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széndiszulfidot. A széndiszulfid nagyon illékony, párolgását siettessük ráfújással, vagy a
kémcsõnek a tálka feletti lóbálásával. Figyeljük a vizet a kémcsõben (egy része megfagy).

2. Az oltott mész tulajdonságainak és alkalmazásának megismerése
A tankönyvetekbõl a mészoltás módjával, a mészvíz nyerésével, a CO2 kimutatására

való alkalmazásával már bizonyosan megismerkedtetek. A következõ egyszerû
kísérlettel meggyõzõdhettek arról, hogyan értékesíthetik a növények a talajból a
kalciumot, még ha az gyengén oldódó vegyület formájában található is.

Vonjatok be üveglapot mésztejjel, szárítsátok meg, majd helyezzetek két búzaszemet
a közepére, fedjétek le vízbeérõ itatóspapírral, majd ezt nyomtassátok le egy üveglappal.
Kövessétek napokon át a változásokat. (A gyökérszõrök által termelt sav oldja a meszet,
s az oldott kalcium-sót a gyökerek felszívják.)

Az oltott meszet habarcs készítésére használják folyami homokkal való keverésével.
Miért kevernek homokot a habarcshoz? Lazábbá, likacsosabbá teszi a habarcsot, ezért
könnyebben veheti fel a megszilárdulásához szükséges szén-dioxidot, s gyorsabban
szárad, mivel megnõ a felülete.

Mi célból meszelik le õsszel mésztejjel a gyümölcsfák törzsét?
− a mésztej erõsen lúgos kémhatású, s szétmarja a fakéreg repedéseiben rejtõzõ

rovarpetéket, lárvákat, bábokat
− fehér színû lévén, visszaveri a napfény sugarait, kevésbé melegszik fel mint a

sötétszínû fakéreg, ezért késlelteti a nedvkeringés megindulását, a rügyfakadást. A
lemeszelt fakérgû gyümölcsösben kisebb károkat okoznak a kora tavaszi fagyok.

3. Hogyan igazolható a szén-dioxid elemi összetétele?
Mészkõbõl (csigaház, tojáshéj, márványdarabka, vagy ha ezeket nem találod kéznél

szódabikarbonátot a konyháról is kérhetsz) sósavoldattal fejlesszél szén-dioxidot,
melyet üveghengerbe (egy befõttes üveg is megfelel) vezess. Gyújtsatok meg egy
magnézium szalagocskát és hirtelen süllyesszétek a szén-dioxiddal telt edénybe. A
magnézium szalag vakító fénnyel tovább ég, miközben az üveg  aljára fehér por, MgO
rakódik le, melyben fekete pontocskák láthatók (szén szemcsék).

4. Illóolaj nyerése: megtört köménymagot (kávédarálóval fél percig darálva) tedd
gömbaljú lombikba (ez kiégett szálú villanykörtébõl könnyen elkészíthetõ, annak
foglalatát óvatosan leszerelve), tölts rá vizet. A lombik szájára illessz hûtõt. Hûtõként
egy hosszabb, vattával körülcsavart üvegcsõ használható, amelyre egy tál felett
hidegvizet csepegtess. Az üvegcsõ alsó végénél egy kémcsövet tartsál szedõként. Óvatos
hevítéssel hozd forrásba a lombik tartalmát. A vízgõzökkel az illóolaj is átdesztillál a
kémcsõbe, s a víz felületén összegyûl, mivel a sûrûsége kisebb a víz sûrûségénél.

5. Hegedûgyanta készítése: fenyõfa sérült kérgérõl gyûjts ragadós fenyõgyantát. Az
elõzõ kísérletnél leírt módon lombikban vízzel forrald. Az illó terpentinolaj átdesztillál a
vízgõzökkel, s a lombikban marad a törékeny, kemény (merev) anyag, ami
hegedûgyantaként használatos. Az átdesztillált terpentinolajat olajfestékek hígítására
használják.
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1882. augusztus 21-én született Szászrégenben (Maros megye) Gheorghe Maior és
Tereza Maior fiaként. Gyermekéveit (1882-1892) a szülõi házban töltötte Olivia
nõvérével és Juliu, Gheorghe, valamint Ana nevû kisebb testvéreivel.

1892. és 1896. között az elemi iskolát a szászrégeni Német Evangélikus Líceumban,
az V-VI. osztályt pedig a marosvásárhelyi Piarista Líceumban végezte (1896-1898
között). Már ekkor kiemelkedik az idegen nyelvek elsajátításában.

1898. és 1900. között a budapesti katolikus gimnáziumban fejezte be tanulmányait,
ahol dr. August Schmidt tanár felfigyel a fiú kiváló képességeire, és bevezeti a fizika
gazdag világába.

1900. április 22-én bemutatja elsõ tudományos dolgozatát Az elektrosztatikus indukció
címmel, melyet a kollégium aranyéremmel díjazott.

1900. júniusában érettségizik, és még abban az évben beiratkozik a Budapesti
Mûszaki Egyetem Mechanika karára. Ugyanitt folytatta tanulmányait kis ideig Traian
Vuia és Aurel Vlaicu is.

1900. és 1904. között az egyetem elõadásait látogatta és kitûnt újszerû tudományos
gondolkodásával. A laboratóriumban folyatott kutatások iránti érdeklõdése,
tudományos munkája nagyszámú díjat és kitüntetést eredményez.

1905 novemberében szervezett versenyvizsgán elnyeri a budapesti Postai
Szolgáltatás mérnöki állását.

1906 végén sikerül egy 15 km-es telefonvonalon 5 beszélgetést egyszerre
közvetítenie, anélkül, hogy azok egymást zavarták volna.

1907-ben megjelenik a német Elektronishe Zeitschrift  folyóiratban A telefonhálózatról címû
cikke, amelyben közli elsõ eredményeit. Ebben a cikkben bebizonyítja matematikailag,
majd gyakorlatilag is, hogy egy telefonvonalon lehet egyszerre több beszélgetést folytatni
magasfrekvenciájú váltakozó elektromos áram segítségével. Ez az új telefonmodell
meghódítja Európát és Amerikát. Kutatásainak eredményei hamar elterjednek az amerikai
szaklapokban. 1909-ben E. Weinberg (Washingtonból) megerõsíti Augustin Maior
kijelentéseinek érvényességét, és javasolja a transzatlanti telefonhálózat létrehozását.

1918 után Augustin Maior visszatér Nagyszebenbe; itt megkezdi az erdélyi posta és
telefonhivatal átalakítását.

1919. április 14-én az erdélyi és bánáti Központi Posta igazgatójának nevezik ki.
Ugyanez év júliusában a Kolozsvári Tudományegyetem kinevezett professzora lesz,
majd felkérik az egyetem igazgatói állásának betöltésére is. Az Elektronika és Mágnesesség ,
valamint Az akusztika és optika címû elõadásokat tartotta a hallagatóknak.

1923-ban kollégái egy csoportjával közösen sikerül megszerkesztenie egy rádió adó-
vevõ készüléket, amellyel Kolozsváron elõször volt hallgatható rádió mûsor.

1929-ben a Kolozsvári Tudományegyetem Természettudományi Kara dékánjának
nevezik ki. Közben számos tudományos dolgozatot jelentet meg a fizika különbözõ
ágazataiból. Dolgozatai eredeti, mély, újító tudományos gondolkodását tükrözik.

1963. oktober 3-án, 81 évesen hunyt el.
1994. március 21-tõl a szászrégeni 5-ös számú Általános Iskola az Augustin Maior

Általános Gimnázium nevet viseli.
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