogyan lehetne a valóságban felkeresni a Föld északon 
lévő mágneses sarkát? Esetleg közbevetőleg a kötőtű déli sarkát 
az iránytű északi sarka alá to la t juk s a tanulók észreveszik, 
hogy az iránytű igyekszik rámutatni az a lá ja kerülő sarokra. Az 
iránytű tehát nemcsak elhajlik, de le is, amint a mágneses sarok-
hoz közeledik. így állapították meg a Föld északon lévő mágne-
ses sarkát. (Az északi mágneses sarok kb. Greenwichtől nyugat-
ra 97°40'-re az északi szélesség 70° 30' alatt van, az északamerikai 
Boothia félsziget közelében; a déli pedig Shackleton expedíció-
jának 1909-ben tett megfigyelései szerint az Antarktisz Viktória-
földjén van a déli szélesség 72°25'-e és a keleti hosszúság 154,°-a 
alatt.) Az iránytű állását megmuta t juk a Földgömbön, elsősor-
ban saját lakóhelyünkre, azután egy-két egyéb helyre vonatko-
zólag. 

Az inklináció bemutatására, amennyiben az iskolának inkli-
natóriuma nincsen, könnyen készíthetünk eszközt. Mágnesezet-
len egész kötőtűt átszúrunk egy parafadugón, szorosan felelte 
egy hosszabb varrótűt tengelynek. Függesztőül vagy a r a j z 

szerint meghajl í tot t üvegcsövet (1. Nagy L. József: Bevezetés a 
demonstrációs fizikatanításba), vagy két üvegcsövet használunk. 
Erre téve a kötőtűt, a tű ide-odahúzogatásával könnyen olyan 
egyensúlyi helyzetbe hozhatjuk, hogy vízszintesen álljon. Ezt 
bemutat juk, a tűt most megmágnesezzük, vigyázva, hogy a du -



góban többé el ne mozduljon. Felfüggesztve és beállítva a m á g -
neses észak-déli irányba, muta tn i fogja a lehajlást. Pontossága 
elsősorban attól függ, mennyi a zavaró körülmény. 

Az eddigi anyag két órát vesz igénybe. Egy harmadik óra 
feladata részben az elektromos indukcióhoz, a Bell-telefonhoz 
előkészíteni az anyagot, másrészt a mágnesség elméletét adni. 

Az előkészítésben visszatérünk az erővonalaknak vasresze-
lékkel való láthatóvá tételére s ebből vezetjük tovább a fonalat . 

7. tanulókisérlet. A mágnespatkó száraihoz illesszünk egy 
lágy vashuzalt (kb. 1.5 m m vastag) s papírt reátéve állítsuk elő 
vasreszelékkel az erővonalakat. 

A lágyvas az erővonalakat magába sűríti. Meg tudnánk most 
már magyarázni, miért nem hat vaslemezen keresztül a mágneses 
erő? (L. 3. kísérletet.) Rajzol juk fel; a vaslemezt torzítsuk vas -
taggá. 

8. kísérlet. Vájjon milyen hatása lesz a vasra, ha mágneses 
erővonalak hatolnak át ra j ta? 

Illesszünk a mágnespatkó egyik végéhez kb. 2 cm-es lágy-
vashuzalt, nézzük meg erővonalait! 

9. kísérlet. Van-e mágneses hatásuk a lágyvasból kilépő 
erővonalaknak? 

A mágnespatkón függő huzal végét már tsuk vasreszelékbe! 
Megtámasztott könyökökkel dolgozva húzzuk el óvatosan 

a lágvvasat a patkó szárától 1—2 mm-nyi re! Azután messzebbre! 
Amíg az erővonalak áthatolnak raj ta , addig mágneses tu l a j -

donságot mutat , amint messzire kerülnek, alig valamicskét. Köny-
nyen elveszti. 

10. kísérlet. Ugyanezt tegyük egy nem mágneses varrótű-
vel, de legalább egy percig hagyjuk állani a mágnesen! 

A kemény vas, vagy más néven acél megtar t ja mágnességét. 
11. kísérlet. Uj anyag: kb. 8 cm. hosszú üvegcsöveket félig 

megtöltöttünk vasreszelékkel s mindkét végét elzártuk. 
Vizsgáljátok meg, van-e az üvegcsőbe zárt vasnak mágneses 

hatása az iránytűre? (Fel kell h ívni a figyelmet, hogy a vonzás 
maga nem, csak a taszítás bizonyítja a mágnességet!) 

A mágnes egyik sarkát húzzátok végig többször a csövön, 
s figyeljétek meg a vasreszelék viselkedését. 
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A tanulók bizonyára ide-oda fogják húzgálni a csövön a 
mágnest s észreveszik, h o g j mindig utána fordulnak a vas-
szemecskék. 

Hogyan kell el járnunk, hogy ne fordul janak a vasszemek 
hol előre, hol hátra, hanem mindig egy irányba? Csak egyik 
irányba húzni a csövön a mágnest, vissza pedig messze tőle. 

Vigyázva, hogy a rendet meg ne bontsuk a vasszemek kö-
zött, lassan közelítsük a cső egyik, m a j d másik végét az i ránytű 
egyik sarkához! 

Rázd össze a reszeléket s közelítsd az iránytűhöz mindkét 
sarkát! 

Amikor a szemcséket mágnessel egy irányba rendeztük, mág-
neses lett, ha a rendet megzavartuk közöttük, elvesztette mág-
nességét. 

Magyarázat: a vasnak és acélnak legparányibb szemecskéi, 
a' molekulák is egy-egy kicsinyke mágnesek, de rendetlenül 
állanak, ellenkező sarkaikkal egymást ta r t ják fogva, ezért n in-
csen kifele semmi hatásuk. Nagyon hasonlít ez a dolog gyerekek 
ahhoz a nemzethez, amelynek tagjai egymással civódnak. Ha 
külső b á j mutatkozik, nem tudják az ellenséget visszaverni. De 
ha egy nagy ember, egy mágneses erejű Kossuth pl. egységet 
teremt a nemzet tagjai között, leverik a támadókat, nagy a hatá 
suk kifelé. (A hasonlatot nem kell túlzottan aprózni, meg-
érzik a nagy tanulságot így is a tanulók. Bár a III. osztályos ta-
nulók történelemben még nem tanultak Kossuthról, de olvasma 
nyaik során már neve és jelentősége előfordult.) 

A vas molekulái lazán állanak, ezért mágnes ha tására köny-
nyen fordulnak egy irányba, de azután éppoly könnyen pa t -
tannak vissza ismét egymás felé. Az acél molekulái sűrűn van-
nak, ezért nehezebben mágnesezhető, de azután magától nehe-
zen is veszíti el mágnesságét. Miből lehet tehát állandó mág-
nest készíteni? Milyen módon kell mágnesezni? Magyarázza 
meg valaki, miért veszíti el az acél is kiizzítás után mágnességét! 
Miért árt a mágnesnek az ütögetés? 

Ez a menet csak egy a sok lehetséges közül. Ha fizikai 
előadótermünk van, ahol az összes szükséges eszközöket kéznél 
tar that juk, ajánlatos sokszor az általunk tervezett úttól eltérni, 
s a tanulók által felvetett piobléma megoldásához szükséges kí-
sérleteket végeztetni. Csak akkor vagyunk kénytelenek ragasz-
kodni egy óra tervbe vett kísérleteihez, h a az eszközöket a t an-
terembe kell vinnünk. 

Részben a rendelkezésünkre álló idő, részben a tanulók köz-
bevetett szavai fogják eldönteni, vájjon ki térünk-e még más rész-
tetekre is, min t pl. a mai ha jók giroszkópos i ránymutatójára, tör-
ténelmi vonatkozásokra stb. 

Amennyiben az if júsági könyvtárban megvan Verne „A 15 
éves kapi tány" című munká ja , arra a figyelmet felhívjuk. Ebben 



-204 

a regényben a ha jón levő roszszándékú intr ikus az iránytűt vas-
d a r a b segítségével helytelen irányba áll í t ja s e miat t a ha jó oda-
kerül, ahova parancsnoka nem akarta, Afrikába. 

Az ismétlésnél a következő pontok legyenek irányadók: 
1. a mágnes vonzóhatása, 
2. két mágnes kölcsönhatása, 
3. a mágnes irányozó képessége, 
4. a Földmágnesség, 
5. a mágneses megosztás, 
6. mesterséges mágnes készítése. 
Fölvethető kérdések: Hogyan lehet a vaskereskedésben meg-

állapítani, hogy egy lemez ónlemez-e, vagy cinkezett vasbádog? 
Hogyan lehet szembe pattant vasszilánkot (fémmunkás!) cél-
szerűen kivenni? Mi hasznát lehet venni a szabóműhelyben egy 
erős mágnesnek? Hogyan lehet fémtörmelékek keverékéből ki-
választani a vasat? Hogyan lehet az iránytű segítségével meg-
állapítani egy tűről, hogy az mágneses-e? Hogyan kell térképpel 
használni az iránytűt? Ha messze célt akarunk elérni, pl. a ten-
geren, szabad-e szószerint h innünk az iránytűnek? Miből és ho-
gyan lehet állandó mágnest készíteni? Lehet-e emelőmunkára 
használni a mágnest? 
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Az elektromosság. 
A sztatikai elektromosságra vonatkozó kísérleteknek se szeri, 

se száma. Épen ezért az a veszély, hogy vagy ismétlődő, vagy ke-
vés hasznot hozó játékos kísérleteket sorakoztatunk fel. Pedig a 
sztatikai elektromosságnak az életben kevés jelentősége van. Két 
dolog fordul elő benne, aminek hasznát látjuk, a kondenzátor és 
a villámhárító. A többinek inkább történeti jelentősége van. 

Mégis ezzel szoktuk kezdeni az elektromosság tanítását, mert 
az a vélemény alakult ki, hog}' a reá vonatkozó alapfogalmak á t -
adására és kialakulására a legalkalmasabb. 

Amikor a középfokú iskolákba is bevonult a fizika és meg-
jelentek az első tankönyvek, az elektromosságtan még gyermek-
cipőkben járt . A nagyközönség részére szenzációt nyújtott , újsze-
rűsége és sok játékos alkalmazása csodálatra ragadott minden-
kit. Legjobban kutatott terület a sztatikai elektromosság volt, töb-
bi részében azonban még csak az alapvető kísérletek folytak és 
ezek psak későbben vonultak be a mindennapi életbe. Az is-
kola pedig mindig ha j l amos a konzervatívizmusra, ami egy-
részt megadja munká j ának folytonosságát és biztonságát, tehát 
ehhől a szempontból helyes is, de épen ezért hagyja el nehezen 
az idejét múl ta emlékeket is. 

Kérdés azonban, hogy a7 elektromosságra vonatkozó alapfo-
galmak nem volnának-e épen olyan jól adhatók az elektromos-
ságtannak m á s részével is? Erre nézve egyik, m a már nem hasz-
nálatos tankönyvünk (Seregi—Straseier: Fizika a polgári isko-
lák számára) tett kísérletet, amikor ezt a részt az áramló elektro-
mossággal kezdte, m a j d az indukcióval folytatta s csak legvégül 
és röviden foglalkozott a sztatikai elektromossággal. 

Alkalmazkodva az általános felfogáshoz és tankönyveinkhez, 
egyelőre a sztatikai elektromossággal kezdjük tanításunkat, de já -
tékos alkalmazások ne vegvenek el más, fontosabb részletektől 
időt. 

A sztatikai elektromosság sok tanulókisérletre ad alkalmat 
egyszerű és m a j d n e m mindenütt kéznél levő anyagokkal. Dörzsö-
lő anyagul gyapjúszövetek és selyemdarabok, puha bőrszeletek 
megfelelőek. Az üveg dörzsöléséhez se használtassunk amalgámo-
zott bőrt, mert az előbb említett anyagok is megfelelnek céljaink-
nak, azonkívül a higany káros gőzeitől is megszabadulunk. 

A legkülönbözőbb dolgokat gyű j t jük össze dörzsölendő tá r -
gyakul. Celluloid tollszár, megtisztított kaucsuk fésű, amelynek 
iogait levágjuk, pecsétviasz darabok, kéndarahok, üvegrudak és 
csövek, erős falú próbacső, stb. Jól felhasználhatók a rádióüzletek-
ben vagy rádióamatőröknél található keménygummi lapok hul la -
dékai, vagy a trolit nevű szigetelő anyag, amely az ehonitnál ol-
csóbb és akár táblákban, akár rudakban kapható a rádiókeres-
kedésekben. A pecsétviasznak legolcsóbb fa j t á jában azonban ta lá-
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lünk olyat, amely dörzsölésre nem lesz elektromos, vásárlásnál ne 
mulasszuk el kis papír szelet tel kipróbálni. Az üvegtárgyak között 
is fogunk olyat találni, amelyik dörzsölésre nem mutat elektro-
mosságot. Ennek azonban leggyakrabban az üveg külső tisztáta-
lansága az oka. Gyakran előfordult, hogy egy-egy makrancos 
üvegholmit alkohollal, lúggal jól lemosva és megszárítva kide-
rült, hogy nem az üveg anyagában volt a hiba. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a dörzsölendő tárgyat 
ne fogdossuk össze minden részén, hanem ügyel jünk a kisér-
letek közben arra, hogy mindig ugyanazt a végét fogjuk meg az 
üveg, vagy egyéb anyagú rúdnak. Vannak, akiknek keze állandóan 
többé-kevésbbé nedves, ezeknek van a legtöbb sikertelenségük s 
ilyenkor mindent egyszerűen a nedves levegőre fognak. Számta-
lanszor beigazolódott m á r a jelöltek tanításai során, hogy még a 
tanterem párás levegőjében is sikerülnek a kísérletek megfelelő 
kezeléssel s a siker titka nem a* személyben van, mint ahogy ilyen 
esetekben mondani szokták: a tanár u rnák minden sikerüli Si-
kerül azért, mert a kísérletek előtt lúgos szappannal lehetőleg zsír-
talanítom a kezemet, kézbőröm száraz természetű, vagy ha ész-
reveszem, hogy kevéssé nedves, a tárgyakat száraz ujságpapiros-
ban fogom meg. 

Ezekre a dolgokra a tanulókisérleteknél is gondolnunk kell 
előre s az első kísérletek már rámutassanak a nedves kéz há t rá -
nyára. Elsősorban minden tanulóval kezet mosatunk és szárazra 
töröltetjük olyan órák előtt, amelyiken a sztatikai elektromosság-
gal kísérleteznek s már előre figyelmeztetjük őket arra, hogy kö-
vetkező kísérleteik sikerének első követelménye a száraz kéz. A kí-
sérletek előtt való napon gondoskodjunk arról, hogy a tanulók 
kezébe kerülő tárgyak tiszták legyenek és helyezzük azokat a 
kályha, vagy fűtőtest közelébe. 

Az ebonit vagy kemény gummi idővel, különösen ha világos 
helyen állt, felületén vezetővé válik. Ezen úgy segíthetünk, hogy 
dörzsölő vászonnal lecsiszoljuk. Hátránya az ebonitnak, hogy a 
nagyobb darabok meleg hatására meggörbülnek. A trolit és bake-
lit igen jól szigetelő anyagok és nem görbülnek. 

Milyen elektroszkópot ad junk a tanulók kezébe? Minden ki-
serletnél beváltak azok a 10x5 cm felületű cinklapok, amelyeket 
későbben az elemek összeállításához használnak a tanulók. Min-
den tanulócsoport részére készült egy 12x8x4 cm méretű fahasáb, 
amelyen 12 m m átmérőjű öt luk van. Ez a fahasáb sok tanulóki-
sérletnél jó szolgálatot tesz. A lukakba szigetelő anyaghói való 
rövid rudak dughatok, amelyeknek felső végén keskeny rés van, 
hogy a cinklemez beleszorítható legyen. A cinklemez felső részére 
vagy csöpp ragasztóval (mezgaoldat, szindetikon), vagy csöpp víz-
zel felerősíthető a 3— 4 m m keskeny sztaniolszalag. Legalkalma-
sabb felerősítési mód ja kicsiny dróthurokra akasztani, amely cél-
ból a fémszalagocskák felső végén kötőtűvel kis lukat ütünk. A 
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túlírnom aranyfüst , amelyet papírkereskedésben vagy festéküzlet-
ben kapunk, nem alkalmas a tanulók kezébe, csak zárt elektrosz-
kópba. Nagyon jól megfelel a célnak a rádióban használatos 1—6 

mikrofarados tömb (blokk) kon-
denzátorokban levő fémszalag. 
Egy ilyen évekig bőven elegendő 
szalagot szolgáltat, azonkívül 
vékony szigetelő papírt is. Át-
ütés miatt használhata t lanná 
vált ilyen kondenzátorhoz nem 
nehéz hozzájutni. A fémszala-
got vagy ollóval vágjuk, vagy 
két darab papír közé fogva vo-
nalzó mellett éles késsel (elhasz-
nált önborotva pengéjével). A 
fémszeletek felvétele az asztal-
lapról megnedvesített ujjbeggyel 
történik. 

Érzékenyebb ennél a szalma-
lektroszkóp, amelyet vastagabb 

drótból haj l í tgatunk meg a rajzon lát-
ható módon. Közepe tá ján mindkét szá-
ron kerek fogóval kicsiny hurkot alko-
tunk a szalma tengelyének befogadására. 
Tengelyül egy vékony hosszú varrótű 
szolgál, amelyet valamicskével a szalma-
szal súlypontja fölött átszúrunk. Szige-
telő aljazatba helyezésénél ügyeljünk, 
hogy a drót ne érjen egészen ke-
resztül. 

A három első óra tanulókisérletei há -
rom ívre vannak leírva. Óra elején a ta -
nulócsoportok az arra az órára szánt ívet 
kézhez kapják azzal az utasítással, hogy 
a kísérlet leírását gondosan olvassák el 
s amikor megértették, mit kell csinálni, a 
kísérletet haj tsák végre. Utána olvassák 
el a kérdést és röviden í r j^k füzetükbe 
csak az eredményt. 

Az első óra anyagai és eszközei: a f a -
hasábok, cinklemez, ebonitoszlopocska, 

12x5x0-2 cm vastag celluloid lemez, sztaniol szalagok, két darab 
levelezőlap nagyságú kartonpapír, szövetdarab, vasreszelék, f ű -
részpor, búzadara. A munkalap szövege a következő: 
1. A vasreszelék, dara és fűrészpor fölé tartsad az egyik papí r -

lapot! 
Van-é valami hatás? 
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2. Melegítsd meg a papírlapot a fűtőtesten s ismét tartsd az ap -
ró anyagok fölé! 

Van-e valami hatása? 
A most következő jelenségnek tehát nem lehet oka a meleg! 

ó. Szárítsd meg melegítéssel a papírlapot, asztalra fektetve dör-
zsöld meg a szövetdarabbal s azután tartsd az apró anyagok 
fölé! 

Mit tapasztalsz? 
Erő keletkezett, amely hasonlít a mágnességhez. Miben? 
De különbözik is attól. Miben? 

4. Az eddig nem használt papírlapot dörzsöld meg szárítás né l -
kül, lehelj is rá, hogy párás legyen! 

Észleled-e az előbbi jelenséget? 
Miért kell tehát melegíteni? 
Mikor sikerülhetnek kísérleteid? 

5. A szárítás után megdörzsölt papírlapot lassan közelítsed f ü -
ledhez! 

Mit tapasztalsz? 
A dörzsöléssel keletkezett erő a villamosság, vagy idegen szó-

val elektromosság. 
6. Az egyik keménygummi oszlopocskába óvatosan, hogy el ne 

repedjen, illeszd bele a cinklemezt, felső szélére akaszd fel a 
dróthorgot és ennek kiálló végére a fémszeletet! Gyengén meg-
nyálazott u j j a l könnyű felvenni a padról a fémszeletet. 
Az ismét megelektromozott papírlapot húzd végig a cinklemez 
szélén! 

Mit tapasztalsz? 
A cinklemez és a fémszelet átvették az elektromosságot, azt 

mondjuk , töltötted őket elektromossággal. 
7. Az elektromozott lap dörzsölt részével 5—6 cm-re közelítsd 

meg a fémszeletet, de ne érintsd hozzá! 
Mit tapasztalsz? 

8. Érintsd meg u j jadda l a cinklemezt! 
Hova lett az elektromos töltés? 

y. A papír lap helyett használd az átlátszó celluloid lapot, de m e -
legítés nélkül, mert gyúlékony! Dörzsöld meg és dörzsölt ré-
szét húzd végig a cinklemez szélén! 

Ad elektromosságot a celluloidlap is? 
A cinklemezhői és fémszalagból álló készülék megmuta t ja , elek-

tromos lett-e a dörzsölt test. 
Az ilyen eszköz neve elektromsságmutató, vagy elek-

troszkóp. 
A következő óra anyagai ugyanazok, mint előbb, azonkívül 

üvegrudak és csövek, zsinegek, különböző fémből készült tárgyak, 
porcellándarabok, gyanta, kén, fapálcikák, gummidarabok, stb. 

Az óra munka lap ja : 
1. A celluloid lapot dörzsöld meg a posztón és elektromosságával 

töltsed az elektroszkópot! Érintsd meg a cinklemezt! 



Mi történt az elektromos töltéssel? 
2. Töltés után érintsd az elektroszkópot különböző anyagokkal és 

csoportosítsd azokat. 
Jó vezetők Gyenge vezetők Rossz vezetők 

vagy szigetelők. 
A gyenge és rossz vezetőket nedvesítés után vizsgáld! 

Mi a jó vezető ra j tuk? 
Miért kellett gummioszlopra szerelni az elektroszkópot? 

3. A dörzsölt celluloidlap elektromosságával töltsed az elektrosz-
kópot, m a j d ismételt dörzsölés után közelíts vele a fémsze-
lethez! 

Mit tapasztalsz? 
4. A töltött elektroszkóp fémszeletéhez közelíts megdörzsölt ként, 

pecsétviaszt, gyanánt! 
Mit tapasztalsz? 

b. Próbál j jólvezető anyagot dörzsölni, mula t -e elektromosságot? 
Vájjon miért nem lehetne kimutatni, h a keletkezne is? 

6. A ceüuloidlap elektromosságával töltött elektroszkóp fémsze-
letét közelítsd meg a szöveten dörzsölt üveggel! 

Taszítást, vagy vonzást látsz? 
7. Vizsgáld meg, hogy a dörzsölt üveg ad-e át az elektroszkóp-

nak elektromosságot! 
8. Az üveg elektromosságával töltött elektroszkóphoz először dör-

zsölt üveggel, azután dörzsölt celluloidlappal közeledj! 
Minden test egyforma elektromosságot ad? 
A celluloid elektromossá gát melyik taszítja? 
A celluloid elektromosságát melyik vonzza? 
Az üveg elektromosságát melyik taszítja? 
Az üveg elektromosságát melyik vonzza? 
Mi hasonlatosságot találsz ebben a kétféle mágnességről 

tanultakkal? 
Az üveg elektromosságát pozitív, a celluloidét negatív elek-

tromosságnak szoktuk nevezni. 
9. Az elektroszkópot egyitök töltse meg valamely elektromosság-

gal úgy, hogy a másik ne lássa, mit használtok! A másik fel-
adata megállapítani, milyen elektromosság-
gal van töltve az elektroszkóp? 

Hogyan lehet megismerni? 
A harmadik órán az utolsó kísérlethez a 

ra jz szerint meghajlí tott fémlemezt osztunk 
ki az előbbi anyagokhoz. E helyett használ-
ható kisebb fémedény is. A munkaalap: 
l . A celluloidlappal dörzsöld meg az uveg-

rudat és vizsgáld meg, melyik milyen elek-
tromos töltést nyert? 

Csak egyik fa j ta elektromosság fejlődik 
dörzsöléskor? 
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Hogyan gyűlnek fel az elektromosságok a két összedörzsölt 
tárgyon? 

2. A megelektroinozo'tt celluloidlappal közelíts az üres elektrosz-
kóp fémszeletóhez! Mit tapasztalsz? 

3. Az elektroszkópnak a íemszelettel ellentétes oldalát közelítsd 
meg a megelektromozott celluloid lappal érintés, azaz töltés á t -

adása nélkül; párhuzamos legyen a két lap egymással! 
Mit tapasztalsz? Most is vonzza a fémszeletet? 

4. Az előbbi kísérletet ismételd, többször közelítve a celluloidot 
a cinklemezhez! 

Mikor mutat az elektroszkóp elektromosságot? 
Vájjon a közelítéskor az elektroszkóp átvette a celluloid-

tól az elektromosságot, vagy csak annak közellétére 
ébredt fel benne? 

Láttál hasonló tüneményt a mágnességnél? 
5. A dörzsölt celluloidot tartsd állandóan párhuzamosan a cink-

lemez hátához és a felmeredő fémszeletet érintsd meg uj jaddal! 
Hagyd ott a celluloidot! 

Miért esett vissza a fémszelet? 
Volt-e tehát benne elektromosság töltés nélkül is? 

6. Ismételd az előbbit és amikor a fémszelet leesik, tedd jó mesz-
szire a celluloidot! 

Mit tapasztalsz? A fémszelet elektromosságot mutat! Pe-
dig u j jadda l elvezettél elektromosságot! 

Vizsgáld meg, milyen elektromosság maradt az elektrosz-
kópban! 

Kaphat ta ezt a negatív töltésű celluloidtól? 
Miért nem szaladt el ez is az u j jadon? Mi tartotta visz-

sza? 
Milyen elektromosság szaladhatott el uj jadon, h a a po-

zitív ott maradt? 
Hogyan magyaráztuk azt a tüneményt, hogy a mágneshez 

közeltartott vas maga is mágnesessé lett? 
Hogyan magyaráznád meg a most tapasztalt elektromos 

tüneményt? 
Lz az elektromos megoszlás! 

Magyarázd meg, mi történik, h a a töltött elektroszkóp 
fémszeletéhez közelíted u j jada t , miért vonzzák egy-
mást? 

7. Az előbbi kísérletet próbáld meg üvegrúddal is! 
8. Az ü alakú a lumínium lemezt tedd az elektroszkóp helyébe s 

ennek külső és belső oldalaira tegyél fémszeleteket! 
Töltsd meg ezt az elektroszkópot valamelyik elektromos-

sággal! 
Hol helyezkedett el az elektromosság? 
Meg tudnád magyarázni, miért? 

Ezzel lezáródik három óra tanulókisérlete. A tanár dolga a 
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munkalapok dacára nem lesz kevesebb, mert állandóan a tanulók 
között kell járkálnia, hibákra figyelmeztetni, egy-egy kérdést 
odavetni (aztán száraz a kezed? a posztó? az üvegrúd?), a m a k r a n -
coskodó anyagok és eszközök hibáira rámutatni , a feltett tanuló-
kérdésekre felelni, vagy a felelet megkeresésére utasítást adni. 
Munkájukban a tanulókat nem szabad csendre intő feddéssel za-
varni, amíg a za j a munka egészséges és szükséges zaja; csak a 
szándékos rendetlenkedést kell határozottan leinteni. Nehéz dolog, 
hogy a tanár az újszerű munkában megtalál ja a maga helyét. T a -
pasztalatom szerint sokakat megdöbbent, hogy a gyermek „ügyet-
lenkedik" s a tanár k ikapja a tanuló kezéből az eszközt és inaga 
csinálja meg a kísérletet; nem ő az általános figyelem központja 
s ezért az az érzés? támad-hogy a tanulók, a fegyelem kicsúszott 
a kezéből. Pedig az a helyes, hogy a tanulókai a dolog maga, ne 
pedig a tanár személye kösse le a munkában! 

Minden óra után feltétlenül össze kell foglalni közös megbe-
széléssel a már megállapított eredményeket, hogy a tanuló átte-
kinthesse egész órai munkájá t . Ha a kísérletekhez való dolgokat 
jól előkészítettük és a tanulókat a munka menetében segítjük s 
nem akadályozzuk fölösleges közbevetésekkel, akkor a fenti anyag 
elvégezhető, amint azt már évek során tapasztaltam. Ha pedig 
hiba mutatkozik, azt a tanár ne elsietett ítélettel a módszerben, 
hanem elsősorban önmagában keresse. 

A következő órán a kondenzátorok kerülnek sorra. Jobbnak 
találtam, ha ezt a tételt demonstrációval oldom meg. 

Két kerek falapot, mintegy 20 centiméter átmérővel kivá-
gunk, széleiket reszelővel lekerekítjük s szlanniollal teljesen bebo-
rí t juk. A sztanniol felragaszlására nagyon alkalmas a borszesz-
ben oldott sellak. Az egyik korongba lukat fúrva, üvegrudat, vagy 

csövet szorítunk szigetelő nyélnek. Tanácsos 
azonban az üveget is bevonni sellakoldattal, 
mert az üveg könnyebben válik vezetővé. Az 
üvegcső helyeit használhatunk trolilrudat 
ís. 

Egy kisebb vezető elektroszkópot is készí-
tünk drótból a mellékelt ábra szerint meg-
hajtogatva s ennek vízszintesen álló végére 
10 cm hosszú fémszeletet ragasztunk köze-
pén összehajtva. 

Az eddigi eredményeket röviden megbe-
széljük és a megosztásba kapcsoljuk ú j anya-
gunkat 

1. kísérlet. Egy üveglapot, vagy trolit, 
ebonitlapot téve az asztalra szövettel meg-

dörzsöljük s az elektroszkópot ráhelyezzük. Nem muta t elektro-
mosságot, nem vesz át. Pedig van r a j t a elektromosság, amit ki-
mula t egy szigeteltcn álló másik elektroszkóp, h a az üveglapot kö-
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zelébe visszük. Azzal magyarázzuk, meg a jelenséget, hogy a fém és 
az üveglap között nem elég szoros az érin tkezés. Bár az igazság az,, 
hogy az elektroszkóp onnan, ahol az üveggel való érintkezése szoros 
volt, átvett elektromosságot, de azt kezünk elvezette, a többi pedig 
nem ju that az elektroszkópra az üveg szigetelő volta miatt , a ké-
sőbbi jelenségekre való tekintettel és hosszas magyarázat elkerü-
lésére meg kell elégednünk ennyi magyarázattal . 

2. kisérlet. A nyéllel ellátott lemezre ráhelyezzük a vezető 
eiektroszkópot s az egészet rátesszük a jól megdörzsölt alaplapra. 

Az elektroszkóp elektromos töltést mutat , ü e amint nyelénél 
rogva a korongot felemeljük, ismét összeesnek a fémszeletek; tehát 
nem vett át az üvegtől elektromosságot. 

3. kisérlet. A korongot az elektroszkóppal együtt ismét az 
alaplapra helyezzük és felső részét u j junkka l megérint jük. Az 
elektroszkóp lemezeinek összeesése muta t ja , hogy az elektromos 
töltést elvezettük. 

Fölemelve a korongot, az elektroszkóp töltést mutat . Szigetelő 
nyelénél fogva Bunsen-ál lványba szorítjuk a korongot. 

Megdörzsölt ebonitrúddal k imutat juk, hogy töltése negatív, 
mert a szeleteket taszítja (a vonzás maga itt sem bizonyíték, mint 
a mágnességnél!), tehát nem is vehette a pozitív elektromosságot 
tartalmazó üveglaptól. 

Miután ez az előhbi óra 6. és 7. tanulókisérleteinek ismétlése, 
csak m á s formában, a tanulókat a megbeszélésbe ennek megfele-
lően erősen bevonjuk, munkál ta t juk . 

4. kisérlet. Ezt az eszközt eleklrofornak, vagy elektromosság-
hordozónak nevezzük. Ismételtén az alaplapra téve és felső töltését 
elvezetve, egy-egy tanuló füléhez közelítjük, hogy az elektromos 
szikra szúrását érezzék. 

A megoszlás tüneményét ra jzban ábrázoljuk. 
Régebben az elektrophort nem tud-

ták másképen elképzelni, mint bádog-
edényben levő gyantalepényt, amelyet 
rókafarokkal kell verdesni. Bizonyára 
jobb eredményt adnak ezek, de a fenti 
összeállítású eszköz nagyon jól hasz-ő " - * — — — * — - i . , v ^ z Z—7 7 1 + I nalhato, nincs szükség özönvíz előtti 

' rekvizítumokra. 
5. kisérlet. A Bunsen-állványba fog-

lalt korongot, amelyen ra j t van a vezető elektroszkóp, az iskola 
dörzsölő, vagy megosztó gépének egyik sarkával töl t jük: egy 
üvegcsőre, vagy más szigetelő anyagra vezető drótot erősítünk, a 
drót egyik végét a gép sarkéhoz kapcsoljuk. így kényelmesen 
kézben ta r tha t juk a vezetőt a szigetelőnél fogva és tölthetünk. Ha 
gépünk nincsen, akkor a töHést üveg-, vagy ebonitrúddal is vé-
gezhetjük. 

Először csak annyira tölt jük a korongot, hogy az eleklrosz-
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kóp lemezei kevéssé ágazzanak szét. Vájjon fér-e még reá 
elektromosság? Mondhat juk-e hogy bele? Nem, mert egymást az 
azonos elektromosságok igyekeznek a legmesszebbre, a külső fe-
lületre taszítani. Kevéssel ismét töltjük. Miről látni, hogy több 
r a j t a az elektromosság? A lemezek széjjelebb állanak. Végtelen 
sok elektromosság vihető reá? Nem, egyszerre csak meg kell 
telnie, mint valamely edénynek a folyadéktól. 

bi alá toljuk. A felső korong elektroszkóplemezei összébb esnek, 
az alsó ingapár töltést mutat . Talán az alsó korong a fel-
sőtől elveit elektromosságo:? Nem, mert ha elhúzzuk alóla, a felső 
eleklroszkóp ismét az eredeti töltést muta t ja , a másik ellenben 
nem mutat semmit. Magyarázata a megoszlás. Ennek következ-
tében a l'első korongon levő elektromosság nagyobbik része a 
vonzás következtében a korong a l jára gyűlik, vagyis ott most 
sűrűbben lesz, emiatt a felső részén még van elektromosság ré-
szére hely. Ezt bizonyítja, hogy ú jabb töltésre az elektroszkóple-
mezek széjjelebb ágaznak. Hasonló ez ahhoz,mint mikor k r u m -
plit raknak a zsákba s közben megrázzák, hogy a burgonya sű-
rűbben helyezkedjék el, lehessen még bele rakni . Az így össze-
állított eszközt elektromos sűrítőnek, kondenzátornak nevezzük. 
Készei: két fémlemez, amelyek között szigetelő van, nehogy a 
szemben levő ellentétes elektromosságok egymással eg}resülhes 
senek. 

7. kísérlet. Az alsó korongot a felsőhöz kissé közelebb emel-
jük. A fém szeletek még összébb esnek, tehát sűrűbb lett az alsó 
részen az elektromosság, vagyis most több elektromosság fér a 
sűrítő lemezére. A sűritő befogadóképessége nagyobb, ha a két 
lemez között vékonyabb a szigetelő réteg. 

8. kisérlet. Az alsó és felső korong közé üveglemezt tolunk he. 
Az elektroszkóp ismét nagyobb befogadóképességet jelez. Tehát 
a befogadóképesség, vagy idegen szóval kapacitás függ a szige-
telő réteg anyagától is. 

Teljesen feltöltjük a korongot. 
Mi muta t ja , hogy több nem fér 
rá? A lemezek nem állanak egy-
mástól messzebb. 

6. kisérlet. A nyél nélküli ko-
rongot úgy helyezzük szigetelten 
valami tárgyra (szigetelhetjük 

üveglap alátéttel), hogy a Bun-
sen-állványon levő korong alá 
tolva, attól 1—2 cm-es levegőré-
teg válassza m a j d el. Az alsó ré-
szére egy kis elektroszkópot erő-
sítünk, pl. napraforgó vagy bod-
zabélből kettős ingát. 

A második korongot az előb-
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9. kísérlet. Az alsó korongot megérint jük, vagyis a földdel 
összekapcsoljuk, azaz földeljük. A befogadó képesség tetemesen 
növekszik. Ezért a kondenzátorok egyik lemezét mindig összeköt-
tetésbe hozzák a földdel. 

Megadjuk a kapacitás mértékegységét és a kondenzátorokon 
a jelzést megmutat juk . 

A kondenzátorok közül ismertet jük a rádiónál használt tömb-
és forgókondenzátorokat. A leydeni palack és a Frankl in- táb la 
magyarázata nagyon rövid lehet, hiszen ezeknek csak történeti 
értékük van m a már . 

A dörzsölő és megosztó elektromos gépek ismertetése is rö-
vid legyen. Az utóbbi működésének magyarázata nem való a 13 
éves tanulónak. Ezekre a gepekre szükség tulajdonképen n incs 
is, csak ballaszt a középfokú iskolákban. A vele való kísérletek 
közül didaktikai szempontból értékesek a mechanikai hatást m u -
tató papír lap átütése, a gyújtó hatás, kémiai hatás, mágneses h a -
tás és a csúcshatás. Tisztán játékszerű és így csak mulat tafásra 
valók a golyótánc, a csengőjáték, a papírbokréta, a villámló 
cső, stb. 

A mechanikai hatást már eddig is látták a tanulók abban, 
hogy elektromossággal telt test könnyebb tárgyakat magához 
kap, m a j d eltaszít. Amennyiben a géppel be akar juk muta tni a 
szikra átütő hatását, az egymáshoz közel helyezett gyűjtők közé 
kartonpapirost tartsunk, amelyet előzőleg pár tanuló ellenőrzött, 
hogy nincsen előre kiluggatva. Különben is felismerhető volna, 
mert tűszúrásnál a lukak széle csak egyik oldalon dudorodik ki, 
míg a szikraütötte luknál mindkét oldalon. 

A gyúj tó ha tás kimutatásához egy szigetelőrúd végére kevés 
vattát kötünk, ezt benzinbe m á r t j u k s a megforgatott gép két 
közel álló kisütője közé tar t juk. A benzines üveget tegyük félre! 

A kémiai ha tás kimutatásánál ismét olyan fogalmak és 
folyamatok szerepelnek, amelyekhez vegytani ismeretekre volna 
szükség. Épen ezért nem valók az alsófokú fizikatanításba. 

A mágneses hatást úgy m u t a t j u k be, hogy egy üvegcsőre jól 
szigetelt huzalból sok menetet tekercselünk. A huzal egyik vé-

gét a kisütővel kapcsoljuk össze, 
a kettő közé körülbelül 30 cm 
hosszú kissé nedves zsineget ig-
tatva. Egy mágnesezollen kötőtűt 
helyezünk az üvegcsőbe s a k i -
sütő szabad végét a töltölt ley-
deni palack belső fegyverzetével 
érintkezésbe hozzuk. A közheig-
tatott gyenge vezető megakadá-
lyozza a gyors kisülést és az osz-
cillációt. 

A csúcshatást többféle módon 
muta tha t juk ki. 1. Az egyik k i -



-215 

sütő gömböcske végére dróttal kötőtűt erősítünk s a tű hegye elé 
5—6 cm-re egy elektroszkópot állítunk. 2. A tü hegye elé égő gyer-
tya lángját tart juk. 3. Varrótűt erősítünk az elektroszkópra és 
a tű hegyét a kisütőgömb közelében feléje irányít juk (ehhez gép 
sem szükséges, megdörzsölt üvegruddal is kimutatható). 4. Az 
egyik gyűjtőt összekapcsoljuk az elektromos Segner-kerékkel. 

Ha van sűrítőkkel felszerelt megosztó gépünk, akkor a fe-
szültség fogalmát módunkban van itt bevezetni. A leydeni palac-
kokat teljesen kikapcsolva megforgatjuk a korongokat, megfi-
gyelhetjük, hogy a szikrák kicsinyek és szaporán következnek egy-
más után. Megkeressük a kisütőkkel a legnagyobb távolságot, ame-
lyet ezek a szikrák még át tudnak ütni. A megdörzsölt üvegru-
datokról is át tud törni ennyi levegőn keresztül az elektromos-
ság? Nem. Miért tud itt áttörni? Nagyobb az az erő, amely a két-
féle elektromosság között a vonzást létrehozza. 

A leydeni palackoknak csak alsó részét kapcsoljuk be. Az 
előbbi távolságot a szikrák könnyen áttörik, nagyobbak és ritkáb-
ban következnek egymás után. Nagyobb a feszültség, vastagabb 
levegőréteg kell közéjük, hogy valóban szigeteljen. Nagyobbak és 
ritkábban következnek a szikrák, mert amíg a sűrítők meg nem 
telnek, addig nem történik kisülés. Ismét megkeressük a legna-
gyobb szikratávolságot. 

Végül a sűrítők felső részét is bekapcsoljuk s a szikrák nagy-
ságát, szaporaságát és út ját megfigyeljük, megkeressük a legna-
gyobb szikraközt. 

A feszültség mértékét adhat juk itt is. A négy cm hosszú 
ezüstlemezes elektroszkóp 18' kitérése 100 egységei, u. n. voltot 
jelent. Ha tankönyvünk az áramló elektromosságnál veszi fel, ak-
kor erről említést mi se tegyünk itt. 

A szikrák fénye, csattanása és ú t ja a tanulókat a villámcsa-
pásra emlékezteti s ehhez kapcsoljuk a légköri elektromosságról 
és a villámhárítóról való magyarázatainkat. Feldolgozása az ed-
dig szerzett ismeretek alapján történik, tehát nincsen szükség 
folyamatos előadásra, hanem a tanulók belevonhatók a munkába. 

Először meghallgatjuk tapasztalataikat és ezek alapján irá-
nyít juk megbeszéléseiket. 

A légköri elektromosság és a villámhárító feldolgozásánál ta-
nulókisérlet nem végezhető, a tanári demonstrációk is olyanok, 
amelyek a középiskola felső tagozatára valók. 

A légköri elektromos zavarokat ma már, amikor a rádió any-
nyira el van terjedve, a legtöbb tanuló ismeri. Akiknél ilyen ké-
szülék van, jól tudják azt is, hogy az antennát miért kell viharos 
időben, vagy éjszakára földelni. 

Az elektromos elemek. 

Az elektromos áramra való átmenet mindig gondot okozott. 
Először is annak kimutatása, hogy az elektromosság mozogni is 
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tud, másodszor pedig, hogy az elemek által szolgáltatott energia 
is az eddigivel azonos, elektromosság. 

Dörzsölő, vagy megosztó elektromos géppel úgy mutatható 
ki az áramlás, hogy a széthúzott kisütök közé legalább egy méter 
hosszú zsineget kötünk, vigyázva, hogy mindenüt t szigeteíve m a -
radjon a levegőben. E célból üvegrudakkal, palackokkal feszít-
jük ki. A zsinegre közepén összehajtott vékony papírszeleteket 
teszünk több helyen eleklroszkópok gyanánt. Ezek a gép műkö-
dése közben különböző mértékben ágaznak szét s a gép leállítása 
ntán is jó darabig muta t j ák az elektromosságot. Megdörzsölt üveg-
rúddal az elektroszkópokat végigvizsgálhatjuk, hogy az elektro-
mosság megoszlása megfigyelhető legyen. 

Az elem elektromossága szintén kimutatható az elektrosz-
kópon, de csak akkor sikerül, h a vagy nagyon érzékeny sűrítős 
elektroszkóppal rendelkezünk, vagy igen nagy potenciálkülönb-
séggel dolgozunk. Mindkebő meglehetősen nehézkes és kevés is-
kola van abban a helyzetben, hogy bemutathassa. Ezért azután az 
azonos hatásokhói mutat ják ki gyakran a két erő azonosságát. 
Ilyen a szikrázás; egy elem két kapcsáról vezetett huzalok egyi-
két egy reszelő nyelére csavarjuk, másiknak csupasz végét végig-
húzzuk a reszelőn. Az így keletkező szikrák nagyon kicsinyek, csak 
közelről láthatók, színük azonban nem egyezik az eddig ismert 
kékes fénnyel. Mágneses hatásának kimutatása jól ismert. Élet-
tani hatása a huzal végeknek a szájban okozott savanykás, csipős 
ízében nyilvánul. 

Az egyik tanuló órán kívüli beszélgetésében megemlítette, mi -
nek bizonyítani, hogy ez is elektromosság? Hiszen ő kisgyerek 
kora óta mindig úgy tudta, hogy az elemek és a világítási háló-
zat elektromosságot adnak, ő épen azon csodálkozott, hogy a dör-
zsölésnél keletkező erő is elektromosság, erről még azelőtt nem 
hallott. 

Ebből az tűnik ki, hogy épen fordítva járunk el, mint ami-
lyen útat a tanulók ismerete tett meg nélkülünk az életben. Ami 
tudományos szempontból helyes és indokolt, az didaktikai okok-
ból nem mindig követendő. A maradéktalan tudományos e l járás 
felsőbb fokra való. 

Ha tehát nem rendelkezünk megfelelő eszközökkel és idővel-
aggodalom nélkül e lhagyhat juk az erőltetett átmenetet. 

A feldolgozandó anyag nagy része az elektromos csengő, mint 
tárgyalási középpont körül dolgozható fel. A beszélgetés tehát a 
villamos csengőből indul ki. Mi szükséges ahhoz, hogy lakásunk-
ban ilyen csengőkészüléket felszereljünk? Elemek, csengő dobo-
zával, nyomógomb és összekötő huzal. 

Azonban csak az tud ja helyesen összeállítani ezeket, aki az 
egyes alkotórészek szerepével tisztában van. Először is vizsgál-
juk meg, miből áll az elem és mi a feladata. 
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A vizsgálatok második része a huzalok ellenállása, az utolsó 
pedig az elektromosság mágneses hatása lesz. 

A vegyi hatást az elemekhez kapcsolhatjuk, mint fordított 
folyamatot. A mágneses hatás körében pedig a táviró és a mérő-
műszerek vizsgálhatók. 

Az idevonatkozó tanulókisérletek céljaira a következő eszkö-
zöket és anyagokat szereztük be. 

1. 10.6.3 1/2 cm belső méretű négyszegletes elemüvegek, 
amelyeket tanszerkereskedésből vásároltunk. 

2. 10.5 cm méretű cink, vörösréz, ólom és retortaszénle-
mezek, amelyeknek vastagsága sorrendben 0 8, 1 , 2 mm, a 
szénlemez Leclanche-elemben használatos szénlemezből ké-
szült, amennyiben egy ilyet elfűrészeltünk kétfelé. Fűrésze-
lésére vaskereskedésb m kapható fémfűrészlapot használ-
tunk. 

3. A lemezek közé, hogy a belső rövidzárlatot megaka-
dályozza, vastagabb gununicső darabjai t tesszük. 

4. Megfelelő számú elemszorító a szénlemezek részére. 
5. A vékonyabb fémlemezek részére rádiószaküzlelben 

szereztük be a kisebbfajta szorítókat. 
6. összekötő huzalnak, ugyancsak rádiós üzletben kapha-

tó zománc szigetelésű 0-3 m m átmérőjű félméteres darabok 
szolgálnak. 

7. A galvanoszkóp faalkatrészét asztalossal készíttettük 
el, amelynek bevágásaiba 150 fordulatban 0"2 m m átmérőjű 
zománcszigeteiésű huzalt tekercseltünk. Közepébe elhasznált 
grammot'ontűre a mágnességnél ismertetett hajtőből készí-
tett mágnestűt használjuk. 
Természetesen sok kísérletet ezeknél egyszerűbb anyagokkal 

i s elvégeztethetünk. A Pertrix zseblámpa-elemek szénhengere is 
igen jól felhasználható, amelyeket az elhasznált elemekből kisze-
relünk. Szükség esetén kiválogatott, hosszúkás alakú kokszdara-
bok is jó szolgálatot tesznek. Cinkbádog hulladék is könnyen ke-
rül . 



-218 

A galvanoszkóp készítése házilag is történhetik pl. a követ-
kező módon. Két deszkadarabból 8.8.2 cm-es tokot készítünk. Az 
A darabokat 1/2 cm vastag deszkából vágjuk. A B darab másfél 
cm vastag deszkából való 8.8 cm élű négyzet, közepén 6 cm á t -
mérőjű köralakú kivágással. Az A lécecskéket asztalqsenyvvel a 
B darab a l já ra ragaszt juk úgy, hogy a huzalok befogadására szol-
gáló bevágások egymásra essenek. A huzalok végének lekötésére 
íacsavaros huzalszorítókat használunk. 

Egy másik galvanoszkóp mintá já t m u t a t j a a mellékelt fény-
kép. Ez egyik keskeny oldalától megfosztott 6 és K—9 méretű fény-
képezőlemez dobozából készüli. A doboz egyik sarkát á tszúrjuk s 
ebben rögzítjük a huzal egyik, végét, a dobozt többször körülcsa-
varva a másik véget hasonlóképen megerősítjük. A doboz felső 
szélén középen egymással szemben mindkét oldalfalba lukat szú-
runk vastag kötőtűvel. Hogy a tengely súrlódása kisebb legyen, 
a lukakra a női ruhákra használt fémpikkelyeket, u. n. splittere-
ket ragasztunk. Egy rossz, nagyobbfaj ta órarugóból 10—11 cm-
nyi darabot letörünk hajtogatással, kissé kiegyenesítjük, hogy 
görbülete kisebb legyen. Ezt megmágnesezés után egy dugódara-
bon áttoljuk, reá merőlegesen tengelyül pedig egy varrótűt szú-
runk át. Mutatónak kiegyenesített rézhuzal szolgál. A doboz oldal-
falait kissé szétfeszítve a varrótűt a két lukba helyezzük s végül 
egy deszkadarabra leragasztjuk. Az egyensúlyt a rugónak a du -
góban való tologatásával é r jük el. A fényképen a doboz egyik sar-
ka le van tépve, hogy a rugó egy része látható legyen. Ennek a 
galvanoszkópnak muta tó ja is az á ram iránya szerint fordul jobb-
ra vagy balra. 

A tanulócsoportok kapnak galvanoszkópot, egy elemet ösz-
szeállítva cink- és szénlemezből szalmiáksós, vagy konyhasós víz-
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ben, azonkívül összekötő huzalokat. Ne mulasszuk el figyelmez-
tetni a tanulókat, hogy a kísérletek alatt egyikük állandóan kéz-
zel tartsa az üveget, nehogy felboruljon. Asztalunkra kikészítünk 
zseblámpa elemeket, két üres üvegedényt, szalmiáksó-oldatot, 
tiszta vizet és kénsavas vizet. A kénsavas víz egészen gyenge le-
gyen, elegendő 3—4 térfogatszázalékos keverék. Ne felejtsük el a 
keverék készítésénél, hogy kénsavat a vízbe és nem fordítva ön-
tünk. 

1. kísérlet. Irány tűs készülékedet (itt még nem használha t juk 
a galvanoszkóp nevet) úgy helyezd el a padon, hogy az iránytű 
párhuzamosan álljon a körülötte levő huzalokkal! Ezt a helyzetét 
a készüléknek jegyezd meg, mindig így maradjon! 

A szigetelt rézhuzal egyik csupasz végét kapcsold a cinklcmez-
hez, feszítsd ki szorosan a mágnestű fölött vele párhuzamosan s 
a rézhuzal másik csupasz végét érintsd a szénlemez szorítójához! 

Az iránytű kilendül helyerői, min tha csak vassal, vagy mág-
nessel közelítettünk volna hozzá. A körülötte levő anyagok miért 
nem lehetnek a kitérés okai? Mert amíg a huzalt nem ér int jük a 
szénlemezhez, addig eredeti helyzetében marad. Mi lehet az oka? Mi 
után a tanulók már ismerik az életből ezt az elektromos erőfor-
rást, helyesen meg is nevezik az okot. 

Meg kellene vizsgálni, váj jon maga a rézdrót hozza létre a 
változást, vagy a két lemez, szükséges-e közéjük folyadék? 

2. kisérlet. Egy semmihez nem kapcsolt rézhuzalt tar tsunk a 
mágnestű fölé! Hatása nincsen! 

3. kisérlet. A folyadékból emeljük ki az egyik lemezt és az ösz-
szekötő huzalt tartsuk a mágnestű fölé! 

Kitérés nincsen. 
4. kisérlet. Szereljük le az elemről az összekötő huzalt és he-

lyezzük az elemet a mágnestű fölé! 
Kitérés nincsen. 

5. kisérlet. Bemártott ujjadhegyével ízleld meg az edényben 
levő folyadékot! 

Nem tiszta víz. Konyhasó van benne feloldva. Ha szalmiáksót 
használtunk, a sót bemuta t juk és egy pár szóval utalunk reá, hogy 
a bádogos is szokta használni forrasztásnál. 

Talán tiszta víz is jó lenne? 
6. kisérlet. A sóoldatot öntsétek az asztalon levő egyik edény-

be, az üveget jól mossátok ki és a lemezeket is! Tiszta vízbe állít-
sátok a két lemezt és vizsgáljátok meg, adnak-e elektromosságot? 

A multiplikátor-tekercs használata nélkül galvanoszkópunk 
nem fog áramot mutatni , de erre egyelőre nincs is szükségünk. 

Az eddig végzett kísérletekből megállapít juk, hogy elektromos-
ságot csak akkor ad az összeállítás, amelyet elemnek nevezünk, h a 
mindkét lemez sóoldatos vízben van és a lemezeket huzal köti 
össze. 

Itt e lmondjuk azután, hogy Galvani olasz orvos kísérletei a l ap -
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ján először Volta nevű fizikus ismerte meg ezt a módjá t az elek-
tromosság előállításának s Galvani tiszteletére az így keletkező 
elektromosságot galvánelektromosságnak nevezzük. A mágnestű 
alkalmas ennek az elektromosságnak kimutatására, azért ezt a 
készüléket galvánelektromosságmutatónak, galvanoszkópnak ne-
vezzük. 

Volta azonban nem ezeket az anyagokat használta fel az el-
ső elemben. A most megismert elemet Leclanche (Lökláns)-elem-
nek nevezzük. 

Volta cink, vörösrézlemezt és kénsavas) vizet használt. 
Pá r szóval ismertetnünk kell a kénsavat s annak veszélyes 

voltára felhívni a figyelmet. 
Állítsuk össze a Volta-féle elemet! 
7. kísérlet. A tanulók üres elemüvegeibe töltünk a kénsavas 

vízből, amelv hígítása miat t nem veszélyes. Azért tanácsos ki-
loccsanása esetén a ruhaneműt vízzel lemosni, vagy a padról fel-
törölni. 

Ad-e elektromosságot? Megvizsgáljuk a galvanoszkóppal. 
Mi történik az elem belsejében? Gázbuborékok képződnek a 

cinklemezen. Láttuk már, amikor a léghajókról volt szó, hogy a 
kénsavba, vagy sósavba dobott cinkdarabok feloldódtak, közben 
hidrogén gáz szállott el. Ez vegyi változás. Milyen munka hozza 
létre az elektromosságot az elemekben? Vegyi munka. 

8. kísérlet. Hosszabb időn át figyeljétek meg az elem á ra -
mának hatását a galvanoszkópra és a buborékok mozgását az 
elem belsejében! 

A galvanoszkóp tűje ál landóan kitér, tehát folytonosan ú j abb 
és ú j a b b elektromosság megy tova a huzalban, mint a vízveze-
téki csőben a víz. Folyik, áramlik. Elektromos á ramnak nevez-
zük. 

A galvanoszkóp tű j e mindig kisebb kitérést mulat . Mit je-
lent az? Kevesebb elektromosság áramlik a vezetékben. 

A rézlemez lassan bevonódott buborékkal. 
Egy pálcikával távolítsátok el a rézlemezről a buborékokat 

és figyeljétek meg az árammutatót ! (Az áram hirtelen növeke-
dése jobban látható, ha a letörölt rézlemezt láng fölött elhúzzuk.) 

Mi akadályozta az elektromosság fejlődését? 
A kénsavas vizet öntsétek az asztalon levő üres edénybe! 
9. kísérlet. Vizsgáljátok meg a zseblámpa-elemek elektro-

mos áramát! 
A mágnestű erősebben tér ki, mint előbb. A zseblámpa erő-

sebb áramot ad, az elektromosságok feszültsége nagyobb. 
Egy elhasznált zseblámpa-telepet szétbontunk. Megállapít-

juk, hogy három kicsiny elem van benne s ezek kapcsolási mód-
ja egymás után, sorba való kapcsolás. Rajzban is ábrázoljuk és 
megismertet jük a tanulókat az elemek jelével. A cink a negatív 
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sarka az elemnek, jele rövid vastag függőleges vonás. A szén a 
pozitív sarok, jele az előbbi vonással párhuzamos hosszabb és 
vékonyabb vonás. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ebben a jelzésben meglehetős bi -
zonytalanságot találunk, sok szakkönyv,, 

így pl. kiváló rádiótechnikai szaklapok is 
-f- gyakran fordított értelemben használ ják 

az elemeknek ezt a jelét. A jelek felcseré-
se esetleg abból származhatik, hogy a 
zseblámpa-telep rövidebb kontaktusleme-

ze a pozitív, a hosszabb pedig a negatív sarok. 
Ha van minden tanulócsoport részére volt- és ampéremérő, 

akkor két elem különböző kapcsoltatása után leméretjük a ta-
nulókkal az adatokat. Egyébként demonstrál juk a kapcsolás h a -
tásait. 

Legalább egy műszerre szükség van, amellyel feszültséget és 
áramerősséget mérhetünk, 0—20 volt és 0—10 ampères mérőhatá-
rok között. Nagyon a jánlható a rádiókereskedelemben ismere-
tes Mavométer (neve a következő szavak rövidítéséből szárma-
zik: milli, amper, volt). Ez igen érzékeny és sokoldalú kis m ű -
szer, amely megfelelő hozzászabott előtét és leágaztató ellen-
állásokkal igen tág mérési határok között használható. 

A tanulók még nem ismerik az árammérő műszerek szer-
kezetét, esetleg az egységek elnevezését, de azért ez nem teszi le-
beleilenné a demonstrálást. Felmutatva a voltmérőt és amper -
mérői, megmondjuk, hogy az egyik az elektromos á ram feszült-
ségét, a másik pedig a mennyiségét muta t ja . Mi a feszültség? Az 
áramlás sebessége, amely minél nagyobb, annál hatásosabb, mint 
a víz folyásánál. Miért nem használnak kicsinyke elemeket a 
házi csengőnél? Mert hamar tönkre menne, mint ahogy már 
páran látták bizonyára, hogy idővel a kis zseblámpaelemek cink-
jét a benne levő sóoldat kirágja. Hamar kimerül, kevés elektromos-
ságot ad. A vízhez hasonlítva, egy hegyoldalon futó patak se-
bessége, vagyis feszültsége sokkal nagyobb, mini a Tiszáé, de 
viszont annak a vízmennyisége sokkal csekélyebb, mint az 
utóbbié. 

Lemérem külön-külön két Leclanche-elem feszültségét és 
i'övidre zárt áramerősségét. A tanulók tisztán csak azt figyelik 
uieg, hogy a mutatók hányas számig térnek ki. A „volt" kifeje-
zést legtöbben m á r ismerik. Azután a két elemet feszültségre 
kapcsolva megállapít ják, hog} a feszültségmérő kb. kétszere's f e -
szültséget, az á ram mennyiségét mérő eszköz pedig kb. ugyan-
annyi áramot mutat . Majd párhuzamosan kapcsolva az eleme-
ket ismét megállapít juk, mi növekedett és mi maradt válto-
zatlan. 

Megemlítjük azt is, hogy az elemeknek rengeteg sok f a j t á j a 
Khet, aszerint, hogy milyen anyagú lemezeket és közöttük m i -
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lyen folyadékot használunk. Névl szerint azonban felsorolni és 
Jbetanultatni még a régi hagyatékból, való Bunsen-, Grenet-, Da-
niell-elemeket is teljesen fölösleges. 

Az elektromos áram vegyi munkája. 

A következőkben élethűen mutatom be egy tanítási óra le-
folyását, amelynek beszélgetéseit a jelenlevő tanárjelöltek vol-
tak szívesek lejegyezni. 

'Tanulók részére ki van készítve: üvegedény, huzalok, szén-
rudak és ceruzabelek, kénsavval gyengén (3—4%) savanyított 
víz, rézgálic-oldat, zseblámpa-elem 4—5 voltos. Demonstráció 
céljára Hoffmann-féle vízbontókészülék, két darab akkumulátor, 
Philips-féle egyenirányító akkumulátortöltő, égy törött ezüstö-
zött ón szobor, grafitpor. 

A tanítás vázlata: 
I. A mult órai anyag számonkérése (elemek teleppé kap-

csolása). 
II. A mai óra anyagával kapcsolatos már tanult részlet föl-

elevenítése (a Volta-féle elem). 
III. Probléma felvetése és célkitűzés (mi történik, ha folya-

dékba elektromos áramot vezetünk). 
IV. Az ú j anyag feldolgozása. 
a) A tanulók vízbontási kísérlete. 
b) A keletkező gázak vizsgálata (tanári demonstráció). 
c) Az árammennyiség (áramerősség) egysége. 
cl) A rézgálic elektrolízise (tanulókisérlet) és a galvánozás. 
V. Az eredmények és tanulságok összefoglalása. 
VI. Feladat kijelölése. 
A tanítás lefolyása. 
1. A, a tegnapi fizikai órának mi volt a tanulsága? Az elek-

tromos elemeket kétféleképpen kapcsolhatjuk egy teleppé. Elő-
ször sorozatosan, azaz az egymásután következő elemek ellen-
kező sarkait (táblára vázolja). Ekkor az elektromosságot a 
huzalba nyomó erő, a feszültség növekedik. Egy-egy Leclanche-
elemünk feszültségét 1.4 voltnak találtuk, kettőnek egymás-
után kapcsolása után kb. 2.8 voltnak, de az árammennyiséget 
mutató eszköz ugyanannyi áramot jelzett. így van kapcsolva 
például a zseblámpatelep három kis eleme, ezért ennek feszült-
sége kb. 4.5 volt. 

B, a másik kapcsolásról beszélj! A másik kapcsolás a pár-
huzamos. Az elemek negatív sarkait egymással huzal segítségé-
vel egyesítjük s ugyanezt tesszük a pozitív sarkokkal. Tu la j -
donkeppen az elemet nagyobbá tettük. Láttuk, liogy ugyanaz a 
íojta elem, ha kisebb, kevesebb, ha nagyobb, több áramot ad, 
a feszültsége azonban nem változik lényegesen. Nevezzük áram-
mennyiségre, vagy áramerősségre való kapcsolásnak is. (Beszéd-
közben az asztalon levő elemeket kapcsolja.) Ezt akkor hasz-
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nál juk, ha huzamosabb ideig, vagy több áramra van szükségünk. 
Milyen kapcsolás lehet még C? Vegyes kapcsolás. Például 

két elemcsoportot feszültségre kapcsolunk s azután az egyes 
csoportokat áramerősségre. 

II. Miből állítottad össze a Volta-elemet, N! Hígított kén-
savba állítottunk cinklemezt és rézlemezt. Milyen szemmel lát-
ható változás történt? A cinklemezen erős pezsgés mutatkozott, 
hidrogén gáz fejlődött. A buborékok mozgásában mit figyel-
tünk meg? A cinklemezen keletkező buborék egy része feltört a 
víz felszínére, m á s része átvándorolt a rézlemezhez. Milyen 
erő, változás adta az elektromos áramot? Vegyi változás hozta 
létre. 

III. Azt láttuk tehát, hogy a vegyi változás áramot hozott 
létre. Vájjon mi fog t é r t é n n i . . . (itt egyik tanuló hirtelen meg-
szakította szavaimat s a következőket mondotta) . . . most bo-
csássunk mi áramot a kénsavas vízbe! Helyes! Ügyes gondolat! 
Milyen eszközökre volna szükségetek hozzá? Üvegedény, kén-
savas viz, zseblámpaelem, huzalok. 

IV. a. Az együtt dolgo>ók egyike kijön a szükséges anya-
gokért, mindenik edénybe öntök kénsavas vizet. A tanulók össze-
szerelik készülékeiket, a huzalok végét belemárt ják a vízbe, 
kel villanó arccal ál lapít ják meg, hogy mindkét huzalvégen kelet-
kezik gáz, de nem egyenlő mértékben. Azonban az egyik huzal -
vég csakhamar megzöldül és gyengébben működik. Ezt jelentik. 
Az egyik csoportnál semmi változás nem mutatkozik, jelenti 
az illető csoport kétségbe esve. Mi ba j lehet fiam? Biztosan az 
elem rossz! Én tudom, hogy az elem jó. Egy tekintet és látom 
a hibát. Most már minden munkacsoport reánk figyel. Hogy 
lehet az, hogy Buchvaldéknak készüléke nem azt muta t ja , min t 
az övék? Szinte belelátok a lelkükbe, váj jon most tud-e segíteni 
a tanár úr! Ez a fiatal lélek kritikus állapota. A szomszédos 
csoportot megkérdezem, jó-e az ő elemük? Jó! Kérjétek köl-
csön! összeszerelik, nem mulat semmit! De az elemén át érde-
kelt csoport s a többi, talán kissé kárörvendő is, erősen figyel-
nek a munkára . S ahogy vártam, kirobban a szó a szomszéd 
csoport mindkét tagjából: Hiszen ti a huzal szigetelt részét 
csavartátok az elem sarkaira! Nincs többé szavam. Ha most 
még hallatni akarnám hangomat, csak rontanék a hatáson. Az 
intuíció, a hirtelen meglátás erős, ha nem mosom el határvona-
lait. Mehetünk tovább. 

Miért zöldül meg a bevezető sarkok egyike? A kénsav 
mar j a . Vezessük be az áramot a folyadékba szénelektródokon. 
Itt vannak zseblámpa-elemből kiszedett szénrudak és grafitból, 
vagyis egy szénfajtából álló ceruzadarabok. Tessék! 

A tanulók rendben jönnek az anyagért, felcsavarják a huza-
lok végére (most már nem fordul elő az előbbi eset). Közben a 
táblára felvázolom, mert az elektród ú j fogalom. 
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A tanulók megkezdik a kísérletet. 
Jobb, h a az árambevezető végek, vagyis az elektródok szén-

ből vannak? Sokkal jobb! Egyforma erős a gázképződés a két 
elektródon? Nem, a negatívon sokkal erősebb! Ezt a tanulók á l -
lapí t ják meg, amint felteszem a kérdést, má r kapom is a 
választ. Azt muta t ja , hogy érezték, mi lehet a kérdés. Tehát m á r 
hozzászoktak, hogy irányítás nélkül is végezzenek megállapítást. 

Miután ez a kor a gyermeknél nem a kritika, hanem a be-
fogadás kora, fölvetem a kérdést: 

Vájjon a szén maga, vagy az áram okozza a gázképződést? 
Máris lekapcsolják az elem sarkairól a huzalokat s az elek-

tródokat á r am nélkül merítik a folyadékba. A feltalálás örömé-
vel kiált ják, hogy csak az á ram lehet a jelenség oka. 

Ismét bekapcsolják az elemet, ami végleg meggyőzi őket az 
á ram munkájáról . 

Mi keletkezik mindkét sarkon, elektródon? Könyelrpűen ki-
mondják az általánosítást, hegy hidrogén. 

Meggyőződtetek róla, hogy mindkét gáz hidrogén? Erre fölesz-
mélnek, hogy bizony nem, meg kell próbálni. Mindkét gázt külön 
felfogni és gyújtással szerezni bizonyságot. 

IV. b. Erre bemutatom a Hoffmann-fé le vízbontó készüléket,, 
amelynek elektródjaihoz hozzákapcsolom az iskola rendelkezésére 
álló 1009. sz. Phil ips akkumulátor-egyenirányítótöltő két pólusát. 
Nem teszem asztalra az egész készüléket, a tanulók csak a két töl-
tővezetéket látják, nehogy a még ismeretlen egyenirányító szerke-
zet vonja el figyelmüket. Megjegyzendő, hogy hálózati á r amunk 
220 voltos váltóáram. Ha Philips-töltő nem áll rendelkezésünkre, 
két darab akkumulátor, amelyet a telepes rádiókészülék lámpái-
nak fűtésére használnak, megfelel a célnak. Közbekapcsolok még 
egy ampéremérőt is. 

Amíg a vízbontó készülék dolgozik, 3—4 tanuló az osztály ré-
szére megjelöli a pozitív és negatív sarkot, m a j d a táblára felvá-
zolom a vízbontót, az á ram bevezető sarkát elnevezzük anódnak, a 
masikat katódnak. A vízben levő elektródokul haszná lha tunk-e 
olyan anyagot, amelyet a kénsavas víz megtámad? Nem; aranyat , 
vagy platinát. Ebben platina lemezkék vannak. 

Anélkül, hogy szólnom, vagy kérdeznem kellene, hallom 
hogy csendesen megállapí t ják: a vízbontó készülékben is a nega-
tív sarkon fejlődik több gáz, mint náluk történt. A kél szárban levő 
gázmennyiségeket köbcentiméterekben leolvastatom és felírom a 
táblára. Ha az óra előtt már bontottam a vizet s a keletkező gázt 
óvatosan kibocsájtottam, a víz m á r nem fog gázt elnyelni s az egyéb 
korrekciókat kívánó körülmények ellenére kielégítően fogja m u -
tatni a 2:1 arányt. 

Szokásos lépés, hogy a hidrogént tartalmazó szárhoz égő, 
az oxigéneshez izzó fapálcát közelítünk. Jobban kidomborodik 
a két gáz közötti különbség, ha mindkét szárhoz csak izzó pálcát 
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tál tunk. A hidrogénnél a meggyulladt gáztól hirtelen el kell kapni 
az izzásban levő pálcikát (gyufaszálat). Egyik tanuló fekete papír -
lapot tart a láng mögé, hogy az osztály jobban láthassa a lángot. 
Feltűnő lesz, hogy a hidrogénnél maga a gáz gyullad meg, az oxi-
génnél nem a gáz, hanem a pálcika lobban lángra. Természetesen 
a csapokat csak egy kissé fordí t juk el, nehogy a gázok hirtelen ki-
áramolva, a jelenség túlgyorsan peregjen le. 

A két gáz nem azonos! Ugy van. Amelyik meggyullad, az a 
hidrogén. A másik gázt oxigénnek nevezzük. A ra jz mellé felírom 
a táblára. 

Miért nem használtunk teljesen tiszta vizet? Már láttuk, hogy 
a desztillált víz nagyon rosszul vezeti az áramot! Hát akkor miből 
keletkezeit a hidrogén, meg az oxigén? A vízből! 

Í r juk fel első betűvel rövidítve, hogy milyen anyagokra bont-
ható a víz. HO. Megmutatja ez az írás a keletkező gázmennyiségek 
arányát is? A betűk mellé jegyezzük fel az arányt is így: H20. Az 
egyik tanuló ekkor felkiált: én már láttam ezt! Most tudom, mit 
jelent! 

IV. c. Kevés áramot bocsájtok a vízbontóba. Mi tűnik fel? A 
gázfejlődés nagyon lassú! Mitől függ a gázfejlődés gyorsasága? Az 
á ram mennyiségétől! Ezt tehát felhasználhat juk az á ram mennyi -
ségének megmérésére. Az áram mennyiségének mértékegysége az 
az áram, amely egy perc alaitt (felhívom a figyelmet, hogy nem egy 
másodperc, mint eddig mindenütt , ahol a mértékegységben az idő 
szerepelt) 10.44 köbcentiméter gázt termel a vízből együttvéve. 
Mennyi esik ebből a hidrogénre és mennyi az oxigénre? O 3.48 és 
H 6.96 cm3. Ezt az egységet Ampére nagyhírű fizikus emlékére ne-
véről ampernek nevezzük, jele A. pl. Mit jelent 1A, 2A, 5A? Ezred-
része a milliamper, rövidített írásmóddal: 15 ma. (Táblára írom.) 

Hogyan vizsgáljuk meg, hogy a vízbontó-készüléken hány 
amper erősségű á r a m folyik keresztül? Egy percnyi működés után 
leolvassuk a fejlődött hidrogén mennyiségét! 

Örát elővéve, 60 másodpercig működtet jük a készüléket, az-
után kikapcsolva leolvassuk a hidrogén köbtartalmát. Természetes, 
hogy i lyenfaj ta mérésünk nem lesz tudományos szempontból he -
tyes és pontos, hiszen számításba kell vennünk a folyadékok fel-
szín-különbségét, a víz hőmérsékletét, a légnyomás nagyságát, a 
telített vizgőz, illetve a hidrogéngáz nyomását. De fogalmat ad, h a -
tározottabban, min tha e nélkül megelégednénk az amper def iní-
ciójával. 

Mennyi hidrogén fejlődött, óvasd le X! 3.8 cm3. Mennyi á r a m 
folyt tehát keresztül a készüléken? Kevéssel több, mint fél amper. 
Mit muta t az ampermérő Z? Kb. fél ampert . 

IV. d. Próbál junk savanyított víz helyett rézgálic-oldatot szét-
bontani. A kénsavas vizet öntsétek az asztalra készített üres edény-
be, az üveget öblítsétek ki s akkor mindenki üvegéhe töltök rézgá-
lic-oldatot! 
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Amíg ez a művelet a megszokott rendben lefolyik, pár kérdés-
sel tisztázzuk az ú j folyadékról való tudnivalókat: 

Hol hallottatok már a rézgálicról? A gazdaságtanban. Mire 
használják? Permetezésre. Miért használ a kártevők ellen? Mérges. 
Miért öltöznek permetezéshez rossz ruhába? Tönkreteszi a ruhát , 
t ehát vigyázat! Miért h ív ják rézgálicnak? Mert réz van benne fel-
oldódva. 

Tessék megpróbálni, bon t j a -e az áram? Nem, semmit sem 
látni! Legyünk türelmesek, próbálgassuk. 

Pár másodperc után az: egyik munkacsoport felkiált: Meg vö-
rösödött az egyik szénrúd! Még pedig a negatív,a katód! 

Most már egymásután teszik meg felfedezésüket a csopor-
tok. Mitől lett vörös a szénrudacska? A réztől, ami a folyadék-
ból kivált! (Már volt kezükben tiszta rézlemez s akkor megem-
lítettem, hogy a réz csak akkor sárga, h a cinkkel keverik.) 

Cseréljétek ki a szénrudacskákat és hosszabb ideig figyel-
jétek a hatást ! Fél perc múlva már mondják , hogy a réz az 
előbbi helyéről eltűnt és ismét a katódon válik ki a réz. Az egyik 
f iú felkiált: Hiszen akkor így lehet aranyozni, meg ezüstözni! 
Igazad van. l)e ugyanez a folyadék kell akkor is? Nem, hanem 
olyan, amelyikben arany, vagy ezüst van feloldva! Mindegy, 
hogy a fémmel bevonandó tárgyat melyik áramvégre kapcsol-
juk? A negatívra kell, mert a pozitív végen ellenkezőleg el-
tűnik. Ue gyerekek, h a vastag rézréteget szeretnék a szénrúdra 
kicsapni, nem igen sikerülne, mert a réz csakhamar elfogyna a 
folyadékból! Én tudom, hogyan lehetne r a j t a segíteni! Az anódra 
olyan anyagú lemezt kell tenni, mint amilyen a katódon kiválik, 
mert akkor mindig pótlódik! Helyes, csakugyan így is tesznek. 
Az olcsó ólomból, ónból készült tárgyakat úgy teszik szebbé és 
értékesebbé, hogy beezüstözik, bearanyozzák. Ezt a munkát gal-
vanizálásnak nevezik. Igen tanár úr, a kerékpár alkatrészeket, 
meg a kcrcsolyákat is így nikkelezik! Ugy van. Mi a célja a nik-
kelezésnek? Szebb és nem rozsdásodik! 

Cipszszobrocska galvanizálásánál az a nehézség, hogy a gipsz 
nem vezeti az áramot. Bedörzsölik előbb grafitporral, mint ami-
lyen például a fekete kályhafesték, a helytelenül nevezett vaspor. 

Bemutat tam egy ónszobrot, amelynek belseje és az ezüstréteg 
jól látszik a letört karon. 

Ki, mi végzi tulajdonképpen a fémek lerakodását? Az elek-
tromos áram! Mit csinál az elektromos á ram a folyékony vegyü-
letekkel? Szétbontja. Fizikai, vagy vegyi m u n k a ez? Vegyi m u n -
ka. Ezt a vegyi munkát , a vegyületeknek szétbontását idegen 
szóval elektrolízisnek nevezzük. (Felírom a tábla tetejére: Az áram 
vegyi munkája (elektrolízis.) 

V, Mi hasznunk volt a mai órából, N? Megismertük az elek-
tromos á ram vegyi munká já t . Hogyan kény szer í thet j ük az á ra -
mot vegyi munka végzésére, A? Kényszerítjük, hogy folya-
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dékon haladjon át. Az áramot bevezető két huzalvéget hogy 
nevezzük, B? Elektródoknak; a pozitív elektród az anód, a 
negatív a katód. (Miután úgy tapasztaltam, hogy még a gyerek-
nél nagyobb tudásúak is gyakran ingadoznak, melyik is a pozitív, 
vagy negatív sarokkal kötött elektród, fel szoktam hívni a figyel-
met a szavakban levő n betűre. A negatív szóban van n betű, a 
megfelelő pár jában nincs: katód; és fordítva. Persze ezt nem mint 
lényeget, hanem mint az emlékezetet segítő fogást (mnemotechni-
ka) mutatom meg a tanulóknak.) 

A víz elektrolizisének ni ' az eredménye, C? Felbomlik a víz 
hidrogénre és oxigénre. Mi a víz összetétele, D? H20. Fémet 
tar talmazó folyadékok hogyan bomlanak fel, E? A fém a negatív 
bevezető sarkon, azaz a katódon válik ki. Mire használható az 
á ramnak ez a munká ja , F? Fémmel való bevonásra, galvanizá-
lásra. Honnan eredhet a galvanizálás elnevezés, G? Galvani nevé-
ből. Igen, hálásaknak kell lennünk azok iránt, akik felfedezé-
seikkel az emberiségnek hasznára váltak. 

VI. Kell-e mondanom, hogy mi lesz a következő fizikai 
óráig a dolgotok, H? A könyvünk megfelelő fejezetét elolvasni 
gondosan, a jegyzetet áttekinteni, a végzett és látott kísérleteket 
átgondolni. 

Helyes! Elmehettek, eszközöket gondosan és rendben az 
asztalra helyezni! 

Az egész tanítás eléggé szabadon folyik, nem található meg 
a néma csönd, ami a régi időkben a fegyelmet jelentette. Közös 
munka közben nem lehet csak munkafegyelmet várni. Hiszen 
éppen az a célom, hogy a tanulók maguk beszéljék meg a tárgy 
minél több részletét s "a tanár lehelőleg csak irányító és helyre-
igazító munkát végezzen. 

Öra után több tanuló körülvesz s tanácsokat kér, miféle fo-
lyadékkal és el járással lehelne nikkelezni, mert nekik van ak-
kumulátoruk otthon és1 szeretnék megpróbálni. Ilyenkor van al-
kalmam rámuta tn i a gyakorlat azon nehézségeire, amelyekre a 
taní tásban nem térhetünk ki. Pl. ez esetben a fémtárgy alapos 
megtisztítása, a nikkelezéshez szükséges folyadék összeállítása, 
mekkora legyen az áramerősség a tárgy felületéhez viszonyítva 
stb. Utalok arra, hogy a galvanizálás mesterség, amelyet évekig 
kell tanulni s a használandó folyadékok legtöbbje veszedelme^ 
méreg, amelyeket csak hatósági méregigazolványra lehet besze-
rezni. Ezek a megbeszélések részben közvetlenül az óra után, 
részben az óraközi szünetekben, mikor felügyelő vagyok, rész-
ben a fizikaórák előtt történnek. A kisérleteztető tanítási e l járás-
ban azonban nem az a fontos, amit a gyermek otthon csinál, 
hanem amit az iskolában. Amazt csak egy-kottő végezheti anyag-
hiány és szegénység miatt, emezt mindenki csinálja. 

Kérdés, hogyan segítsünk magunkon, h a nincsen vízbontó 
készülékünk? 



Ha van platinalemezkénk, vagy platinadrótunk, akkor a mel-
lékelt ábra szerint magunk is összeállíthatjuk. Ahol azonban víz-

bontó készülék nincsen, ott többnyire pla-
tina is hiányzik. Ilyen esetben a zseblámpa-
elem szénrúdjával (kifőzendő előbb), vagy 
vastag ólomdróttal segíthetünk magunkon.. 
Bármilyen fémet fogunk azonban használ-
ni, a két gáz fejlődésében előbb-utóbb za-
varok támadnak, mert a fejlődő oxigén nem 
szabidul fel. Még legtovább működött za-
vartalanul az a saját összeállítású vízbon-
tóm, amelyikben vastag nikkclindrótot ( rá-
diónál használatos ellenállásdrót) használ-
tam. Ilyen esetben leghelyesebb, ha csak a 
negatív sarkon fejlődő hidrogént fogjuk fel 
és az áramerősség meghatározását csak a 
hidrogén mennyiségéhez kötjük. 

Egyik következő órán azután még az akkumulátor fogalmát 
is tisztázzuk. 

Eszközök: két ólomlemez, cinklemez, szorítócsavarok, h u -
zalok, galvanoszkóp, gyengén kénsavas víz, elemüveg és zseb-
iámpatelep (helytelenül elemnek nevezzük), azonkívül á ram-
szakító. A mi kis áramszakítónk szerkezete'a rajzból jól látható. 

Rugólemezét két darab zseblám-
paelemről leszedett réznyelvből 
forrasztottuk össze, ezt kissé 
meghaj l í tva huzalszorító csavar-
ral leerősítettük egy kis deszkára. 
Közepe tá ján úgy helyezünk el 
egy másik csavart, hogy a rugó 
nyugalmi helyzetében hozzászo-

rul, lenyomva nem érinti. A rugó másik végén is van egy szo-
rító csavar, amelyhez csak lenyomáskor szorul a rugó. A kö-
zépső csavarhoz köttet jük a huzalt, h a az áramot csak rövid idő-
közökre kell zárni, a másodikhoz pedig, amikor kímélni óha j t juk 
az elemet és csak rövid időre nyitni. 

1. kísérlet. A zseblámpa két sarkára csupasz végével csavar-
junk egy-egy huzalt! Az egyik huzal végét szorítsuk az á r a m -

szakító egyik sarkához, a másikat az á r am-
szakító másik sarkához a vázlat szerint! 

A kapcsolást a táblára ra jzol juk és a ta-
nár ellenőrzi, vá j jon az egyes csoportok he-
lyesen végezték-e el a kapcsolást. 

Az észak-déli i rányba beállított mágnes-
tű fölé szorítsuk az egyik vezetéket, m u -
ta t -e áramot? 

Nem mutat , mert az á ram ú t j a meg van 

X 

+ I 1 I 
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szakítva. Akkor lesz nyitott útja, ha az áramszaggató rugóját le-
nyomjuk. 

Égy szétszedett csengőnyomón megnézzük a lemezek hely-
zetéit s megállapít juk szerepét a házicsengő berendezésnél. Meg-
akadályozza, hogy az áram akkor is fogyjon, amikor nem csen-
getünk. 

2. kísérlet. A huzalt tartsuk a mágnestű fölött és nyissuk rö-
vid időre az á ram út já t ! 

Figyeljük meg, merre felé tért ki a tű északi vége! 
3. kísérlet. Vezessük a drótot ellenkező i rányban a mágnes-

t ű fölött és nyissuk az áramot! 
Merre tért ki az északi vég? Mitől függ, hogy merre tér ki a 

mágnestű északi vége? Az áram irányától. Tehát az á ramnak van 
i ránya is. Csakhogy az elektromos á r am nem látható, ezért bi-
zony nem is tudjuk, váj jon melyik irányba folyik. Régi vizsgálói 
úgy vették föl, hogy az á r am iránya a pozitív saroktól a negatív 
felé való irány. 

Ha tankönyvünk szellemében az elektronelmélet a lapján ju -
tot tunk eddig, akkor annak értelmében az elektronok vándorlásá-
nak i rányát vesszük alapul. 

További kísérletek anyaga lehetne a jobbkéz szabály meg-
állapíttatása és annak alapján egy vezetékben folyó á ram ú t j á -
nak a mágnestű segítségével való megállapítása. Erre azonban 
ri lkán van szükség, így idővel való takarékosság szempontjából 
a jánlatos elhagyni. 

4. kísérlet. A mágnestű fölött elhúzott drótot alalta hozzátok is-
méi előre és nyissátok az áramot! 

A mágnestű kitérése sokkal nagyobb. Miért? Mert nemcsak a 
telső, de az alsó szál is igyekszik elfordítani a mágnest. 

5. kísérlet. A galvanoszkópon vékony huzalból sok menetű te-
kercsnek két vége az oldalt levő szorítók alá van erősítve. Kap-
csoljátok a zseblámpa-elemet a galvanoszkóp két sarkához és nyis-
sátok az áramot! 

A mágnestű nagy erővel teljesen keresztbe helyezkedik a 
menetekre. A hatást ezek a menetek megsokszorozzák, így sokkal 
éizékenyebb a galvanoszkóp. 

6. kisérlet. Az ólomlemezeket helyezzétek a kénsavas vízbe 
-és sarkait az áramszakító közbeigtatásával kapcsoljátok a galva-
noszkópboz a vázlat szerint! 

Nyissátok az á r am út já t ! 
Mulat-e áramot? Nem. 
Ha lemezeink mult évben már a kisér-

letsorozaton átmentek, akkor felületét le 
kell csiszolni előbb! 

7. kisérlet. Az ólomlemezeket a galva-
noszkópon keresztül kapcsolják a zseb-
lámpaelem sarkaihoz, jegyezzék meg a. 
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mágnestű északi végének kitérési irányát! Mi történik az ólom-
lemezek között? 

Buborékok keletkeznek, melyek részben felszál1 anak, rész-
ben a másik lemez felé mozognak. Vízbontás történik. A negatív 
sarkon erősebb a pezsgés, itt válik ki a hidrogén. A másik sar -
kon az oxigén, de ebből nagyon kevés kerül föl. 

2—ó perc múlva az elemet kikapcsoltatjuk. 
Vigyázva, hogy a folyadék szét ne csepegjen, emeljétek ki a 

lemezeket és nézzétek meg! 
Az egyik barnás színt kapott. Vegyi változás történt. 
8. kísérlet. Az elem helyén állítsuk helyre az összeköttetést 

és nyissuk az áramszakítót! Merre fordul most a tű északi vége? 
Előbb merre fordult? Mit jelent ez? 

A befektetett áram kémiai munkát végzett, most ezt a m u n -
kát áram formájában visszakapjuk. Az á ram iránya ellenkező 
irányú lett. 

4—5 perc múlva kiemelve a lemezt, ismét színváltozás lá t-
ható. 

Ezzel az összeállítással az elektromos áramot eltehetjük 
mint a befőttet hosszabb időre és elvihetjük benne oda, ahol 
nincsen elektromos áram, tehát igen hasznos eszköz. A neve 
áramösszegyűjtő, idegen szóval akkumulátor. 

A vezetékek ellenállása. 

Mire valók a házi villamos csengőnél a kaputól a lakásba 
vezető huzalok? Hogy az á ramnak legyen nyitott út ja . Megfi-
gyeltétek már, mi yen anyagból van ezeknek a belseje? 

Miért nem használnak vasdrótokat, hiszen az jóval olcsóbb,, 
mint a réz? A zsineg még olcsóbb volna! 

Erre már megsejtik az okot a tanulók, hiszen már megálla-
pították, hogy a zsineg gyenge vezetőnek bizonyult a sztalikai 
elektromossággal szemben. 

Keressük tehát meg az okát, miért nem használnak, csak 
néha mást elektromos vezetőül, mint rezet. 

Nem lesz érdektelen ugyanazon anyagok vezetőképességé-
nek vizsgálata, mint amelyeket kikísérleteztek a sztatikai elek-
tromosságnál. Rá fognak jönni, hogy ami olt félvezető volt, itt 
nem vezet. Sőt némely jó vezető is (nedves zsineg) elveszti veze-
tőképességét. 

1. kísérlet. Eszköz a galvanoszkóp, zséblámpa-elem, vizsgá-
landó anyagok különböző fémtárgyak, bőr, zsineg, fa, üveg, gyan-
ta, kén, stb. 

Kapcsolási ra jz szerint az elem egyik sarkát huzallal kös-
sük össze a galvanoszkóp egyik csavarjával, az elem és a galva-
noszkóp másik sarka közé pedig tegyétek vezetőnek az egyes 
anyagokat! Táblázatba írjátok fel 
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Jó vezetők Gyenge vezetők 

Mérőszerül egy saját 

Rossz vezetők, 
vagy szigetelők. 

Utalunk arra, hogy már tapasztaltuk, h a az elektromosság 
kicsiny feszültségű volt, kevés levegőt sem bírt az elektromos 
szikra átütni, de h a feszültsége nagyobb volt, vastagabb levegő-
rétegen is áthatolt. Hogy most sok anyag, ami amott vezetőnek 
bizonyult, nem vezet, csak úgy lehetséges, hogy az elemek által 
szolgáltatolt elektromosság feszültsége igen csekély. 

De még mindig nem láttunk különbséget réz és vas között. 
2. ki sértet. 
Megfelelő eredményeket csak úgy érünk el, h a gyenge á r a m -

forrást, érzékeny galvanoszkópot és hosszú huzalokat tudunk 
adni a tanulócsoportok kezébe. Ezért egyelőre nálunk is tanár i 
demonstrációval végezzük a kísérletet, mert a szükséges eszközök 
elkészítése sok időt kíván. 

készítésű Mavométert használok, 
amelyből eddig három darab ké-
szült el. Forgótekercses műszer, 
amellyel a mill iampér századré-
sze leolvasható. 

Ezt az asztalra helyezem és 
mögéje egy 50.40 cm-es tükörla-
pot állítok úgy, hogy belőle az 
egész osztály egyszerre lá t ja a 
Mavométer tűjének elmozdulá-
sát. 

Áramforrásul ennek megfele-
lően egyetlen vízelemet haszná-
lok. Ennek edénye a tanulók 
elemüvege, lemezei cink és le-
mosott szén, folyadéka vízvezeté-
ki víz. Ez közvetlenül kapcsolva 
a Mavométerre, kb. 409-os kité-
rést ad. 

A legvékonyabb virágkötöző 
vashuzalból kb. 10 méter hosz-
;zúságú darabot feltekercseltünk 
egy trolitrúdra úgy, hogy a m e -

netek ne érjenek össze és a meneteket kevés sellakkal rögzítettük. 
Ugyanilyen vastag és hosszú szigetelt vörösrézhuzalt teker-

cseltünk egy másik és nikkelin ellenálláshuzalt egy harmadik 
csőre. 

A rádiókereskedésben kapható telefoncséve rendkívül vé-
kony huzalából ugyancsak 10 m hosszú darab került egy ú j a b b 
csőre és az előbbinél vastagabb nikkelin huzalból szintén 10 m. 

Végül a telefoncséve huzaljából kb. 100 m és a vashuzalból 
kb. 100 m. 

Ezekkel kísérleteim a következők: 



a) A mavométer, a kapcsoló és a vízelem áramkörébe beig-
ta t juk egymás után az egyenlő hosszú és vastag huzalokat. 

A mutatkozó különbséget az anyag okozza. Minden anyag 
akadályt gördít az á ram út jába , egyik könnyebben, másik nehe-
zebben bocsátja át magán az elektromos áramot, ellene áll an-
nak. Legjobban vezet az ezüst, ezt értékesebb volta miatt nagyon 
ritkán használjuk. A réz csak kevéssel áll mögötte. A vas már so-
kat fölemészt az á ram erejéből., Itt a válasz, miért nem haszná-
lunk vashuzalokat. 

b) Vájjon mindegy-e az á r a m r a nézve, hogy rövidebb, vagy 
hosszabb útvonalon kell megbirkóznia az anyag ellenállásával? 

Er re a kérdésre a feleletet a tanulók annyi ra természetes-
nek veszik, hogy szinte feleslegessé válik a kísérlet. 

Az áramkörbe igtat juk az azonos anyagú és vastagságú, de 
különböző hosszú vezetőket. ; 

c) Hol halad az áram, a huzal belsejében, vagy felszínén? 
Mikor nagyobb a huzal felülete? Akkor, h a vastagabb. 

Beigtatjuk az azonos anyagú és hosszúságú, de különböző 
keresztmetszetű huzalokat. 

Szúk helyen az á ram nehezen halad át, mint a víz vékony 
csőben. 

Az eredmények összefoglalása u tán kijelentjük, hogy az el-
lenállás egységéül a 106:3 cm hosszú és 1 mm2 keresztmetszetű 
0 C9 hőmérsékletű higanyoszlop ellenállását választották egy-
ségül, amelyet Ohm fizikus nevéről, aki sok felfedezést tett az 
elektromosság terén, ohmnak nevezzük és jele Q 

A higany hőfokát nem azért emlí t jük meg, min tha a vezető 
hőfoka és vezetőképessége közötti összefüggésre akarnánk utalni, 

hanem mivel a tanulók úgyis tud ják már , 
hogy a higany kiterjedését a hőfok nagy-
ban befolyásolja. 

Végül bemuta tunk néhány állandó és 
változtatható' értékű, a rádiónál használatos 
ellenállást és ezeknek ra jzban való jelzését. 

Miután a t anárnak előkészítő m u n k á j a 
közben gyakran van szüksége ellenállások 
kiszámítására, itt közlünk néhány adatot. 

Vörösréz ellenállása: 
Huzalátmérő 

mm-ben 
1 m-es darab ellenállása 

ohmokban 
1 ohm ellenállású 

darab hossza 
0 1 221 ohm 0-45 m 
0 2 2*21: 4 = 0 55 0-45. 4 = 1-8 „ 
0-3 2-21: 9 = 0*24 0-45. 9 = 4 05 „ 
0-4 2-21 :16 = 0-138 „ 0 - 4 5 . 1 6 = 7-2 „ 
0-5 2*21: 25 = 0-088 „ 0 - 4 5 . 2 5 = 11-25 „ 
0-6 2-21:36 = 0.061 „ 0*45.36 —16*2 „ 



A mutatkozó törvényszerűség alapján könnyű kiszámítani 
, bármilyen más értéket s ugyanez a szabály alkalmazható a kö-

^ ^ vetkezőkre is, csupán az első sor adatainak ismerete szükséges. 

ebe- 1 

an_ Lágyvas O'l mm, 12'2 ohm 0'082 m 
jy0 n Nikkelin O'l mm, 53'2 ohm 0'017 m 
, s<)_ Manganin 01 mm, 59'8 ohm 0016 ni 
7nA Konstantán O'l mm, 66'6 ohm 0'015 m 

Grafit [O'l mm, 1452*2 ohm 0'0007 m 

Mágneses hatás. 

Elérkeztünk a villamoscsengőberendezés utolsó alkatrészé-
hez, a csengődobozhoz. Ennek tetejét felbontva egyelőre nem 
vizsgáltatjuk minden alkatrészét, hanem a figyelmet a szembe-
ötlő két Qlektromágnes-tekercsre tereljük. Megállapítjuk, hogy 
mindkettőben egy vasmag van. Leszereljük róla a kalapácsszer-
kezetet, hogy a vasmagok végéhez hozzáférhessünk. Kis szeget 
tar tunk hozzá, amely azonnal le is esik, bizonyítva, hogy nem 
mágnes a tekercsben levő mag. Feladatunk lesz megvizsgálni, mi 
a célja ennek a tekercsnek és a benne levő lágyvasnak. 

Eszközeink, amelyeket az anyag feldolgozásánál haszná-
lunk, a következők. 

1. bzigetelL huzalból készült lekeres, saját készítményünk. 
1:2 cm átmérőjű üvegcsőre rajzpapírból többszöri körülcsavarás-
sal készítettük az orsó csövét. A papírt az első csavarulattól kezd-
ve leenyveztük. Száradás után 4 cm hosszú darabokra szabtuk. 
7 mm-es deszkából minden tekercshez két darab 4x4 cm-es 
négyzellapot vágtunk, amelynek közepén a cső részére kerek 

i 

5 m 
T) 

5 „ 
n 

) és 
latos 
sét. 
iká ja 
lá sok 
tot. 

Kivágás van. A cső két végét beleenyveztük ezekbe a lapokba. Er -
ié tekercseltünk 0-5 m m vastag zománcszigetelésű huzalból 500 
fordulatot (kb. 4 m). A tekercselést a rajz szerint készült kis esz-
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közön végeztük. A huzalvégeket két facsavaros huzalszorító alá 
vezettük. A tekercset papírral leragasztottuk és erre a papirosra 
a tekercs adatait feljegyeztük, valamint a menetirányt. 

A tekercs méretei lehetnek nagyobbak is és| hasznos lesz két 
menetet tekercselni egy orsóra, pl. egyik tekercs 500 menetes, reá 
a másik 100 menethői s akkor négy, páronként megkülönböztet-
hető huzalszoríitó szükséges. 

Szükség esetén egyszerűbb tekercsekkel is dolgoztathatunk, 
így például nagyobb cérnaorsókat jól fel lehet használni. 

2. A vasmag a vaskereskedésben kapha tó 1 cm vastag lágy-
vasrúdból fűrészelhető. A fűrészelés lombfűrésszel történhetik, 

de fémhez való fűrészszalagot ké r jünk bele. A vasmag hossza 
4 cm. 

3. Kartonlap, amelynek közepén a tekercs keresztmetszeté-
nek megfelelő kivágás van. 

4. Rugónak a tanulók által összehordott rossz órarugókhói 
12 cm hosszú darabokat haj togatással kiegyenesítünk. Rugal-
m a s rézlemezt is használhatunk, de akkor a r ra a részére, amely 
a vasmag elé kerül, vagy vasbádog szalagot, vagy vastagabb vas-
drótot csavarunk. Elég rugalmasnak bizonyult a vékony vas-
bádogból kivágott szalag is. 

1. kísérlet. A szigetelt huzalból készített tekercsbe helyez-
zük be a vasrudacskát, azután kapcsoljuk vázlat szerint sorba a 
zseblámpa-elemet, tekercset, áramszakgatót. Nyissuk rövid időre 
az áramot! 

Semmi változást nem venni észre. Talán olyan valami vál-
tozás történik, ami szemmel nem látható. Ilyen nem látható vál-
tozást má r tapasztaltatok a vasnál! Mágnesezéskor. 

Vizsgáljátok meg, váj jon ilyen változás történik-e az á r a m 
bekapcsolásakor? 

A tanulók ötleteik szerint a kezükügyében levő vastárgyak 
segítségével megállapít ják, hogy á ram hatására a vasmag mág-
nesessé válik, de annak megszűntével el is veszíti mágnességét. 

Mi előnye van ennek az elektromágnesnek az acélmágnessel 
szemben? 

Akkor lesz mágnessé, amikor nekünk tetszik és akkor szű-
nik meg mágneses ereje, amikor akar juk . 
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Vajjoa az elektromos áram belejut a vasmagba? Ezt a kér -
dést feltétlenül t isztázauak kell, mert miadig akad pár tanuló,, 
aki erre gondol. 

2. kísérlet. Távolítsuk el a vasmagot, hogy szerepére r á jö -
hessünk! 

A tekercs nyílásába hegyével támasszunk egy vasszöget és 
nyissuk az áramot! 

A tekercs beránt ja a szöget. Ha közben ki akar juk venni, 
érezzük, hogy valami erő visszatartja. 

3. kísérlet. A tekercs egyik nyílásával közelítsük meg az 
iránytű egyik, azután másik sarkát, bekapcsolva rövid időre az. 
áramot! 

Ismételjük a kísérletet a tekercs másik végével is! 
Hogyan viselkedik az á ram jár ta tekercs? Mintha maga is 

mágnes volna. Ha csakugyan mágnes, akkor kell mágneses erő-
terének is lenni! Hogyan tehet jük láthatóvá? 

4. kísérlet. A kartonlapokat a tekercsre tolják úgy, hogy 
s ikja merőlegesen álljon a menetek síkjára. Reá vasreszeléket 
szórnak és a papírt megütögetik á ram bekapcsolása nélkül. Nem 
mágneses. 

Kis papírszeletet híd gyanánt a cső belsején áttolnak. Az 
áramot nyi t ják. Kopogtatásra kialakulnak az erővonalak. F i -
gyeljük meg haladási irányukat, lökjünk kevés reszeléket a te-
kercs belsejébe is! > 

Zá r juk az áramot és rajzol juk le az erővonalak elhelyezke-
dését! 

5. kísérlet. Tol juk be a tekercsbe a vasmagot és ismételjük az 
erővonalak létesítését! 

Milyen változást okoz a vasmag? Az erővonalakat sűríti, 
magához közelebb vonja. A vasnak ezt a tulajdonságát már lá t-
tuk a mágnességnél. 

6. kísérlet. Erősítsük le a rugót a dugó segítségével a vas-
m a g előtt, attól 2—3 m m távolságra! Nyissuk és zár juk az á r a -
mot! 

A tanulók egy része kis ideig próbálkozva a készülékkel, 
rá jön, hogy vele jeleket lehet adni, egyesek pedig a csengőre 
vélnek ismerni benne. 
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Az áramszakítót nyomjátok le egy pil lanatra! Nyomjátok le 
háromszor hosszabb időre! Nyomjátok le egy pil lanatra és rög-
tön u tána hosszabb időre! Az osztályban levő cserkészek 
ráismernek a Morse-jelekre. így működik a távírógép. A mi kis 
távírónknak jelei nem maradandók. Hogyan lehetne a jeleket 
megörökíteni? A rugó végére ceruzát erősíteni és a ceruza he -
gye előtt papírszeletet elhúzni olyan távol, hogy csak akkor ér je 
az írószerszám, amikor a rugót az elektromágnes magához 
rán t j a . 

Hogyan kellene felszerelni, hogy élesen hal lható jeleket ad-
jon a készülék? A rugó vége elé csengőt erősíteni, hogy mozgás 
közben hozzáverődjék. 

Tar t sunk a rugó vége elé egy nagyobb papírlapot és csön-
gessünk! 

Berreg a csengő? Lehet, hogy egyetlen gombnyomásunkra 
egyet ütő csengő hang já t nem fogják odabent meghallani! Ho-
gyan kell el járnunk, hogy gyorsan egymásután többször meg-
szólaljon a csengő? A nyomógombot ütögetni kell. Vagyis kezünk 
ís azt a mozgást végzi, amit á rugó. Jó volna a kéz mozgását is 
a rugóra bízni, nyissa és zá r ja az az áramot! Kapcsoljuk le az 
elektromágnes egyik csavarjáról az elemhuzalt és érintsük a ru -
góhoz, azután a rugót kézzel, nyomjuk a vasmaghoz és ismét 
engedjük el! Tudná a rugó is nyitni és zárni az áramot? Csak-
hogy most az á ramnak nincs mindenüt t ú t j a ! Keressétek meg, 
hogyan kell létrehozni a kapcsolatot! 

' többnyire nincsen szükség ennyi segítő, tájékoztató kér-
désre és beszédre, mert egy-egy csoport hamarább rá jön a kap-
csolás mód já ra s a szomszédok segítségével csakhamar minden 
csoport „csengője" működik. 

Hagyjuk a tanulókat egy ideig „játszani" a csengővel, köz-
ben segítségünk nélkül is tapasztalnak olyan dolgokat, amikre 
különben nekünk kellene a figyelmet felhívni. 

Lgy parafadugón keresztül szúrjatok át vastag varrótűt, fo-
kához a rugó magasságában erősítsétek a rugóhoz vezető huzalt és 
a tű hegye ér jen a nyugvó rugóhoz! A tűt érintselek a rugó kü-
lönböző helyéhez, hol működik legjobban? A rugót állítsátok a 
vasmaghoz közelebb-távolabb sé figyeljétek meg a különbségeket! 

Rajzol juk le az elektromos csengő szerkezetét! Nézzük meg 
egy vásárolt csengődoboz belsejét! 

Először megismertet jük az egyes részeket, az összeköttetése-
ket. 

Azután megkérdezzük, hogy h a valaki ismeri is a csengő szer-
kezetét és tud olyat összeállítani, mint mi most, miért vesz mégis 
kész csengő-szerkezetet? Mert alkatrészei szilárdak, pontosan sze-
reltek, kis helyen fér el és külső a l ak ja tetszetős, nem csúfí t ja el 
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A kalapácsos szakgató nevét (Wágner- , vagy Neef-kalapács) 
nem szükséges megjegyeztetnünk. 

Közben a távírógép elvét is megismerték a tanulók. Egy m á -
sik órán megismertet jük velük az iskolai készüléken az elv szép és 
pontos kivitelét, megtárgyaljuk a táviratozás fontosságát, felem-
lí t jük a, magyar névre dicsőséget hozó Yirágh—Pollák-féle táv-
írót, anélkül azonban, hogy akár ennek, akár a Hughes-féle távíró-
nak szerkezeti ismertetésébe mélyednénk. Két távíróállomás kap-
csolási vázlata és a hozzáfűződő magyarázatok nagyon rövid ideig 
maradnak meg a tanulók emlékezetéhen, de nem is szükséges 
ennyire behatóan ismertetni, különösen relével. Azt azonban 
mondjuk meg, hogy az egyik vezetéket a föld alkotja s kérdezzük 
meg, mi ennek a haszna? 

Ha a csengő tárgyalása közben egyetlen szál á ramjá r t a h u -
zal mágneses terét is szemléltetni akarjuk, a zseblámpaelemmel 
nem érünk el jó eredményt. Vastagabb huzalt átszúrunk egy fel-
fordított fedő nélküli dobozon és 6—15 A erősségű áramot bocsá j -

tunk ebbe, a huzal köré durva, inkább szálkás vasreszeléket szó-
runk és a dobozt gyengén kopogtatjuk. A doboz mögött tartott tü -
körben a tanulók nagyobb csoportja részére is látható egyszerre. 
Hasonlóképen muta t juk meg a vezető hosszában mutatkozó erő-
vonalképet, ha a huzalt közvetlenül a doboz feneke alatt vezetjük 
el a fenékkel párhuzamosan. 

Áramot vagy az egyenirányú városi hálózatból veszünk meg-
felelő ellenállás és ampermérő közbeigtatásával, vagy akkumulá-
torból. Az akkumulátor használata esetén mindenkor kapcsoljunk 
he árammérőt és szabályozható ellenállást, mert a túlterhelés idő 
előtt tönkreteszi. Általában a ra j tuk jelzett ampéróra hatod-heted-
részével t rhellietők, tehát ha az akkumulátor jelzése 36 ampéróra, 
terhelhető 6 A-ral . 

Ha váltóáramú hálózatunk van az iskolában és sem egyen-
irányítónk, sem kapcsolótáblánk különböző feszültségre méretez-
ve nincsen, segíthetünk magunkon. Igaz, hogy a mód á rampazar -
lással jár, de többnyire csak rövid ideig való használatról van 
szó. 

Szegletes, hosszúkás üvegkádba szódás, lúgos vizet öntünk. A 
vezeték egyik ágához egy vas vagy ólomlemezt kötünk és ezt be-
lehelyezzük az edénybe. Egy nagyobb aluminiumlemezen keresz-
tül tovavezetjük az áramot. A munkahelyre tehát az á ram a + és.-



— pontokon1 jut . Amint tudjuk, az a lumínium szódás oldatban 
egyenirányít. Az áramerősség változtatható a lemezek távolságá-
val, bemerülésével, vagy a szódásoldat töménységével. Igv egyik 
mérésem szerint, amikor két liter vízben 20 dg dekalcinált szódát 
oldottam, a két elektród bemerülő felülete 20 cm2-nél és egymás-
tól mért 25 cm távolság mellett 3 A, 5 cm2 felületnél 2 A volt. 

Ha a hálózati á ram feszültségénél kisebbre van szükség, ak-
kor másik két elektródot áll í tunk a folydékba úgy, hogy se egy-
mással, se a két egyenirányító lemezzel ne érintkezzenek. A és B 
mellékelektródákról 2—3 volt feszültséget is kapha tunk a 220 voltos 
á r am mellett, ha azokat egymáshoz közel helyezzük. A köztük levő 
távolság növelésével a feszültség is nő. 

Akkumulátor töltésére is fe lhasználhat juk készülékünket, de 
az akkumulátor pozitív sarkát mindig az aluminiumlemezhez kös-
sük. Egyenirányítónk egy cella mellett csak a félhullámot hasz-
ná l ja ki. Használat közben nagyobb terhelésnél a folyadék erősen 
felmelegszik. 

Miután erős á rammal dolgozik ez az összeállítás, óvatosan dol-
gozzunk körülötte, az elektródokat csavarokkal rögzítsük az edény 
széléhez. Legjobb, h a föléje szerkesztett állványon sülyeszhetően 
szereljük fel az elektródokat. Mielőtt az elektródok helyzetén bár -
milyen változtatást óhaj tunk tenni, előbb mindig kapcsoljuk ki az 
áramot. 

A csengő feldolgozása primitív eszközökkel is történhetik. 
Amíg kész tekercseink és szép szabályos vasmagunk nem volt, a 
tanulók a mellékelt fényképen látható csengőszerkezelet készítet-
ték el. 4—5 m m átmérőjű vasszögből levágtam 5 cm hosszú da-
rabot. A tanulók erre kéregpapírból 4x4 cm-es négyzetdarabot r á -
szorítottak, pár méter szigetelt huzalt reácsavartuk s ezen vizsgál-
ták az á ram mágnesező hatását . Áramforrásul szolgált a szertár 
négy cellás Grenet-eleme, minden celláról egy-egy munkacsoport 
kapta az áramot, azonkívül ha t Leclanche-elem és egypár akku-
mulátor . 

Ezután egy deszkára, vagy kéregpapírra pecsétviasszal leerő-
sítették a tekercset, egy dugó bevágásába szorított órarugódarabot 
tartottak a vasszeg kiálló része elé és vizsgálták az á ramnyi tás és 
zárás következményeit. Ezt a dugót is pecsétviasszal lerögzítették. 



A csengő elvének felfedezése után egy drótot szúrva át egy m á -
sodik dugón, ezt is rögzítették és készen volt a „csengő". Ez a pr i -
mitív szerkezet még nagyobb örömet okozott a tanulóknak, mint 
a mai formásabb alkatrészekből összeállítóit. Épen az egyszerűség 
volt reá juk meglepő hatással. 

Az elektromágnesekre vonatkozó további tanulókisérletek arra 
vonatkozhatnak, hogy milyen adatoktól függ erőssége. Megbe-
széljük, hogy egy elektromágnesen mit lehet változtatni? Az á r a -
mot, a tekercsek számát, a vasmag keresztmetszetét. Egyéb körül-
mények vizsgálata nem tartozik az alsó fokra. A huzal 
keresztmetszetét nem vesszük fel, utalunk arra, hogy ha vékonyabb 
a huzal, nagy volna az áramveszteség a megnövekedett ellenállás 
miatt . 

Eszközök: elemüvegben cink és szénlemezből összeállított 
gyengén sós elem, zseblámpaelem, áramszakíló, vasmag, vasszeg, 
egy méter szigetelt huzal a tekercsen levővel azonos vastagságban, 
apró vasszögek. 

1. kísérlet. A vasmagot tegyük a tekercs belsejébe, az a ram-
szakító közbeigtatásával kapcsoljuk be a zseblámpa elemet és vizs-
gáljuk meg, hogy a függőlegesen tartolt vasmag mennyi szöget tart 
el egymás alatt! 

A vasmagot kevés papírral megszorítjuk, hogy ki ne essék. 
A zseblámpa-elem helyett kapcsoljuk be az üvegben levő 

elemet! 
2. kísérlet. Kapcsoljuk be ismét a zseblámpa-elemet, de a vas-

magot cseréljük ki a vasszöggel! Mennyi szögecskét tart el? 
Hasonlítsuk össze a nagy vasmag teherbíró képességével! 
3. kísérlet. A vasmagra tekercseljük fel az egy méter hosszú 

huzalt, kapcsoljuk a zseblámpa-elembe és vizsgáljuk meg teher-
bíró képességét! 

A három kísérlet eredményét összefoglaljuk. 
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Hogyan lehet vas-, vagy gépgyárakban felhasználni az elek-
tromágnest? A gyárterem tetején síneken futó daruházzal a gé-
pész az elszállítandó gépalkatrész fölé vezeti az elektromágnest, 
azt leereszti a gépre, bekapcsolja az áramot. Az elektromágneshez 
tapadt vastömeget fölhúzatja a géppel s az emberek, gépek fö-
lött a terem másik részébe viszi. Olt előbb lebocsát ja az elektro-
mágnest a teherrel együtt, kikapcsolja az áramot s erre az elek-
tromágnes elveszítvén mágnességét, otthagyja a gépalkatrészt. 

Árammérő eszközök. 

Ezek szerkezete, kivéve a lengőtekercseket, az eddigiek alap-
ján szorosan kapcsolódnak és könnyen érthetőkké válnak. 

Az árammérők szerkezeti elvét a tanulók saját kísérleteik 
alapján megismerhetik, de ilyenek skálázása csak akkor lehetsé-
ges, ha a tanulócsoportok részére nagyobb áramforrást, változtat-
ható ellenállást és már skálázott kész műszert tudunk adni. 

1. kísérlet. Eszközök: tekercs, elemek, áram-szaki tó, a tanulók 
állványos mérlege, vasmag. Ez utóbbi felső végére dróthorgot for-
rasztunk, vagy zsineggel kis drótot felerősítünk, hogy felakaszt-
hassuk. 

A mérlegkar egyik végére cérnával függesszük fel a vasma-
got olyan magasságban, hogy kiegyensúlyozás esetén alsó vége 1 
cm-re a tekercs belsejébe érjen. Egyensúlyozzuk ki a mérleget s 
az odahelyezett tekercsbe az áramszakgató közbeigtatásával kap-
csoljuk be a gyengébb elemet. A skálapapír fölé erősített másik 
papírlapon jelöljük meg a mutató helyét. Kapcsoljuk be a na-
gyobbik elemet. Jelöljük meg ismét a mutató állását. Fordítsuk 
meg az elem sarkait, váj jon az áram iránya van-e befolyással? 

Úgyis eljárhatunk, hogy a mérleget a kis súlyokkal mindig 
egyensúlyba hozzuk. Az egyensúly helyreállítására szükséges sú-
lyok nagysága adhat ja az áramerősség mértékét. 

l)e felhasználhatjuk a tanulók részére beszerzett dinamométe-
reket is a mérleg helyett. Ezekre függesztetjük fel a vasmagot és 
az áram hatására történő megnyúlás szolgálhat az á ram mérésére. 

Ha eszközök hiánya miatt a tanulókkal nem is végeztetjük, 
de legalább mi magunk mutassuk be, hogyan lehet az árammérő 
eszközöket kalibrálni. 

Az áramforrásba egymásután kapcsoljuk a változtatható el-
lenállást (használhatjuk kisebb áramforrás esetén a rádiónál 
használatos ilyen ellenállásokat), a bemérendő és a már bemért 
mérőműszert. Az ellenállást úgy szabályozzuk, hogy a műszer pl. 
1/2 A-t mutasson s akkor az ú j műszer skálaállását 1/2-del jelöl-
jük. Azután ezt csináljuk más A értékekkel is. 

A tanulók galvanoszkópja is bemérhető ilyen módon. E cél-
ból ajánlatos az iránytű tartójára vékony kartonszeletet erősíteni, 
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amely az iránytűre merőlegesen 
álljon, hogy a huzalok ne akadá-
lyozzák a skála leolvasását. Ha 
az áramforrást a 150 menetes gal-
vanoszkóp-fekercsbe kapcsoljuk, 
akkor mill iamper rendű beosz-
tást készítünk a mutató egyik ol-
dalán. Ha csak egyetlen fordula-
tot leszünk reá kb. 0"5 mm vas-
tag huzalból, akkor a másik ol-
dalon az ampéreket jelölhetjük 
ki. így, idővel a tanulók kezébe 
is kerül egy, bár nem tökéletes 
mérőeszköz, amellyel később mé-

rőkisérleteket is végezhetnek. 
2. kísérlet. A tekercs belsejébe vékonyabb 5 cm hosszú vas-

huzalt helyezzünk két darabot. Kapcsoljuk be az áramot. A két 
huzaldarab szétugrik egymástól. Ki tud ja okáit adni? 

Mindkettő mágnessé lesz, azonban 
sarkaik (egymás mellett, taszí t ják 
egymást. Ezt a jelenséget is felhasz-
nál ják árammérő eszközök készíté-
sére. 

3. kísérlet. 6 m m széles és 6 cm 
hosszú vasbádogszalag egyik vé-
gére vastagabb drótból szorítsunk 
kb. 5 cm darabot és végét legyük 
rácsavart dróttal súlyosabbá. A te-
kercs belső oldalához gummiszalag-
gal erősítsünk egy vasdrótot és az 
előbbi szalagot toljuk be a közepre. 

Kapcsoljuk be a gyengébb á ram-
forrást! 

Fordítsuk meg az á r am irányát! 
Az á ram iránya nem számít. Miért? 

Kapcsoljuk be az erősebb áramforrást! Mi a különbség? Ho-
gyan lehetne i lyenfaj ta árammérőt készíteni? 

4. kísérlet. A forgótekercses árammérők elvének megismer-
tetésére elsősorban megfelelő állandó mágnesre és forgótekercs-
re van szükségünk. 

Tanulóink részére készíttettünk 1 cm átmérőjű acélrúdból 
egyenes szárú U alakú mágnespatkókat, amelyek szárainak belső 
hossza 5 cm, szárai között levő belső távolság 18 m m (ra jza a 
mágnességnél látható.) 

A tekercset a rádiókereskedésben kapható telefoncséve huza-
lából készítjük. 12—15 m m külső átmérőjű gummicső egyik vé-
16 



micsövet egyik helyen kissé benyomva cérnát dugunk át a te-
kercs alatt és átkötjük. Ezt a kötést 2—3 helyen kell csinálni, 
hogy szét ne essen. 

Felfüggesztése magával a két tekercsvéggel még sokkai vas-
tagabb huzal esetén is használhatat lan, mert a tekercs lengése 
nagyon lassan csillapodik. Egy nagyobb gummiszálból készült 
karikát felvágunk, az így nyert vékony gummiszál hossza nyú j tás 
nélkül 10 cm legyen A tekercs meneteit az egyik átmérő két vé-
gében tűvel óvatosan, hogy a rendkívül vékony huzalt cl ne sza-
kítsuk, szétválasztjuk s a gummiszálat ezeken keresztülhúzzuk 
úgy, hogy a tekercs a szál közepén álljon. A cérnaszálak közölt 
a tekercset celluloid oldattal (paragummi oldatot is használha-
tunk, amelyet a kerékpár kerekeinek beragasztására használ-
nak) körülkenjük, de a cérnát ne ragasszuk le. Rövid idő alatt a 
celluloidgyűrű megszárad s akkor az átkötő cérnát óvatosan á t -
vágva leszedjük. A gummiszálat ne rögzítsük még a tekercshez, 
hogy később igazítgathassuk. 

Kéregpapirosból keretet készítünk, amelynek méretei a r a jz -
ból mm-ekben leolvasható; a mágnesek részére a két belső olda-
lára tartó polcokat is ragasztunk. 

A ra jz m u t a t j a a tekercs felerősítését erre a keretre. A ké-
regpapírba önborotva pengéjével fél cm-nyi bevágást csinálunk 
és ebbe a résbe szorítjuk be a gummiszál két végét, valamint a 
tekercs két huzalvégét. A gummiszál ne legyen megcsavarodva 
és ne feszítsük meg, csak laza legyen, mert különben csillapo-
dása ennek is igen lassú lesz. A tekercset úgy fordí t juk a gum-

gén ebből feltekercselünk 70—100 menetet sűrűn egymásra. Kezdő 
végét a föléje került menetek egyelőre tar t ják, a végét acetonban 
oldott celluloid ragasztóval rögzítjük a menetek tetején. A gum-
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miszáion, hogy síkja párhuzamos legyen m a j d a mágnessarkok 
felületeinek1 síkjával. Ezután celluloidoldattal a tekercset a gum-
miszálhoz rögzítjük és a gummiszál két külső végét a keret külső 

i te-
íálni, 

vas-
ngése 
: szült 
ú j t á s 
t vé-
sza-

ízzuk 
vözölt 
á lha-
íznál-
latt a 
n á t -
rshez, 

r a j z -
olda-

A ké-
álunk 
íint a 
íródva 
llapo-
gum-

oldalain leragasztjuk. Az alsó huzalszálat a keret külső oldalá-
hoz ragasztva felvisszük a tetejére. A huzalszál végeiből bőven 
hagyjunk, mert a szigetelés letisztítása közben könnyen elsza-
kad és akkor munkánk nagy része veszendőbe megy. A huzal 
megtisztításához is finom, érzékeny u j j ak ra van szükség. A leg-
t inomabb szemcséjű üvegpapírból egy darabkát fán még kissé 
elkoptatunk, összehajtva közéje fogjuk a huzalvéget és nagyon 
gyenge szorítással lecsiszoljuk a zománcszigetelést. Ajánlatos az 
ebben jára t lannak egy külön szálon begyakorolni. A huzal két 
csupasz végét alul-anyacsavaros huzalszorítók alá erősítjük. 

Kiegészíthetjük még ezt a kis készüléket skálával és m u t a -
tóval is. Kartonpapirosból a mágnestarló hidakra lapot ragasz-
tunk, amely előre nyúlik. Egy szalmaszál egyik végét behasít-
juk, a hasadékba szorítjuk a gummiszálat megfelelő magasság-
ban és a gummiszálhoz ragasztjuk. 

Ugyanígy nagyobb tekercset is készíthetünk demonslrációs 
célra a rendelkezésünkre álló nagyobb mágneshez. 

Ha nem patkó, hanem rúdalakú mágnesünk van, akkor en-
nek végét helyezzük a tekercs elé, de ebben az esetben a teker-
cset úgy kell rögzítenünk, hogy a tekercs s íkja merőleges legyen 
a mágnessarok; síkjára. 

Ebbe a készülékbe különböző erősségű áramforrást kapcsol-



Az áram hőhatása és az elektromos világítás. 

1. kísérlet. Az elektromos lámpácskáit kapcsoljátok be a zseb-
lámpa-elembe! Milyen hatását lát juk az áramnak? Egy idő múl-
va érintsétek meg a lámpácska üvegét! Mit érezni? 

Mi izzik a lámpácskában? Mi hozza izzásba? Miért kell a h u -
zalnak olyan nagyon vékonynak lenni? 

2. kísérlet. A tanulócsoportok egyik tagja tartson a kezében 

tatunk, a sarkokat is felcserélve közben. A tekercs elfordulásának 
iránya függ az áram irányától. 

Ezután bemutat juk a rendelkezésünkre álló árammérő esz-
közöket s ha lehet, belsejükbe is betekintést engedünk. 

Az elektromos áramlás erősségét (mennyiségét) mérő esz-
köznek kicsiny ellenállásúnak, kell lennie, mert hiszen ennek 
használatára akkor van szükség, ha tudni akarjuk, hogy a csen-
gőnk mennyi áramot fogyaszt. Ha még a mérőkészülék is sokat 
fogyaszt belőle, akkor hamis adatokat fogunk kapni és a sok 
áramfogyasztásért egyedül a csengőt okoljuk. Teháit milyen le-
gyen az ampérmérő tekercs? Hogy az egész áram ra j ta kei észtül 
folyjon, tehát sorba (elem egyik sarka — árammérő első kapcsa 
— árammérő második kapcsa — csengő szorító ja — csengő má-
sodik szorítója — elem második sarka). 

A felhasznált feszültséget a 
feszültségmérővel, vagy volt-
mérővel mérjük. Ekkor arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy a 
csengő kéit sarka között mek-
kora erőkülönbség van. A 
csengő egyik szorítóját a m ű -
szer egyik, a másik szorítót a 
másik sarokhoz kapcsoljuk. 
(Ábrázoljuk). Hány ú t j a van 
most itt az áramnak? Melyik 
kényelmesebb, ha a műszer 
huzala rövid és vastag? Ha 
egy edényben levő viz egy vé-
kony és egy vastag csövön 
folyhat le, melyiken folyik 

több víz? Milyen legyen tehát a feszültségmérő tekercse? Nagy 
ellenállású, tehát vékony huzalból, sok menet. 

Nem elegendő az ampér- és voltmérő között csak annyi kü-
lönbséget megállapítani, hogy egyik kis ellenállású, a másik 
nagy, hanem bekapcsolási módjuk is lényeges, mert hiszen igen 
gyakran ugyanaz a műszer szolgál mindkét áramméret megha-
tározására, amikor csak a bekapcsolás változik. 



-245 

1—E20 m hosszú 0-1 m m átmérőjű nikkelinhuzalt, a másik a h u -
zal két végét kapcsolja a zseblámpaelem két sarkához! 

Mit érezni? Mi okozza a felmelegedést? 
3. kísérlet. Két szomszédos csoport kapcsolja lámpácskáit 

.sorba, m a j d párhuzamosan. Mi a két kapcsolás alkalmával a k ü -
lönbség? Hogyan kell a lámpákat a vezetékbe kapcsolni? 

A többi kísérlet a tanár kezébe való. 
20 cm hosszú vasból való 
virágdrótot nagy ívben 

A gázt elzárjuk, a vasdrótot kivéve egy kötőtűn sűrű menetű te-
kerccsé csavar juk és a kísérletet megismételjük. Gázzal töltés 
után bekapcsoljuk az áramot és most már áramerősség növelé-
sével fokozhatjuk az izzást, n m ég el a vasdrót. 

Ha könnyen olvadó anyagot, vékony ólomdrótot (biztosító 
ólomdrót néven kapható villanyfelszerelési üzletben) vagy 2 m m 
széles sztanniolszalagot kapcsolunk be a vezetékbe (akár akkumu-
látorunkba is), az a keletkező hő következtében elolvad és nem 
engedi a káros nagyságú áramot a lámpákba, vagy egyéb készü-
lékekbe és így a tönkremeneteltől azokat megóvja, biztosítja. 

A szénszálas lámpát csak megemlítjük, mer t m a m á r vilá-
gításra nem használjuk. Szemléltetjük kiégett villanykörtéken a 
lámpacsavar szerkezetét és a huzalbevezetést, a lámpafogialat 
szerkezetét, egy közönséges fali kapcsoló belsejét. Kiemeljük az 
elektromos világítás előnyeit. 

Az ívlámpa bemutatása vagy a vásárolt szemléltető eszköz-
zel történik, vagy h a ilyen nincsen, magunk ál l í that juk össze. 

Egy faál lványra két bakelit, vagy trolit szigetelő anyagból ké-
szült szeletet erősítünk fel csavarokkal és ezeknek végére egy-egy 

meghaj l í tunk, a , tanulók 
elemüvegével leborít juk és 
ellenálláson át (lehel víz-
ellenállás gyengén sava-
nyított vízzel) fokozatosan 

mind több áramot bocsáj-
tunk a vasdrótba, míg vö-
rösizzásba jön. Az áramot 
kikapcsoljuk s a tanulók 
fahasábjának egyik luk já -
ba szorítjuk a gáz vezető 
csövet s mintegy 10 mp- ig 
nyi t juk a gázt, hogy a leve-
gőt mind kiűzze. Ezután is-
mét bekapcsoljuk az á r a -
mot. A vasdrót nem meleg-
szik fel izzóra, mert a gáz 
a meleget gyorsan elvezeti. 



Ohm törvénye, az áram munkája. 

A tétel feldolgozása a mérőműszerek tárgyalásához volna 
kapcsolandó, ha nem kellene a lámpák és hőfejlesztőkre vonat-
kozó számításokat végeztetni a fogalmak világosabbá tétele és a 

elemlstzorító csavarral másik 
elemszorító csavart erősítünk, 
amellyel zseblámpaelembői ki-
szedett, kihegyezett végű szén-
rudakat fogunk be egymással 
szembe. Legalább 4 ampér erős-
ségű áramba kell kapcsolnunk. 
Szénrudak helyett vastag vas-
szögeket is használhatunk, ezek 
az ívet már kisebb áramerős-
ségnél is adják: Rá kell muta t -
nunk az ívlámpa kifejezés hely-
telen használatára; az utcai na-
gyobb ívlámpákat nevezik gyak-

c f X ran ívalakú tarlójukról így, holott 
^ fémszálas égő van rajtuk. Az ív-

lámpákat a használatból kiszorították a kényelmesen kezelhető 
erős fényerejű izzólámpák, amelyeknek szerkezete is egyszerűbb 
és így olcsóbb; nem szükséges hozzájuk óramű, amely az izzó-
lámpáknál a szénrudak kellő távolságát szabályozzák. 

Az elektromossággal való melegítés elvét elektromos főző-
lappol muta t juk be, amelyen látható a spirális drótmenet. Ennek 
hiányában egy próbacsőre 0*2—0-3 m m átmérőjű csupasz nikke-
línhuzalt és a menetek hézagának biztosítására 0-5 m m átmérő-
jű zománcszigetelésű huzalt hurokra kötünk és zsinegge ieeerő-
sítünk, m a j d a két huzalt párhuzamosan vezetve sűrűn körülcsa-
var juk velük a próbacsövet. Végüket ismét lekötjük. A próba-
csőbe vizet öntünk a drótmeneteknél magasabb felszínig, ellen-
álláson keresztül bekapcsoljuk a világítási hálózatba a nikkelin 
huzal két végét. Ugy szabályozzuk be az ellenállást, hogy a 
huzal legfeljebb izzásba jöjjön. A víz a próbacsőben csakhamar 
forrni kezd. 

Ne mulasszuk el annak megbeszélését, hogy mi lesz a követ-
kezménye annak, ha nem nézve meg az áramszámláién jelzett 
hálózati feszültséget, 110 voltos áramkörbe 220 voltra, vagy 220 
voltos áramkörbe 110 voltra méretezett eszközöket kapcsolunk. 

Figyelmeztessünk ar ra is, hogy óvatosan nyúljunk az erős-
áramú vezetékekhez és még a lámpákat is csak az áramkör le-
zárása (kapcsoló elfordítása, vagy ólombiztosíték kivétele) után 
végezzük. A világítási á ram szerelését bízzuk szakértő mester-
emberre! 
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gyakorlati élet követelményei szempontjából. Ezért ennek helyét 
itt lá t juk. 

Véleményem szerint tanulókísérletiéi való feldolgozásra a 
téma alsó fokon nem való a kísérletek nehézsége miatt s mer t 
tanulókisérletek esetén az értékes számításokra idő nem jut. A 
tanulók tevékenysége tehát a tanár kísérleteihez kapcsolandók. 

Kísérletünkben amper- és voltmérőre, egypár akkumulátorra 
és ellenállásdrótra van szükségünk. A két műszer az osztály ál-
tal látható nagyságú legyen 0—10A és 0—10 V mérési határral . 

A kísérlet végrehajtható más elemekkel is és m á s mérőesz-
közökkel, de előzőleg számításokkal állapítsuk meg feltétlenül az 
adatokat, nehogy találomra választva az ellenállásokat, műsze-
szereink leolvashatatlan kitéréseket adjanak. 

A kapcsolás a közölt vázlat 
, szerint történjék. Az ellenállás-

y / y huzalt deszkaalapzatra erősít jük 
J \ két facsavaros végű huzalszorító-

1 4 - val. 
u ( / ) Tegyük fel, hogy műszereink a 

fenti mérőhatárral rendelkeznek 
és ezenkívül három darah 36 a m -

^ / K A A A Á peroras aKKumuiaiorunK van. 
v V V ^^ Milyen hosszú ellenállásdrótokat 

Használjunk, hogy jól leolvasható és nagyobb különbségeket 
adó eredményeket kapjunk? 

Akkumulátoraink feszültsége 2"2 volt, legnagyobb terhelé-
sük, amely még nem teszi azokat tönkre, 6 ampér. 

Ha az áramkörbe fél ohmos ellenállást kapcsolunk, akkor az 
áramerősség 2 2 volt : 1/2 ohm, azaz 4*4 ampér lesz, 1 ohmos el-
lenállás esetén 2-2 v : 1 ohm, azaz 2-2 ampér, 2 ohm esetén 1T 
ampér lesz. Két akkumulátort feszültségre kapcsolva az á r am-
erősség 4"4 volt : 1/2 ohm, azaz 8"8 ampér lesz, amit tehát csak 
nagyon rövid időre szahad bekapcsolni, mert az akkumulátor te-
herbírását erősen igénybe veszi. Ilyen rövid kapcsolás még meg-
engedhető egyszer-kétszer. 1 ohmos ellenállás eseten az á r am-
erősség 4*4 A, 2 ohmosnál 2-2 ampér lesz. A harmadik akkumu-
látort m á r nem használhat juk a feszültség növelésére, mert az 
áramerősség meghalad ja a 12 ampért. 

Tehát a fél, egy és két ohm ellenállású huzalok két akku-
mulátorunkhoz megfelelőek lesznek. 

Milyen legyen ezeknek a hossza? 
Az ellenállás tárgyalása után közölt adatokból lát juk, hogy 

0 1 m m átmérőjű nikkelin ellenálláshuzalból 1-7 m m hosszú da-
rabnak van egy ohm ellenállása, tehát igen rövid volta miat t nem 
használható. Az ötször vastagabb, tehát 0*5 m m átmérőjűből 25-
ször hosszabb, azaz 42"5 cm-nek van egy ohm ellenállása, kb. 
21-2 cm-nek fél és 85 cm-nek két ohm ellenállása. Ezek a mére-
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tek megfelelőek. Tehát nikkelin huzalból 0-5 m m átmérő mellett 
kell 85 cm, manganinból 80 cm és konstantánból 75 cm hosszú 
darab. 

Az ellenálláshuzalt kifeszítve a deszkán, kijelöljük a meg-
felelő liosúzúsúgú darabokat. Tanácsos azonban előzőleg meg-
győződni, hogy helyes eredményt adnak-e, mert előfordul, hogy 
a rádiókereskedő által bemondott méret, vagy anyag nem fedi a 
valóságot. A mérésnek megfelelően korr igál juk a darabok hosz-
szát. 

A kísérletek adatait tábláztatjuk. A táblázat rovatai sor-
rendben: áramerősség, feszültség, ellenállás. 

1. kísérlet. Az áramkörbe az ellenállás teljes hosszát beig-
tatva, először egy, azután feszültségre kapcsolva két, m a j d há -
rom akkumulátort kapcsolunk be. Az ellenállás értékét megad-
juk, a többi adatot a műszerekről leolvastatjuk. 

Eredmény: a feszültséggel egyenes arányban nő az á r am-
erősség. 

2. kisérlet. Egy akkumulátor és a mérőeszközök körébe rend-
re fél, egy, m a j d két ohm ellenállást kapcsolunk. 

Eredmény: az ellenállással fordított arányban csökken az 
áramerősség. 

Számolás alapján kimutat juk, hogy a voltok száma osztva az 
ohmok számával ad ja az amperek számát. 

3. kisérlet. Mekkora lesz az áramerősség, ha két feszültségre 
kapcsol! akkumulátor á rama a) fél, b) egy ohm ellenálláson 
folyik keresztül? 

Először számítással megál lapí t ta t juk a várha tó eredményt 
és csak azután igazoljuk a kísérlettel. 

Ohm törvénye u tán az á ram munká j á t meghatározó walt 
(AxV) fogalmát adjuk, a hektó- ős kilowatt többszörösükkel. 
Ennek alapján számításokat végeztetünk. 

Pl. Egy villamos vasaló adatai: 110 volt, 500 watt ; a helyi 
á rambér 60 fillér kilowalt-óránkint. . 1. Mibq kerül egy órai sza-
kadat lan használata? 2. Mekkora a belső ellenállása? 

Egy óra alatt fogyaszt 5 hektowatt, azaz fél kilowattórát, te-
há t egy órai üzembentarása 30 fillérbe kerül. Rámuta tunk azon-
ban a vasaló gazdaságos módjára . .Vasalásra eléggé megmele-
gedvén, a nagyobb darabokon kezdjük a munkát s mikor megtü-
zesedett, az áramot kikapcsoljuk. Miután a vaslap hosszabb 
ideig t a r t j a a meleget, csak akkor kell ismét bekapcsolni, ami-
kor már hű ln i kezd. A vasalás végén a kisebb darabokhoz már 
nem kell olyan nagy meleg, isméi kikapcsoljuk az áramot és a 
még megmaradt meleggel kivasalhat juk azokat. Egy órai hasz-
nálata tehát a vasalónak okos munkabeosztás mellett 30 fillérnél 
kevesebbe kerül; . 7 ' 

Ellenállása: 500 watt=110 volt x ampér. Algebrai ismeretek 
nélkül is ki t ud j ák számítani a tanulók, mennyivel kell megszo-
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rozni 110-et, hogy 500-at kapjunk? 500 : 110=4"53 ampér a va-
salón átfolyó áram erőssége. Ohm törvénye értelmében 4-53 a m -
pér=I10 volt : x ohm. Vagyis az osztás próbája szerint 4*53 . x 
Í=110. Mennyivei kell szorozni 4'53-at, hogy 110-et kapjunk? 
110:4-53=24-2 ohm. (Itt is érezhető az algebrai ismeret h iánya; 
negyedik osztályban a számítás már egyszerűbbé válna.) 

Kiosztunk a tanulócsoportok között elhasznált izzólámpákat 
s a r a j luk levő adatokból (feszültség és watt) számítsák ki egy 
órai fogyasztásuk költségét és ellenállásukat. Természetesen az 
eltenőrzés csak úgy lehetséges, ha minden egyes lámpa adatait 
magunk előre kiszámítottuk. 

Egy akkumulátorunk van, amelynek feszültsége 2-2 volt, 6 
ampernél nagyobb áramerősségnél pedig már tönkre megy. Miért 
nem szabad pl. O'l ohm ellenállású eszközt sarkai közéj kapcsol-
ni? (22 ampér!). Legalább is mekkora ellenállás szükséges, hogy 
tönkre ne menjen az akkumulátor? (2-2 : 6=0'36 ohm.) 

A 110 voltos hálózati áramba bekapcsoltunk 55 ohmos ellen-
állást. Milyen erős áramot bocsájt az magán keresztül? (2 A.) 

Ebből a körből adunk házi feladatokat is, amely akkor válik 
különösen hasznossá, ha a tanulók otthonában villamos világítás, 
vagy egyéb áramfogyasztó eszközök is vannak. Ez esetben az 
áramszámláié óra leolvasását is ismertetjük, s annak módját, hogy 
rövidebb időre bekapcsolva egy-egy áramfogyasztó eszközt, ho-
gyan lehet a leolvasásból megállapítani annak áramfogyasztását. 

Elektromosság indukálása. 

Az indukció tüneményének bevezetésében ismét az ok és kö-
vetkezményének megfordításából indulunk ki. 

Elektromos árammal lehet mágnességet előállítani. Hogyan? 
Egy szál áramvezető, egy scienoid tekercs körül lelki szemeink-
kel mágneses erőteret kell látnunk. A solenoid tekercsbe helye-
zett vasmag az erővonalakat sűríti és a maga molekulái is mág-
neses rendbe rendeződnek. Elektromos árammal tehát tudunk 
mágnességet létrehozni. Kérdés, vájjon mágnessegge! lehet-e eiek-
tiomosságot kelteni? 

Az eddig ismertetett eszközeink mellett egy második teker-
csünk is van, melynek méretei azonosak az előbbivel, huzala azon-
ban 0-2 mm átmérőjű és menetszáma 1000. Egyelőre csak a régeb-
ben ismertetett tekercs van a tanulóknál. 

A kísérletek közben ügyelnünk kell arra, hogy a galvanosz-
kóp és a mágnes messze legyenek egymástól. Ezért hosszú veze-
téket adjunk a tanulóknak. A csoport egyik tagja a mágnest és 
tekercset kezeli, a másik messzebb a galvanoszkópot figyeli. 

1. kísérlet. A galvanoszkópot helyezzük el úgy, hogy a mág-
nestű a menetekkel párhuzamos legyen! A tekercsbe helyezzük be 
a mágnespatkót és kapcsoljuk össze a tekercsel a galvanoszkóppal! 



A galvanoszkóp kitérést nem mutat . A fordítás tehát nem hoz 
eredményt? 

Amikor elektromágnest készítünk, van-e ott valami, ami m o -
zog? Az elektromos áram! És a mostani összeállításban van moz-
gás? Nincsen. Amott az áram mozgása hozott létre mágnességét. 
Mi ennek fordítottja? A mágnesség, vagy mágneses tér mozgása 
hoz létre elektromosságot. 

2. kísérlet. Igazítsuk a tekercs nyílásába a mágnest és h i r te -
len toljuk be! A galvanoszkóp tű je kitér. 

Hirtelen rántsuk ki! Ismét jelez áramot a üi. 
Ismételjük meg a kisérlctet és figyeljük meg, merre tér ki a 

tű betolásnál és merre kihúzásnál! 
Ha olyan úteinben tologatjuk a mágnest, mint ahogy a tű 

leng, akkor kitérése mindig nagyobb lesz. 
Mit jelent az, hogy a tű hol jobbra, hol balra tér ki? Az á ram 

iránya a két mozdulatkor ellentétes irányú. Mit kell lelki szemeink-
kel egy mágnes körül látnunk? Mágneses ciővonalakat. Mikor 
keletkezik, indukálódik á ram mágnes hatására? Ha a tekercs hu -
zalai és az erővonalak egymáson kerresztiil el mozdulnak. Miben 
különbözik az így keletkező áram az elemek áramától? Iránya loly-
tonosan változik, ezért a neve váltakozó áram. A mágnes a vissza-
forduláskor egy pil lanatra megáll, tehát az elektromos á ram szak-
gatott, lüktető. 

Mit várhatunk attól, ha a mágnes mozdulatlan és a tekercset 
mozgatjuk? Az erővonalak és huzal metszésének magyarázata 
után természetesnek ta r t ják a tanulók, hogy a hatás ugyanaz lesz. 
Győződjünk meg róla! 

3. kísérlet. A mágnest tartsuk mozdulatlanul és a tekercset 
húzzuk reá, m a j d le! 

Csak az állandó acélmágnes körül vannak mágneses erővona-
lak? Aramjár ta vezeték, vagy tekercs körül is. Hogyan helyette-
síthetnénk tehát az acélmágnest? 

4. kísérlet. Hogy a két tekercset beszédben meg tud juk egy-
mástól különböztetni, az eddigi tekercset nevezzük első, vagy p r i -
mér (mit jelent prímás?) tekercsnek, amit most kaptok, nevezzük 
második, vagy szekundér tekercsnek. 

Kapcsoljuk a szekundér tekercset a galvanoszkópba, a pr imér 
tekercsbe pedig, hogy mágneses hatású legyen, aj zseblámpa ele-
met! A két tekercset oldalfalaikkal hirtelen közelítsük egymás-
hoz, m a j d rántsuk el! 

Elemet kikapcsolni! Jobb hatást várhatunk-e, h a lágy vasma-
got teszünk a primér tekercsbe? Miért? összesűríti az erővonalakat 
és erősíti. 

5. kísérlet. Ismételjük az előbbi kísérletet a vasmagos pr imér-
tekerccsel! 

Hatás jobb. Elemünket azonban nagyon megterheli, h a foly-
ton be van kapcsolva az á ram a primértekercsen keresztül. Kimé-
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lés céljából kapcsoljuk a pr iméráram körébe az áramszakgatót! 
6. kisérlet. Homloklapjaikkal szorítsátok egymás mellé a két 

tekercset és toljatok mindkettőbe közös vasmagot! 
A vasmag vagy a két tekercs együttes hosszának megfelelő 

vasrúd, vagy összekötözött vasdrótokból áll. 
Amíg áramot nem kapcsolunk be, vannak-e erővonalak? Mi-

bor jelennek meg? 
A figyelő nézze a galvanoszkópot, a másik nyissa az áramot! 
Egy pi l lanatra á ram keletkezik, m a j d a tű megállapodik ere-

deti helyén. Tovább nincsen keletkezett, indukált áram. 
A dolgozó zár ja el az á ram út já t ! 
Ismét keletkezett második, azaz szekundér áram! Tehát az 

első, vagy primér áram nyitása és zárásakor is keletkezik második, 
vagy szekundér áram. 

Figyeljétek meg nyitásnál és zárásnál a tű kimozdulásának 
irányát! 

Most is ellentétes irányú á ram keletkezik. 
Hány áramkör van? Az első áramkörben milyen á ram folyik? 

Egyén-irányú. Ha az első áramot közvetlenül bekapcsoltuk előbbi 
kísérleteink során a galvanoszkópba, mekkora kitérést mutatot t 
a tű? Nagyobbat. Mit jelent az, hogy most a második á ram kisebb 
kitérést okoz? Az indukált áram kisebb áramerősségű. A két tekercs 
tehát mi t csinál a primér árammal? Átalakítja, mert egyenáram-
ból váltóáramot és kisebb erősségű áramot csinál. Átalakít, idegen 
szóval transzformál. 

7. kisérlet. Cseréljük fel egymással a két tekercset és figyel-
jük meg a tű kitérésének nagyságát nyitásnál és zárásnál! 

Összehasonlítjuk az előbbi kitéréssel és megbeszéljük a fel-, 
ii.'etve letranszformálást, a transzformátor szerkezetét. Erről még-
egyszer szólanunk kell majd , amikor a világítási hálózatról lesz 
szó, amelynek váltakozó áramát a telepen fel, a munkahelyen is-
n.él letranszformálják. 

Rámutatunk arra, hogy ha a munkánál erőben nyereség volt, 
akkor viszont úlban veszteség és fordítva, de a munka értéke nem 
változott. Ezt mint hasonlatot átvisszük az á ram munká já ra , a 
wat t ra is, amelynek értéke változatlan marad, léhát h a az á r am-
éi ősség növekszik, akkor a feszültség lecsökken és viszont, úgy 
hogy szorzatuk állandó értéket ad. 

Kísérletileg is bemutathat juk, ha nagyobb transzformátorunk 
van, pl. porszívógéphez 220—110 voltos transzformátor. Akkor 
azonban meg kell magyaráznunk, hogy a mi világítási vezetékünk-
ben is váltóáram folyik. Ez bejutva a tekercsbe, irányát és őzzel 
együtt mágneses terét is folyton változtatja, s ezáltal épenúgy 
indukál áramot a szekundér tekercsben, min tha egyenáram ese-
tén mozgatnánk, vagy nyitnánk és zárnánk. Volt- és ampérmérőt 
bekapcsolva egyszer fel, egyszer letranszformálunk és az adatokat 
az árammérőkön leolvastatjuk. Persze ehhez az szükséges, hogy 
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hálózatunk -váltóáramú legyen és ugy 220, mint 110 voltos áramot 
tudjunk adni a transzformátornak. 

Megemlítjük a kiváló magyar mérnököknek, Zipernovsky, 
Déri és Bláthynak nevét, akik a transzformátor készítése terén 
világhírnévre tettek szert. 

Két tekercsünkkel, az állandó mágnessel és a lágyvasmaggal 
a Bell-féle telefon elvét tanulókisérlet keretéhen megismertet-
het jük. 

1. kísérlet. A primér és szekundér tekercseket kössük össze 
szigetelt huzalokkal; a primér tekercsbe helyezzük be a mágnes-
patkót, a szekunderba a vasmagot. A szekundér elé a fahasáb 

keskenyebbik oldalán helyezzük el a vasbádog szeletet úgy, hogy 
Könnyen imbolyogjon és a vasmaghoz közel legyen, de ne tapad-
jon hozzá. A szekundér tekercset vegyük kézbe, borítsunk az 
acélmágnes sarkaira írópapirost és azon keresztül egy vasdara-
bot ütögessünk a mágnespatkó sarkaihoz. Mit mutat a bádogle-
mez? Elektromosságot. Magyarázzuk meg, hogyan keletkezik és 
mi történik a lágyvasban? 

A tanulócsoportok megbeszélése után valamelyik csoport 
számot ad gondolatairól. A lágyvasnak a mágneshez való közelí-
tésekor és távolításakor változik a mágneses erőtér, erre a primér 
tekercsben áram indukálódik. Ez a vezetékeken a másik tekercsbe 
jut és az áram hatására mágneses lesz maga a tekercs is, a benne 
levő vasmag is. Amint a vasmag időnként mágnesessé válik, asze-
rint a bádoglemezt magához ránt ja , vagy elengedi. 

2. kísérlet. Az egyik tekercs véglapjára vastag keménypapír-
ból kivágott négyzetalakú lapot tesznek, amelynek közepén kb. 3 

A telefors és a mikrofon. 
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cm átmérőjű kör van kivágva, erre vékony vasbádogot helyeznek 
(a mágnes és a bádoglap között 2 mm. távol-

ság legyen), erre ismét az előbbivel megegye-
ző papírlapot, amelynek közepén a kerek ki-
tag papírlapot, amelynek közepén a kerek ki-
vágás 1 cm. átmérőjű. Két gummikarikával , 
vagy cérnával összeerősílik. 

Két szomszédos munkacsoport huzallal 
kösse össze a két tekercset! Egyik illessze f ü -
léhez a karton kicsiny nyílását, a másik ceru-
zaheggyel ütögesse gyengén a belül levő bá-
doglemezt! 

Magyarázzuk meg, hogyan terjed át a hang! 
A magyarázatban ki kell emelnünk, hogy nem a hangrezgés, 

jut tova a huzalon, hanem a hangrezgés alakul elektromossággá, 
ez a másik készülékben ismét visszaalakul hanggá. 

A kis készülék alkalmas arra, hogy az udvaron, vagy folyo-
són nagyobb távolságból beszélgessenek egymással a tanulók. 

Ezután szétbontva egy rádió fejhallgatóját , amit m a kölcsön-
kapni nem okoz nagyobb nehézséget, megismertet jük szerkezetét. 

A mikrofont zseblámpaclem szénrúdjaiból, ceruzabelekből sok-
féle összeállításban készíthetjük el. Egyik módja , hogy egy doboz-
ra két kis ceruzabelet egymással párhuzamosan leragasztunk, 
miu tán az egyikre szigetelt huzal csupasz végét rácsavar juk s 
ezekre keresztbe elhelyezünk egy harmadikat , amely szintén 
vékony huzallal van összekötve. Hogy le ne guruljon, enne'- két 
oldalára egy-egy dugódarabot ragsztunk úgy, hogy a ceruzabél-
nek szabad mozgása maradjon . 

Ennél érzékenyebb mikrofont kapunk, ha egy merőleges 
deszkalap közepén levő kerek kivágás fölé csillámlemezt ( rá-
diókereskedésből), ennek közepére huzallal összekötött retorta-
szén darabkájá t ragasztjuk. Kihegyezett szénpálcácskára szige-
teiellen huzalt csavarunk és ennek két végét egy-egy kampós 
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szögecskére akasztjuk úgy, hogy a rudacska könnyen mozoghas-
son csúcsával a széndarahon. (Lásd Nagy L. József: Bevezetés 
a demonstrációs fizikatanításba.) 

3. kísérlet. A táblára rajzolt vázlat szerint kössétek össze az 
eszközöket, a hallgatót illessze egyik a füléhez, a másik gyen-
gén ütögesse a doboz fedelét! 

A mikrofon tehát arra való, hogy a hang hatására keletkező 
áramlökéseket egy segítőtelep bekapcsolásával felerősítse. Ezt 
egy kis transzformátor magasabb feszültségűvé alakítja, hogy 
útközben az ellenállás miatt minél kevesebb legyen a veszteség. 
Több erősítő állomás közbeigtatásával m a már hihetetlen tá-
volságokra, beszélhetünk. 

Igen hasznos lesz, ha tanítványainkat a telefonálás módjára 
megtanítjuk, esetleg be is mutat juk. Minden tanulónak tudnia 
kell, hogy az ő helységében hogyan hívja a mentőket, tűzoltókat 
és a rendőrséget. 

Nem szabad megfeledkeznünk Puskás Tivadar megemlíté-
séről, aki Edison! egyik legjelesebb munkatársa volt, a párisi te-
lefonvállalat első vezérigazgatója, ma jd idehaza 1884-ben a ma-
gyar telefon megszervezője, feltalálója a telefonhírmondónak 

A Ruhmkorff-féle szikrainduktor s kisülés ritkított gázokban. 
A Ruhmkorff-féle szikrainduktort mint transzformátort is-

mertet jük. Leggyakrabban mechanikus szakgatóval felszerelt in-
duktorral találkozunk a szertárakban és ez az alsófokú oktatás 
céljaira elegendő is. A legnagyobb szikraközre ne vegyük hosz-
szabb időn át igénybe szikrainduktoriinkat, mert a szekundérte-
kercs szigetelése tönkre mehet. Bekapcsolása esetén nem mind-
egy, hogy a primér áramnak mi az iránya, amit észreveszünk, ha 
az á ram irányát megfordítjuk. Mindig úgy kell kapcsolni, hogy 
a kisütő csúcs legyen a pozitív, a korong pedig a negatív sarok. 

Kisebb, inkább csak élettani hatást bemutató induktor ké-
szítése nagyon egyszerű. Egy csomó lágyvasdrótot kiizzítunk, 
azokat sellakkal bekenjük és egy 1 cm átmérőjű papírcsőbe szo-
rít juk. A vasmag hossza kb. 6 cm legyen. Erre két sorban 0 8 m m 
átmérőjű szigetelt huzalt tekercselünk, e fölé paraffinozott papí-
rost borítunk. Az erre tekercselt szekundér tekercs huzala 0'2 mm 
átmérőjű és körülbelül 300 m hosszú. A primértekercs áramkö-
rébe nagyobb órakerékből való kerekes szakgatót, vagy Neef ka-
lapácsot igtatunk. 

Bzikrainduktorok készítésére kitűnő útbaigazítások találha-
tók a „Technikai Zsebkönyvtár" sorozatában, amelyet Grész 
Leó írt „A szikrainduktor" címen. Ára a kis füzetnek oly cse-
kély, hogy azt könnyen beszerezhetjük. így adatai szerint a 40 
m m szikraközzel bíró induktor vasmagjának hossza 270 mm, át-
mérője 22 mm, a primértekercs huzalvastagsága 1*2 mm és uosz-
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sza 9 m, szekundér tekercs drót vastagsága 0'2 m m és 5000 m 
hosszú, kondenzátorlapjainak nagysága 420 . 200 m m és a lapok 
száma 120. 

A Geissler- és Crookes-csövek működésbe hozásához elegen-
dő egy jó megosztó gép is. 

Didaktikai szempontból az a legjobb, ha elsőrendű légszi-
vattyú és légszivattyúval összeköthető kisülési csővel rendelke-
zünk. így átmenetben mutathat juk be a szikrakisülés módosulá-
sát a levegő ritkításának fokozásával. Ennek pótlására szolgál a 
Cross-i'éle csősorozat, amely különböző ritkítású csövekből áll. 

A légritkított csövet lehet pótolni elszakadt szálú és légrit-
kított villanykörtével, csak arra ügyeljünk, hogy az üveg felüle-
tén kívül történő kisülés ne tévesszen meg. Sok villanykörte kö-
zött találtam egy nagyot, amelynek bevezető szálai messze állot-
tak egymástól. Az üveget alapos alkoholos tisztítás után úgy kap-
csoltam be a szikrainduktorba, hogy a külső foglalat középkon-
ncktusához vezetéket forrasztottam, ezt pecsétviasz burokkal vas-
tagon körülvettem (átmérője 3 cm). A másik vezetéket a csavar-
menetes foglalathoz erősítettem. így a cső belsejében az egymás-
tól elég távol álló két bevezető és száltartó huzal között észlel-
hető volt a fényiv. Minden más esetben azonban az elektromos-

ság az üveg felületén sült ki, amit elárult kékes, a villámláshoz 
hasonló színe is. 

Röntgen-csövet induktorunk szikraméretének megfelelőt ve-
gyünk, megfelel » kisebb faj ta is. Föltétlenül regenerálóval ve-
gyük, mert anélkül a Röntgen-cső előbb-utóbb „megkeménye-
dik", a gáznyomás csökken. 

A röntgen-sugarakkal átvilágításit mutatunk be. Testrésze-
ket huzamosabb ideig röntgensugarak hatásának kitenni nem 
szabad. Átvilágító ernyőnek olcsóbb fa j t á jú fluoreszkáló anyag-
gal bevont is megfelel. 

A röntgensugárral kapcsolatban meg kell említenünk a ma-
gyar Lénárd Fülöp nevét. 

A röntgenlámpa gyógyászati jelentőségét kiemeljük. Ha van 
tanuló, akit magát, vagy valamely hozzátartozóját már röntge-
nezték, akkor annak tapasztalatait, vagy amit hallott róla, meg-
hallgatjuk. 

Áramfejlesztő gépek és elektromotorok. 

Három géptípust kell főbb vonalaiban ismertetnünk: a 
mágnes-elektromos gépet, a váltóáramú és az egyenáramú dina-
mót. Tanítási menetünk irányvonalát elsősorban a rendelkezé-
sünkre álló eszköz szabja meg. 

A mágneselektromos gépminták közül a Ritschie-féle legal-
kalmasabb, amelyet mint generátort és mint motort használha-
tunk. Ugyanezt helyettesítheti a kerékpárokon világításra hasz-
nált mágneseleklromos gép. 



Tanulókisérletek végeztetésére a tétel nem alkalmas. Jó, h a 
szertárunk megfelelő gépmintákkal fel van szerelve, ezeknek h iá -
nyában képeket használunk fel s a gépek főelveinek megismeré-
se után a tanulókat k i rándulás keretében megismertet jük vala-
mely helybeli áramfejlesztő telep berendezésével. 

A tanulók az áramfejlesztés elvét már megismerték előző kí-
sérleteik során, amikor állandó mágnes, m a j d elektromágnes se-
gítségével indukált áramot állítottak elő. Az egyes géptípusok 
részletesebb ismertetése szakiskolák feladata. 

A kollektorszeletekkel való egyenirányítás elvét be kell m u -
tatnunk. Egy papírhengerre színes papirosból két gyűrűt ra -
gasztunk s ezekhez keményebb huzalból egy szál tekercsmenetet 
erősítünk. A drótra fűzött nyíl segítségével megállapít juk, hogy 
egy teljes fordulat alatt a tekercsben megváltozik az á r a m irá-
nya s ennek megfelelően a gyűrűkbe is ellentétes irányú á ram 
jut. Egy második papírhengeren egymással párhuzamosan két 
színespapírból vágott szeletet ragasztunk s a tekercset ábrázoló 
huzal két végét ezekhez erősítjük. Ugyancsak reáhúzott papí r -
nyíllal megmutat juk, hogy bár egy fordulat alatt megváltozik az 
á ram iránya a tekercsben, de a kollektorral összekötött külső ve-
zetékbe mindig egy irányba fu t az áram. 

Az energiaátvitelre jó példa az áramfejlesztő telep dinamója 
és a villamos vasút elektromotorá között való kapcsolat, vagv a 
vízesések ú t ján előállított, tovaszállított és felhasznált villamos 
energia ú t j ának követése. Eszközök hiányában rajzok segítségé-
vel tesszük érthetőbbé az energiaátvitelt. Itt ki térünk a termelt 
á r am feszültségnövelésének szükségességére, m a j d a munkahe -
lyen a letranszformálásra. 
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Az általános részben már említett kis egyenáramú motor 
rajzát mellékelten közlöm. 

Az A, B, G és D darabok lombfűrészdeszkából készülnek. Az 
A darabokból a rajzról lemérhető méretekben négyet vágunk ki 
s ezeket egy tetszőleges alakú alapdeszkán vágott nyílásokba erő-
sít jük úgy, hogy csapos végük felfelé álljon. Miután a csapoknak 
a B darab szögletes bemélyedéseibe kell illeniök, a B darab meg-
határozza a négy oszlopnak egymástól való távolságát az alap-
lapon. A C korong a B darab méreteivel egyező, a D da rab pedig 
a B nyílásába beleférjen. A C és D darabokat enyvezéssel, vagy 
apró csavarokkal összeerősítjük s vastagabb rézhuzaldarabokat 
á thúzunk ra j tuk. Ezeknek végére forraszt juk a keféket, amely 
célra jól megfelel a karácsonyfáról ismert „angyalhaj" , vagy na -
gyon vékony rézlemezke. 

Az a rmatúra elkészítéséhez az E és F darabokhói a ra jz sze-
rinti méretben kettőt-kettőt vágunk ki a deszkából s ezeket a 2. 
r a j z szerint összeenyvezzük. Közepükön egy vastagabb kötőtűt 
dugunk át. Erre szorosan csavarva kis papírhengert ragasztunk. 
A rajzon vastagon ábrázolt huzal a vasmag felcsavarásának he-
lyét muta t j a . Vékony virágdrótból készítjük. Annyi vasdrótot te-
kercselünk reá, hogy a B darab nyílásán épen átfér jen még. Az-
után 0-5 m m vastag szigetelt rézhuzalból a szabadon maradt be-
vágásba tekercselünk kb. 200 menetet. Ennek a huzalnak két vé-
gét két rézlemezkéhez forrasztjuk, vagy egyszerűen a lá ja szorít-
juk s a két rézlemezt kellően meghajl í tva a papírgyűrűre fek 
tétjük. Összeérniük nem szabad. Vagy sellakkal leragasztjuk, vagy 
alul és felül sellakos zsineggel leerősítjük a két lemezt. 

A helyükre illesztett A darabok tetejére szorítjuk a B dara -
bot, azután az A oszlopok magasságának közepén virágdrótból 
(kiizzított vashuzalból) 2 cm széles sávban gyűrűt tekercselünk. 
Az így kapott téglalapalakú vasmag két keskenyebb oldalára 
először szigetelő (paraffinos) papirost borítunk, azután 0:5 m m 

16 



A közölt fényképen baloldalt egy tanulónak, összeszerelés alatt 
álló és jobboldalt a mintául szolgáló elektromotor látható. 

Elektromágneses hullámok. 
• 

Tantervünk, amelyet 1918-ban adtak ki, természetesen csak 
a szikratávíró ismertetését kívánja. Nem lehet azonban ma már 
a rádiótelefont sem érintetlenül hagyni. 

Csoportos tanulókisérletre ezek nem alkalmas témák, m a -
gyarázatuk pedig kezdőfokon nagy nehézséget okoz. 

Óra előtt egy csengő és elem áramkörébe kohérert igtatok, 
amelynek egyik sarkára antennát, a másikra földelést kapcsolok. 

-258 

átmérőjű szigetelt huzalból egy-egy tekercset csévélünk. Mind-
egyik tekercset azonos irányba készítsük 200—200 menettel. Az 
egyik tekercs kezdetét összeforrasztjuk a másik tekercs végével. 
Ekkor marad négy drótvégünk, amelyeket még megfelelően ösz-
sze kell kapcsolni: a C ós D darabokon átdugott kefékhez vezető 
két huzal és az A darabok közepén levő két tekercs egy-egy vége. 
Az oszlopokon levő egyik tekercsvéget összekötjük az egyik kefé-
vel, a másik tekercsvéget és a másik keféhez vezelő huzaJt az 
alapdeszkára erősített huzalszorító csavarok alá erősítjük. 

Az armatúra tengelye részére az alapdeszkán kicsiny lukat 
fúrunk és alul erre a helyre rézlemezt szögezünk, amelynek kö-
zepébe szöggel kis mélyedést ütöttünk, hogy a kötőtű vége eb-
ben könnyen foroghasson. Az oszlopokon nyugvó vasmagnak és 
az armatúra vasmagjának egyenlő magasságban kell lennie. 

Összeszerelés után az alapdeszkán levő huzalszorítókba egy 
zseblámpatelep vagy akkumulátor áramát kapcsoljuk s az elek-
romotort mozgásba hozzuk. Az egybeszerelt C—D darabokat ad-
dig forgatjuk, amíg elérjük a kefék legjobb állását. Amennyiben 
motorunk nem működik, annak oka jó érintkezés esetén a teker-
csek fordított bekapcsolása lehet. Ez esetben az A oszlopokon le-
vő egyik tekercs két végét felcseréljük. 
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Kzikrakeltőnek akár a szikrainduktort, akár a dörzsölő, vagy 
megosztó gépet használhat juk. Ennek két kisütőjét is an tenná-
val, illetve földvezetékkel kapcsoljuk. 

Kohérernek a ján l ják a két mágnesezett kötőtűt, amelveket 
dugókon átszúrunk úgy, hogy a tűk vége 1—2 m m távolságban 
legyen egymás fölött, közéjük vasreszeléket szórunk; vagy ehe-
lyett 5—6 vasszeget párhuzamosan egymással lefektetünk s reá-
juk egypárat keresztbe; lazán függő fémláncocskát, stb. Az üveg-
csöves koliérer azonban olyan egyszerű, hogy felesleges pótlásá-
val foglalkozni. Szélesebb üvegcsőbe, amely mindkét végén nyi-
tott, a legapróbb csavarokhói annyit teszünk, hogy a cső felét 
töltsék ki, azután két oldalról parafadugókkal elzárjuk, amelye-
ken keresztülszúrtunk vastag szigeteletlen huzalt. A jobb érint-

kezés céljából a jánlatos a huzal belső végét 
"N. ísigavonalhan meghajtogatni . 

\ Antenna egy szál szigetelt huzal, amely-
- V nek szabad végét vagy a villany lámpára (az 

/ üvegre) hurkoljuk, vagy a falbavert szegre 
^ erősítjük, de nem közvetlenül, hanem kb. 

30 cm hosszú gummicső közvetítésével. Falhoz általában közei 
ne fusson, mert akkor gyakran nem működik az összeállítás. Föl-
delésnek megfelelő a vízvezeték csapja; bár nem tökéletes, de jól 
használható azért a központi fűtés, vagy a gázvezeték csöve is. 

A mágnes körül erőteret kell lelki szemeinkkel látni.. De 
mágneses tér van az á ram jár ta egy szál vezeték körűi is. Az 
elektromossággal töltött testnek is van elektromos erőtere, h i -
szen azt muta t ta az elektroszkóp is, amikor a megdörzsölt tár-
gyakat közelébe vittük. A vezetékben levő áramló elektromosság 
oly kicsiny feszültségű, hogy a levegőbe kitörni nem tud. Ha fe-
szültsége olyan hatalmas, mint az induktoré (villamos dörzs-
Vagy megosztó gépé), akkor a levegőbe is behatol. 

Amikor egyik csúcsról a másikra szikra ugrik át, az lu la j -
donképen egy rövid, de igen nagy feszültségű elektromos áram. 
Körülötte tehát nemcsak mágneses tér, hanem elektromos tér is 
keletkezik. 

Ez a hirtelen keletkező és megszűnő mágneselektromos tér 
megrázkódtat ja a környezetei, mint mikor egy dézsa vízbe ka-
vicsot ha j í tunk s a tér minden i rányába tovaterjed, tovahullám-
zik. 

Ekkor szikrát keltek s a jelzőkészülék váratlanul csengetni 
kezd. A beállítás ugyan színpadi, de a tanulókat rendkívül meg-
lepi és figyelmüket az egész órára biztosítja. 

A kohérert megkopogtatva a kísérletet egypárszor megismé-
teljük. Azután ismertetjük a kohérert és szerepét. 

Ha szertárunkban van drótnélküli távírógép, akkor annak 
működésiét bemutat juk, egyébkent ra jzban való szemléltetéssel 
beszéljük meg. A relé ismertetése ilt is fölösleges. 
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A rádíötelefonia kimerítő ismertetésébe bocsajtkozni nem 
lehet, részben az anyag ha ta lmas terjedelme, részben a tanulók 
kevés elektrotechnikai ismeretei miatt . 

Magyarázatainkat rajzokkal kísérjük. 
Az adóállomás mágneselektromos hullámokat bocsájt ki, 

amelyek a fény sebességével terjednek tova, tehát 1 mp «Matt 
300.000 km-t tesznek meg. Szünetben ezek a hul lámok teljesen 
egyenletes váltakozó áramok. Válltakoizásuk minden állomáson 
m á s és más, vagyis a hul lámhegy és hullámvölgy száma külön-
böző, így aj hul lám hossza is m á s az egyes állomásoknál. Buda-
pest nagy adójának a hullámhossza 550 méter. A pécsi adó hul -
lámhossza 210 m. 

A mágneselektromos hullámok á thaladnak a mikrofonon 
és amikor ar ra reábeszélnek, ezeket a hullámokat módosít ják a 
hangrezgésnek megfelelően. 

Az így módosított elektromágneses hullámok el ju tnak an-
tennával és földvezeitékkel fölszerelt, huzalból készíteti teker-
csünkhöz. 

A hangtanban tanultuk, hogy h a egy húrhoz az ő hangjával 
rokon hangrezgés érkezik, maga is rezgésbe jön, hangot ad, rá -
hangzik. Ehhez hasonló a do-og az elektromágneses hul lámoknál 
is. Ha tekercsünk megfelelő ; méretű, akkor az érkező hullámok 
benne is elektromos váltakozó áramot indukálnak. Ha tehát a te-
kercs két végébe telefonhaligatót kapcsolunk, ajkkor a keletkező 
áramok abba is bejuthanak. De ez az á ram épen annyiszor változ-

ta t ja iránvát egy m p alatt, amennyi hul lám 
elfér 300.000 km-en. 300,000,000 m:550 m, 

kereken 500.000-nél több. Ez az á ram íeliát 
a vaslemezt másodpercenkint kb. 500.00-szer 
váltakozva magához r án t j a és elengedi. 
Ilyen gyors rezgést azonban nem tud követni 
a lemez. 

Egyik tanulót magam elé állítva, jobbról-
balról nagyon gyorsan lökdösöm hasonlat 
kedvéért. Teste szinte mozdulatlan marad. 

A bányákban található fémérceknek, kristályoknak az a tu -
lajdonságuk, hogy a gyenge váltakozó i rányú áramok közül csak 
az egyik i rányú lökést bocsálják át magukon. 

Ezt az egyenirányító hálást nagyon érzékeny műszerrel be 
lehet mutatni , ha a kristálydetektor és egy elem áramkörébe több 
ezer ohm ellenállást igtatunk. Egyik i rányba jelez áramot a gal-
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vanométer, az ellenkezőbe 
nem. Hatását a szivattyúk 
szelepéhez hasonlí t juk. 

Igaz, hogy a telefonhall-
gató lemeze most is igen 
sok lökést kap másodper-
cenkint, ezek azonban 
mind tegyen irányúak. A 
rendkívül szapora, de egy-
irányú lökések most már 
hatnak a fejhallgató leme-
zére. 

Az egyik tanulót csak egy oldalon szaporán lökdössük szem-
léltetés kedvéért. 

A tekercs méretét változtathatjuk, vagyis hangolhat juk az 
érkező elektromágneses hullámokra vagy úgy, hogy az anteanél 
a tekercs m á s - m á s menetéhez kapcsoljuk, vagy a tekercs két vé-
géhez kapcsolt forgókondenzátorral. 

A kristátydetektoros készülék csak a kapott áramot ad ja to-
vább a íejhallagtónak, tehát hangereje nagyon gyenge. 

Detektorul használ ják a különleges szerkezetű rádió1 ámpá-
kat ís. 

Kísérletezések során megpróbálták, váj jon h a egy á ramfor -
r á s katódját és anódját lángba ta r t ják egymáshoz közel, á tad ják-e 

, egymásnak az elektromosságot? Azt t a -
pasztalták, hogy igen. Sőt elegendő csak 
az egyik elektródot izzóvá tenni és ak-
kor is átbocsátja magán az áramot, de 
csak úgy, h a a katódot, vagyis a ne-
gatív véget izzítják; az ellenkező i rá-
nyú áramot nem hocsáj t ja át, vagyis 
szelephatása van. 

1. kísérlet. Egy rádiólámpa anód-
jához és fűtőszálának egyik végéhez 
kapcsoljuk mill iampermérőn át tele-
pünk két sarkát, amely legalább 20 
voltos legyen (5—6 zseblámpa feszült-

ségre kapcsolva.) Bárhogyan kapcsoljuk be az áramforrás sarkait, 
az árammérő nem jelez áramot. 

A lámpában levő katódot kívülről 
melegíteni bajos volna, ezért ezt rend-
kívül finom drótszálból készítik és egy 
elektromos telep áramát bocsáj t ják 
még ra j t a keresztül, amely izzásba 

hozza. Ez a fűtőtelep. Ennek feszült-
sége 1, 2, vagy 4 volt, a lámpa f a j t á j a 
szerint. 
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2. kísérlet. A fűtőtelepet is bekapcsojuk a lámpa fűtővégei-
hez. Ha a lámpa anódlemezéhez kötöttük az anódáramforrási po-
zitív sarkát, az ampérmérő áramot mutat . Ha megfordít juk az 
anódtelep sarkait, nem. 

Tehát csak az izzó negatív szálról 
tud az á ram átfolyni. Ha több telepet, 
nagyobb feszültséget kapcsolok be, az 
átmenő áram is több lesz, amint az 
ampérmérő mutat ja . 

Végül azt is tapasztalták, hogy h a 
az anód és katód közé még egy v ze-
téket helyeznek, az úgynevezett rácsot 
s ezt töltik több-kevesebb elektromos-
sággal, akkor a lámpa az anódáram-

—1~4- hói kevesebbet, vagy többet bocsájt át 
magán. 

3. kísérlet. Egy harmadik telep pozitív sarkát a fűtőtelep ne-
gatív sarkához és negatív sarkát 500 ohmos változtatha-

tó ellenálláson át a lámpa rá -
csával köt jük össze. Amíg az 
ellenállást nem változtatjuk, 
az 'ampérmérő állandó nagy-
ságú áramot mutat, az ellen-
állás változtatásával az átbo-
csájtolt áramnak váltakozó 
erősödését és gyengülését jelzi 
a műszer. 

Tehát ez az ú jabb telep az 
anódáramot vezeti, vezényli, 
minit a mozdonyvezető szabá-

lyozza kis kézmozdulattal a mozdony gőzerejét. 
Ha ezt a telepet eltávolítjuk és helyébe a tekercsből érkező 

gyenge elektromágneses hullámokat vezetjük a rácsra, akkor ez 
az érkező gyenge elektromosság vezényli az anódáramot és az 
úgy táncol, ahogy neki a rádióhullámok parancsolják. De a tele-
Iontekercsbe nem az érkező gyenge hullámok jutnak, hanem az 
anódtelepnek jóval erősebb árama. Természetesen ennek ereje jó-
val nagyobb, tehát a hang is erősebb lesz. 

J l ' M I ' H 

Néhány praktikus történeti adat. 

Nem feladata ennek a könyvnek a fizika tudományának tör-
téneti fejlődésével foglalkozni. A tanulók szabad kérdései során 
azonban sokszor szüksége van a tanárnak egy-egy gyakorlati tör-
téneti adatra. Leghelyesebb, ha ezeket az adatokat feljegyezzük, 
amint olvasmányaink során elénk kerülnek. Ennek az alapját kí-
vánja megadni jélen fejezet. 
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Ezek az adatok sokszor nem egyeznek meg egymással. Egy-
egy találmánnyal egvidőben többen is foglalkozván, gyakran vi-
tás az elsőség kérdése. 

Leghelyesebb volna az egyes évszámokat a magyar történe-
lem fontosabb eseményeinek időpontjához viszonyítva adni a t a -
nulóknak. Ennek azonban az a nagy akadálya, hogy a fizikát 
tanuló 111. osztály csak az év végén jut el a mohácsi vész idejéig 
a történelemben, így nincs mihez kötnünk az adatokat. Nem is 
fejben tartandó évszámok ezek. Csak arra valók, hogy némi idő-
beli távolságérzést keltsenek fel bennünk. Ezért még leghelye-
sebb mindig arra utalni ezeknél az adatoknál, hogy hány évvel 
ezelőtt történt az esemény. 

Mechanika. 
Az ókori építmények és egykorú rajzolatok azt muta t ják , hogy 

sok eszközzel tette könnyebbé munká j á t már a legősibb időkben 
is az ember. Ebből nem következik, hogy azokat elméletileg is is-
merték volna. Az első elméleti nyomok Aristotelesnél találhatók 
(sz. Kr. e. 348). Az ókori mechanika megalapítója valójában Archi-
medes (Kr. e., 287—212). Gépezeteivel védte Syrakusát a rómaiak 
ellen. Egyik fontos tétele a súlypont-tétel. A görögök a csiga és 
csavar feltalálójának Archvtast, a csigasor és végtelen csavarénak 
Archimedesi tar t ják. 

Nicolaus de Cusa (1401—1464) beszél először a Föld há rmas 
mozgásáról, de ennek centruma nem a Nap. 

Leonardo da Vinci (1452—1509) az észlelésre és kísérletre fek-
teti a fősúlyt. Az egyszerű gépek egyensúlyi viszonyait levezeti. 
Kuta t ja az esés törvényét, lejtővel is kísérletezik, azonban még 
nem jut helyes eredményre. De azt tudja , hogy a szabadon eső 
test folytonosan gyorsulva mozog. Ő már belátta a perpetuum mo-
bile lehetetlenségét. Gépezeteket szerkeszt és az áttételeket foga-
zatokkal oldja meg. 

Copernicus Miklós (1473—1543) felállí t ja heliocentrikus csil-
lagászati elméletét. 

Keppler János (1571—1630) felfedezi a bolygómozgás törvé-
nyeit. 

Benodetti (1530—1590) ismeri a centrifugális erőt. 
Galileo Galilei (sz. Pisában 1564. febr. 18., megh. 1642. jan. 8.) 

Apja kereskedőnek szánta, de orvosnak készült. Már tanulókorá-
ban leír ja a róla elnevezett hydrostatikai mérleget. Aristoteles 
még azt állította, hogy a szabadon eső testek sebessége azok sú-
lyától függ. Ebben már Benedetti kételkedik, Galilei pedig a pisai 
lerdetoronyról való ejtésekkel bebizonyítja ennek hamis voltát. 
Kimutat ja , hogy az úszás a test fajsúlyától függ és nem az alak-
jától. Az erők egyensúlyának tételével foglalkozik, megala-
pozója a dynamikának. Tárgyal ja a haj í tás t és ütközést. Kimu-
ta t ja , hogy egyenlő hosszú szálon függő könnyű és nehéz inga 
lengésideje azonos. Kimutat ja , hogy a közeg nem elősegíti, hanem 
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akadályozza! a mozgást. Bebizonyítja, hogy a nyugvó testre épen 
úgy hat a föld vonzó ereje, mint a mozgóra. Az anyag tehetetlen-
ségének fontos tételét is ő ál l í t ja fel. Ő a mai fizika megalapítója. 
A horror vacui tanában még ő is hisz, véleménye szerint ez tar t-
j a függve a flórenci kútban a 18 rőf magas vízoszlopot. 

A megmaradás elvét legelőször Descartes (1569—1650) ál l í t ja 
fel a mozgásmennyiségre. Szerinte légüres térben nem hathat a 
nehézségi erő a testekre. 

Torricelli (1608—1647) bebizonyítja, hogy a haj í tot t testek 
légüres térben parabolát í rnak le és 45°-os szög mellett legnagyobb 
a ha j í t ás távolsága. 

iiorelli (1608—1679) mu ta t j a ki, hogy az emberi végtagok egy-
oldalú, ha j í t á s ra szolgáló emelők. Ó állapít ja meg helyesen az 
erők egyensúlyát az ékeken. 

A nehézségi erőt előbb Galilei, m a j d Kepler (1571—1630) ta-
nulmányozták, Newton (1642—1727) m u t a t j a ki, hogy a nehézségi 
erő a Föld vonzásának következménye. A nehézségi erő vizsgála-
tá ra és gyakorlati felhasználására alkalmas torziós ingát báró 
Eötvös Loránd (1848—1919) kiávól magyar tudós szerkesztett. Ez 
oly nagy eseménye volt a fizikai tudománynak, hogy a Nobel-
d í j ra jelölték s csak halála akdályozta meg ezt a nagy dicsősé-
get. Legújabban főként a petróleum-kutatások terén használ ják 
tel eszközét nagy eredménnyel. 

JLagrange (1736—1813) befejezi a mechanika rendszeresíté-
sét. Lbben a munkában je 'enlős érdemeket szerzett a magyar 
Segner János András, aki Pozsonyban született 1704-ben. Előbb 
orvos volt Debrecenben, majd egyetemi tanár Jénában, Göttin-
genben, végül Halléban, ahol 1777-ben halt meg. Nevezetes vízi 
kereke, amelyet hasznosítani is megkísérelt. Nörtenben állított 
fel ilyen turbinát malom haj tására . 

George Atwood ejtőgépét 1784-hcn í r j a le. 
A hídmérleget mai a lakjában Schwiígué strassiburgi me-

chanikus ál l í t ja össze 1790-ben. 
Az óra. Az ókori egyiptomiak és kaldeusok is ismerték már 

a napórát. Platón egy víziórát ír le, amely sípszerű szerkezettel 
jelezte az időt. A homokórát szintén m á r az ókorban ismerték. 
Az első kerekesórát állítólag a szaracénok találták fel és a ke-
resztes. hadjára tok alkalmával került Európába. Zsebórát egye-
sek szerint először a nürnbergi Peter Hele szerkesztett 1510 kö-
rül, amelyet a lak ja után nürnbergi to jásnak neveztek. Szerkeze-
tét fémrugó helyett disznósörte tartotta mozgásban. Huyghens 
fizikus használ ja fel először az ingát az óra já rásának szabályo-
zására 1657-ben. Az angol, Hooke készíti először a zsebóra bille-
gőjét. Miután a tengeren való tájékozódáshoz nagyon pontos órá-
ra volt szükség, az angol par lament tizenötezer font sterling dí-
jat tűzött ki egy kronométer szerkesztésére. John H a m s o n (1693 
—1776), aki eredetileg ács volt, de gyermekkora óta érdeklődött 
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az órakészítés iránt, olvan órát szerkesztett, amely pontosságban 
messze felülmúlta az előírt követelményeket. Ennek dacára a 
kitűzött díjat csak hosszas huza-vona után több részletben kap-
ta meg. 

A kerékpár feltalálójának a német Kari von Draist tekin-
tik, aki 1815-ben muta t ta be futókerekét. Pedál nem volt ra j ta , 
hanem az ember lába a földet érte róla és futással kellett moz-
gásba hozni. Ő találta fel a vasútnál használatos drezinát is, 
amelyet nevéről neveztek el. 1850-ben Moritz Fischer alkalmaz-
za a kerékpáron a pedált, ma jd Dunlop ír állatorvos a gummi-
tömlőket. Ettől kezdve rohamosan fejlődik és foglal teret az élet-
ben a kerékpár. 

A könyvnyomtatás föltalálójának Gutenberg Jánost tekintjük 
(született Mainzban 1400 körül, meghalt 1468-ban). A hollan-
dok Lourens Clostert tar t ják felfedezőjének. Az első használha-
tó szedőgépet Christian Sörensen dán nyomdász mutat ta be az 
1855-iki párisi világkiállításon. Ez a gép billentyűzet ú t j án so-
rakoztatta a szükséges rendbe a gépben levő kész betűtesteket. 
Találmányát értékesíteni nem tudta. Ottomár Mergenthaler 
(1854—1899) amerikai találta fel a Linotvpe-gépet, amely a be-
tűmatr icákat sorakoztatja és a betűket önti azután. Ez a rend-
szer sok javítás után ma már rendkívül fontos a nyomdatechni-
kában. A stereotipiával a nyomdászok kb. 1700 óta foglalkoz-
nak, első teltalálói a leydeni Müller és Van der May, a gipsz-
stereotipiának az angol Lord Stanhope. A stereotipia szerint a 
kiszedett szöveget erősen bemélyedő anyagba préselik, az így ke-
letkező lenyomatot könnyen olvadó fémmel beöntik és ezt a 
fémtestet használ ják fel a nyomtatásnál. Szerepe főleg ott van, 
ahol sok példány nyomásáról van szó. 

Az első írógépet 1714-ben Mill szerkesztette, amely azonban 
tökéletlen kísérlet volt. A dán Rasmus Malling-Hausen 1870-ben 
alkotja meg és 1873-ban a bécsi kiállításon muta t j a be írógépét, 
amelynél a betűk egy félgömbön voltak elhelyezve. Ameriká-
ban ez időben Glidden, Sholes és Soulé foglalkoznak az írógép 
problémájával , akiknek találmányait a Remington fegyvergyár 
vásárolja meg és népszerűsíti az írógépet. 

A lőfegyverek első feltalálóit nem ismerjük, épen úgy hasz-
nálatuknak kezdete is bizonytalan. Kezdetben elöltöltő rendsze-
rűek voltak. A XIX. század közepén tértek át a hátul tölthető 
fegyverekre.. Alfréd Krupp 1856 óta öntöttvasból kezdi készíteni 
az ágvúkat. Az első jól használható hátultöltő puskát Nikolaus 
Dreyse szerkeszti 1836-ban gyújtószeggel. Ezzel győzték le a po-
roszok az osztrákokat 1866-ban. A pisztolyt először 1400 körül 
említik meg. A revolver az amerikai Sámuel Colt ta lá lmánya 
1836-ból. 

1400 előtt nem ismerték még a kötött harisnyákat . A har is-
nyakötés főleg Angliában indul meg 1500 tá ján, ami sok ember-
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nek ad kenyeret. Will iam Lee angol pap talál ja fel a liarismja-
kötő-gépet, állását is elhagyja és műhelyt alapít. Sok nehézség-
gel kellett megküzdenie. Gúnyolják, ördöggel való szövetkezéssel 
vádolják, rá akar ják gyúj tani a házat. Szabadalmat gépére nem 
tud szerezni. Franciaországba megy, de itt sem tud boldogulni 
találmányával. A mai komplikált kötőgépek a lapja az ő gépe. 

A fonalsodró-gépet James Hargreave szerkeszti 1764-ben. 
Jenny-nek nevezett gépe egyszerre 8 szálat tudott összefonni. T a -
lálmányát titokban tart ja, de a gyors m u n k a miat t jólétbe jutva 
gyanú ébred ellene. A kenyerüket féltő emberek házát megró-
iumják és gépeit elpusztítják. Elmenekül Notl ingham-bc s olt 
folytat ja munkásságát . Mint jómódú ember fejezte be életét. Ezt 
a gépet Hargreave házánál megismeri Richárd Arkwright és tö-
kéletesíti. Gépe a szálakat egyenlő vékonyakká n y ú j t j a és több 
szálat sodor össze. Az ő műhelyét is összerombolják. Végül is 
diadalmaskodik és nemesi rangot kap. Ezután következett a gép-
siövés feltalálása, amely E d m u n d Cartwright (1743—1823) nevé-
hez fűződik. Neki is sokat kellett küzdenie az előítélet és a m u n -
kások kenyérféltő lázongása ellen. A mintás szövést Joseph Ma-
rié Jacquard (1752—1834) lyoni takács teszi lehetővé gépen. Meg-
ismeri Vaucanson 1745-ből való gépét, amely sok h ibá ja miat t 
használhatat lan volt. Ennek a lapján készíti el kifogástalanul 
működő gépét. A munkások azonban bosszúból rosszul kezelik, 
egy ízben a Rhone folyóba akarjákl fojtani, m a j d gépeit összetö-
rik. Ezek dacára 1840 körül már kb. 30.000 gép dolgozik Lyonban 
és környékén. 

Varrógéppel először Thomas Saint próbálozik meg 1790-ben. 
Gépe azonban nem jutott jelentőségre. Jobb gépet szerkeszt 1830-
ban Barthelemy Thimonnier . Csakhamar 80 gép dolgozik m ű -
helyében. Gyárát a szabók elpusztítják, ő azonban tovább töké-
letesíti gépét s az ú jabbak percenkint má r kétszáz öltést csinál-
nak. A szabók ellenszenve miat t azonban boldogulni nem tud ?s 
szegényen hal meg. Amerikában a többi között Elias Howe sza-
badalmazta t ja gépét 1846-ban ós meggazdagszik belőle, m a j d 
lsaac Merrit Singer kezdi gyártani az egész világon elterjedt 
géptípust. 

Archimedes felfedezi már a folyadékok felhajtását , az úszó 
testek egyensúlyi feltételeit. 

Az első búvárharangot egykorú írások szerint 1538-ban bo-
csátották vízbe V. Károly császár előtt. 

Stevin (1548—1620) fedezi fel a közlekedő edények törvényét 
és a folyadékok minden irányú nyomását. 

A hajszálcsövek törvényét Borelli (1608—1679) á l lapí t ja meg. 
Blaise Pascal (1623—1662) felfedezője a róla elnevezett hyd -

rostatikai tételnek. 
Fahrenhei t (1686—1736) készítette az első súlyareometert. 
Joseph Bramah 1796-ban m á r szabadalmaztat ja és 1797-ben 
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leír ja vízsajtóját, amely azonban csak 182Ö óta került gyakoribb-
alkalmazásba. 

Torricelli (1608—1647) jön ar ra a gondolatra, hogy a kút 
csövében a levegő nyomása tart ja fenn a vizet s a kísérletekhez 
a higanyt kell használni. A kísérletet elgondolása a lapján Vi-
viani ba rá t j a végzi el előbb, azután ő maga is. Azt is észreve-
szi, hogy a higany felszínmagassága változik, vagyis a higanyos, 
barometert is felfedezi. Pascal ál lapít ja meg, hogy a barometer 
állása a helyszín magasságától is függ. Ugyanő mu ta t j a ki, 
hogy a gyermek szopása, a köpölyözés, a szivattyúk működése a 
légnyomáson alapszanak. Az első fémbarometert az olasz Vidi 
készíti 1848-ban. 

Guericke Ottó született Magdeburgban 1602-ben, meghalt 
Hamburgban 1686-ban. Magdeburgban előbb tanácsos, m a j d vá-
rosi mérnök, végül polgármester lett; városát 50 éven át szolgál-
ta. A légszivattyú feltalálója. Végrehajtott kísérleteit 1672-ben 
í r ta le, röviden „Experimenta nova" címen emlegetett könyvé-
ben. Készülékeit nagy arányokban csináltatta és sokat áldozott 
rá juk . Legnagyobb gömbje 0:95 rőf á tmérőjű volt, amelyet 24 ló 
nem bírt szétrántani. 

A léghajóra vonatkozó adatokat lásd 133. oldalon. 
A repülés a görög mondák tanúsága szerint a legrégibb idők-

től fogva izgatta az ember vágyait (Daedalus és Ikarus mondája) . 
A középkorban sokan megpróbálták a szrányakkal való repülést,, 
amelynek vége kisebb-nagj-obb szerencsétlenség volt mindig. Ez-
zel a problémával foglalkozott sokat a nagy Leonardo da Vinci 
is, akinek sok repülőgépes tervezete marad t fenn. 1490-ben egy 
nürnbergi kántor, 1610-ben egy württenbergi szerzetes, 1650-ben 
egy német csizmadia kísérletezett a repüléssel. A „Bétsi Ma-
gyar Merkurius" 1794-ben egy dömsödi kádárról emlékezik meg, 
aki szárnyakat készítvén magának, a boglyák tetejéről indul 
siklórepülésre. 

A magyar próbálkozók között Frecskay László festőművész 
u tán Martin Lajosról kell megemlékezni, aki előbb budai főmér-
nök, később a kolozsvári egyetem tanára volt. Példát a m a d á r -
szárny mechanikájáról vett és megkonstruált gépén számos re-
pülési kísérletet végzett, amelyek nagyobb része a Szamosban 
végződött. De rendületlenül hitt a repülés lehetőségében, holott ak-
koriban még félbolondoknak tartották fizikailag művelt emberek 
is azokat, akik repülni akartak. Légkereke feltűnést keltett. Meg-
hal t 1897-ben. Ez időben kísérletezik siklórepüléssel szép ered-
ményekkel a német Lilienthal Ottó, aki végül életét veszti. Sá-
muel Langley bizonyítja be kísérleteivel, hogy a levegőnél ne-
hezebb és motorral ellátott gép is képes valóban repülni, amikor 
1896-ban átrepült a Polomac folyón. Egy következő kísérlete 
utassal 1903-ban kudarcba fulladt, de ugyanez az év ú j abb ered-
ményt hozott a Wr igh t testvérek (Orville és Wilbur) benzinmo-
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toros gépével. Innen kezdve a repülőgép mindinkább fokozódó 
fejlődésben tört előre. 1906-bap Santos Dumont végez 100 méte-
res repülést, Farrvann és Blériot városról-városra repülnek 1908-
ban, m a j d 1909. júliusában Blériot először repüli át a La Manche-
csatornát monoplánjával . 1919-ben Reid amerikai tengerésztiszt 
repüli át először Amerikából Európába az Óceánt két közbenső 
leszállással, egy hónappal későbben Alcock és Brown leszállás 
nélkül. Fel kell említenünk Endresz György és Magyar Sándor 
diadalmas oceán-repülését 1931. júl ius közepén, amikor Ameri-
kából leszállás nélkül Bicskéig repültek a Justice for Hungary 
(Igazságot Magyarországnak) nevű repülőgépen. A bicske? le-
szállás kényszerből történt, mert a cél Budapest volt. Azonban 
így is felfigyelt a világ a magyar őstehetség képességeire s szé-
gyennel kellelt beismernie, hogy a magyar géniusz tr ianoni bék-
lyója az egész világ ku l tú rá jának bilincse volt. 

Hőtan. 
Taní tványaínak írásai szerint Galilei szerkesztette az első 

Ihermometert 1592-ben, melynek anyaga levegő volt. Thermome-
tere üveggömbben végződő üvegcső volt, amelyből a kéz melege 
a levegőt k ihaj to t ta és végét vízbe tartva a víz belenyomult. 

A thermometer alappontjaiul Renaldini (1615—1698) a ján l -
ja a víz íágyás- és forráspontját . 

11. Ferdinánd toscanai nagyherceg használ ja hőmérőben elő-
szöri a borszeszt 1650-ben, Fahrenhei t pedig 1715-ben a higanyt. 

Hooke a fagypontot, Huygens pedig a forráspontot fogadják 
el először alappontokul. 

Dániel Gábriel Fahrenhei t (1686—1736, Danzig) készííi az 
első pontos thermometert . Kiindulási pon t j a egy általa összeál-
lított fagyasztó keverék. A kezdődő fagyás ponl ja 32, az emberi 
szájban észlelt hőfok 96. A víz forráspontját nem használta, l teau-
m u r (1683—1757) használ ja első ízben a víz fagyás- és forráspont-
já t alappontokul. A forráspontot azért jelölte 80-nal, mert a hő-
mérőjében használt borszesz a két alappont közötti térfogatának 
80 ezredrészével nagyobbodott. Deluc higanyt használ, de Reau-
mur beosztását követi. Celsius 1736-ban a fagypontot 100-zal és 
a forráspontot 0-sal jelöli. A jelenlegi fordított beosztás Strőmer-
től származik. 

Ma az 1907. V. t. c. értelmében normálhőmérő a hydrogén-
tbermometer. Ennek nul lapont ja az olvadó tiszta jég mérsék-
lete és 100-dik foka a forrásnak indult teljesen tiszta víz telített 
légmentes gőzeinek hőmérséklete 760 m m magas 0 C°-u kéneső 
nyomása mellett a föld olyan pont ján, ahol a g=980,665 cm 
sec-2. 

Jean Deluc (1727—1817) ál lapí t ja meg, liogy a víz 41 F8-nál 
a legsűrűbb. 

Joseph Black ál lapí t ja meg (1728—1799) a hőfoghatóság fo-
galmát. 
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Adair Crawford (1749—1795) a fűtőanyagok kalória iáit méri 
meg, 

A hősugarakról Sebeele kémikus beszél először 1777-ben. Fog-
lalkozik ezek elnyeletésével és visszaverődésével is. 

Bumford (1753—1814) mu ta t j a ki kétséget kizáró módon <799-
ben, hogy a meleg test súlya teljesen egyező a hidegével. Ő ' a z 
első vízkalorimeter megalkotója is. 

Maximum-minimum hőmérőt Cavendish ír le először 1757-
ben. 

Marioitte 1680-ban jégből készült vájt tükörrel puskaport 
gvúj t meg annak bizonyságául, hogy a hősugarak is visszave-
rődnek, mint a fénysugarak. 

Rumford gróf vizsgálja először a dörzsölés által keletkezett 
meleget. 1799-ben Davy tisztán súrlódással két jégdarabot meg-
olvaszt. 

Mayer Róbert Gyula (1814—1878) fejti ki a meleg és munka 
egyenértékűségét. Joule 22 éves korában kezdi meg mintaszerű 
kísérleteit és mu ta t j a ki, hogy a munkából származó meleg ará-
nyos a, felhasznált munkával. 

A gőzgép és motorok történeti adatait lásd 153. oldalon. 
Hangtan. 
A hanggal, mint zenei anyaggal már az ókorban foglalkoztak, 

de ez nem volt fizikai értelemben vett akusztika. Kr. e. 500 kö-
rül JPyihagoias tudja, hogyan függ össze a húr hossza és a hang 
magassága. Tudományosan Bacon foglakozik először a hangok-
kal. Megkülönböztet zenei hangot és zörejt. A hang terjedési se-
bességének vizsgálatára ágyú elsütését a jánl ja , de ö nem végez 
icyen i rányú kísérletet. Galilei a hanghullámok keletkezésérői és 
nagyságáról ír. Gassendi (1592—1655) bebizonyítja, hogy a m a -
gas és mély hangok egyenlő sebességgel terjednek, de a terjedési 
sebességet a valóságnál jóval nagyobbra veszi tel. Ezután sokan 
keresik kísérletileg a hang terjedési sebességét. A f rancia akadé-
mia által kiküldött bizottság 337 m/mp-nek találta. 

Az első beszélőcsövet egyik forrás szerint Watson készítette 
1670 körül, a.'másik szerint Sámuel Moreland 1690 tá ján. 

A hangtant számos eredménnyel gazdagítják a XIX. század 
közepén Ohm és Heimholtz. 

A fonográfot Edison 1877-ben készíti el, m a j d sokat javít r a j -
ta. Amerikai honfitársa, Berliner 1886-ban megalkotja a gram-
moíont. 

Fénytan. 
Az ókorban azt hitték, hogy a szemből kiinduló sugarak te-

szik a tárgyakat láthatókká. Használják már a sík és görbe tük-
röket, melyek közül a homorút az áldozati tűz meggyúj tására 
használtak fel. Erre a célra tökéletlenül csiszolt domború lencsét 
is használtak. A fénytörés törvényét Snellius és Descartes egy-



mástól függetlenül fedezik fel. A fény terjedési sebességét Rö-
mer határozza meg 1675-ben. 

Uvegcseppből egyszerű nagyítót készít Torreicelli. Antoni 
JLeeuwenhoek (1632—1723) egyszerű mikroszkópokat szerkeszt, 
amelyek nagyítása legfeljebb 160-szoros. 

A camera obscurát Giambattista della Porta í r j a le 1553-ban. 
Ismeri már a lencsével ellátolt sötétkamrát is. A szemet is sö-
tétkamarához hasonl í t ja és szerkezetét leírja. 

A szemüveg használata igen régi. Pl inius feljegyzései sze-
rint Nero császár csiszolt smaragdkövet használt. A XI. század 
arab írói említenek szemüveget. Roger Bacon is ír róla. A látás 
erősítését célzó szemüvegek első készítője gyanánt Salvinus Ar-
matust (1300 körül) szokták emlegetni. 1482-ben Nürnbergben 
már szemüvegcsiszolók működnek. 

Az első távcsövet körülbelül egyidőben többen fedezhették fel, 
miu tán több név szerepel, mint első. Ilyenek Metius holland, Lip-
pershey és Borelius német szemüvegcsiszolók. Galilei hallomás 
után szerkeszti meg a maga távcsövét 1609-ben. Kcpplcr elmé-
letileg szerkeszti meg távcsövét s e szerint valóban el is készíti 
azt Se bemer csillagász. A földi távcső feltalálója Schyrlaeus de 
Rheita szerzetes (1597—1660). Az első tükrösteleszkópot 1668-bon 
JNewton szerkesztette meg. 

Fényképezésre alkalmas lencsék szerkesztésében nagy érde-
mei vannak Petzval József (1807—1891) magyar fizikusnak. 

A fényképezés feltalálója Joseph Niepce (1765—1833). Asz-
falttal kísérletezett és 8 órai exponálás után kapott állandósított 
képeket. Később társult Louis Daguerrcl (1789—1851). A kísér-
letek sikerét csak Daguerre érte meg. ő már fényérzékeny ezüst-
jodidot használt. Arago javaslatára a f rancia ál lam Dagu r re-
nek évi hatezer, Niepce f iának pedig négyezer f rankos é le t jára-
dékot adott. Ritka elismerés feltalálók részére! 

A mozgóképek őse, a stroboszkóp 1833 óta közismert. 1878-
ban Edward Muybridge 24 fényképezőgéppel készít sorozatos fel-
vételt egy ló futásáról és ezt helyezi stroboszkópba. A sorozatos 
teivételokre alkalmas celluloid-filmet 1888-ban készítették. Edi-
son ez után szerkeszti meg kinetoskopját, amely a mozgófényké-
pek elődje. 1895-ben a Lumiere lestvérek tökéletesítik a mozgó-
fényképeket. 

Mágnesség. 
A kínaiak az iránytűt már Krisztus születése előtt hasz-

nálták. Kocsijaikon fából faragott, könnyen forgó emberalak 
volt, amelynek kinyújtot t ka r j ában mágnes volt elhelyezve, úgy, 
hogy állandóan dél felé mutatott . Ők alkalmazták először b a j ó -
kon is. 

Európába az i ránytű a XIII., vagy a XIV. században jutott, 
még pedig az akkori legnagyobb h a j ó s népekhez, elsősorban 
az olasz tengerparti városállamokba. Kezdetben úgy használ-
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ták, hogy vízre tettek egy kis fakeresztet, amelynek egyik szárára 
erősítették a mágnesrudat . • 

A felfedezések korában használata már általános volt. 
Az 1500-as évek vége felé Gilbert londoni orvos „De inagne-

te magnetticisque corporibus" című munká jában rendszeresen tár-
gyal ja a mágnes fő tulajdonságait, a Földet nagy mágnesnek te-
kinti. 

Edmund Halley (1656—1724) fizikus és asztronómus készíti el 
az első deklinációs táblázatot; rámuta t a földmágnesség és sarki 
fény közöiíti összefüggésre. 

Jobann Wilcke (1732—1796) készíti az első mágneses l eha j -
lásokat feltüntető térképet. 

A földmágnesség vizsgálatában legjelentősebbek Gauss mun-
kálatai. 

Az északi mágneses sarkot 1831-ben Jolin Ross fedezi fel. 
Elektromosság. 
A borostyánkő elektromos tulajdonságát már az ókori gö-

rögök ismerték s a tünemény elnevezését a borostyánkőtől kap-
t a (elektron). Az elektromosság vizsgálata azonban csak a XVI. 
század vége felé indul meg. Wil l iam Gilbert (1540—1603) meg-
állapít ja, "hogy a borostyánon kívül m á s testek is muta t j ák az 
elektromosság tüneményeit. 

Az első elektromos dörzsgépet Guericke készíti kéngolyóból. 
Ismeri a vonzás és taszítás tüneményét. 

Stephen Gray 1729-ben felfedezi az elektromos vezetők és 
szigetelők közötti különbséget. Emberi testet hajkötélre téve, m a j d 
gyantalepényre állítva elektromossá tesz. ő ismeri meg a meg-
osztás tüneményét és hogy az elektromos befogadóképesség csak 
a felület nagyságától függ. 

Francois Dufay 1733-ban először csal ki szikrát emberi test-
ből. Megállapítja a vonzás és taszítás törvényét s a kétféle elek-
tromosságot elnevezi üveg és gyantaelektromosságnak. Jean Agu-
lierstől származik a vezetők és nem-vezetők vagy elektromos tes-
tek elnevezés (1734). 

Christian Hausen 1743-ban üvegcső helyett üveggolyót dör-
zsöl, Mathias Eose az elektremozó gépre konduktort szerel. 

Andreas Gordon üveghengert használ és meggyúj t ja szikrá-
val a borszeszt. 

Benjámin Wilson alkalmazza a szívócsúcsokat. John Can-
ton jön rá véletlenül, hogy az amalgámozott dörzsölő vánkossal 
jobb eredményt lehet elérni. Ő csinálja az első bodzabél eleldrosz-
kópot. Valószínű, hogy az első üvegkorongos dörzsölő gépet 1755-
ben Martin Plante készítette. 

Jobann Wilcke ál l í t ja fel a feszültségi sorozatot, melynek 
mindegyike az előtte állóval negatív, az u tánna következővel po-
zitív elektromosságot ad. 



Georg Lichtenberg (1742—1799) használ ja először a pozitív 
és negatív elnevezést. 

1745-ben Kleist, m a j d egy évvel később a Leydenben élő 
Cunaeus felfedezik a leydeni palackot. Ezzel ők és mások sok kí -
sérletet végeznek. Nollett kis állatokat öl meg segítségükkel. Le 
Monnier és Watson az elektromosság terjedéssebességét akar ják 
megállapítani vezetőkben, de nem sikerül. 

Az elektromos megosztás afapkisérleteit Franz Aepinus 
végzi. 

Frankl in Benjámin (1706—1790) utasítása szerint Dalibard 
végzi Franciaországban a király előtt a sárkánykisérletet, m a j d 
egy hónappal később, 1752 júniusában maga is végrehaj t ja . Ezzel 
k imutat ta a légkör elektromosságát. 1753-ban a francia de Ro-
m a s óriási méretekben ismételve a kísérletet 10 láb hosszú szikrá-
kat csal ki a készülékből. A szentpétervári Georg Richmann (1711 
—1753) egy ilyen kísérletnél életét vesztette. Ettől fogva óvatosab-
bak lettek a kísérletezésben és a villámhárítók felszerelésében. 
Az első villámhárítót Morvaországban Procopius Divisch állí-
totta fel. 

Galvani (1737—1798) felfedezi az állati delejességet 1790 tá-
ján. Alessandro Volta (1745—1827) 1793-ban még az állati elek-
tromosság híve; 1794-ben jön rá, hogy az elektromosságot ebhen 
az esetben különböző fémek érintkezése hozza létre. 1800-ban 
í r j a le a róla elnevezett oszlopot, ö a feltalálója az elektrofórnak, 
szalmaelektroszkópnak és a kondenzátornak. 

A vizet elektromos szikra segítségével először Troostwick és 
Deimann bont ják fel, m a j d a keletkező gázokat ismét egyesítik 
1789-ben. Galvánárammal a vizet Carlisle és Nicholson bont ják 
1800-ban. Richter ugyanebben az évben a két gázt elkülönítve 
fogja fel, m a j d rézgálicoldatból elektromossággal kiválasztja a 
rezet. Humphry Davy (1778—1829) 1807—tői kezdve a voltaosz-
lop elektromosságával tiszta káliumot, nátriumot, báriumot, kal -
ciumot és stronciumot állít elő. Felfedezései nagy feltűnést kel-
tettek. 2000 volta-elemből összeállított oszloppal figyeli meg a róla 
elnevezett ívet. Kimuta t ja a sztaitikai elektromosság mágnesező 
hatását . 

1800-ban készíti Gaspard Robertson (1767—1837) az első gal-
vanométert. 

Az elektromos á ram mágneses hatását Oerstedt 1819-ben fe-
dezi fel. Felfedezése nagy feltűnést kelt. Ezt a hatást, valamint 
két áramkör egymásra hatását Amepere vizsgálja. Ohm 1826-ban 
fedezi fel a róla elnevezett törvényt. 

Az indukció tüneményeit Fa raday 1840-ben ismerteti. Felfe-
dezése az elektromosságfejlesztő gépek kifejlődését indí t ja meg. A 
magyar Jedlik Ányos 1861-ben fedezi fel a dinamógép elvét. Fel-
fedezését nem tudta értékesíteni s így a világ a tőle függetlenül 
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ugyanazon elvre 1866-ban reábukkanó élelmesebb Werner Sie-
menset t a r t j a első felfedezőnek ezen a téren. 

A villamos motorok szerkesztésében világhírre tett szert a 
magyar Kandó Kálmán mérnök. 

Az első elektromos táviról, amely mágnestű kitéritésen ala-
pult, Gauss és Weber használták (1883). Morse (1831) az író te-
legráf feltalálója. Betűnyomó telegráfot szerkeszt Hughes (1855). 
A gyorstelegráfot két magyar mérnök, Pollák Antal és Virág Jó-
zsef alkotja meg. 

Ruhmkorff a szikrainduktort 1851-ben, Holtz és Töpler meg-
osztási gépüket 1865-ben készítik el. 

A telefon elvét először Reis német tanító alkalmazza 1860-
ban. Bell és Grey egymástól függetlenül 1876-ban jelentik be a 
telefonra vonatkozó szabadalom-kérésüket, de miután Bell kevés 
idővel előbb jelentkezett, az ő nevéhez fűződik a telefon feltalá-
lása. A mikrofont 1878-ban Hughes és Edison alkotja meg. Ez 
utóbbinak magyar munkatársa, Puskás Tivadar rendezi be Pá -
rásban a telefonhálózatot és a párisi telefonvállalat vezérigazgató-
ja lesz. Testvére, Ferenc a budapesti telefonhálózat berendezője 
és vezetője volt. Ennek halála után Puskás Tivadar Budapestre 
jön és megalkotja eredeti találmányát, a telefon-hírmondót. 

Hertz Henrik 1887-ben kezdődő kisérleteivel k imuta t j a az 
elektromágneses hulláimoknak a fénvhullámokhoz hasonló ter je-
dését, törését, visszaverődését és polarizációját. Branlv a kőbő-
rért 1890-ben találja fel. Marconi 1899-ben küldi az első szikra-
táviratot Franciaországból Angliába és 1901 decemberében az 
Atlanti-Oceánon át. Poulsen állít elő dróttalan telefonozásra al-
kalmas csillapíttatlan elektromos hullámokat. Lee de Forest a rá -
díólámpa megalkotója. 

A távolbalátó-készülék sok kísérletezője között szép ered-
ményeket ért el eddig a Berlinben élő magyar Dénes Mihály 
mérnök. . 

13 
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Irodalom. 
Langer Sándor és Loschdorfer János: Gyakorlati fizika a pol-

gári fiúiskolák számára. Megjelent az Athemaeum kiadásában 
1930-ban. Ez a tankönyv igen sok tanulókisérletet közöl, ame-
lyekből a tanár a lehetőségek szerint sokat felhasználhat. Ennek 
a kitűnő és a maga nemében egyetlen könyvnek nem szabad h iá-
nyoznia egyetlen iskola könyvtárából sem. Bár a kísérleteknek 
igen nagy tömegét sorakoztatja fel, szerzők bizonyára a tanár be-
látására bízták az elvégzendő kísérletek kiválasztását. 

Nagy L. Jcxzsef: Bevezetés a demonstrációs fizikatanításba. 
Megjelent Németh József budapesti könyvkiadóvállalat kiadásá-
ban 1930-ban. Mint címe is jelzi, nem foglalkozik a tanulókisér-
letekkel, ellenben a demonstrációs eljárást kitűnő módszeres ki-
dolgozásban tárgyal ja és tökéletesíti. A középiskolák számára írta 
a szerző, de nemcsak a középiskolák felső, hanem alsó tagozatá-
nak anyagát is behatóan tárgyal ja és a kettőt mindenütt szétvá-
lasztja. Ezért könyve, mint a legkitűnőbb magyar szákmunkák 
egyike, a polgári iskolák szempontjából is feltétlenül figyelembe 
veendő és beszerzését melegen a ján l juk . 

Fizikai és kémiai didaktikai lapok. Szerkeszti Porcsalmy Zol-
tán. Megjelenik negyedévenkint, előfizetési á ra 5 pengő. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Újpest, Leányliceum. A kiválóan szer-
kesztett folyóirat az 1933—34. tanévvel negyedik évfolyamába lép. 
Írói a magyar fizikus és kémikus tanárok kiválóságai, munka tá r -
sai sorában szívesen lá t ja a polgári iskolai tanárságot is. Ugy az 
alsó-, mint a felsőfokú fizika-kémiai tanítás problémáiról hoz ki-
tűnő módszertani értekezéseket, kísérleti újításokat, könyvismer-
tetéseket. Csak az ismeri a fizika-kémiai tanítás ma i színvona-
lát,aki ezt a nagyértékű folyóiratot állandóan lapozgatja. Kívá-
natos volna, hogy a polgári iskolai tanárság ennek a folyóiratnak 
építő munká jában nagyobb számmal vegyen részt. 

St. Tóth Kálmán: Kísérleti vezérkönyv a természe tan 
elemi tanításához. Megjelent az Athenaeum kiadásában 1908-ban. 
Igen jól használható része s műhelymunkálatok. A demonstrá-
ciós taní tás a lapján áll, sok részlete felhasználható a polgári is-
kolában. 

„Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye". Ábraham Henrik 
számos fizikus közreműködésével szerkesztette, magyarra fordí-
totta Szíjártó Miklós. Két kötete a Frankl in-Társu la t kiadásában 
jelent meg 1909-ben. A műhelymunkálatok minden ágára részle-
tes utasításokat tartalmaz, azonkívül hasznos recepteket lakkokra 
és ragasztó anyagokra. Didaktikai megjegyzések nélkül rengeteg 
kísérlet leírását adja . Ezek közül sok felhasználható a fizikata-
nítás elemi fokán. 

Masszi Ferenc: Fizikai gyakorlatok « középiskolák számára. 
Szolnok, 1930, ára 5:80 P. A középiskolák felső tagozata részére 
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•készült, kisérletei közül kevés használható fel az alsó fokon. A 
tanár azonban, aki tárgya iránt szeretettel érdeklődik, sok prak-
tikus' fogást ismer meg a könyvből. 

Tájékoztató a középiskolai munkáltató fizikatanításhoz. Ki-
adta az Orsz. Közokt. Tanács. Foglalkozik először röviden a 
•munkáltató-fizikatanítás történetével, m a j d az elvégzendő kísér-
letekre ad tájékoztatást. A középiskolák felső osztályait t a r t ja 
szem előtt. 

Renner János: Középiskolai fizikai gyakorlatok. Kiadta Marx 
és Mérei tanszerkészítő cég, 1932. 

A német irodalomból a következő műveket a ján l juk különös-
képen a kartársak figyelmébe. 

Wilhelm Geilenkeuser és Wilhelm Meyer: Theoretisch-prak-
tisches Handbuch für physikalische und chemische Schülerübun-
gen in der Volks- und Mittelschule. Megjelenít 1917-ben Trierben, 
Jakob Linlz kiadásában. Részletesen tárgyalja az első részben a 
lizikatanítás történeti kifejlődését, a munkál ta tó oktatás előnyeit. 
Gyakorlati részében igen sok tanulókisérletet sorol fel. Alapvető 
munka ezen a téren. 

Theodor Distler: Physikalische Übungen für die Unterstufe. 
Megjelent Berlinben Oito Salle kiadásában, 1922. Az egész fizikát 
telölelő kisérletsorozatokat nyúj t jól felszerelt iskola részére. 
Szerző a tanulók kezébe szánta könyvét. 

A. Schneller: Physikalischer Arbeits-Unterricht; ein Hand-
buch für Lehrer aller Schulen. Kiadója Quelle und Meyer, Leip-
zig, 1932. Egyike a legkiválóbb e nemű munkáknak, amely bölcs 
mérsékletet mutat- az elvégzendő tananyag és tanulókisérletek 
menyiségében 

Der Bücherschatz des Lehrers cimű könyvsorozatból W. 
Wurthe: Vorbereitungen für den Unterricht in der Nalurlehre, 
A. W. Zickt'eldt, Leipzig kiadásában, 1928. A könyv a legrészlete-
sebben feldolgozza a fizika minden egyes, az alsófokra való anyag-
részletét. Minden tételt kimerítően és mintatanítások fo rmájá -
ban nyújt . A német alaposság igazi mintapéldája. 

A fentieken kívül megemlítendők a következő forrásmunkák: 
„Az élet iskolája", szerkesztette Szenes Adolf, 1928. 
Baukner: Physikalische Messungen und Wägungen in Schü-

lerübungen. 1913. 
Röhn: Physikalische Apparate und Versuche. 
J. Crüger: Die Physik in der Volksschule. Erfur t , 10-ik ki-

adás 1870. 
D annemann: Der naturwissenschaftliche Unterricht auf 

praktisch-heuristisches Grundlage. Hahn, Hannover, 1907. 
Dennert: Physikalisches Prakt ikum. Nägele, Liipcse, 1907. 

Nagyszámú kitűnő tanulógyakorlattal. 
Elatt: Der Unterricht im Freien, 1908. 
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Gaudig: Freie geistige Schularbeit in Theorie und Praxis. 
Breslau, 1928. 

W. Geilenkeuser: Die Physik in der Arbeitsschule. F r ank -
fur t a/iVL 1924. Szemelvényeken m u t a t j a be a munkál ta tó fizika-
tanítás módszerét. 

Grimsehl: Didaktik und Methodik der Physik. München, 1911. 
Günther: Physikalisches Arbeitsbuch. Két kötetben. 
Hahn: Handbuch fü r physikalische Schülerübungen. Berlin, 

1913. A legkiválóbb könyv magasabb iskolák részére. 
Hahn: Wie sind die physikalischen Schülerübungen praktisch 

zu gestalten? Berlin, 1905. 
Hahn—Schwalbe: Physikalische Freihandversuche. Salle, 

Berlin. Nagyon sok szabadkézi kísérlettel, amelyek nagy része 
tanuiógyakorlatokul felhasználható minden fokozaton. 

Kerschensteiner: Grundfrage der Schulorganisation. Lipcse, 
1910. 

Kerschensteiner: Begriff der Arbeitsschule. Lipcse, 1913. 
Konwiecka: Anleitung zum Bau physikalischer Apparate, 

Meinhold und Söhne, Drezda. Igen gazdag tartalommal, min ta -
lapokkal. Ahol megfelelő kézimunka felszerelés van, igen hasz-
nos eszközkészítés szempontjából. 

JLangguth: Der physikalische Sohülerversuch in der Volks-
schule. Hildesheim, 1914. 

Makay István: Fizikai laboratórium. Budapest, 1904. A fizi-
kai eszközök kezelésére és demonstrációhoz nyú j t hasznos felvi-
lágosításokat. , 

üs lermann—Wegener : Lehrbuch der Pädagogik. Olden-
burg, 1894. 

Pabst : Aus der Praxis der Arbeitsschule. 1912. 
iicscnberg: Lxperimentierbuch für den Unterricht in der 

Naturlehre. 2 kötetben. Bécs és Lipcse, 1912. Kiváló módszeres 
könyv, amely egyszerű eszközöli készítésére is ad sok útbaigazí-
tást. 

Bude: Die neue Schule und ihre Unterrichtslehre. Lipcse, 1930. 
Általános didaktikai kérdésekkel foglalkozik. 

Bust: Methodisches Hilfsbuch für den Unterricht in Volks-
u:iu Bürgerschulen. 2 kötet. Haase, Prága. Rendkívül nagy anya-
got ölei fel. 

Schmieder: Allgemeine Unterrichtslehre. Lipcse, 1914. 
Schnippenkötter—Weyres—Pohl: Physik für höhere Lehran-

stalten, Unterstufe. Berlin, 1931. 
Webnelt: Handfert igkeitspraktikum. 
Weiler: Physikalisches Lxperimentier- und Lese—Buch. 

München, 1902. 
Weinhold: Vorschule zur Lxperimentalphysik. Quadnt und 

Händel, Lipcse. Kiváló gyakorlati munka . 
A. Wolff: Arbeitspädagogik. Langensalza, 1925. Általános 
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munkaiskolái kérdésekkel foglalkozik s annak teljes történeti 
kifejlődését tárgyalja. 

A fizika történeti fejlődésével két kiváló magyar munka fog-
lalkozik igen kimerítően. 

Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban. A kétkötetes 
munka a Természettudományi Társulat kiadásában jelent meg 
1882-ben. 

Heller Ágost: A physika története. Szintén kétkötetes munka, 
amely ugyancsak a Természettudományi Társulat kiadásában 
jelent meg 1902-ben. 

Ezenkívül Nagy József összeállításában megjelent „Kiváló 
matematikusok és fizikusok" című könyv 1927-ben Budapesten 
a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok kiadásában. Rész-
letesen foglalkozik Archimedes, Goppernikus, Kepler, Galilei, 
Newton, Laplace, Gauss, Cauchy, Faraday, Bolyai és br. Eötvös 
Loránddal. 
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