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flz elemek átalakítása 
és — az alkimisták álma 

Dr. Náray-Szabó Isiván előadása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ferenc 

József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 

csütörtökön délután ülést tartott, amelynek, kere-

tében dr. N é ray-S t a b ó István egyetemi ma-

gántanár „Az elemek átalakítása" címmel tartott 

érdekes előadást. Dr. E r e k y István egyetemi ta-

nár megnyitó szaval vez«t& be az előadást, majd 

dr. Náray-Szabó a négy ősi elemről: a tűz, viz, le-

vegő és a főid különböző összetételeiből keletke-

zett elemekről beszélt Kifejtette, hogy a misztikus 

középkor évszázadaiban az alkimisták annak a 

célnak szentelték minden idejüket, hogy a kevés-

bé értékes fémekből aranyat állítsanak elő. Ennek 

a törekvésnek az alapja a göróg filozófiábn volt 

megadva, eszerint minden anyag a négy őselem ősz-

szetételéből adódik. 

— Később, a természettudományok fejlődésével 

megállapították a kémiai elemek szabatos megha-

tározását — mondotta Náray-Szabó. Elemek az 

olyan testek, melyek semmikép sem bonthatók fel 

egyszerűbb anyagokra Jelenleg 90 kémiai elemet 

ismerünk, ezekből épül fel minden ismert anyag. 

Az elemek legkisebb részei, amelyben azok kémiai 

sajátságai benne foglaltatnak, az atomok. Mióta 

azonban a radioaktivitást felfedezték és megvizs-

gálták, kiderült, hogy a radioaktiv elemek, melyek 

közt legismertebb a rádióm, maguktól szétesnek 

olymódon, hogy njabb elemek keletkeznek belő-

lük, miközben különböző sugárzásokat bocsátanak 

ki. Az atomokban, az elemek legapróbb részecs-

kéiben, igen nagy mennyiség® energia van fel-

halmozva, melynek egy része a radioaktiv eJem-

áUlakulisnál felszabadul. 

— Rutherford angol kutató vette észre, hogy a 

rtdhwn sugárzása, mely óriási sebességgel repülő 

hékun-atommagokból, ü. n. alfarészekből áll, ké-

pes más atomokat átalakítani. Nitrogénből így 

egy-egy hidrogén és oxigén-atom keletkezik. En-

nék a folyamatnak a kihasználása azonban igen 

rossz, mert csak minden milliomodik ütközés, mely 

egy alfa-rész és egy nitrogénatom közt végbemegy, 

vezet a fenti átalakulásra. Ujabban mestersége-

sen, nagyfeszültségű elektromos kisüléssel állíta-

nak elő ilyen öriási sebességű, elektromos töltés-

sel biró részecskéket, főleg hidrogén-magvakat. 

(Ezeknek ütközése má« atomokba ugyancsak át-
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Dr. Náray-Szabó István azzal fejezte be elő-

adását, hogy még távol állunk attól, hogy bármi-

lyen elemet tetszés szerint átalakíthassunk, hiszen 

mindig csak igen kis mennyiségben sikerült eddig 

az átalakítás. Elvileg azonban már semmi akadá-

lya sincs ennek és igv megérthetjük, hogy a kísér-

leti technika fejlődésével az elemek átalakítása 

gyakorlatilag is keresztülvihető mértékben történ-

jék, ami által az alkimisták álma valóra válik. A 

szükséges óriási energiamennyiségek értéke azon-

ban sokszorosan felülmúlja a keletkezett anyag 

értékét, tehát aligha fognak valaha ilymódon ara-

nyat termelni. 

Az érdekes előadásért E r e k y professzor mom 

dott köszönetet 

Az ügyvéd 20.000 pengős 
kártérítési pere a lábtörés miatt 

« 

Ki követett el gondatlanságot: a háztulajdonos, vagy a látogató 

(A Délmagyar ország munkatársától) Dr. 
Szegő Izsó budapesti ügyvéd a múltév máju-
sában Szegeden járt és a Francia-ucca 27. szá-
mú házban a nővérét akarta meglátogatni- Az 
ügyvéd az udvaron keresztül próbálta megkö-
zelíteni a lakást alig hagyta el azonban a ka-
pualját, a földes utóm megcsúszott, végigvá-
gódott és combtörést szenvedett• Az ügyvédet 
a mentők beszállították a közkórházba, ahol 
több napon át ápolták, majd dr. Sztgő beteg-
szállító autóval Budapestre utazott és szana-
tóriumiban kezeltette magát. Hosszú hónapokig 
tartott amig felgyógyult és ekkor a Francia-
ucca 27. számú ház tulajdonosai: özv. Ve-
szelka Nándorné, özv- Imre Jánosmé és Ko-
vács Sámdorné ellem kártérítési pert ináitott a 
szegedi törvényszéken. 

Az ügyvéd első alkalommal a kárát 9383 
pengőben határozta meg, de keresetében már 
atnnakidején fenntartotta magának a jogot ar-
ra, hogy többletkárát utólag is érvényesíthes-
se-

Dr- Schwepler János törvényszék! biró több-
Izben tartott tárgyalást az ügyben. A balese-
tet elszenvedett ügyvéd azt vitatta, hogy jog-
szabály szerint a háztulajdonos a lakások be-
járatához vezető utat tartozik gondozni és 

oly állapotban tartani, hogy azon a járókelők 
testi épségük veszélyeztetése nélkül közle-

kedhessenek. Hivatkozott arra is, hogy ugyan-
azon a helyen, ahol ő elesett, már történt egy-
szer szerencsétlenség, amennyiben egy asz-

szony ugyancsak elcsúszott és eltörte a kar-
ját- Az ügyvéd szerint a házbeliek folyton fi-
gyelmeztették a háztulajdonosokat, hogy a 
szóbanforgó helyet köveztessék ki. meirt fo-
kozza annak veszedelmes voltát az a körül-
mény is. hogy ugyanott van a szennyviz-
csatorna és a házbeliek a szennyvizet odaön-
tik, miáltal az udvarnak ez a része állandóan 
csúszós. 

Az alperes háztulajdonosok dr. Csonka Nán-
dor utján terjedelmes előkészítő iratban vá-
laszoltak az ügyvéd keresetére- Ebben meg-
említették.. hogy az ügyvéd gondatlanságot 
követett eb amikor az udvarra lépett, mert a 
nővére latóásához, a csatornanyilás mellett 
rendesen kikövezett téglagyalogjárdán is el-
juthatott volna. Az ügyvéd azonban nem a 
téglautat használta, hanem a földes udvaron 
ment keresztül és eközben történt a baleset 

A törvényszék megszemlélte a baleset szín-
helyét. majd a ház lakóit kihallgatta. Ezután 
hozta meg az Ítéletét Schwepler biró és dr-
Szegő Izsó ügyvédet elutasította a kereseté-
vel. 

Az Indokolás szerint, kétségtelen, hogy kö-
zönséges figyelem ós gondosság mellett előre 
látható, hogy a vizkifalyó nyílásának elhelye-
zése bizonyos körülmények között veszélyes 
lehet a közlekeáők számára. Megállapítást 
nyert az is, hogy a vizkifolyó építését annak-
idején a háztulajdonosok képzett kőművesmes-
terre. tehát szakemberre bizták és így a kellő 
gondosságot kifejtették. Az is megállapítást 
nyert, hogy öt évvel ezelőtt a szóbanforgó ud-
varon történt már báleset de nem a vizkifo-
lyó mellett, hanem a fásszinek közelében, te-
hát a két baleset között nincs összefüggés-

Megállapítja végül az indokolás, hogy az ügy-
véd a kellő figyelmet elmulasztotta, mert a viz-
kiifolyó mellett van akkora terület, ahol veszély 
nélkül lehet közlekedni és ebből a törvény-
szék nyilvánvalónak tartotta, hogy a báleset 
az ügyvéá gondatlanságára vezethető vissza. 
A törvényszék arra kötelezte az ügyvédet, 
hogy 300 pengő perköltséget fizessen meg. 

Dr. Sz.egő Izsó dr- Sebők Vilmos utján fel-
lebbezéssel élt- A baleset ügye igy a szegedi 
Ítélőtábla elé került és a tábla Elemy-tanácsa 
megváltoztatta az elsőbirőság Ítéletét, megál-
lapította a Francia'ncca 27- számú ház tula}-
donosainak kártérítési felelősségét és az ügyet 
a kártérítés összegének megállapítása végett 
visszautalta a törvényszékhez. 

Az alperesek a táblai ítélettel szemben fe-> 
lülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a kúriá-
hoz, de a legfelsőbb bíróság a felülvizsgálati 
kérelmet elutasította-

A kúria ítélete után dr. Szegő ősszegszerü-
sntetíe a kárát, amelyet ezúttal 19-812 pen« 
göben kért megállapítod. Huszonhét tételben 
sorolta fel a kár összegét, ezek között a sze-
gedi mentők dijától kezdve a kííresetképtelem-1 

ség folytán elmaradt jövedelméig, különféle 
összegeket szerepeltet. A költségjegyzék sze-
rint az operateur szakorvos dija 800 pengő 
volt, a műtéti assziszbemiáérit 115 pengőt fize-
tett, a belgyógyász kezelő orvos honoráriuma 
650. ápolónő dija 192, Szent-Lukács-fürdő költ-
sége 528, masszőr költsége 420. iszapfürdő 300, 
hévizi fürdőkura 500, autóhasználat (270 na-
pon- naponta négyszer) 2160 pengő- Három és 
fólhórtapi keresetképtelenség cimén 7000 pengőt 
számított fel dr. Szegő Izsó, további két és 
félhónapra 50 százalékos keresetcsökkenés 
címén 2500 pengőt állított be a költségjegy-
zékbe és végül azt irja, hogy a baleset folytárt 
a heresetképessége még ezentúl is< 20 száza-
lékkal csökkent, miért is ezen a címen 2400 
pengőt számit fel- Az összes költségek igy. 
egyéb kisebb köflitsiégekkel együtt. 19-812 
pengőt tesznek ki a felperes ügyvéd szerint-

Megjegyzi továbbiakban dr. Szegő, hogy 
amennyiben rokkantsága, amely a combcsont-
törésből kifolyólag keletkezett, esetleg végle-
gesnek bizonyulna, akkor az alperes háztulaj-
donosoktól a rokkantság fokához képest életjá-
radék követeléséhez is fentartja a jogát-

A kártérítés összegének megállapítása végett 
a szegedi törvényszék rövidesen tárgyalást tüz 
k5 és jogászkörökben érdeklődéssel várják, 
hogy a közel húszezer pengős igénnyel szem-
bem mekkora kártérítést itél meg a törvény-
szék-

Alulírottak mélységei fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett jó nöm, leányunk 

Tóth Jánosné 
szfll. Szlnmalszler Erzsébet 

életének 40-ik évében hosszas betegség ntán az Úrban 
elhunyt. 

A megboldogult kihalt porait folyó hé 23-án délu-
tán 8 érakor lógjuk a városi közkérház ravatolozé ter-
méből, a réknsl temetőben örök nyugalomra helyez-
tetni. 

Szeged, 1934. nov. 22-én. 

A gyászoló család. 
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