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ez sertenemű toliakkal van borítva. A 
rekeszbe tett kifejezés, bár a német 
JWespenbussard fordítása, nagyon meg
felelő. Mannó méhevő méhészölyvet mond, 
a mi rosszabb a darázsölyvnél, mert 
e madár főkép a földi darázsakat 
pusztítja s vajmi ritkán méhészke- 
dik; a méhevő fajnév pedig;a méhész- 
ölyv mellett fölösleges. Hanák a méhész 
pikka, K u h n a méhevő ölyv, Lakatos 
pedig, új fajnevfct véve föl, az európai 
méhészölyv " kifejezéseket alkalmazza. 
N.emi névnek a darázsölyvet tartom a 
legjobbnak, mig az alkalmazott faji 
nevek közül, minthogy a közönséges 
nem jó, mert ez a faj épen nem közön
séges, a méhevő pedig nem mondana 
többet, mint az ajánlott nemi név: az 
európait tartom a legjobbnak, meg
különböztetésül, hogy van ázsiai darázs
ölyv is. A Pernis apivorus legalkalma
sabb magyar neve az eddig használtak 
közül az európai darázsölyv .

1 7 . A kányák alcsaládjának egyik 
alakja a Milvus regális . Irodal
munkban legelterjedtebb nemi neve a 
kánya, melyet közönséges kánya alakjá
ban Vajda alkalmazott először, bár né
hány írónál más nemi neveivel is talál
kozunk ; így Jancsónál fecskefarkú héja, 
Nagynál közönséges héja és Hérmannál* 
ölyv. Frivaldszky János** közönséges

* Erdélyi Múzeum-Egylei Évkönyvei 
( 1 8 7 1 ).

** H u n f a l v y :  A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában ( 1 8 6 5 ).

HÁBORÚ ÉS

B r u c e  Erik múlt karácsonkor a 
»London Institution«-ban előadást tar
tott a föntebbi czím alatt, és a léghajó
zásnak a háborúban való alkalmazására 
egy oly módszert írt le és ismertetett 
meg, mely — nem úgy, mint az a sok 
kalandos, sőt hóbortos terv, a miről 
napi lapjaink szoktak hébe hóba közle
ményeket hozni — valóban gyakorla
tiasnak Ígérkezik. Ez okból érdekesnek

vagy veres kányának és Lakatos* 
villásfarkú kányának nevezte. A villás- 
farkú nem találó, mert egy másik faj, a 
Milvus ater is villás farkú, noha kisebb 
mértékben. A » közönséges « jelző csak 
£z Alföldre vonatkozhatik. A »veres« a 
madár színének kissé erős kifejezése 
ugyan, mindamellett, minthogy a nép a 
színek dolgában sokszor túloz (pl. sárga 
cserebogár), a nélkül hogy tévesztene, 
elfogadhatjuk e faj magyar nevéül a 
vörös kánya  elnevezést.

18. A Milvus ater-t Földi egy
szerűen kányá-nak írja. Vajda fekete 
kányát mond. Ezt Mannó barna kányára 
változtatja. Hogy a népies fekete kánya 
elnevezés e fajra vonatkozik-e, vagy tán 
néhol erre, másutt az egerész ölyvre, 
nincs eldöntve. Frivaldszky János** a 

feketés fajnevet alkalmazta. Lakatos hal
leső kányá-xak. nevezi, mely utóbbi el
nevezésben a fajnév a táplálékra vonat
kozik; ez a feketét nem helyettesítheti. 
N a g y  fekete héja, s Hermán*** kisebb 

fecskefarkú (Myv néven nevezte. A héja 
és Ölyv nemi neveket azonban a 

" Milvus-okra csak szórványosan alkál- 
mazták. A Milvus ater legjobb magyar 
neve fekete kánija.

(Befejezése következek.)

D r . L o v a s s y  S á n d o r .

* Természettudományi KÖzl. ( 1 8 7 9 ). 
** H u n f a l v y :  A  magyar birodalom 

természeti viszonyainak leírásában ( 1 8 6 5 ). 
*** Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei

( 1 8 7 1 ).

LÉGHAJÓZÁS.

tartjuk Bruce előadását bő kivonatban 
olvasóinkkal is megismertetni.

A léghajó »gyakorlati feltalálására« 
a háborúban való használhatóság ösztö
kéli az embereket. Mondom, hogy a 
gyakorlati feltalálására; mert elmélet
ben a léghajó már jóval Montgolfier 
kísérlete előtt fel volt találva. Mindig 
az elmélet az a talaj, melyen a gyakor
lat terem. A léghajó eszméje a folyadé
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kok nyomásának elvéből indul ki, me
lyet már Syracusai Archimedes 200 
évvel a keresztény időszámlálás előtt 
felállított. A hidrogéngáz fölfedezése 
(Cavendish Henriktől 1760-ban) az 
edinburgi egyetem chemiai tanárát, 
Black Józsefet arra indította, hogy 
egyik előadásában rámutasson a lehető
ségre, hogy súlyos testek fölemelhetők 
a levegőbe, ha hidrogéngázzal töltött 
gömbre köttetnek. A termékeny eszme 
ritkán vész el, még ha első izben csak 
úgy alkalmilag ejtik is ki. Néhány évvel 
később Cavallo Tiberius, olasz keres
kedő fölmelegítette Black megjegy
zését és 1782-ben kisérlet útján be is 
bizonyította. Eleintén papírhüvelyt ké
szített, melyet hidrogénnel töltött meg, 
de nagy boszúságára a finom gáz a papír 
likacsain át csakhamar elillant. Azután 
a gázzal szappanoldatos buborékot fúja- 
tott, mire a gömb a légbe csakugyan 
felszállt. Tehát egy hidrogéngázzal tölt 
szappanbuborék volt az első léghajó. 
Úgy látszik, hogy Cavallo -a »Royal 
Society« egyik ülésén ismételte kisérle- 
tét, s leírását a társulat értekezéseiben 
közzé is tette. De sem Cavallo, sem 
társa nem folytatták a megkezdett kísér
letet ; 7 még hiányzott a tetterőnek az a 
sajátságos módozata, mely a laborató
riumi észleletet gyakorlati ténnyé vál
toztatta volna át. Itt is bebizonyúlt, 
hogy csakugyan a könyvék az igazi 
gondolat-szállítók. Valószinűleg Priest- 
ley egy munkájának, melyben Cavallo 
kísérleteit is leírta, s melyet francziára 
is lefordítottak, köszönhetni, hogy Mont
golfier, az annonay-i papírgyáros az ő 
históriai jelentőségű kísérleteire buz- 
díttatott. Ő tudválevőleg egy papír
hüvelyt töltött meg hevített léggel, 
minek az lett a következménye, hogy a 
papírzsák a szoba mennyezetére fel
szállt. De Montgolfiert e játszi ered
mény ki nem elégítette; hazafias érzete 
nagyobb eredmények elérésére serken
tette : találmányát Francziaország ak
kori Háborúiban kívánta hasznosítani, s 
nemsokára a 40 köbláb térfogatú göm
böt egy 680 köbláb tartalmú, s ezt

megint egy 23,000 köblábnyi gömb 
követte. Montgolfier, úgy látszik, helyes 
úton járt, hogy fényes sikert érjen e l ; 
de egyidejűleg egy másik agy velő is 
dolgozni kezdett, hogy Montgolfier ke
letkező hírét elhomályosítsa. C h a r l e s  
Párisban átlátta, hogy a hevített levegő, 
mely a hideg levegő súlyánál a legjobb 
esetben is csak egy negyeddel lehetett 
könnyebb, a léggömb töltésére sohasem 
fog alkalmas anyagúi beválni. Ez okból 
a hidrogéngázzal való kísérletezést ott 
karolta föl, hol Cavallo félbeszakasz- 
to tta ; s mivel a hidrogéngáz tizen
háromszor könnyebb mint a lég
köri levegő, ennek elsőbbsége Charles 
szerint elvitázhatatlan volt. Sikerült 
neki a szövetet, melyből gömbjeit elő
állította, a gázra áthatatlanná tenni, s 
így ő volt az, ki az első gyakorlatilag 
használható gázgömböt előállította.

Montgolfier és Charles törekvései
vel kezdődik a léghajózás története. 
Nincs szándékomban a mai estélyen 
ennek történetét, néha vészes kimene
telű, kalandos epizódjaival bővebben 
taglalni; nem is említem a hasznot, 
mely a léggömbből oly férfiak által, a 
minők S a u s s u r e ,  R o b e r t s o n  és 
jG 1 a i s h e r voltak, a tudományra há
ramlóit; csak egy pár észrevételre fo
gok szorítkozni, és pedig a léghajónak 
hadi eszközül való használhatóságát 
illetőleg.

Sokan ábrándozóknak tekintik mind
azokat, kik a léghajónak fiadi czélokra 
való alkalmazásáért lelkesednek; s nem 
kevesen vannak, kik a lelkesedést és 
a fanatizmust egyértelmű fogalmaknak 
tartják. Megéngedem, hogy a lelkesedést 
néha méltatlan tárgyakra, sületlen és 
vad tervezetekre • pazarolják ; de nyújt
sunk a lelkesülésnek czélszerű tárgyat, 
valóságot és benső összefüggést, nemes 
szenvedéllyé válik az, s tényleg a tudo
mány és művészet valóságos éltető 
eleme lesz belőle. Más szavakkal annyit 
jelent az, mint a komoly elhatározás, s 
véleményem szerint a léghajónak a 
háborúban való felhasználása méltó 
tárgy a komoly elhatározásra.

1 9 *
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A léghajóknak egy némileg új hasz
nálati módját akarom önöknek be
mutatni, melyben az elektromosság a 
lepányvázott léghajóval (ballon captif) 
úgy van kapcsolatba hozva, hogy alkal
massá tehesse jelek adására. Mielőtt 
azonban eme sajátságos /rendszer leírá
sához fognék, melyet az angol kormány 
elé terjesztettem, a léghajónak háború
ban való általános alkalmazásáról aka
rok még egy pár szót előrebocsátani.

A léghajót háború esetén leginkább 
arra szokták használni, hogy az ellen
ségről tudomást szerezzenek. A franczia 
kormány már 1793 bán alkalmazta e 
czélra a lepányvázott léghajót, és jó hasz
nát vették a forradalmat követő háborúk
ban is. Rendes katonai osztályt állítot
tak fel, mely az »Aérostiers« nevet vi
selte, s úgy vélekedem, hogy a háborúra 
nézve töbl? gyakorlati hasznot hajtot
tak a léghajók ez időben, mint akár
mikor később. Csak Napoleon vetette 
végét használatuknak; neki nem kellett 
léghajó; még a meudoni léghajós isko
lát is bezáratta.

A lepányvázott léghajók e czélra 
való felhasználását az utóbbi időkben 
az angol kormány élesztette fel újra és 
Chathamban egy királyi mérnökökből 
álló bizottság kísérleteket folytat. A 
Találmányok Kiállításában a hadügy
minisztérium több léghajót is ki
állított ; s talán a legjelentékenyebb 
tárgya egy aranyhártyácskákból készült 
léghajó volt, olyan mint a minőt az 
egyiptomi háborúban használtak. Az 
aranyhártya könnyűségénél és áthatat- 
lanságánál fogva a léghajók előállítására 
kiválóan alkalmas egy anyag.

A szabadon mozgó léghajónak hadi 
czélokra épeh úgy hasenát veszik, mint 
a lepányvázottnak. Párizs ostroma alatt 
használhatóságukat igen fényesen be
bizonyították. Mikor a párizsiak minden 
közlekedéstől végkép el voltak zárva, 
csak egy-két léghajó volt a városban; 
de egyes léghajósok szerencsés kimene
külése eléggé felbátorító volt arra, 
hogy a levegőből úgyszólván nyilvános 
országutat csináljanak, s e czélra oly

nagyszerű léghajógyártást alapítsanak, 
mint a minő azelőtt sohasem létezett. 
A hasznavehetetlenné vált vasúti pálya
házakat átváltoztatták műhelyekké és 
léghajós-iskolákká. Négy hónap alatt 
66 léghajó hagyta el Párizst — melyek 
közül 54 posta- és telegráf-szolgálatra 
volt különösen szerkesztve — 160 sze
mélyt vittek ki a porosz hadi vonalo
kon tú l; 3 millió levél jutott el rendel
tetése helyére ; 360 postagalambot vit
tek magukkal s ezek, noha csak 57 tért 
vissza közülök, 100,000 levelet hoz
tak be a városba. E tények mutatják, 
hogy a szabad léghajóknak nagy hasz
nát lehet venni a háborúban, s ez a 
hasznavehetőség még fokozódott volna, 
ha a hajókat tetemesebbb erejű szél 
ellen is tudták volna mozgatni és kormá
nyozni. Kétféle elvre alapítva igyekez 
tek a léghajó kormányozhatóságát el
érni; 1. a különböző légrétegekben 
uralkodó áramlatok felhasználásával és 
2. valamiféle mechanikai mótor segélyé
vel. E két módról fogok egyet-mást el
mondani.

1. A mechanikai mótorokat illető
leg vannak emberek, kik, ha a lég
hajók kormányozhatóságát csak említik 
is, az eszmét örökké valósíthatatlannak 
jelentik ki. Okszerűbb eljárásnak tarta
nám, ha a végleges véleménytől egyelőre 
tartózkodnának, hogy vájjon jövőben 
az efféle törekvés valósítható lesz-e vagy 
sem, mert az ez irányban eddig tett 
kísérletek számra nézve igen gyérek, 
időre nézve pedig szakadozottak. Csak 
annyit mondok, hogy azok, kik e problé
mával foglalkoznak, igen nehezen meg
oldható feladat előtt állanak, s hogy az a 
mérnök, ki először fogja valamely 
mechanikai készülék segélyével a lég
hajót tetemes erejű szél ellen mozgatni, 
kitűnő helyet vív ki magának a tudo
mány hősei sorában. Elő fogok szám
lálni néhányat azon nehézségek közül, 
melyek a léghajónak erősebb szél ellen 
való hajtását gátolják, azután áttérek a 
legutóbbi időkben e tekintetbeif tett 
kísérletek részletezésére.

Lényeges különbség van a vízben
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és a levegőben való hajózás közt; amott 
olyan hajóval van dolgunk, mely két 
különböző folyadék — a víz és levegő
— határán mozog. E két folyadék 
különböző sűrűségű és rugalmasságú, és 
e szerint különböző ellenállású is. A 
léghajózásban a test egy és ugyanazon 
közegben mozog, a mi a lapátos kerék
nek alkalmazhatóságát végkép kizárja; 
két-két ellenkező elhelyezésű lapátra 
való nyomás egyforma nagyságú ellen
állást okoz, a hajót tehát sem előre, sem 
hátra nem bírja mozgatni. E szerint a 
levegőben való haj ókázásnál más hajtó 
eszközünk nincs mint a propeller-csavar, 
mely magát úgyszólván a folyadékba tielé- 
furja. De nyilvánvaló, hogy a folyadék
nak jóformán nyugalmi állapotban kell 
lennie, ha azt nem akarjuk, hogy az 
ellenállás, melyet a hajó gömbjével 
együtt a levegőben szenved, a csavar ha
tását túlszárnyalja. Már csak mérsékelt 
sebességű szél is elégséges arra, hogy 
^agyobb ellenállást hozzon létre, mint 
a milyent a tetemes erővel hajtott csa
var legyőzni képes. Rénard kapitány 
nem rég terjesztette be jelentését a 
franczia akadémiának azokról az ered
ményekről, melyéket Meudonban a 
»La Francé« nevű, kormányozhatónák 
hiresztelt léghajójával elért.. Kísérletei 
csakugyan érdeket keltők, s tényleg túl
haladják mindazt, mit ez ideig a lég
hajó kormányzásában elértek; de ne
kem úgy tetszik, mintha e jelentésben a 
kapott eredmények túlzására bizonyos 
hajlandóság mutatkoznék. Úgy véleke
dem, hogy a csavarral összekötött régi 
nehézségek még mindig változatlanúl 
fennállanak. A szóban lévő kísérle
tek aránylag csendes időben tétettek. 
Mondják, hogy. a léghajó hét eset kö
zül ötben visszajutott kiinduló helyére. 
Ez valóban több, mint a ipennyit lég
hajóval mai napig elértek. Hogy ennyire 
mehessenek, bizonyára sok gondot és 
szellemet kellett kifejteni; de a jelentést 
elolvasván, azt is látjuk, hogy nagy 
gonddal voltak az időjárás kiválasztá
sára, nehogy a csavar munkája semmivé 
váljék. Egy egész hónap telt el az első

és második felszállás közt, s ennek 
okáúl a rossz időre utalnak. A má
sodik kísérlet napján a szél Páris 
felől, észak-északnyugoti irányban fújt; 
sebessége másodperczenként 3 0  és 
3*5 m. közt ingadozott. Meudon volt 
a kiinduló pont; a léghajó 4 h. 
2 5 p.-kor indúlt el Páris felé; 4 h. 
55 p.-kor keresztül ment a vasúti vonal 
felett; 5 h. o p.-kor elérte a Szajnát, 
s 5 h. 12 p.-kor a 65-ik számú erődnél 
belépett a körülövedző várvonalba. E 
helyen visszatérésre határozták el magu
kat ; a léghajó könnyűséggel megfordúlt, 
s most a lég áramlatától támogatva, 
ugyanazon ponton bocsátkoztak le, a 
melyből kiindúltak. Az út Páris felé 
47 perczig tartott, a visszamenet csak 
11 perczig. Az efféle kísérletek nézetem 
szerint igen dicséretre méltók, mert 
tudományos szellemben hajtották őket 
végre, és bizonyos sikert el is értek; 
mindamellett azt a feladatot, hogy tete
mesebb erejű szél ellen mozgassák a 
léghajót, bizonyára nem oldották meg. 
'Úgy látszik, a léghajózásban még mindig 
arra vagyunk szorúlva, hogy kenyér 
helyett kenyérmorzsákkal elégedjünk 
meg.

2. A mi a léghajó irányításának 
másik módozatát illeti, t. i. a különböző 
magasságokban található, gyakran ellen
tétes irányú légáramlatok helyes ki
választását : abban a véleményben va
gyok, hogy ezen áramlatok tüzetes és 
módszeres tanúlmányozása kielégítő 
eredményekre vezethetne. E tárgyat 
illetőleg mindekkoráig csak igen keve
set tudunk: a léghajózási tudomány 
nagy kárára a Glaisher-féle férfiak csak 
ritkák, míg a »charlatan«-ok száma lé
gió. Igaz ugyan, hogy az efféle áramla
toknak a léghajóból való tanulmányozá
sát nagyon megnehezíti az a körülmény, 
hogy ekkoráig csaknem lehetetlen 
volt a léghajót bizonyos magasságban 
állandóan megtartani. Ha bizonyos 
mennyiségű holt-súly kidobásával a lég* 
hajót a kivánt irányú áramlatig fel is 
tudjuk emelni, a hőmérséklet csekély 
változása, mely a napsugarak vagy fel

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



hők közbejötténél fogva beáll, mind
untalan megzavarja a szerkezet nagy 
nehezen elért egyensúlyát, s ennek az a 
következménye, hogy a léghajó magas
ságát is megváltoztatja. Ha e miatt 
magasabbra emelkedik, gázt kell ki
bocsátani ; ha lejebb száll, több holt
súlyt kell kidobni. így azután a gáz- és 
holtsúly készlet, melyet egy hires lég
hajós a gömb éltető nedvének nevezett, 
csakhamar fogyatékán lesz. Ezért oly 
fontosak L’Höte sikerűit kísérletei, me
lyeket 1886. augusztus hóban végzett. 
Útjában a Csatornán át egy sajátságos 
készüléket használt, a melyet vflotteur 

frein«‘nék1 azaz lebegő féknek nevezett 
el. E féknek működése kiváltkép abban 
állana, hogy segélyével a léghajót 
ugyanazon magasságban tarthatnák meg, 
ha a kellő áramlatot már egyszer el
érték. A léghajó magasságának szabá
lyozása lehetővé teszi, az előttünk még 
oly kevéssé ismert különféle légáramla
tok beható megfigyelését, és a kormá
nyok nézetem szerint jól tennék, ha e 
különféle áramlatok tanulmányozása vé- * 
gett kísérleteket szerveznének.

A léghajó háborúban való gyakor
lati hasznosításának egyik legkiválóbb 
módozata a jelzésre való alkalmazása. A 
léghajóból történő 'jelzés fő előnye az, 
hogy a jeladás nagy magasságból tétet
hetik. A szokásos jelző módszerek mind
annyian a lepányvázott léghajóhoz csa
tolt csónakból foganatosíttatnak, így pl. 
a zászlókkal vagy lámpákkal való jel
adás. De a léghajóból történő jelzés 
tetemes nagyságú gömböket kiván, me
lyek nélkül a megkivántató emelkedő 
erő elő nem állítható. Ez a körülmény 
szabja meg e módozatnak határát. Kö
rülbelül másfél évvel ezelőtt arra az 
ötletre jöttem, hogy a lepányvázott lég
hajóból lehetséges az elektromosság 
segélyével jeleket adni, mialatt a jel- ' 
adó maga lenn van a földön. így a mű
ködő egyén súlya többé nem jön kér
désbe, és a léghajónak oly méretek 
adhatók, melyek tovaszállítását nagyon 
megkönnyítik. E módozatot részletesen 
le akarom írni. Valamely tökéletesen

2 9 4  PIVÁNY

áttetsző anyagból készült és hidrogén
vagy világító gázzal töltött léggömb 
belsejében egynehány izzó-lámpa van 
elhelyezve. A lámpák vezetői össze
köttetésben vannak valamely, a talajon 
álló elektromos forrással. Az áramkörbe 
egy megszakító és záró készülék van 
beigtatva. A fény felvillanásának tarta
mát változtatván, a Morse- vagy másféle 
írási rendszer módjára jeleket adhatunk. 
A fényforrásnak a gömb belsejében s a 
gáz közepette való elhelyezése az elek
tromos világítás kifejlődése előtt lehe
tetlen lett volna. Sokan még most is 
igen veszedelmes eljárásnak fogják tar
tani, ha a gázgömb belsejébe izzó lám
pát helyezünk. Mielőtt tehát rendszerem. 
részletezésébe bocsátkoznám, néhány 
kísérletet akarok bemutatni, melyek 
meg fogják önöket győzni, hogy az izzó 
lámpa bevitele semmi veszéllyel nincs 
összekötve. Ha hidrogéngázzal telt üveg
korsó szádjába égő gyertyát dugok, á 
gáz meg fog ugyan gyuladni, de 3 
gyertya elalszik, mihelyt beljebb ta
szítom az edénybe. Látják, hogy a 
hidrogéngáz bizonyos körülmények közt 
meggyújtható ugyan, de az égést nem 
képes táplálni. A láng, melyet a korsó 
nyílásán láttak, a hidrogén és az oxigén 
atómjai közt uralkodó nagy rokon
ságnak következménye, mely atómok 
a szoba légkörében és a korsó nyílásán 
egymással határosak. Beljebb a korsó
ban a hidrogén atómjai nem találnak 
oxigénatómokat, melyekkel egyesülhet
nének. Merész állításnak látszik, de 
mindamellett mégis igaz, hogy vörösizzó 
vasat dughatunk a léggömbben lévő 
gáztömegbe, anélkül hogy ez utóbbit 
meggyujtanók. Ha önök közül e kísérlet 
megtételére bárkit is felszólítanék, bi
zonyos vagyok benne, hogy az ajánlatot 
visszautasítaná, s azt állítaná, hogy a 
gáz azonnal meggyulad, mihelyt a tüzes 
vasat a nyílásba dugjuk. S ebben igaza 
is volna, s hogy a kísérletet megtehesse, 
szükséges, hogy a léggel határos gáz-, 
réteget elkerülje. íme egy rejtvény, a me
lyet barátaiknak feladhatnak : miképen 
lehet tüzes vasat egy gázgömb közepébe
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vinni, anélkül hogy azt meggyujtsák. 
Megmutatom, hogy kell eljárni. Itt van 
egy üveggömb, melyen keresztül folyvást 
áramlik a világító gáz. Hogy ez így van, 
látják abból, hogy a gömb felső nyílásán 
kiömlő gázt meggyujtottam. Azonfelől 
egy elektromos telep sarkaiból kivezető 
drótok végeihez egy vékony platina
drótot erősítettem, s e végeket a gömb 
belsejébe helyeztem. Amint most az 
elektromos áramot e vezetéken keresz
tül bocsátom, a platinadrót fehérizzásba 
jön s a tényállás most a következő: egy 
darab fehérizzó fém minden burok nél
kül gázzal telt gömb belsejébe yan he
lyezve. Ha most az üveggolyó helyébe 
léggömböt teszünk, a platinadrót he
lyébe vasrudat, s ha eléggé hatalmas 
elektromos áramot bocsátunk a vas
rúdon keresztül, akkor a vörösizzó vas
rúd a léghajó belsejében valósítva van. 
Afc izzó lámpákban, melyeket a gömb 
belsejében alkalmaznak, egy igen finom 
szénszál lehetőleg üres üveggömb köze
pén .van, s a szénszál az elektromos 
áramtól fehérizzásig hevíttetik. De azt 

'mondhatná valaki: hát ha idővel 
a léghajóban a hidrogén- és oxigén
gázait durranó vegyülete képződik, s a 
törékeny kis lámpa hüvelye eltörik! 
Nos, ha el is törik, csak egy lámpával 
lesz kevesebb; ennyi lesz az egész baj. 
A jelenlevő oxigén ugyanis a szénszálat 
azonnal meg fogja semmisíteni, s így a 
fénye rögtön megszűnik.

Az efféle jelző gömbök elegendő 
nagyságúak, ha térfogatuk körülbelül 
4000 köblábat tesz; sőt ha kellene, még 
ennél is kisebbre szerkeszthetők. Elő
állításukra a gyantározott batiszt-szöyet 
igen alkalmas anyag. Két különböző 
módozat szerint függesztem fel belse
jükben az izzó lámpákat; az első létra- 
alakú tartón történik, melyre a lámpák 
egymás fölibe vannak függesztve. Ez 
igen czélszerű szerkezet; mert a létra 
csekély szélességénél fogva könnyen 
beilleszthető a gömb szádjába. A létra
alakú tartó vet ugyan egy kis árnyékot; 
de nézetem szerint ennek legkisebb 
jelentősége sincs; a másik felfüggesztés

ezt a csekély árnyékvetést is kizárja : 
golyóból áll, melyből különféle hajlás
szögek alatt nyúlnak ki a lámpák ; drót 
szövetű keret védi az eltörés veszélye 
ellen.

Az áramkör megszakítója, mellyel a 
váltakozó fény-kilövelléseket létrehoz
zuk, alakjára nézve hasonlít némileg a 
Morse-féle kulcshoz; de tőle mégis 
lényegesen eltérő. A közönséges Morse- 
féle kulcs, a mint a sürgönyzésben hasz
nálják, nem állhatna ellen az erős ára
mok hatásának, melyek az izzólámpák
ban szerepelnek. Az én áram-szakítóm- 
ban az érintkező felületek szénből ké
szültek ; ha elkopnak, számba sem ve
hető költséggel meg lehet őket újítani. 
A vezetékek, melyek az elektromos ára
mot a lámpákhoz viszik, lehető köny- 
nyüek legyenek ugyan, de mégis szük
séges, hogy az alkalmazott áramok ere
jével kellő arányban álljanak.

* Az elektromosság forrása a körül
ményekhez képest különféle lehet. 
Alkalmazhatunk 1; kis dinamo-gépet;
2. akkumulátor-telepet; vagy 3. galván- 
telepet. Az elektromos forrásnak mind 
eme három fajtája könnyen szállítható 
és czélszerű alakban megszerezhető. Oly 
esetekben, mikor állandó dinamo-gép a 
közel szomszédságban is található, 
akkumulátorokat tölthetünk, melyeket 
a szükséghez mérten a helyszínére 
szállíthatunk. Könnyen szállítható erő
forrást adhatna egy kis dinamó-géppel 
összekapcsolt gázmótor is. Ezt, valamint 
minden egyéb szükséges készüléket 
ugyanazon kocsira rakhatjuk, mely a 
léghajó szállítására van szánva. A gépet 
abból a gázkészletből táplálhatjuk, 
mely a gömbhöz minden körülmények 
közt megkivántató kellék. A gázfor
rás vagy szállítható gáz-generátor le
hetne, vagy különben a gáznak vas 
palaczkokban való szállítása is alkal
mazható. Ily fajta készüléket az angol 
kormány is sikerrel használ. A Talál
mányi Kiállításon egy palaczk sürített 
gáz is volt a hadügyminisztérium tár
latában.

Még egy említésre méltó alkatrésze
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van a léghajó-készüléknek, t. i. a kábel 
felgombolyítójá. Az elektromos össze
köttetés a kábel legombolyításával esz
közöltetik.

A leírt jelző rendszer jóoldalai a 
következők: Megkönnyehbíti az éjjeli 
jelzést; megkönnyebbíti a nagy  távol
ságokra való jelzést; lehetővé teszi ezt 
oly helyeken, hol a közönséges mód
szerek cserben hagynak, pl. hegyes és

erdős vidékeken; a készülék könnyen 
szállítható és egyszerű; a léghajóknak 
nagy terjedelmű messzelátható meg
világított felületük van.

P i v á n y  I g n á c z .*

* Tudós és nagytapasztalatú munka
társunknak ez utolsó dolgozata. Czikkét 
már kórágyon írta Közlönyünk számára s 
nehány hétre rá (márczius 3 9 -ikán) halála 
hírét hozta a gyászjelentés*.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

A z  1 8 8 7-IKI TELJES NAPFOGYATKO  

z á s . F l a m m a r i o n C a m i l  1-nak ná
lunk is elterjedt népszerű csillagászatában 
a napfogyatkozások összeállításában (a 
magyar fordítás 219. lapján) az olvas
ható, hogy az 1887. évi augusztus 19-iki 
teljes napfogyatkozás középponti gör
béje Magyarországon* és Oroszországon 
megy át, más szóval, hogy nálunk és 
Oroszországban teljesnek fog látszani. 
Tényleg azonban a középpontiság gör
béje »Lipcse környékéről kiindúlva,. a 
porosz és keleti német tartományokon 
keresztül • Nisni Nowgorod irányában 
halad el és a teljesség határgörbéjének,
— melyen belül tehát még teljesnek 
látható a fogyatkozás — felénk fordult 
ága Königsberg, Varsó, Odessza irá
nyában halad és így a monarchia 
északkeleti részét csak érinti, más szó
val Magyarországon már egyáltalán nem 
lesz teljes a fogyatkozás. Nem hiba 
azonban Flammarion fenti adata, hanem 
csak annak eredménye, hogy a fogyat
kozások ilyen tömeges előreszámításá

éban, —  melynek nincs kitűzött tudo
mányos czélja, hanem csak aN láthatóság 
környékét akarja kijelölni, — első meg
közelítéssel szokták beérni; ez termé
szetesen egy-két fokra ingadozó és azt 
okozza, hogy a görbe egyik-másik irány
ban eltérő a pontosabb számítással

* Az eredeti franczia szöveg 2 6 0 -ik 
lapján Ausztria van ugyan mondva, de az 
is hibás, mert azt is csak határán érinti.

kapott valódi alakjától. Látjuk a jelen, 
esetben is, hogy az előleges számítás 
csak egy keveset nyomta le délnyugat 
felé a görbét és teljesen megfelel annak 
a czélnak, hogy ez első megközelítésből 
akár pontosabb számításra ki lehessen 
indúlni, akár pedig a láthatóság helyeit 
körülbelül kijelölni.

Budapestre nézve az utolsó közelí
tésig vitt számítás szerint a fogyatkozás 
kezdete 4 óra 29 perez 30 másodpercz, 
végre pedig 6 óra 1 7 perez .0 másod
percz. Minthogy azonban a Nap aug. 
19-ikén Budapesten 5 óra 3 perczkor 
kel, azért az eleje nem lesz látható, sőt 
tekintettel a szemhatár beépített voltára 
és az alsó légrétegek tisztátalanságára, 
még a legnagyobb elsötétülés sem igen 
lesz észlelhető, mely a Nap átmérőjének
0 88-ad részére terjed és 5 óra 21 perez 
19 másodperczkor áll be.

L a k i t s  F e r e n c z .

Még v a l a m i  a  p a p í r o s r ó l . Köz
lönyünk folyó évi májusi füzetében »a 
papirosról« szóló czikkben sok igen ér
dekes újabbkori tapasztalati adat között 
vannak olyanok is, melyek bővebb meg- 
világosítását kívánatosnak tartom. Ilye
nek a kukoricza-papirosról, a papiros 
enyvezésérol és a papiros technikai 
megvizsgálásáról szólók.

Megeshetik ugyanis mással is, a 
mi egyik, nyilván kukoriczatermelo 
tagtársunkkal megtörtént, hogy a czikk 
olvasása után nagy örömmel felkért,
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