
Svédország világtermelés 
Németország „ 
Luxemburg 
Spanyolország „ 
Japán gyarmatok ' „ 
Algir és Tunis „ 
Ausztrália „ 
Magyarország „ 

A felsorolt államok 1936-ban a termelt vasércekkel a kö-
vetkezőképpen gazdálkodtak. Az U. S. A. termelésének 97°/o-át 
a belföldi piac használta fel. Franciaország 33 millió tonna va-
sat termelt, ebből 10 milliót Belgium és Luxembung, 8 mil-
liót pedig Németország vásárolt fel. A szovjet belföldi fogyasz-
tása a termelés 100fl/o-a volt. Anlglia kb. 6 milliót hozott be, és 
pedig Fracniaországból 2 millió tonnát. Svédországból, Spa-
nyolországból 1.2 millió tonnát és Norvégiából 0.4 millió ton-
nát. Svédország exportjának 72%-t Németország vette át, 13 
'/o-át pedig Anglia. Németország azzal, hogy megszállta Fran-
ciaországot, Svédországot, Luxemburgot, Norvégiát, Csehorszá-
got és Szlovákiát, a világtermelésnek 35°/o-a felett rendelkezik, 
ami kb. 60 millió tonna évi termelésnek felel meg. Ezért volt 
fontos Norvégia megszállása, hogy a gazdag svédországi bá-
nyák továbbra is fennakadás nélkül szállítsák az ércet Német-
országnak és ezért van nagv jelentősége, hogy a franciaországi 
minette telepek visszakerültek német kézre. 

Magyarország sajnos nagyon szegényen va/ro ellátva vas-
érccel. Rudabánya évi termelése csupán 280 ezer tonna, ami a 
belföldi szükségletnek még felét sem fedezi. így nagy mennyi-
ségű ércet importálunk, első sorban Szlovákiából és a volt Ju-
goszláviából. évente kb. 365 ezer tonna mennyiségben. A hely-
zeten másképpen javított az. hogy 1938 őszén visszakaptuk a 
gömöri bányák egy részét: Rozsnyót, Ratkószuhát, Luciabá-
nyát, Krasznahorkaváralját. 

I)r. GERENDÁS MIHÁLY: 

Fényképezés a tudomány szolgálatában 

A fényképezés a mai ember egyik legnépszerűbb szórako-
zása. Az a körülmény azonban, hogy legtöbben csak szórako-
zás céljából foglalkoznak a fényképezéssel, bizonyos mértékig 
alászállítja fényképeik értékét. Azok az emberek — férfiak, 
vagy nők — akik sétákra, kirándulásokra, vagy utazásokra vi-
szik magukkal fényképezőgépüket, 90%-bam nem jutnak túl az 
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érdektelen, vagy legfeljebb csak sajátmaguk számára érdekes* 
sablonos képek készítésénél. Pedig már a legegyszerűbb fény-
képező géppel is sokkal többet kaphatunk ennél. Csak egé-
szen kevés fáradság kell ahhoz, hogy kellemes, mindenkit ér-
deklő témát keresve, a képszerkesztés és a felvétel szabályai-
nak betartásával művészi képet kapjunk. 

A természettudományokkal foglalkozókat azonban ennél 
sokkal messzebbmenően érinti a fényképezés. Talán azt is 
mondhatjuk, hogy számukra ma már nélkülözhetetlen a fény-
képezőgép. Szinte fel sem sorolható azoknak a széleskörű le-
hetőségeknek a száma, amelyekben a fényképezés a modern 
tudomány szolgálatában áll. 

Gondoljunk csak arra, hogy akár a komoly tudományos, 
akár népszerű folyóiratban megjelenő közleményről van szó, 
azt a fénykép felvételek egész sora teszi érthetőbbé, tartalma-
sabbá. A tudományos előadásoknak is nélkülözhetetlen kísérői 
a vetített képek, diapozitívek. Tehát mind az adatközlés, mind 
az oktatás terén nélkülözhetetlen segédeszköz a fotografias 

mely hosszas leírásoktól, vagy hosszas magyarázkodásoktól 
szabadít meg bennünket. 

Csak néhány példát gondoljunk át. Mekkora előnyt jelent, 
ha qgy operáció lefolyását sebészeti előadáson tiszta és vilá-
gos képekkel a hallgatóság elé tárjuk; mekkora előny, ha sze-
rencsétlenség alkalmával a szabálytalanul hajtó, gázoló jármű 
keréknyomait felvesszük és így a bírósági tárgyaló asztalon 
letagadhatatlan bizonyítékkal szolgálunk. Milyen könnyítést 
jelent egy bonvolult laboratóriumi kísérleti berendezésről szak-
szerűen elkészített fényképfelvétel alapján írni, vagy maigya-
rázoi, helyükről el nem mozdítható múzeumi gyűjtemények-
ről, a róluk készített fotografia alapján előadást tartani, vagy 
fordítva — egy előadást fényképező géppel a kezünkben kö-
vetni. Mert jól meggondolva bizonyára nagyobb hasznot jelent 
számunkra, ha diákkori tevékenykedésüktől eltérően nem a 
tanárt, vagy professzort próbáljuk titokban a padból, társunk 
háta mögül lefényképezni, hanem a gépünket arra használjuk, 
hogy vele az előadásban előforduló és a táblára felírt képle-
teket, vagy ábrákat „jegyezzük" le pillanatok alatt, lgv — 
felvételekkel kiegészített — részletesen és pontos jegyzőköny-
vet vezethetünk. Ezt a módszert természetesen olyanok is jól 
alkalmazhatják, akiknek nem lenne elég kézügyességük, vagy 
gyakorlatuk ahhoz, hogy a táblára felírottakat rövid idő alatt 
jegyzőkönyvükbe. vázolják. 

Még fontosabbak a fotográfiának azok a területei, ahol 
olyan dolgokat örökítünk meg, melyeket szemünkkel nem is 
lennénk képesek megfigyelni. Ilyen területek az ibolyántúli és 
vörösön inneni színképfotografálás, a röntgen sugarak létesí-
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tette árnyékképek, az atomok bomlásakor keletkező sugarak fo-
tcngrafálása a Wilson-féle ködkamra segítségével, igen gyors 
és igen lassú mozgások megfigyelése az „időtágító" és „időzsu-
gorító" filmfelvevő készülékek segítségével, stb., stb. 

Természetesen ezekhez a vizsgálatokhoz már különleges 
berendezések szükségesek, míg az előbb említett és általáno-
sabban előforduló tudományos felvételek, diapozitívek, ne-
hezen hozzáférhető könyvekből reprodukciók előállítását bár-
ki könnyen elvégezheti, vagy erre a célra kiképzett assziszten-
sekkel elkészíttetheti. A tudományos vizsgálatokat kísérő fel-
vételek készítésénél természetesen az asszisztensnek is tisztá-
ban kell lennie a kísérlet részleteivel és harmonikus összemű-
ködés szükséges közte és a vizsgálatot végző kutató között. A 
legelőnyösebb azonban kétségtelenül az, ha maga a kutató ért 
a fotografáláshoz és sajátmatga végzi a tudományos felvételek 
készítését. Nemrégiben még a fotografálás meglehetősen körül-
ményes és időtrabló művelet volt, úgy hogy kutató és fotográ-
fus egyszemélyben nem igen fért meg. Ma már azonban tech-
nikailag kifogástalan és alapos átgondolással a legkülönbözőbb 
céloknak megfelelően konstruált készülékkel egyszerűen és 
gyorsan oldhatjuk meg a legkényesebb feladatot is. Itt a ket-
tős kihúzatú lemezes gépek, a cserélhető lencsém tükörreflexes 
és a kisfilmes gépek egyaránt számításba jöhetnek. Az érdek-
lődés újabban mindinkább a komoly kisfilmes gépek felé te-
relődik, mert konstrukciójuknál fogva rendkívül sokoldalúan 
felhasználhatók, a velük készült felvételek pedig a filmek fi-

nom szemcsézete következtében csaknem határtalanul felna-
gyíthatok. 

Aránylag kevés gyakorlattal, de az eredmények állandó és 
szigorú elbírálásával és a hibák kijavításával rövid idő alatt 
jó fotográfussá képezhetjük ki magunkat. Ennek az önkép-
zésnek azonban legfontosabb feltétele, hogy felvételeinket so-
hasem dolgoztassuk ki mással, hanem ha szerény keretek kö-
zött is, de saját magunk szereljünk fel előhívó kamrát. Erre 
szükség van részben azért, mert a szakféniyképész az előhívó-
üzemébe befutó tömegmunkák mellett csak ritkán szentelhet 
kellő időt és figyelmet tudományos felvételeink helyes kidol-
gozására, másrészt azért, mert így a jó vagy rossz eredményről 
csak hosszabb idő múltán értesülünk, amikor már nem áll mó-
dunkban az esetleg elkövetett hibákat helyrehozni, sőt legtöbb-
ször már az sem derül ki, hogy a hibát mi követtük-e el, vagy 
aki a felvételeket kidolgozta. 

Azoknak, akik tudományos intézeteknél, vagy nagyobb 
üzemekben dolgoznak, könnyen alkalmuk nyílik ilyen fotó-la-
boratóriumokban való munkálkodásra, tehát csupán elhatáro-
zás dolga, hogy felvételeiket ne csak szórakozás céljából, ha-
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nem tudományos vizsgálataik kiegészítésére készítsék, s hama-
rosan látni fogják, hogv ezáltal feljegyzéseik, közleményeik, 
előadásaik maguk és mások számára is érthetőbbek és világo-
sabbak lesznek. 

Dr. BORCSÖK EMIL: 

A mű- és pótanyagokról 

A nyersanyagönellátás, a fokozódó emberi szükségletek ki-
elégítése és nem utolsó sorban az emberi leleményesség az el-
múlt félévszázad alatt számtalan mesterséges terméket állított 
a nemzetgazdaság szolgálatába. Már a múlt század derekán 
megindult a legkülönfélébb ipari mű- és pótanyagok intenzív 
termelése, melyek hivatottak pótolni a természetes anyagokat. 

Részben a természetadta anyagokra támaszkodva, igye-
keztek ezeket olymódon átalakítani, hogy minőség, felhaszná-
lási területek kibővítése és rentabilitás szempontjából kielégí-
tők legyenek; részben pedig a mű- és pótanyagok lelkéből: a 
szénből és hidrogénből kiindulva, azok totális felépítését te-
remtették meg. 

Még sok időnek kellett eltelni, hogy az amerikai Goodyear 
által vulkanizált kaucsuktól eljussanak a kutatók a teljesen 
mesterséges úton felépített és tulajdonságaiban a természetest 
messze felülmúló amerikai „Dupren"-ig, vagy a német „Bund"-
ig. Hogy csak egyet emeljek ki a sok közül, a német Buna 
pl. 20—30 %-os értékemelkedést mutat dörzsölési szilárdság 
tekintetében a természetes kaucsukkal szemben. 

A szintén amerikai J. IV. Híjat „celluloid"-ja, melyet 1861 -
ben nitrocelluloze-tól és kámforból állított elő. még nagymér-
tékben égvényes volt, de a ma műüvege, a eclluloze-acetátból 
készült „Cellon" már éghetetlen, sőt a poliakrilsavészterekbőí 
felépített „Plexi" üveg rugalmas és hajlítható, de emellett szi-
lánkbiztos is. A néhány évvel ezelőtt nálunk is forgalomba ho-
zott „törhetetlen üveg" éppen törhetetlensége miatt bizonyult 
rossz üzletnek, — hamarosan ki is vonták a forgalomból. 

A festékanyagok készítése a XlX.-ik századig a klasszi-
kus utakon haladt. A természet produkálta színpompát a nö-
vény- és állatvilág legkülönbözőbb festékanyagai szolgáltat-
ták. Csak miután Runge 1834-ben a kőszénkátrányból kivon-
ja a fenolt és az anilint, indulhatott meg az a kutatómunka, 
melynek eredményeképpen a kémikusok a szintétikus festék-
anyagok megszámlálhatatlan sokaságát állították elő. Az an-
gol Perkin anilinibolyáját (1865), nyomon követi a klasszikus 
festékek királyának, az indigónak mesterséges felépítése a né-
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