
Salabszky József a múlt század vége felé Brassóban már modernebb 
eszközökkel dolgozott, de régi recipék szerint. Fő törekvése az volt, hogy egy 
olyan tincturát állítson elő, amelynek segítségével a nemtelen fémeket neme-
sekké lehessen átalakítani. Ezt meggyőződése szerint elő is állította, csak az 
volt még hátra, hogy lencsék segítségével koncentrált napfényben kellőképpen 
megérlelje. Agyaggal bevont retorta óriásokból, lombikokból, olvasztó lencse-
rendszerből és különféle preparátumokból álló laboratóriuma a "Machina  Ma-
gica"  nevet viselte. Latin, francia és német nyelven írott 16.-17. századi 
kéziratokból és nyomtatványokból álló könyvtárát, 1886-ban történt halála 
után, a Kolozsvári Egyetem kémiai intézete szerezte meg. 

* 

A felsorolásból láthatjuk, hogy a múlt századok hóbortos rögeszméjének, 
az aranycsinálás mesterségének, a bölcsek köve keresésének művelői között 
szép számban voltak erdélyi származásúak, sőt Erdélyben működők is. 

1768-ban Mária Terézia királynő a kuruzsló alkímikus üzelmeket szigorú 
rendelettel tiltja be. Ezen parancs szerint vegyi munkálatokkal foglalkozni 
csakis a császári-királyi pénzváltó hivatal által kiállított felhatalmazás alapján 
lehetett. Jogosulatlanok készülékei elkoboztattak, ők maguk pedig szabad-
ságvesztésre ítéltettek. Feljegyzésekből tudjuk, hogy Sehfeld bécsi alkimistát 
kétes transzmutációs üzelmei miatt Temesvár váraba záratta be a királynő 
1746-ban, ahonnan azután őrei segítségével megszökött. 

Az alkimisták nem voltak szélhámosok, nagyrészük jóhiszemű kutató volt, 
akik megvalósíthatatlan álmokat kergettek ugyan, de közben kísérleteztek. 
Laboratóriumi készülékeket szerkesztettek, új anyagokat fedeztek fel, gyártási 
technológiákat dolgoztak ki. 

Ennek jellemzésére Francis Baconnak, a modern természetkutatás mód-
szertana megalkotójának sorait idézzük, melyek kifejezik e kor jelentőségét: 
"Az  alkimisták  hasonlatosak  voltak  amaz öregember  fiaihoz,  kik  állítólag  búza-
mezőben elrejtett  aranyat  örököltek.  Meddő  keresgéléseikben  mégis  felásták 
a talajt  és bőségesebbé tették  ezáltal  termését." 
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KÍSÉRLET, LABOR, MŰHELY 

PORÁBRÁS IDŐMÉRŐ 
Iskolai fizika kísérleteknél gyakran szükség lehet a másodpercnél  rövidebb 

időtartamok kielégítő pontosságú mérésére. Erre a célra az ú.n. "porábrás 
időmérő" elkészítését ajánljuk. 

1) A mérés  elve: 
- Az időméréshez szabályosan ismétlődő jelenség szükséges, ezt eszkö-

zünknél a hálózati váltakozó áram fogja biztosítani, melynek periódusa mint 
ismeretes T = 0,02 s. A kísérleti berendezést úgy építjük meg, hogy kacsolói a 
váltakozó áramot a mérendő At időtartamra kapcsolják be, majd ki. 

- A mérés során, az időmérés céljára a váltakozó feszültseg pozitív (vagy 
negatív) félperiódusát jelenítjük meg. Erre a váltakozó elektromos mezőnek 
valamilyen elektrosztatikusán töltött porra kifejtett vonzó, illetve taszító hatását 
használjuk fel. 

2) A készülék  felépítése  és működése: 
A porábrás időmérő szerkezete, kapcsolása és a felhasznált anyagok az 

első ábrán, míg a megépített készülék a másodikon látható. 



A kísérleti berendezésnél a moz-
gó test előbb zárja a K1 majd utánna 
nyitja a K2 sorbakötött kapcsolókat. 
Igy a mérendő időintervallumban 
váltakozó áram halad át a feszültsé-
gemelő transzformátor  primerteker-
csén. A megemelt feszültséget 
( 250 V), megfelelően elhelyezett és 
szigetelt R = 1 MΩ-os védőellenál-
lásokon keresztü I vezetjük rá a feke-
te papírral elszigetelt Al-lemezre, 
valamint a porábrát kirajzoló íróe-
lektródára.  A fekete papírra kevés -
legtöbb 0,5 g - egészen finom szem-
csézetű kénport (vagy eset leg 
gyantaport ) szórunk lehető leg 
egyenletesen. A fekete, kénporos 
papíron - annak hossza mentén 
enyhén nyomva - végighúzzuk a ru-

galmas lemezű íróelektródát. Ismert, hogy a kénpor szemcséi negatív töltésre 
tesznek szert (a papírra! esetleg a fémmel való érintkezés miatt). Az elszigetelt 
Al-Iemez és a mozgó lernezelektróda közötti váltakozó irányú elektromos mező 
az elektromos töltésű kénport felváltva - 0,01 s-ig - taszítja, s így a papírba 
belenyomja, vagy vonzza és onnan felszedi. A megjelenő porábra - fekete 
alapon fehér Kénporcsíkok - vonalainak "N" számából a mérendő idő kiszámít-
ható: 

Δt-^ 0,02.N ± 0,01 (s) 
(például: N = 25 vonal esetén Δt = 0,02x25 s = 0,5 s vagyis 

0,49 s < Δ t <0,51 s) 

2. sz. ábra 

3) Észrevételek-. 
- A mérésnél csak kis (2-6 V-os) váltakozó feszültség használatos. Mivel a 

megnövelt feszültség teljesen elszigetelt, és még a két védőellenállás is be van 
iktatva, semmilyen áramütés nem áll fenn. 

- A felrajzolt  porcsíkrendszer bármeddig megtartható, még rázással sem 
semmisül meg. Afekete papír méreteitől függően egymás mellett 5-10 mérés 
vonalsorozatát megőrizhetjük. Újabb méréskor a régi nyomok teljesen eltűn-
nek, így akárhány mérés azonnal végezhető, nem kell  több kénport  tenni. 

- Időmérésen kívül még más felhasználási lehetőségek is vannak: 
Frekvencia mérése, ha megszámláljuk az adott idő alatti periódusokat. 



Hangfrekvenciás generátort használva a méréshatárt akár 1-2 kHz-ig is növel-
hetjük. 

Egy relé behúzási idejének, vagy egy áramimpulzus hosszának a mérése. 
- A készülék használata egyszerű, biztonságos, a fizika laboratóriumban 

összeállítható, anyagszükséglete gyakorlatilag egy csengőtranszformátor. 

Bíró  Tibor 
(Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum) 

Tudod-e, hogy miért? 
Az alábbiakban bemutatunk néhány kísérletet a Dr. Sas Elemér egyetemi 

docens (ELTE) videofilmen bemutatott kísérleteiből, amelyeket magad is leel-
lenőrizhetsz. A jelenségek okát, magyarázatát próbáld magad megfogalmazni, 
és majd csak ezután egybevetni a miénkkel. 

1. Zsinór  szakítása  kis  erővel 
Két 40 cm hosszú lécet sarokvassal 

(zsanérral) kapcsolunk össze, a másik 
végével nekitámasztjuk két fahasáb-
nak, amelyeket kb. 70 cm hosszú zsi-
neg köt össze. Ugyanolyan zsinegről 
egy néhány kg tömegű súlyt helyezünk 
a sarokvasra. Azt tapasztaljuk, hogy a 
hasábokat összekötő zsineg elszakad, 
noha ugyanaz a zsineg a súlyt megbír-
ja. Meg tudnád magyarázni, hogy miért? A válaszodat írd le, majd vesd egybe 
az írás végén megadott magyarazattal. 

2. Merre  gurul  a cérnaorsó? 
Jakarikára (orsóra) feltekert  cérnaszál végét fogd meg és a rajznak megfe-

lelő módokon húzzad: a vízszintes irányhoz viszonyítva kis szög alatt húzva az 

orsó felénk közeledik, nagy szög alatt pedig távolodik. E két érték között 
beállítható egy olyan szögérték, amelynél a karika nem gurul, hanem csúszik. 
Mi az oka? 

3. Merre  van a fel  és le? 
A Mikola-csövet, kb. 1 m hosszú üveg-

cső, amelyben színes folyadék található es 
egy néhány cm hosszú levegőbuborék, ál-
talában az egyenletes és egyenes vonalú 
mozgás tanulmányozására használjuk, 
mert a csövet kis szög alatt tartva a buborék 
egyenletesen felfele  emelkedik benne. De 
ha függőlegesen tartott csövet függőleges 
síkban ide-oda rázogatjuk, a buborék lefele 
fog mozogni, mintegy összezavarva a lent-
fent viszonyt. Vajon miért? 


