KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓK A MÁTRAI ÁLLAMI ERDEI
VASUTAKNÁL
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A Mátrai Állami Erdei Vasutaknál Gyöngyösön 1985-ban került üzembe
helyezésre négy, Majoros-íéle
(MV—1 típusú) központi állítású váltó. Része
ez annak a fejlesztési programnak, melynek célja az üzem és a pálya korsze
rűsítése, a munkaerőhiány megoldása és a nehéz fizikai munka kiváltása.
Ezeknek a szempontoknak a most felszerelt váltók jól megfelelnek. Az eddigi
üzemi tapasztalatok igen kedvezőek. Mínusz 20 fokos hidegben is megfelelően
működtek. Megalkotójuk a hidegben való ztivartalan működés érdekében
összeállított egy olajkeveréket, mellyel a sínszékeket megkenve azok nem je
gesednek el.
A központi állítású váltórendszer két főrészből áll. A forgalmi irodában el
helyezett vezérlőasztalból
(1. ábra) és a váltók korábbi állítóművé helyére
épített váltóhajtóműből
(2. ábra). A váltók villamos távvezérléssel működnek.
A két főrész között kábeles összeköttetés van, amely a szabványnak megfelelő
védőcsőben, 50 cm mélyen, az alépítmény alatt van elhelyezve. A hajtóművet
három fázisú, 3 X 3 8 0 V feszültségű, 0,18 k W teljesítményű aszinkron motor,
a vezérlő elektronikát pedig 24 V egyenfeszültség működteti. Feszültségkima
radás esetén a villamos távvezérlés nem működik, ilyenkor a váltót kézi állí
tással lehet állítani.
A váltóhajtómű felszerelhető minden kisvasúti kitérő csoport váltójára (14i,
18,3t, 23,6i és
34i), amely megfelelő műszaki állapotban van.
A vezérlőasztal felépítése és működése
A vezérlő elektronika M O S integrált áramkörökkel működik. Minden váltóhoz
külön elektronika tartozik, ami egy nyomtatott kártyán helyezkedik el és
dugaszolható kivitelű. Meghibásodás esetén a kártya könnyen és egyszerűen
cserélhető.
A vezérlőasztalon az állomás vágányai, váltói, biztonsági határjelei és a vá
gányzáró bakok torzított képe látható. A vágányzatot fekete vonalak, a vál
tókat elhelyezésük sorrendjében a pályaoldalon fekete körben fehér-vörös
félholdak ábrázolják az egyenes iránynak megfelelő alapállás szerint. Minden

2. ábra. A

váltómű

váltó ábrája felett egy fehér, egy vörös és egy sárga jelzőlámpa, az ábrák
alatt pedig fehér és vörös színű kézelőgombok vannak.
A váltók állását a jelzőlámpák (jelzőfények) jelzik. A fehér az egyenes irá
nyú, a vörös a kitérő irányú állást, a villogó sárga fény és egyidejű hang
jelzés a váltó működésképtelenségét, illetve meghibásodását mutatja. A váltót
állítani a kívánt állásba a megfelelő színű kezelőgombjának és a közös váltó
állító zöld színű kézelőgombjának egyidejű lenyomásával lehet.
Zavar, vagy bármilyen meghibásodás esetén ugyancsak az adott váltó jel
zési képéhez tartozó sárga villogó fény gyullad ki hangjelzés kíséretében.
Ugyanekkor egy számláló szerkezet számlálja is a hibákat, ezeket a forgalmi
szolgálattevőnek írásban kell rögzítenie. A hangjelzés a fekete színű kezelő
gombbal megszűntethető, de a villogó sárga fényjelzés csak a hiba elhárítása
után kapcsolható ki, a „vészjelzés kikapcsoló" vörös színű kezelőgombjával.
A helytelen működés, vagy erőszakos felvágás így utólag is ellenőrizhető.
A vezérlőasztal biztonságizáras kapcsolóval van ellátva az idegen beavatko
zás megakadályozása érdekében. Ennek zárásakor csak a váltók állíthatósága
szűnik meg, a vezérlőasztal többi funkciója továbbra is üzemszerűen működik,
a váltók elektromos reteszelése teljesen biztos.
Az egész váltórendszer üzembe helyezése nagyon egyszerű. A három fázisú
főáramkör főkapcsolójának bekapcsolása után külön kapcsolóval helyezhető
üzembe a vezérlőasztallal. A kulcsos reteszelő kapcsoló klucsának behelyezé
sével a váltóállítás is üzemképessé válik.
Váltóhajtómű felépítése cs működése

A hajtómotor vezérlését dugaszolható relék végzik, a váltó állását pedig me
chanikus érintkező nélküli kapcsoló figyeli. Ez az úgynevezett végálláskapcsolót helyettesíti, sokkal kisebb meghibásodási valószínűséggel és egyben a
vezérlőasztalnak szolgáltat információt a váltó helyzetéről.
A hajtómű szerkezete U-profilú alapkereten van az aljakhoz erősítve. A
teljes hajtóművet acéllemezes szekrény védi, szintén az alapkerethez rögzítve.
Az acélszekrény védi a hajtóművet az időjárás viszontagságaitól és az egyéb
külső beavatkozásoktól.
A meghajtó motor a hajtóművön és fogaskerék áttételen keresztül meg
hajtja a tengelykapcsoló szerkezetének fogaskoszorúját. A tengelykapcsoló a
súrlódótárcsán keresztül hajtja azt a tengelyt, amelyre a tolórúd zárját rögzí
tették. A meghajtókar a tolórudat vízszintesen hozza mozgásba. A tolórúd
150 mm-es úton mozog, ez megegyezik a tő- és csúcssínek nyitási távolságával.
A mozgás mindaddig tart, amíg a végálláskapcsoló a motorról le nem kap
csolja a feszültséget. Mozgás közben az alapkeretre szerelt behúzómágnes
csuklós rudazatán keresztül lazítja a hajtómű tengelyére rögzített féket. Ami
kor a végálláskapcsoló a hajtást lekapcsolja, a mágnes is kikapcsolódik és a
fékszerkezet rögzíti a kihajtó tengelyt, s ezzel együtt az egész mechanizmust.
Ellenirányú mozgatás esetén a motor forgásiránya megváltozik és a hajtó
művet ellenkező irányban működteti.
Ha a csúcs- és fősínek közé idegen anyag kerül és azok nem tudnak ponto
san záródni, akkor a tengelykapcsoló megcsúszik és ezáltal megakadályozza a
szerkezeti darabok törését. Ilyenkor a végálláskapcsoló nem záródik, ezt a
vezérlőasztal elektronikája érzékeli és 5 mp múlva kikapcsolja a hajtómotort
és bekapcsolja a vészjelzőt.
Hasonló a működés váltófelvágás esetén is. Ekkor a fék a hajtószerkezetet
rögzíti, a tolórúd a súrlodókapcsolót megcsúsztatja, a csúcssín eltávolodik a
fősíntől, a vezérlő elektronika ezt is rögtön érzékeli és elindítja a vészjelzést.

EMLÉKEZÉS LATTYÁK SÁNDORRA
A szakmán kívül nagyot alkotót hamar
elfelejtjük, pedig többet tett a szakmánk
megbecsüléséért, mint sok más . . .
Lattyák
Sándor
nevét először a har
mincas évek vége felé hallottam. A mi
nisztériumban pletykálták,, hogy a fin
nek rendjellel kívánják kitüntetni archeo
lógiai eredményeiért. Hozzá is jutottam
akkoriban g y kis könyvecskéjéhez. Sű
rű pókháló ábrákon foglalkozott benne a
rómaiak kereskedelmi útjaival. Különö
sebben nem érdekelt. El is felejtettem,
s csak most, hogy emlékeimben kotorá
szok, keresem, mit is csinált, ki is volt?
e

Erdészeti
Zsebnaptár-jainkban
elő
ször erdészként találom a lipótújvári m.
kir. faraktárgondnokság
vezetőjeként,
1908-ban. Rá egy évre már
főerdész
ugyanott, 1910-ben erdőmérnök
a M.
Kir. Erdőigazgatóságon Kolozsvárott. Így
szerepel egészen 1919-ig, a zsebnaptár
nak az első világháború előtti utolsó
megjelenéséig, de egy 1919-ben Kolozs
várott megjelent közleményét már erdő
tanácsosként jegyzi Bihardobrest
szék
hellyel és a fölművelésügyi
miniszter
1926. december 31-én m. kir. főerdőtanácsossá nevezi ki. Ez az utolsó hiva
talos adatom róla.
Archeológiai érdeklődésére
az
első
nyom az 1912. évben, az, ERDÉSZETI
LAPOK-ban megjelent „Római limes a
havasokon" című tanulmánya.
Leírja,
hogy 1898-ban Mármarosban járva mi
ként figyelt fel a havasi gerincen vé
gigfutó mély árkokra és velük párhuza
mosan haladó magas töltésekre. Csak az
1910-ben. a kolozsvári egyetemi könyv
tár
előadótermében
dr. Buday
Árpád
osztályarcheológustól a németországi ró
mai limestanulmányról hallottak ébresz
tették előbbi megfigyeléseinek jelentősé
gére. Archeológiai érdeklődése
persze
már régebbi keletű, különben
erre az
előadásra el sem ment
volna.
Ennek
megfelelően nyelvtudása is megvolt. La
tin, görög, német, lengyel ismeretei ké
sőbbi dolgozataiban bőven tükröződnek.
A következő évben már tudatos limes
kutatást végez, a
Kaleniásza-havason
egy 2,5 km hosszú limes-sáncot fedez fel
1400 m tszf magasságban, ami addigelé
Európában a legmagasabb fekvést jelen
tette. Később Kolozsvár környékén őrtoronymaradványokra is bukkant és a haj
dani Dacia nyugati limesének kiterjedt
kutatásába kezdett. Munkájához bírta az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Ré
giségtára támogatását, eredményeit kö
zölni ígérte. Ezt azonban nyilván az el
ső világháború kitörése akadályozta meg.

Gyakori terepi munkája közben nem
csak a limes-maradványokra figyel fel,
érdeklődése kiterjedt a szakmájával job
ban összefüggő növényzetre is. A z egy
kori Dacia növényeinek „túlnyomó
na
gyobb részét Pedanius
Dioscorídes
mun
kája őrizte
meg". A főleg német kuta
tók addig, mivel a dákok nyelve isme
retlen volt, indogermán
nyelvjárások
alapján igyekeztek a helyi elnevezése
ket megfejteni. Ez nem vezetett sikerre
és Lattyák jött rá. hogy „ e nevek a len
gyel, illetve
az ősibb gorál (hegyi
len
gyel) nyelv
segítségével
könnyen
megjejthetők".
(Ujabb bizonyíték arra, hogy
Dacia ősi szláv terület volt!) Ezen az
alapon a görög betűkkel leírt 62 dák növónynévből 41-et fejtett meg és közölte
a Kolozsvárott 1919-ben megjelent BO
TANIKAI
MÜZEUMI FÜZETEK-ben.
„A megfejtett
dák növénynevek
jelenté
sei általában
fedik
a növény
feltűnő,
jellemző
s könnyen
észlelhető,
tehát
a
népies
elnevezésre
okot szolgáltató
tu
lajdonságait."
A világháború után csonka hazában —
távol a dáciai
limestől — hatalmas
klasszikus ismereteivel,
archeológusnál
nélkülözhetetlen
képzelőtehetséggel
és
mérnöki pontossággal más téma felé for
dult, vagy legalább is ekkorra értek meg
vizsgálódásának eredményei.
A csodálatos ókor után a sötét közép
ben számos régi
ismeret
veszendőbe
ment. A z emberiség mintha visszagyerekesett (infatilizálódott) volna. Ezt lát
hatjuk többek között a sízinte nevetsé
gesen eltorzult középkori térképábrázo
lásokon. Lattyákot izgatta a kérdés és
behatóan foglalkozott a nagy görög geog
ráfus — Claudius
ptolemaios
— geográ
fiájával, aminek alapján a rómaiak olyan
biztonsággal meghódíthatták és felvirá
goztathatták az európai, sőt részben af
rikai térséget. Sokáig titok volt, hogy en
nek utána is miért nem állhatott össze
elfogadható világtérkép. Lattyák fejtette
meg: „Ptolemaios
Geographiájában
sze
replő fokbeosztás
nem egységes
rendszer,
csupán
két hely közötti
iránytávolságot
fejez ki, s így különböző
kezdőpontú
há
lózatrendszer
kellett
legyen."
Az adatok
helyességét a mai geográfia eszközeivel
rekonstruálta és többek között arra a
megállapításra jutott, hogy: „A
római
aknak
Kr. után 165-ben a mai
követel
ményeknek
is megfelelő
térképeik
vol
tak az akkor ismert világról,
utakról, fo
lyókról,
tengerpartokról.
városokról,
hegységekről,
országhatárokról,
s
ezek
minden
bizonnyal
görög
csillagászoknak
és geográfusoknak
tudhatók
be."

Ez részéről nem csak egyszerű meg
állapítás volt, a térképet meg is alkotta
— rekonstruálta. Három térképen ábrá
zolta a városok helyét, amelyekben et
ruszk és görög kereskedők házai, üzle
tei, raktárai voltak Kr. után 160 táján;
feltüntette a kereskedő társulatok össze
köttetési vonalait, a piacok helyeit és
a forgalom biztosítására rendelt légiók
elhelyezkedését. Térképe Afrika
északi
partjaitól Hispánián át fel Albionba és
a Balti-tengeren egészen Finnországig és
le a Fekete-tenger mentén Szíriáig fog
ja át a hajdani Impérium Romanum te
rületét.
Nagy műve nyolc év munkájaként

,,Explicatio

az

Geographiae C. Ptolemaei"

címet viselte, de reánk csak ennek öt
kivonata — „Excerptum ex opere" ma
radt. A z 1., 2. és az 5. számút sikerült
az Országos Széchenyi Könyvtárban fel
találnom. A z első kettőnek anyagából a
Magyar Archeológiai Társaságban
két
előadást tartott (1921. I. 27. és III. 21.) és
a társaság évkönyvében (1920—1922)
cikket közölt. A z ötödikben munkája be
fejezését látjuk. Budapesten 1936. évi
január 25-i keltetzéssel és „L. S. oki. er
dőmérnök" jelzéssel köszönetet mond
mindazoknak, akik munkáját jóakaratúlag támogatták; két földművelésügyi és

két kultuszminiszternek, Kaán Károly
államtitkárnak, Pfeiffer Gyula és Molcsány Gábor miniszteri tanácsosoknak,
mint erdészeti főosztályfőnököknek.

Hivatali munkája mellett aki ennyit
foglalkozott mással, annak nyilván volt
mit megköszönni. Nézem a selmeci aka
démia 1890/91. évi hallgatói főkönyvét:
vizsgaeredményei igencsak „elégséges"ek. „Kohlenbrenner"-ként egyszer relegálták is. míg végül 1894. március 7-én
igazolta az akadémia h. igazgatója és
titkára, hogy az 1871. október 19-én, A l sókubinban született Lattyák Sándor az
erdészeti szakiskolát teljesen elvégezte.
Erdészeti szakmunkásságának
nyomát
nem találtam. A finnek kitüntetési szán
dékát — emlékszem — szaktársai fanya
logva fogadták és nem is javasolták.
Utolsó, ismert Budapesti lakásán (VI.,
Vasváry Pál u. 9.) egy idős hölgyet ta
láltam csak (Neumann Mórné 82 éves),
aki még emlékezett a családra. „Furcsa
emberek voltak — kereste emlékeit —

gyakran behívtak magukhoz, de mindig
feszélyezve

éreztem

magam.

Szerették

volna, hogy barátkozzam a lányukkal, ő
azonban, mintha nem lett volna egészen
normális. Nagyon furcsák voltak és ké
sőbb valamerre eltűntek ..."
Lehettek, minden bizonnyal voltak is
emberi gyarlóságai, de ezek a léttel
együtt szűnnek meg. fennmaradnak
vi
szont az eredmények, amelyekkel kultú
ránkat gazdagította.
Méltó arra, hogy
emlékét tisztelettel megőrizze a szakma is.
Jérőme René

Enescu, V.: Ökológiai genetika (Genetica ecologicá, Editura Ceres, Bucuresti, 1985.
236. p.) című, hézagpótló könyv a szerzőnek negyedik könyve az örökléstan területéről. A cito-, formális és fiziológiai genetikát felölelő „klasszikus genetikának"
mind újabb területei különülnek el. A z ökológiai genetika a természetes populációk
környezethez való alkalmazkodásának genetikai összetevőit és mechanizmusát ta
nulmányozza. Tudomásom szerint eddig csupán két könyv jelent meg erről a tu
dományterületről, mégpedig az angol Ford. E. B. 1964. évi és a német Stern, K.
1974-ben írt munkája. Előbbi elsősorban az állatvilággal, utóbbi a növényekkel ál
talában, illetve a fákkal foglalkozik.
Enescu munkája nyolc fejezetre tagolódik: a fogalmakat és rövid történetet ma
gában foglaló bevezetés után az ökológiai genetika alapvető koncepcióit, a genetikai
rendszert, az alkalmazkodóképességet, a változékonyságot (az ökológiai tényezőkkel
összefüggésben), az öKoszisztémák fejlődését, a genotípus és környezet kölcsönhatá
sát tárgyaló fejezetek következnek. A művet az erdőművelők szamára legfontosabb
fejezet zárja, mely a származáskutatással, az államilag elismert (nemesitett) szapo
rítóanyag-termeléssel, az optimális vagy ahhoz közel álló erdősítési modellekkel,
az egyklónú erdőkkel, az ökoszisztémák teljesítőképességével, állékonyságával fog
lakozik.
A mű bizonyítja, hogy csak az ökogenetikai ismeretek segítségével tudunk felele
tet adni a következő, nagyon fontos és a magtermelő álolmányaink kezelésével kap
csolatosan különösen időszerű kérdésekre: hogyan befolyásolja egy populáció ge
notípusa a teljesítményt; a területegységen álló egyedszám miként hat a populáció
genetikai összetételére, illetve a nis (egyszerűsítve: az élőlénynek az élő környezet
ben elfoglalt helye) és az elterjedési terület adott jellemzői esetén hogyan fejlődött
egy fafaj alkalmazkodóképessége; a környezeti tényezők hogyan befolyásolják az
állomány génkészletét stb.

Dr. Tompa Károly

