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Elektromosság a háztartásban. 

                                Írta: Martos Viktor. (Befejezés.) 
Mindezeken a hátrányokon segít az elektromos 

világítás. Mivel nem ég lánggal, közvetlenül a menye- 
zetre erősíthető úgy, hogy a szoba minden részét egyaránt 
beárasztja a világosság; a felhasználandó fény mennyi- 
ségét több egységre osztjuk szét és a szoba különböző 
részein helyezzük el a világító testeket úgy, hogy magát 
a fényforrást ne láthassuk, csak a letompított reflexeket; 
ezt elérhetjük opalisáló üvegharangokkal, vagy zárt színes 
üvegburákkal, kristály üvegekkel. 

Luxust tehát lehet űzni vele, most vizsgáljuk gaz- 
daságosságát. Azelőtt, mikor még a szénszálas izzólám- 
pákat használták, jóval drágább volt, mint a gáz, mert 
ezek a lámpák nagyon sok áramot fogyasztottak, de 
újabban a fémszálas lámpák tökéletesítése óta a lámpák 
áramfogyasztása egy harmadára redukálódott és bár az 
izzótestek lényegesen drágábbak, az első 100 órában ki- 
fizetik a túlköltséget, ami nagy szó, mert utána még 
vagy 900 órát égnek. 

Berlinben egy 25 gyertyafényerejű, Wolfram-lámpa 
egy óra alatt 1,3 fillér áramot fogyaszt; – nálunk, ahol 
drágább az áram, belekerül 2 fillérbe. Addig lehet hasz- 
nálni, míg a fémszál el nem törik, míg a szénszálas 
lámpát, ha világító ereje 4/5-ére csökken – ki kell cse- 
rélni, mert többet veszítünk az áramtöbblet miatt, mint 
amennyit nyerünk azáltal, hogy a lámpát tovább használ- 
juk. A becsavarásnál és törülgetésnél vigyáznunk kell, 
mert a fémszál könnyen törik. 

Teljesség kedvéért megemlítem még a telefon és 
a telefon-hírmondót, mint a modern lakás kiegészítő kel- 
lékeit. De most már eleget időztünk a szalonban, gye- 
rünk egy kicsikét ki a konyhába; – mit tud ott produ- 
kálni az elektromosság. 

Az asztalra van erősítve egy kis motor, gyorsan 
pörgő apró jószág. Lehet vele hajtani kávédarálót, vagy 
húsaprózó masinát, ha kell, zöldbab-, levestészta-, tökme- 
télőt, mák-, dió-, cukor·darálót, burgonya- gesztenyeprést 
vajköpülőt, habverőt, fagylaltkészítőt, kenyérdagasztógépet, 
köszörűkövet; – ha a léglapátot rátesszük, szellőztethe- 
tünk, forró ételeket hűthetünk, sőt egy kis hűtőgépet is 
hajthatunk vele. Ez utóbbi különösen fontos, mikor egyre 
előtérbe helyezkedik az a felfogás, hogy a természetes 
jég használatát a törvény útján betiltsák. 

Az áramnak azon a tulajdonságán, hogy azt a ve- 
zetőt, melyen átfolyik, fölmelegíti, alapszik az elektromos 
sütés, főzés, vasalás és fűtés problémája. Főzési célokra 
vezető fémszálakkal körülvett edényeket készítünk úgy, 
hogy a melegét lehetőleg csak befelé adja le. Kívülről jó 
hő- és elektromos szigetelőanyaggal vonjuk be. Az egész 
tűzhely egy pár edényből áll, melyet egy kis asztalkán 
helyezünk el, vagy egy fölhajtható fali konzolon; – az 
áramot a megfelelő fali kapcsolóval bekapcsoljuk, – és 
egy-kettő serceg a zsír, finom pecsenye illat száll a le- 
vegőben. Nem kell tüzet rakni, nem kell a lakásban fát, 
szenet tartani, hamut kihordani, nincs füst, korom, ké- 
ménytisztítás, nincsen az a kellemetlen piszok, ami a 
széntüzelés okvetlen járuléka.   Az illatos borszeszforraló 
 

is nyugdíjba  mehet és a rendőri hírek között kevesebb 
lesz a spiritus-szerencsétlenség. 

Egyszerű és tiszta kezelése miatt akár a szobában 
is használhatjuk pl. tányérmelegítőnek, vagy az étkezés 
után a háziasszony az asztalnál főzheti meg a feketeká- 
vét, a jourokon a teát. A vasalás is gyerekjáték lesz. A 
vasaló belsejében drótok vannak, ezek az áram hatása 
alatt áttüzesednek. A hőhatás annál nagyobb, minél ma- 
gasabb feszültségű az áram és minél rosszabbul vezet 
a drót. 

Nem kell többé a sok piszkot okozó faszénnel 
vesződni, petróleummal leönteni és felgyújtani, utána pe- 
dig hatalmas ívben a levegőben lóbálni, fújtatóval élesz- 
teni, – és nem fájdul meg a fejünk a kiáramló szén- 
gáztól. A vasalás folytonos lesz és amelyik pillanatban 
nem kell, kikapcsoljuk. 

A hajápolásról sem szabad megfeledkeznünk. Ez 
is bír olyan fontossággal a nők szemében, hogy az elek- 
trikusok érdemesnek tartották a vele való foglalkozást. 

Szerkesztettek elektromos haj sütő vasat – kiszo- 
rítva a borszesz hajsütővas tüzesítőt, továbbá hajszárító 
készüléket. Aki értékelni tudja, milyen egészséges és fon- 
tos a nőknél a fej naponkinti megmosása, hány ideges 
fejfájásnak venné elejét, az tudja csak igazán megbecsülni 
ennek az alkalmazásnak a fontosságát. 

A hygeniáról szólva említést tehetnék az orvosi 
tudományokban való alkalmazásáról, mint a gége-, orr-, 
szem-, fül, fogorvosok, sebészek, kozmetikusok, hatalmas 
segédeszközéről, de túlságosan eltérnék eredeti témámtól, 
a háztartási ügyektől. A konyhában kigyönyörködtük 
magunkat, most gyerünk a mosókonyhába. Aki csak 
valamit konyít a háztartáshoz, az is már tudja, micsoda 
rettenetes súlya van ennek a szónak, hogy .nagymosás”. 

Ennek az elvégzésére, a tudomány három gépet 
volt kénytelen konstruálni, amelynek alkalmazása meg- 
szünteti a „nagymosásnak” nevezett ostromállapotot, feles- 
legessé teszi a népvándorlást a mosókonyhából a padlásra 
a ruhás kosarakkal, ahová azzal a jámbor célzattal tere- 
getik ki a ruhát, hogy megszáradjon. Hát úgy egy hét 
múlva meg is szárad, de akkorra már – hála szeretett 
fővárosunk föllendülő gyáriparának – annyi korom rakódik 
rá, amennyi éppen elég arra, hogy egy ambiciózus házi- 
asszonyt teljesen elkeserítsen. Ezt az avult szót, hogy 
„fehérnemű”, bátran ki lehet törülni a szótárból. 

És most nézzük meg, mennyibe kerül ez a mű- 
élvezet, mondjuk egy öt tagú családnál, ahol négyheten- 
kint mosnak. A munkaerők: a cseléd és a mosónő. A 
mosónőnek fizetünk legalább napi 3 koronát, ez két napra 
6 korona; enni is kell adni neki, ez egy kisebb gyomrú 
mosónőnél napi 1 korona 50 fillér,  két napra 3 korona; 
szén, fa 3 korona, – szappan,  szóda,  kékítő összesen 
körülbelül szintén ugyanannyi: Summa summarum 15 
korona, és teljes felfordulás a háztartásban.   Hát igazán 
nem százszor  jobb az elektromos mosókonyha? Van 
benne egy elektromotor, ez hajtja a mosó, az öblítő, a 
szárító és a mángorló készüléket. 

A munkát egy személy nyolc óra alatt kényelme- 
sen elvégzi; a költségek, úgymint az iram díja, fűtés, 
szóda, kékítő, szappan összesen nem rúgnak többre, mint 
7 koronára, tehát 8 koronával olcsóbb a mulatság elek- 
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tromos úton. Az adatok összeállítása a berlini viszonyok 
alapján történik, hol tudvalevőleg olcsóbb az élet, mint 
nálunk. 

Hátra van még a fűtés. Sajnos, ez ma még egy 
kicsit luxus. Mert nézzük csak egyszer végig, hogyan 
kapjuk az elektromos kályha melegét. 

A villamos központban szenet égetnek el, ennek 
melegével vizet párologtatnak gőzzé, a gőzzel hajtják 
a gőzgépet, a gőzgéppel a villanyfejlesztő gépet, ez az 
áram jön a dróton a lakásunkba, bemegy a kályhába, 
ott áttüzesíti  a vezetőt és terjeszti a kellemes meleget. 

Ilyen hosszú úton, míg újra meleget kapunk a 
szénből, nagyon sok elvész belőle, tehát érthető, hogy 
megdrágul, de ez nem azt jelenti, hogy nem jöhet szá- 
mításba. Ahol olcsó vízierő útján nyerik az áramot, mint 
Svájcban, elterjedten használják. 

Mi inkább kisegítő fűtésre alkalmazhatjuk a hideg 
téli hónapokban, mikor a rendes kályhák nem képesek 
átffiteni a szobákat, vagy kályhamizériák vannak és egy- 
általában nem lehet fűteni; – ugyanilyen zavarok áll- 
hatnak be a központi fűtés berendezéseknél is. Ilyenkor 
megbecsülhetetlen a villamos kályha. Egy pár kilogram- 
mos csinos kis szekrényke, fogók vannak az oldalán, – 
könnyen hordozható – oda tehetjük, ahol éppen vagyunk. 
Lefekvésnél és fölkelésnél az ágyunk mellé, étkezésnél 
az asztal alá, hol fázó lábunkat melegíti, vagy olyan szo- 
bába ahol kályha nincs, vagy ahol csak rövid ideig kell 
a meleg, mint a fürdőszobában, reggel a mosdásnál. És 
aki a kályhából kiáramló vöröses fényt szereti, az olyan 
kályhát használhat, melynek belsejében vörösesen égő 
izzólámpák vannak. 

És most pihenjünk meg a villamos kandalló csa- 
ládias enyhe fénye és melege mellett, ahol elgondolkod- 
hatunk az emberi agy csodálatos találmányain, melyek 
lakásunkat egyre szebbé, hygénikusabbá, esztétikusabbá, 
varázsolják, közelebb és közelebb hozva a tökéletesség 
ideáljához és a nőt mindjobban felszabadítják az idejüket 
múlta háztartási formák alól. 




