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tott és a közvetetlenül megfigyelt szám- 
érték közti különbség nem több Vio 
milliméternél.

Örömmel üdvözöljük Dr. Gruber 
urat nagybecsű geofizikai kutatásai terén

s kívánjuk neki, hogy Társulatunk régi 
terve szerint a gyorsulást az ország 
több helyén is ily szép sikerrel hatá
rozhassa meg.

S z il y  K á l m á n .

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KORA.

A német természetvizsgálók és or
vosok 1886-ik évi összejövetelüket Ber
linben tartották szeptember 18-ikától 
24-ikéig. Nagy jelentőséget kölcsönözött 
az összejövetelnek a hely is, a német biro
dalom császári fővárosa, de még nagyob
bat azok a kiváló német tudósok, kik 
ez alkalommal az összes és a szakosztályi 
üléseken előadásokat tartottak. Mind
járt az első megnyitó ülésen két nagy
érdekű előadás v o lt ; az első az elnök
től, a híres V i r c h o w-tól » A természet
tudományi-orvosi kutatás fejlődés-mene- 
téről«, a második pedig a zseniális gépész
mérnöktől, W e r n e r  S i e m e n  s-tol, 
ki »A természettudományok kora« czím 
alatt a természettudományi és technikai 
vívmányoknak a társadalom jelenére és 
jövőjére gyakorolt befolyásáról érteke
zett. Ez alkalommal csak az utóbbi 
előadás megismertetésére szorítkozunk, 
lehető híven adván vissza a tudós mér
nök nagyérdekű fejtegetéseit, melyek a 
választott kérdés természetéhez képest 
szükségkép átcsaptak a nemzetgazdaság 
és szocziológia terére is. És épen ez a 
természettudományi szocziológiai kap
csolat jellemzése teszi Werner Siemens 
előadását minden gondolkodó ember 
számára rendkívül érdekessé.

De halljuk magát az e lőadót:
»Mi öregek abban a szerencsében 

részesültünk —  így kezdé beszédét — , 
hogy szemtanúi lehettünk azon hatalmas 
lendületnek, melyre a természettudomá
nyok éltető lehellete az emberi tevékeny
séget az életnek úgyszólván minden 
körében serkentette. De egyszersmind 
láttuk azt is, hogy viszont a technikai 
vívmányok miképen mozdították elő a 
tudományt, hogyan juttatták neki az új

tünemények és feladatok nagy sokaságát, 
s ezzel egyetemben a továbbkutatásra 
megkivántató búzdítást, s a természet- 
tudományi ismeretek elterjedésével mint 
keletkezett számára egy sereg megfigyelő 
és munkatárs, kik talán nem is emel
kedtek a tudományos ismeretek kellő 
magaslatára, de a kiknél a tudomány 
iránt való szeretet gyakran bírt diadal
maskodni ezen a fogyatkozáson.

Nem akarom előadni a természet- 
tudomány fejlődésének s a belőle ki- 
sarjadzott tudományos technikának tör
ténetét, még kevésbbé óhajtom ecsetelni 
azt a hatalmas átalakító befolyást, melyet 
a természettudomány s a technika, 
egymással szövetkezve, korszakunk szel
lemi és anyagi fejlődésére gyakorolt. 
Meggyőző szavakkal és mesteri formá
ban megtették ezt már több ízben.

Hogy a hajdan és ma közti különb
séget belássuk, e végből mi nekünk, 
öregeknek, teljesen elegendő, ha saját 
ifjú korunkra rövid visszapillantást ve
tünk. Még emlékszünk arra az időre, 
mikor a gőzhajó és a gőzgépek a járás 
első gyenge próbáival küzködtek; kétel
kedő ámulattal hallottuk a mesét, hogy 
a fény le is festheti a képeket, melye
ket szemünk előtt láthatóvá tesz ; hogy 
az elektromosság, ez a rejtélyes új erő, 
villámsebességgel tovább adja a hireket 
a kontinenseknek s az őket elválasztó 
világtengernek, hogy ugyanez az erő 
fémeket választ ki a vegyületekből s az 
éjszakát olyan0 világgal, mely fényes 
mint a nap, tova űzheti. Ki csodálkozik 
ma ezeken az önként értetődő dolgokon, 
melyek nélkül ifjúságunk alig képzelhet 
czivilizált életet, abban a korban, mikor 
Reuleaux számítása szerint minden czi-
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vilizált ember helyett éjjel-nappal több 
avasból formált munkás« dolgozik; 
melyben a vasutak és gőzhajók minden 
istenadta nap millióra menő ember, és 
megmérhetetlen értéktömegeket, ennek 
előtte alig képzelhető sebességgel, mesz- 
sze távolságokra szállítanak; melyben a  
világot összekapcsoló telegráf úgyszól
ván már ki sem elégíti közlekedésszülte 
szükségleteinket és helyet kénytelen szo
rítani az élő szónak telefonon való 
továbbvitele számára, melyben a foto
gráfia az összes társadalmi osztályoknak 
nélkülözhetetlen szolgálatokat tesz, és 
melyben a természettudomány s a tech
nika szövetkezésének legújabb gyü
mölcse, az elektrotechnika, fejlődésének 
rohamos menetével új meg új, s kiter
jedését illetőleg teljesen beláthatatlan 
tereket nyit meg az emberiségnek, hogy 
a természet erőit tovább kutassa s ha
szonnal alkalmazza! A természettudós 
előtt azonban, ki az emberek más osz
tályainál sokkal inkább megszokta, 
hogy a megfigyelt tünemények lefolyá
sából következtessen a rajtuk uralkodó 
törvényre, nem a fejlődésnek utóbb em
lített állapota, hanem annak okai s a 
törvény, mely azokat feltételezi, a nyo- 
mósabb jelentőségű. Ez a világosan fel
ismerhető törvény mai kulturális fejlő
désünk regresszív gyorsulásának törvén
nyé. A mely szakai a fejlődésnek haj- 
danta évszázadok folyamán peregtek le, 
századunk kezdetén még évtizedekre 
szorultak, mai napság évek alatt meg
érik tökéletes voltukat, és gyakran tel
jesen kifejletten lépnek az életbe. Ter
mészetes következménye ez oktatásunk 
nagyfejlettségű rendszerének, mely a 
tudomány vívmányait, de kivált a tudo
mányos módszereket széles mederben 
szállítja a technika s általában a népélet 
minden fajú tevékenységi körébe.

A tudománynak a minden foglal
kozású osztályokat és néprétegeket 
egyre mélyebben átható ilyetén világa 
előtt a régi sötétség, babona és előítélet 
gyermekei is mindjobban és jobban 
visszahúzódnak és apránként elvesztik 
a fejlődés menetét gátiólag és zavarólag

befolyásoló erejüket. Innen van azután, 
hogy mai napság, épen jól kifejlett köz
lekedési rendszerünk segélyével, minden 
új tudományos gondolat legott az egész 
polgáriasult világot átnyilalja, ezrek 
meg ezrek ragadják meg és az élet kü
lönböző téréin iparkodnak értékesíteni. 
Legyenek bár koronként a megfigyelé
sek jelentéktelenek, legyen bár néha 
egészen csekély akadályok legyőzése, a 
mi a tünemények tudományos összefüg
gésének felismerését gátolta, —  gyak
ran ezek válnak a teljességgel előre 
nem látott s az emberi életre kiváló 
fontosságú fejlődésbeli sorozatok ki
induló pontjaivá. Ennélfogva az így tá
m adj progresszív fejlődés, ha csak őr
jöngésében maga az ember szét nem 
rombolja, mindaddig fog tartani, míg a 
természettudomány a megismerés ma
gasabb fokaira nem fog vezetni. Ámde 
minél mélyebben belepillantunk a ter
mészeti erők titkos birodalmába, annál 
inkább meggyőződünk, hogy ma még 
csak a tudomány legkülső pitvarában 
vagyunk, hogy mérhetetlen megművelni 
való mező van még előttünk, s hogy 
legalább is kérdéses, vájjon az emberi
ség egykoron el fog-e jutni a természet 
teljes megismeréséhez. E szerint semmi 
okunk sincs kételkedni a természet
tudományi-technikai fejlődés progres
szív lendületének tartamán, ha ugyan 
az emberek a művelődés iránti ellen
séges cselekedeteikkel be nem fogják 
az útját vágni. De az ilyen ellenséges 
beavatkozások is csak ideig-óráig tartó 
megszakítást idézhetnek elő a fejlődés 
menetében, legfeljebb csak parcziális 
visszalépést okozhatnak; mert, hála le
gyen a.könyvnyom tatásnak és a modern 
kultura nagy elterjedésének, a természet
tudományi-technikai vívmányok az em
beriség számára többé már el nem vesz
hetnek. Sőt a mely népek ápolják és 
emelik, azoknak olyan erős túlsúlyt, 
olyan túlnyomó hatalmat biztosít, hogy 
bukása a czivilizálatlan népekkel való 
harczban, s ezáltal egy új barbár kor
szak beköszöntése teljesen kizártnak 
tekinthető.
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Ha tehát a mai kulturális fejlődés 
feltartóztathatatlan és elpusztíthatatlan, 
noha a czél el van rejtve, melyre ez a fej
lődés tör, nekiiramodásából mégis fel
ismerhetjük, hogy a népéletnek eddigi 
alapköveit mely irányú változásnak fogja 
alávetni. E végből csupán tovább kell 
követnünk az eddig tényleg bekövetke
zett változásokat. így könnyen felismer
hetjük, hogy a természettudományi ura
lom korszakában az ember válláról a 
nehéz munkát, mely őt a létért való 
küzdelemben mindenha erősen le
nyomta s részben lenyomja ma is, mind
jobban és jobban leveszi a természeti 
erők mechanikai munkára való fokozott 
alkalmazása; hogy az ember osztályrésze 
mindinkább és inkább az értelmi 
munka kezd lenni, amennyiben feladata 
az le sz : csupán igazgatni a vasból for
mált munkás dolgát, nem pedig súlyos 
testi munkát végezni. Látjuk továbbá, 
hogy a természettudományi korszakban 
az életszükségletek s az élvezeti czikkek 
sokkal kevesebb emberi munkával állít
hatók elő, hogy tehát rövidebb munka
idő mellett mégis jóval nagyobb meny- 
nyiség esik eme munkatermékekből 
egy-egy emberre. Azt is látjuk, hogy a 
rögből a talajnak tudományosan és 
technikailag helyesen folytatott műve
lése útján sokkal több tápláló szert ka
punk, mint ennek előtte, olyannyira, 
hogy a földművelésre utalt emberek 
száma aránylag nagyobb lehet mint 
m ost; hogy továbbá a közlekedés és 
szállítás ügyének javítása s gyorsabbá 
tétele által egyre könnyebbé válik a 
különböző országok és éghajlatok ter
mékeinek kicserélése, mely az emberek 
életét élvezetesebbé teszi, és a helyi 
rossz termés következményei ellen biz
tosítja. Sőt nagyon valószínű, hogy a 
chemiának az elektrotechnikával szö
vetkezve, egykoron sikerülni fog az 
élelmi szerek mindenütt előforduló ele
meinek kimeríthetetlen mennyiségéből 
magukat az élelmi szereket előállítani, 
s ez által a kenyérrel ellátandók számát 
a talaj esetleges termőképességétől füg
getlenné tenni. Az anyagi léteszközök

megszerzésének ilyetén haladva foko
zódó könnyűsége, a munkaidő rövidebb 
volta miatt, arra fogja képesíteni az em
bert, hogy a fokozottabb szellemi kimű
velésre megkivántató időtöbbletet meg
szerezze ; a művészi alkotások folyton- 
folyvást könnyebbé váló mechanikai 
sokszorosítása megnyitja számukra a  
kunyhókat is, és az életet szépítő, az 
erkölcsiséget emelő művészetet nem 
mint eddig csak a módosabb osztá
lyok, hanem az egész emberiség köz
kincsévé fogja tenni. S legyünk arról 
is szilárdul meggyőződve, hogy a tu
dományoknak az egész társadalmat 
mindjobban átható világa a lealázó 
babonákat s a romboló fanatizmust, 
az emberiség eme legnagyobb ellensé
geit, a leghathatősabban győzheti le. 
Büszke örömmel dolgozhatunk tovább 
a természettudományi korszak felépí
tésén, s abban a biztos tudatban, hogy 
olyan anyagi és erkölcsi állapotokba 
fogja az terelni az emberiséget, melyek 
jobbak mindazoknál, a melyek valaha 
voltak és jelenleg vannak.

Csakhogy ép ezen örömünkbe az 
újabb időben sok ürmöt kevernek bizo
nyos pesszimisztikus nézetek, melyeket 
a művelt körök épen úgy, mint a nép
rétegek a természettudományok és tech
nika rohamos fejlődésének a népéletet 
átalakító befolyásáról, és magának a 
fejlődésnek végczéljáról alkottak.

Felvetik és vitatják a kérdéseket, 
vájjon az emberiség a természettudo
mány és technika mindezen vívmányai
val valóban jobb, igazán boldogabb 
lett-e, vájjon azok nem inkább az összes 
eszményi javak feldúlására és a nyers 
élvezetkórra vezetnek-e ? Vájjon az élet 
örömeinek és javainak egyenetlen fel
osztását nem mozdítják-e elő ezek is, 
vájjon a gépipar fejlesztése s a munká
nak ettől feltételezett felosztása nem 
csökkentette-e az egyesek számára a 
munkára kinálkozó alkalmat, és maguk 
a munkások nem kerülnek-e kevésbbé 
szabad és független helyzetbe, mint ez
előtt ? Egy szóval, vájjon nem azt ered
ményezik-e, a mit azelőtt a születés és
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kard uralma eredményeztek: az öröklött 
vagy szerzett vagyonnak sokkal nagyobb 
mértékben elnyomó uralkodását?

Kétségtelen, hogy napjainkban eme 
szomorú nézetektől néminemű jogosult
ságot megvonni nem lehet. A gyorsan s 
feltartóztathatatlanúl haladó tudomá
nyos technika, fejlődésének menetében, 
sok iparágra rombolólag hathat. A  
munka jobb módszerei sok tekintetben 
azt eredményezik, hogy a termelés job
ban emelkedik, mint a fogyasztás, s 
hogy a munkálkodásra való alkalom 
csökken, mert az eddigi kézi munka, 
mely ugyanazon dolog elvégzésére sok
kal nagyobb munkáscsapatra szorúlt, a 
specziális gép munkájával többé nem 
versenyezhet. Hasonló jelenségekre buk
kanunk a tápláló anyagok termelésénél 
is. Az olcsó közlekedési eszközök a 
régi művelt országoknak nagy mennyi
ségben szállítják a távoli, kevésbbé né
pes vidékek termékeit, melyeknek szűz 
talaja mesterséges termékenyítést még 
nem kiván, melyeken a munkaerőben 
mutatkozó hiány a gépmunka módszereit 
idejekorán megérlelte. így azután olyan 
árak jönnek létre, melyek mellett a mi 
kézi munkával kapcsolatos régi talaj
művelő módszereink meg nem állhatnak. 
Ámbátor a természettudományi technika 
az okszerű trágyázás és megmunkálás 
alakjában maga kinálja a hátrányok ki- 
egyenlítésére szolgáló eszközöket, mégis 
véghetetlenűl nehéz a régóta megszo
kott, de tarthatatlanná vált viszonyokat 
és módszerekket jobbakkal is helyette
síteni ! Ennélfogva, szaporodnak a pana
szok az árak átalános csökkenése s a 
munkára való alkalmak hiánya miatt, és 
nagyon aggodalmas theoriák állíttatnak 
fel, hogy az egyes országoknak a többiek
től való elzárása, s a termelésnek erő
szakos korlátozása által kell az érzett 
bajokat elhárítani. Sőt az efféle elmé
letek hívei annyira mennek, hogy ko
runk természettudományi-technikai irá
nyától az emberiségre nézve üdvös vol
tát is megtagadják, és a régi boldogabb
nak vélt idők munkamódszereihez való 
visszatérésről álmadóznak. Persze, fele

dik, hogy az emberek számát is előb- 
beni összegére kellene leszállítani! A 
boldog pásztorok és vadászok száma 
azonban, melyet egy ország eltartani 
képes, nagyon csekély és valahányszor 
valamely korszak többé vagy kevésbbé 
boldog voltáról beszélünk, ezt a számot 
mindenkor lényeges tényezőnek kell 
tekinteni. Úgy hozza magával a kemény 
és változhatatlan társadalmi törvény, 
hogy az egyik állapotból a másik, még 
ha jobb állapotba való átmenetei is, min
den időben bajjal és szenvedéssel jár. 
Bizonyára humánus az a kezdeményezés, 
mely a mai nemzedék szenvedéseit, a 
népélet társadalmi alapjaiba feltartóztat
hatatlanúl, betörő új forradalom czél- 
szerű vezetése és részletes korlátozása 
által, enyhíteni törekszik; mindamellett 
reménytelen vállalatba fogna az, ki eme 
fejlődés folyamát megszakítani vagy 
akár csak visszatérésre kényszeríteni is 
akarná! Kijelölt útját szükségképen meg 
kell annak tennie, és azokat az országo
kat és népeket fogja legkevésbbé érni 
romboló hatása s azok fognak legelőbb 
részesülni a természettudományi korszak 
jótéteményeiben, melyek e kor békés 
fejlesztéséhez a legtöbbel járúltak! Hogy 
pedig ez utóbbi az emberiséget való
ban a jobb állapotokba tereli, hogy to
vábbi haladásában a rajtuk ütött sebe
ket ismét begyógyítja, jóllehet az egyik 
életformából a másikba való átmenet 
elkerülhetetlen szenvedésekkel kapcso
latos, annak előtünedezését már sok 
jelenségen világosan látjuk.

Az életszükségletek és munkater
mékek árbeli csökkenésének általáno
san fellépő tüneménye, az egyidejűleg 
hatalmasan fokozódó fogyasztással kap
csolatban, nem kétségtelen bizonyítéka-e 
annak, hogy az az emberi munka, me
lyet előállításuk megkövetel, nemcsak 
hogy könnyebb lett, mint ennek előtte, 
hanem még kevesebb is ? Nem bizo- 
nyítéka-e annak, hogy a fejlődés m e
nete odairányul, hogy az emberek a 
jövőben életszükségleteik megszerzése 
végett jóval rövidebb időt fordítsanak 
a munkára ? Hát az az egyidejűleg
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fellépő jelenség, hogy t. i. a munkabér 
nem száll alá arányosan az árúk érté
kével, nem a mellett bizonyít-e, hogy a 
természettudományok korának fejlődé
sével folyton-folyvást javulni fog a mun
kásosztályok sorsa is ? Az élelmi sze
rek jutányosabb beszerzése mégis csak 
egyazon értelmű a béremeléssel. »Ma
gasabb bér és rövidebb m unkaidő!« 
Az úgynevezett munkásosztályok ezen 
egyre harsányabban hangoztatott köve
telése e szerint eme fejlődésnek termé
szetes kifolyása. Mert —  nem számítva 
a válságokat és átmeneti állapotokat —  
az emberek nem fognak többet ter
melni, mint a mennyit fogyasztanak, 
miből következik, hogy a középmunka
időnek az előállítás fokozott gyorsasága 
és könnyűsége folytán okvetetlenül rö
vidülnie kell.

Másik jelenség a tőkekamat csök
kenése, mely szintén általánosan tapasz
talható. Hogy ennek értelmét belássuk, 
szem előtt kell tartanunk, hogy a tőke
—  a megtakarított munkabér, mint a 
nemzetgazdák joggal nevezik —  min
den birtok értékének mérője, hogy 
akár a saját, akár az idegen tőke arra 
képesíti az embert, hogy az idegen 
munka haszonnal járó élvezetét magá
nak megszerezze. Ha a tőke valósággal 
eltörültetnék, mire a fanatikus, félre
vezetett emberek törekszenek, az em
beriség visszaesnék a műveletlenségbe, 
mert mindenki arra volna utalva, hogy 
önszükségleteit saját keze munkájával 
teremtse elő. A tőke gyarapodásával 
azonban annak szükségletei nem tart
hatnak lépést, mert a munkatermékek 
előállítására szolgáló berendezések is 
mindinkább sikeresebbekké, egyszerűb
bekké és olcsóbbakká válnak. E sze
rint —  eltekintve mindig az átmenet
tel párosult ingadozásoktól s a természe
tes fejlődés erőszakos zavaraitól,—  átlag 
véve, mindig több és több tőke hal
mozódik fel, mint a mennyi haszonnal 
értékesíthető, vagy más szavakkal: túl
termelés lesz tapasztalható a tőkében 
is, mely a kamatláb folytonos hanyat
lásában fogja lelni kifejezését, és tény

leg leli is. Tehát a hajdan megtakarí
tott munka, a tőke, a jelen munkájá
val szemben folytonosan csökkenni fog 
értékében s így az idő folyamán ön
magát kell, hogy feleméssze!

A mai társadalmi fejlődés ellen
feleinek legjobban elterjedt és látszólag 
legnyomósabb panaszára, arra az állí
tásra t. i., hogy ez a fejlődés az embe
rek nagy számát a nagy gyárakban való 
munkálkodásra kárhoztatja, és hogy 
a haladó munkafelosztás az egyesek sza
bad munkájának alig nyújt teret, a 
természettudományi kor fejlődése erre 
is meghozza önmagától a gyógyító írt. 
Az olcsó előállításra megkivántató 
nagy gyárak szükséges volta jelenleg 
főleg a géptechnika csekély fejlettségé
ben leli magyarázatát. A nagy gépek a 
mechanikai munkát ez idő szerint még 
mindig sokkal olcsóbban végezik, mint a 
kicsinyek, sőt ez utóbbiaknak a mun
kások szobáiban való felállítása azon
felül még mind eddig nehézségekkel 
is van összekötve. Csakhogy a techni
kának mindenesetre sikerülni fog a ver
senyre képes kézimunkához való vissza
térésnek ezt az akadályát is elhárítani, 
még pedig valamely olcsóbb mecha
nikai mótor bevitelével, ez lévén min
den kis műhelyben s a munkások la
kásaiban az ipar egyedüli alapja. így  
hát a természettudományi korszak fejlő
désének végczélja nem az, hogy a gaz
dag tőkepénzesek kezében mentül több 
gyár legyen, melyekben a »munka robo
tolói« hitvány létöket tengetik, hanem 
az egyesek munkájára való vissza
térés, vagy a hol a dolog természete 
úgy kívánja, a közös műhelyeknek 
munkásszövetségek útján való fentartása, 
melyek az ismeretek és műveltség álta
lános elterjedése és az olcsóbb tőke
szerzés lehetősége által csak ezután fog
nak szert tenni egészséges alapra.

Hasonlóképen igaztalan az a pa
nasz is, hogy a természettudományok 
tanulása s a természeti erők technikai 
alkalmazása az emberiségnek általában 
anyagias irányt ad, és fenhéjázókká te
vén az embereket saját tudásukra s is-

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



42 APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

méreteikre, elidegeníti őket az eszményi 
törekvésektől.

Minél mélyebben hatolunk be a ter
mészeti erők harmonikus, változatlan tör
vények szabályozta és az emberi teljes 
megértés számára mégis elfödött biro
dalmába, annál alázatosabb szerénység 
vesz rajtunk erőt, annál kisebbnek talál
juk ismereteink és tudásunk terjedel
mét, annál erősebbé válik törekvésünk,

hogy a tudás eme forrásából mentül 
többet merítsünk, és annál nagyobb cso
dálkozás fog el ama végtelenül rendező 
bölcseség iránt, mely az egész terem
tést áthatja! És eme végtelen bölcseség 
csodálata viszont felébreszti a búvárko
dás vágyát, a tudomány iránt odaadó, 
tiszta és végczéljában önmagát találó 
szeretetet.

Cs o p e y  L á s z l ó .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI

1. A m. tud. Akadémia III. osztályá
nak deczember 13-dikán tartott ülésén az 
első tárgy K r u s p é r  I s t v á n  r. tag ér
tekezése volt »a vákuum-mérlegről«.

Az 1885-dik évi budapesti országos 
kiállításon a tudományos eszközök csoport
jában méltó feltűnést keltett az az új be
rendezésű szigorú mérleg, melyet Kruspér 
István műegyetemi tanár szerkesztett s az
0 terve és utasítása szerint Nemetz József 
bécsi mérleggyáros készített a m. állami 
központi mértékhitelesítő hivatal számára. 
E mérleg üres térben, vagy ritkított leve
gőben való súlymérésre, nevezetesen az egy 
kilogramm tömegű normál-súlyoknak egy
mással való összehasonlítására van szánva. 
A  m. tud. Akadémia 1886-dik decz. 13-diki 
ülésén Kruspér r. tag részletesen meg
ismertette e mérleg berendezését, s bevezetés
képen előadta az újabb szigorú mérlegek 
fejlődés-történetét. Előadása bevezetéséből 
adjuk. a következő kivonatot.

»Midőn 1870-ben Szily Kálmán tanár
társammal a m. kormánytól Párisba kül
dettünk, hogy a bicskei Nagy Károly-féle 
gyűjteményből átvett méter- és kilogramm
etalonokat a párisi eredetiekkel összehason
lítsuk, a Conservatoire des Árts et Métiers- 
ben, hol az Összehasonlítások tétettek, csupa 
olyan mérlegeket találtunk, melyek a labo- 
ratoriumokban analitikai mérleg név alatt 
általánosan használtatnak. Ezeken a szekrényt 
mindig föl kellett nyitni, valahányszor a 
serpenyőkre valamit helyezni akartunk. A  
mérleg nyelvének leolvasása a skálán vagy 
szabad szemmel, vagy 2—3 m. távolságból 
távcsővel történt, az optikai tengelyt a ská
lára irányítván. Az egyensúlyozás, vagyis 
a mérleg nyelvének a skála zérus pontjára 
való beállítása vagy közvetetlenül a ser
penyőkre felrakott súlyocskákkal vagy 
a mérleg-igára pálczácskával felakasztott 
horog-alakú lovasok-kai éretett el. Ilyen 
volt 10— 15 évvel ezelőtt a legszigorúbb 
mérleg s az elérhető pontosság egy kgrammnál 
nem tett többet 1/10 milligrammnál.«

MOZGALMAK A HAZÁBAN.
1 »1872-ben a Párisban tartott méter-kon- 

ferenczia állandó bizottságot küldött ki 
kebeléből a nemzetközi mérték-ügyek veze
tésére. E bizottságban érlelődött meg az a 
meggyőződés, hogy a legszigorúbb normál
súlyokat csak olyan mérlegen lehet sike
resen összehasonlítani, melyen a súlyokat 
egymással föl lehet cserélni, de a nélkül, 
hogy a mérleg szekrényét ki kellene nyitni. 
Minden kinyitáskor ugyanis a szekrénybe zárt 
levegő állapota rögtönösen megváltozik, a 
súlyoknak az üres térre való redukcziója, a 
mi a levegő nyomásának, nedvességének és 
hőmérsékletének igen pontos meghatározását 
kívánja, szerfölött meg van nehezítve.«

»Az 1878-iki párisi kiállításon már 
találkoztunk is e fajta mérlegekkel. Párisból 
a C o 11 o t testvérek állítottak ki egy ilyen 
mérleget, melyet St.-Claire ;Deville tanár 
vett meg az École normale supérieure szá
mára. Ez úgy volt berendezve, hogy a 
súlyokat meglehetős egyszerű gépies módon 
föl lehetett emelni a serpenyőkről és sineken 
tova szállítani, a szekrény kinyitása nélkül. 
Ugyanekkor S a c r é brüsseli mechanikus 
oly módon akarta e feladatot megoldani, 
hogy a mérleg szekrényének elülső üveg-

j táblájába lyukakat fúrt, gömbcsuklós szer
kezeteket helyezett beléjök s hosszú pál- 
czákat dugott rajtok keresztül, melyeknek 
belső vége fogóban végződött. Ezekkel az
után le lehetett emelni a súlyokat a ser
penyőkről s a meddig a pálczák elértek, 
akárhová le lehetett őket tenni. Ez az el
járás azonban a súlyok épségét koczkáz- 
tatja s a kezelés közben igen kiteszi őket 
a kopásnak. Sokkal szebb az A r z b e r g e r  
bécsi tanártól kigondolt szerkezet. Ebben 
a súlyok a serpenyőkről, tengelyeik körül 
forgatható karokkal emeltetnek fel, azután 
mintegy 90°-kal oldalt fordíttatnak s egy 
a mérleg központi oszlopa körül forgatható 
korongra eresztetnek le. Ezután egy máso
dik tengely forgatásával a korong i8o°-kal 
elfordíttatik s az első tengelye K ellenkező 
irányban való forgatásával a súlyok a
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