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(2 .) V a n -e b o l y g ó a M e r k ú r és

ÉVI B UDAPESTI ID Ő 

— Az itt következő
kis táblázatban átnézetét adjuk a
múlt évi időjárásnak az országos
meteorologiai intézeten történt föl
jegyzések szerint:
JÁ R Á S á t n é z e t e .
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Jegyzetek : A hőmérsékletnél a
negatív eltérés azt jelenti, hogy a
havi közép-hőmérsék a normálisnál
alacsonyabb ; a positiv, hogy annál
magasabb voít. (Budapest dunántúli
részén az átalános évi középhőmér
séklet 10-9° C.)
A legnagyobb léghőmérsék észleltetett julius 31-ikén 34.1 C. fok
kal, a legkisebb pedig február 3-ikán
— 14.4 C. fokkal; az évi ingadozás
tehát 48*5 fokot tett ki.
A legnagyobb légnyomás mutat
kozott márczius 3-ikán 765-1, a legki
sebb deczember 21-ikén 729.2 mm.r e l; az évi ingadozás = 35* 9 mm.
Az egy nap alatt hullott leg
nagyobb csapadék julius 31-ikén
50 mm.-nyi magasságot ért el.
Égi háború összesen 15 napon,
és pedig juniusban 4, juliusban 5
és augusztusban 6 napon fordult elő.
Hó esett 28 napon, jégeső 1
n apon (márczius 2 0 *ikán.)
K. I.

? — Ez a kérdés már
régebb idő óta foglalkoztatja a csil
lagászokat. Vannak t. i. bizonyos
rendetlenségek, vagy műnyelven : há
borgások (perturbatiok) a Merkúr —
az eddig ismertek közt a Naphoz
legközelebb levő —- bolygó pálya
mozgásában, melyek az egyik szom
s z é d : a Vénus bolygó behatásából
egyátalában i*em magyarázhatók meg.
Ez a körülmény arra a gondolatra
vezette a csillagászokat, hogy esetleg,
sőt valószínűleg a Merkúr pályáján
belül még egy más, ed d ig még nem
ismeretes vonzó tömeg létezhetnék,
egy ed d ig még észre nem vett, a
Naphoz legközelebb álló planéta.
Hiszen ismeretes a Neptun fölfede
zésének történelme. Az Uránus bolygó
pályájában szintén efféle zavargásokat
vettek észre, melyet Sáturnus bolygó
nak t. i. az Uranus belső szom
szédja befolyásának nem lehetett tu
lajdonítani. És ezekből a látszólag igen
csekély rendetlenségekből a bolygó
m ozgásában, sikerült L e v e r r i e r
éles eszének kijelölni azon helyet az
égen, a hol ezen, ed d ig ismeretlen
bolygónak valószínűleg mutatkoznia
kell. Az eredmény sikerrel koronázta
Leverrier merész következtetéseit. A
berlini csillagfigyelőn még az nap, mi
kor Leverrier felszólítását vették, hogy
az általa kijelölt égtájat vizsgálják,
megtalálták (1 8 4 6 szept. 2 3-ikán)
Naprendszerünk határőrét, az — e d 
digi ismereteink szerint — legkül
sőbb bolygót.
Ugyanazon körülmények in dí
tották Leverriert arra, hogy mathematikai roppant nagy ügyességét
még egyszer igénybe vegye, és a szó
ban forgó kérdés megoldását m eg
kísértse. Legközelebb nyújtotta be a
párisi Akadémiához 35 évi munka-
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jának eredményeit, azaz egy jjl nyolcz
főbolygó elm életét kimerítően tár
gyazó értekezést, kiegészítve ezen vi
lágtestek pályáinak javított táblái
által.
L e v e r r i e r összes számításai
nak végén ezt m o n d ja : Szükséges
nek látszik felvenni, hogy a Merkúron
belül még egy, ezt a bolygót m oz
gásában háborgató tömeg kering a
Nap körül. Hogy ezt a töm eget ed
dig nem figyelték meg, annak több
okát lehetne fö lh o zn i; mindenekelőtt
azon kürülm ényt, hogy a kérdéses

‘ KÜLÖN
(3 .)

E gy

k ís é r le t

a

búvár-

— Londonban van egy,
polytechnikumnak nevezett intézet,
mely a tudományt mulattóvá igyek
szik tenni. Egy hosszú teremben,
hol gépek és hasznos fölfedezések
különféle mintái vannak fölállítva,
czinkmedencze látható, mely tiszta
vízzel van megtöltve. E medencze
közepe kútba mélyed, melynek nyí
lása kékes körvonal által tűnik ki.
A vasoszlopok egyikén, melyek egy
vízszintes karzatot tartanak, darun
és lánczon egy buvárharang csüng.
Vasból készült méhkashoz hasonlít,
és állítólag három tonnát vagyis
hatvan mázsát nyom. Ki némi kel
lemetlen érzésektől nem fél, itt tehet
búvárpróbát. „Én tettem ilyent. írja
E s q u i r o s a „Revue des deux
M ondes“-ban és megkívántam a ten
ger fenekét valóságban is fölkeres
hetni. E czélból Plymouthba utaz
tam, hol a hullámtörők közelében
mindennap négy vagy öt búvár mű
ködött. Volt tehát alkalmam a ten
ger fenekével ismeretséget köthetni.
Azok az emberek, kik magokat
ilyen veszedelmeknek teszik ki, nem
hogy fényesen volnának fizetve, sőt
ellenkezőleg csak annyit keresnek,
mint a többi munkások. Akár da
rabszámra, akár óra számra fizetik
is őket, mégis ritkán keresnek töbp á n c z é lla l.

test folyton a Nap fénytengerében
úszik, a mi a láthatóságát nagy mér
tékben nehezítheti. Tudjuk, hogy ma
gát a Merkúrt — legalább a mi szé
lességünk alatt — bajosan láthatni.
Leverrier azonban még azon esetet
sem tartja valószínűtlenek, hogy a
Merkúrt zavargó tömeg nincs egy
darabban egyesítve, hanem számos
apró világtestek, észre nem vehető
asteroidok szétoszlott csoportjából
áll, akképen, hogy az apró bolygók
nak a Mars és Jupiter között keringő
serege itt párjára akadna.
H. Á.
F É L É

K.

bet hetenként 20 — 25 shillingnél.
Azonkívül vannak munka nélküli
napjaik, melyek nem csak viharok
idejében állanak be. Olykor a fel
szín csendes, de a mélye, az úgy
nevezett tengerfenéki áramlatok által,
melyek alkalmával dolgozni nem le
het, mozgásban van. Nyáron a bú
várok közönségesen reggeli 7 órától
délig, és 1 órától esti hat óráig ma
radnak a víz alatt. A harangban
való tartózkodás által egészségük
úgy látszik nem szenved, de az, hogy
lábaik folytonosan vízben vannak,
bizonyos betegségeket idéz elő. Va
lamennyien nagy evők és azt állít
ják, hogy a sürített levegő jó g y ó g y 
szer a süketség és ászkor ellen.
A partfelügyelőség utasításai n yo
mán, kik a londoni rendőri hivatal
nokok mellett a legudvariasabb és
legelőzékenyebb emberek Angolor
szágban, a búvárokat hamar m eg 
találtam. Valamivel a városon felül,
nem mély, de alattomos vízben dol
goztak, hol rövid idővel ezelőtt egy
hajó a homokba sülyedt. Egy hajón
találtam őket, mely úgyszólván alap
ját képezte munkálataiknak. Az erő
sen lehorgonyzott hajóról bocsát
koztak a búvárok a tengerbe és rajta
pihenték ki magokat. Itt voltak föl
állítva a légszivattyúk is, melyek kí
vülről egyszerű szekrényeknek látszot
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tak, de belől aczélhengereket és egy
szellemdúsan szerkesztett készüléket
foglaltak magukban. A búvárok épen
a fedélzeten voltak és pihentek.
Felszerelésük mivoltáról és hasz
nálatáról számot akarván magamnak
adni, megkértem őket, hogy öltöz
tessenek föl búvárnak. Egész ruháza
tok gyapjúból van és ha nagyon mély
vízbe szállnak le, bizonyos testrésze
ket ezenkívül még fűzágakból készült
övvel védelmeznek, mely zöld flanellel
van bevonva. Ez az alsó ruha azon
ban csak egészségi czélokra szolgál.
Nemsokára elhozták az igazi búvár
köntöst, mely egy darab rugalmas
gummiból áll és teljesen vízmentes.
Ezen mind a nadrág, mind az ujjak
meg vannak, és az ember, mint a
zsákba,fölülről csúszik bele. Az öltö
zet felső részét zsebkendő segítségé
vel a nyakam körül szorosan megrög
zítették és kézizületeim körül rugal
mas gumiból készült gyűrűket illesz
tettek, melyek oly szorosan fogták
azokat körül, hogy egy csepp víz sem
hathatott be a különben is szűkujjakba.
Lábamra ólomczipőt húztak; mindegyikök tiz-tiz fontot nyomott. F e 
jemre gyapjúsüveget t é v e , vállamra
papgallérformát raktak, mely czinkből volt, rézfoglalattal. E foglalatban
több lyuk volt, melyekbe csavarok
illettek, úgy, hogy a nyakravaló alsó
vége vízmentesen beilleszthető volt
egy rézgyűrűbe, mely a mellet és há
tat körülfogta. Már szépen be voltam
csomagolva, midőn egy kéz m^g sisa
kot tett a fejemre, melynek két üveg
szeme és egy szájnyílása volt; már a
lélegzés nem épen kényelmesen tör
tént. Élénken elképzeltem a „vasálarczot“, különösen midőn sisako
mat szorosban rácsavarták a gallérra.
Ezen felszereléshez még egy öv járúlt
hozzá, egy irtózatos tőrrel, hogy vele
a gordiusi csomókat, melyekre akad
hatok, szétvágjam és a tengeri ször
nyetegek támadásait elhárítsam. Most,
nézetem szerint, csak egy fejsze hi
ányzott még, hogy valóságos búvárrá
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változtam át. Azonban azon megjegy
zést tevék, hogy nagyon könnyű va
gyok és hogy így soha sem fogok le
érkezni a tenger fenekére. Hátamra
és mellemre tehát m ég két ólom da
rabot erősítettek, melyek mindegyike
negyven fontot nyomott. Ezzel be
volt fejezve öltözékem. Megtekintém
a fedélzetre vetett árnyékomat és
nevetnem kellett. Egy mesés állattá
voltam átváltoztatva.
D e nem csak az árnyékom keltett
bennem csodálkozást. Valahányszor
beszélni próbáltam, szavam, sisakban
tompa, üres kongást adott. Minthogy
már ennyire voltam, a tengerbe kí
vántam leszállni. „A mit az ember
akar, azt meg is teheti“ úgymond a
búvár, a ki felöltöztetett és előadta
a magatartásomra szükséges rend
szabályokat: „Egy fogással megsza
badíthatja magát mind a két ólom 
súlytól és ekkor azonnal fölemelkedik
a fölszínre. A lélegző cső és egy
kötél által, melyet mi az „életkötél
nek nevezünk, összeköttetésben van
a hajóval. Mi mind a kettővel sokféle
jelt szoktunk a d n i; önnek elégséges
tudni, hogy, ha négyszer megrántja a
légcsövet, azonnal föl fog huzatni.
Míg a búvar a víz alatt van, a hajón
két őre van, kik úgy vigyáznak rá, mint
a dajka a gyermekre, melyet járó sza
lagon vezet. Törvényeink tiltják, hogy
az őrök szolgálattételök ideje alatt
egymással vagy más valakivel beszél
gessenek. Ez szórakoztathatná őket,
pedig minden figyelmöket fel kell
használniok, hogy a legcsekélyebb jelt
is megérthessék. Felelősséget kell
vállalniok azon ember életéért, ki a
tenger fenekén dolgozik. Még e g y e t :
Adunk önnek egy madzagot, melyet
azonnal hüvelykujja körül csavar, mi
helyt a lajtorjától eltávozik ; így min
dig meg fogja találni az utat vissza
felé, és ha a madzagot elvesztené,
rántsa meg a légzőcsövet és azonnal
föl fog huzatni a fenékről. “
Sisakom hátulsó részén egy érczcsőnek két vége volt megerősítve.
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Az egyik, melyet erős szellentyü zárt,
a légzés által megromlott levegő el
vezetésére szolgált, a másiknak föl
adata volt levegőt bebocsátani. A
fedélzeten egy hosszú, rugalmas gu
miból való cső hevert, kígyó tekervényekbe rakva. Egyik matróz fölvette
a hosszú kígyó fejét és a légszivattyúra
csavarta, farka-végét pedig sisakom
nak csöves végére erősítette. A bú
várkészülete e szerint az emberi szer
vek meghosszabítása. A légszivattyú
nem egyéb, mint külső tüdő, a belőle
kinyúló cső p edig egy úszó lélegző
cső. Most egy üveget illesztvén szájam
elé, elzárták még azt az egyetlen nyí
lást is, melyen a külvilággal még
közlekedhettem. Ebben a szempillan
tásban a légszivattyú is megkezdte a
maga játékát és ennélkül csakugyan
megfúltam volna. Egyedül csak e gép
útján lélegzettem ; de mi fog történni
velem ha valamije eltalál törni? Ettől
nem kell tartanom, úgy mondák a
búvárok, ekkor egy szel.lentyű elzárná
a légcsövet, úgy, hogy a víz be nem
hathatna és a sisakban foglalt leve
gővel be érném addig, míg fölhúznak.
Se nem beszélhettem, se nem
halottam többé, de három üvegsze
memmel felségesen láttam. Jelt adtak,
hogy menjek a lajtorjához, mely a
hajóról a tengerbe vezetett. Nem volt
csekélység megmozdúlnom. Olomczipőim leszegeztek a fedélzetre, hátamom és mellemen súlyok voltak,
és ruháimban oly merev voltam,
mintha valami tengeri szörnyeteg bő
rébe varrtak volna. Egyébiránt m eg 
tettem a mi tőlem telt és elértem
a kötél-h á g csó t, melynek legfelső
fogai a hajó oldala mellett vezettek
le, míg az alsók a hullámokba m e
rülve tűntek el.
A derék búvárok minden moz
dulatomban segítségemre voltak és
megmutatták miként kell a légcsövet
bal hónam alá vennem, a jelző köte
let pedig jobb vállamon átvetni.
A csövet és a kötelet fenn két
ember tartja, kik most őreim va-

1áriak. A lajtorját meglehetős hosszú
nak ta lá lta m , bár a fedélzet és
a tenger között legfeljebb 10 láb
nyi volt a távolság. Nehéz egy
pillanat volt az, mikor a hullámok
felszínét megérintettem. Az óczeán e
napon oly nyugodt volt, mint egy szá
razföldi tó, de azért a rám rakott sú
lyok daczára is'fölfeléemeltettem.Még
bajosabbá vált a helyzetem, mikor
már a fejem is a hullámok alá m e
rült és azokat sisakom felett tánczolni
láttam. Sok volt-e a levegő a készü
lékben vagy kevés ? — azt nem tudtam
volna megmondani, de majd meg
fúltam. Egyidejűleg valami zúgott
fölöttem és úgy éreztem, mintha ha
lántékaim csavarok közé lettek volna
szorítva. Legjobban szerettem volna
visszafordúlni, de szégyenkedésem
erősebb volt félelmemnél és így las
san leszáltam a mélységbe, mely kü
lönben ezen a helyen csak 3 0 lábnyi
volt. Alig volt annyi lélekjelenlétem,
hogy a világosság fogyását észre
vegyem. Kétes , fakószínü derengés
vett körül, mely a londoni légkörhöz
novemberi őszi ködben nagyon ha
sonlított. Itt-ott élő állatokat láttam
úszkálni, anélkül hogy m eg tudnám
mondani, hogy tulajdonkép mik voltak. Nehány perez után, melyeket
erőfeszítésekkel és kínokkal teljes év
századok gyanánt éreztem elvonúlni,
végre feneket értem és most legalább
valami félig-meddig ellenállót érez
tem a lábam alatt. így fejezem ki
magamat, mert ezen a talajon nem
hogy biztosan állottam volna, hanem
minden pillanatban fölemeltettem a
víztömeg által és kénytelen voltam a
lajtorjába kapaszkodni, ha nem akar
tam fölfordúlni.
A búvárok ez okból emelő rudat
visznek magukkal, melyre rá támasz
kodnak mint a botra. Sétát tenni
egyátalában nem volt szándékomban ;
erre teljesen elvette a kedvemet a
vizek ijesztő némasága, zord ma
gánya, melyben mintha el lettem volna
veszve. A világosság különben most
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sokkal elénkebbnek tetszett mint a
lajtorja közepén és fejfájdalmaimat
mintha valami boszorkányság egy
szerre elvágta volna. Hogy emléket
vigyek magammal, lehajoltam és föl
vettem egy kavicsot, melyet az övembe
szorítottam. Azután jelt adtam, és
fölhuzattam magam.
Milyen boldog voltam, mikor is
mét elememben találtam magamat.
Legelőször az álarczot vették le, az
után az egész sisakot és végre búvár
öltönyömet. Most láttam csak, hogy

77

ebbe az öltözetbe könyebb belebújni,
mint kibújni belőle. Az ujjak a kézizületekre úgy rá feszültek, hogy
szerszámot kellett használni a szövet
kitágitására.Saját ruháim legkevésbbé
sem lettek vizesek ; a búvárköntös
csakugyan vízmentes.
Veszedelmekre e bátor férfiaknak
egyike sem gondol. Ha beszél róla az
ember, egykedvűen azt felelik: „A
kiben félelem van, abból soh* se
válik búvár. “
h —i.

TÁRSULATI ÜGYEK.
X V I.

KÖZGYŰLÉS*
1875. január 20-ikán. A m. tud. Akadémia heti üléstermében.

E ln ö k : T h a n
Elnök a Közgyűlést a
szavakkal nyitja meg :

következő

I.
Tisztelt Közgyűlés ! Van szerencsém
a jelen ülést megnyitni és ez alkalommal
a tisztelt Közgyűlést üdvözölni
Alapszabályaink értelmében minden
év leforgása után a társutat tisztikarának
föladata főbb vonásokban mind azt, mi
társulatunk, életében történt a Közgyűlés
elé terjeszteni. A lefolyt évet méltán szá
míthatjuk a termékenyek közé, akár a
gyűlésekben kifejtett tevékenységet, akár
a társulat kebelében keletkezett kiadvá
nyokat vagy a létesített tudomáuyos vív
mányokat vesszük tekintetbe. A társulat
tagjainak száma ismét nem jelentéktelen
gyarapodást mutat , épen így pénzügyi
viszonyai is kielégítők. Örömmel jelzem
ez alkalommal, hogy társulatunk tevé
kenysége mindinkább tágabb körökben
nyer elismerést, támogatást. Mindezek felől
egyébiránt a t. Közgyűlés a napi renden
levő tiszti előterjesztésekből behatóbb át
tekintést szerezhet. Úgy hiszem nem csaló
dom, ha e viszonyoknak örvendetes fejlő
dését egyrészt azon körülményben keresem,
hogy társulatunk létének alapja egészséges
és az irány, melyet követ, azon ösvényen
vezet Czél felé, mely hazai viszonyaink
követelményeinek megfelel.

Károly.
Annak megítélését, hogy mily mérv
ben közeledett nagy czélja felé társulatunk
és mennyiben mozdíttatott elő e törek
vésében választmánya és tisztikara által,
ezen ülés megnyitásával, a lisztéit K öz
gyűlés belátására bízom.
Ez után az elnök előterjeszti a K öz
gyűlés napi rendjét, s a jegyzőkönyv hite
lesítésére L é d e r c r Ábráhám, H o h e n a u e r Ignácz és Dr. S z é n á s s y
Sándor jelenlevő rendes tagokat kéri föl.
Következett a
II.
T

i t k á r i

j e l e n t é s

.

— Szily Kálmántól. —

Tisztelt Közgyűlés ! Nehány évvel
ezelőtt, egy baráti körben szóba jővén a
Természettudományi Társulat gyors fejleszkedése, és a tömeges részvét, melylyel
e társulat működése iránt a közönség
viseltetik, vita támadt a kis társaságban,
mik lehetnek okai ezen örvendetes jelen
ségnek ? Egyik ezt, másik amazt az
okot tolta előtérbe, míg végre egy har
madik, ki mindenben, ami a magyar
vállalatokat illeti, nagy pessimista, igy
kiáltott fel : ,,divat az egész, nem tart
so k áig !“ E rre a házi gazda, ki eddig
nem vegyült a vitába, levette a könyves
*
A megelőző, eddig még nem köz-polczról M a c a u l a y Essays-it, s fele
letül a Verulami Baco felől írt tanul
lött jegyzőkönyvi kivonatokat pótolni
mányból a következő részt olvasta fel ;
fogjuk.
Szerk.
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