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A pöpülés kérdése.

Irta HuRMAN Ottó.

Az 1907. év elején történt, hogy a' briisseli

Zoológiai és Malakologiai Társulattól azt a

megtisztel fölszólítást kaptam, fejtsem ki az

ornirhologiára és ornithophaeuologiára vonat-

kozó nézeteimet a Társulat Annáleseiben.

Habár szükiben voltam az idnek, mégis meg-

tettem azt, a mit megtehettem s az értekezést

elküldtem Schouteden M.-hez, az Annálesek

szerkesztjéhez. Elég hosszú id múlva arról

értesített Schouteden M., hogy értekezésemet

elterjesztette a bizottságnak, a mely arra kér,

vonjam vissza értekezésemnek azt a részét, a

mely a repülés kérdésével foglalkozik, mint-

hogy evvel értekezésem sokkal egyöntetbbé

válik. Minthogy nagy súlyt fektettem a tisztán

ornithologiai részre és igen jól értettem a

belga bizottság indító okait, már csak propter

bonum pacis is visszavontam az aeronautikus

részt. Az értekezés ornithologiai része meg-

jelent az Annalesekben a következ czím alatt:

„Ornithologie moderne et Ornithophaenologie.

Annales de la Société roy. Zool. et Malacol. de

Belgique.' Tom. XLIl. 1907. p. p. 208—1'20.

Részemrl biztos voltam abban, liogy az

aeronautikus rész visszavonására vonatkozó

fölszólitás opportunisztikus okokból történt
;

mert ebben az idben érte el tetpontját az

a paroxizmus. melyet a franczia „hadilég-

hajó", a ^Patrie" élesztett föl; még higgad-

tabb angolok is már léghajótlottákat láttak

Aquila XV.

Zum Flugproblem.

Von Otto Herman.

Es war zu Anfang des .lahres 1907, dass ich

von der belgischen Gesellschaft für Zoologie

und Malacologie in Brüssel die ehrende Auffor-

derung erhielt, meine Ansichten über Orni-

thologie und Ornithophaenologie in den Annalen

der Gesellschaft zu entwickeln. Obzwar in der

Zeit beschränkt, tat ich doch, was eben mög-

lich war und sandte die Abhandlung an M.

Schouteden als Redakteur der Annalen ab.

Nach ziemlich lauger Zeit teilte mir M. Schou-

teden mit, er habe die Abhandlung dem Co-

mité vorgelegt, welches mich ersucht, jenen

Teil der Abhandlung, der sich mit dem Fhuj-

prohlem befasst, zurückzunehmen, weil hie-

durch die Abhandlung viel einheitlicher werden

wird. Da mir an dem rein ornithologischeu

Teil viel gelegen war, und ich mir die Be-

weggründe des belgischen Comités sehr gut

erklären konnte, zog ich — auch schon pro-

pter bonum pacis — den aeronautischen Teil

zurück. Die Abhandlung — ornithologischer

Teil — erschien in den Annalen unter fol-

gendem Titel : „Ornithologie moderne et

Ornithophaenologie. Annal, de la Société roy.

Zool. et Malacci, de Belgique. Tom. XLll,

1907, pp. 203 à 220."

Für mich gab es keinen Zweifel darüber,

dass die Forderung, den aeronautischen Teil

zurückzuziehen, aus Opportunitätsgründen ge-

schehen ist ; denn zu dieser Zeit erreichte

der Paroxismus, angefacht vom französischen

„Kriegsballon" — der „Patrie" — seine Cul-

mination und selbst kühlere Engländer wollten

schon Luftflotten sehen, die über den Kanal

I



li

átkelni a csatornán, a melyek pl. Londont az

ég fell pusztitották el. Mit akarhatott tehát

ekkor egy oriiiiholngus a kesely, vagy a

kondor repülésével?

De különben is minden ftt és forrott ebben

az idben a léghajózás terén : a nyugati nagy

kultnrnemzetek versenye ersen nekiindult,

még pedig — köztudomás szerint nem az

emberiség javára, hanem hadi czélokra.

Angliában már készülöfélben volt a „Nulli

secundus' hadiiéghajó, Németországban Zeppe-

lin gróf épp oly lázas, mint kimerithetet-

len tevékenységet fejtett ki, a mely folyton

ersböd hatást gyakorolt az értelmiségre és

a tömegre. Melyik "halandó remélhette tehát,

hogy kritikai vagy kételked szavát meg fog-

ják hallani'? Visszavont fejtegetéseim a követ-

kezképpen hangzottak :

„Mieltt áttérnék értekezésemnek tulajdon

képpeni tárgyára, az omithophaenologiára,

elbb még egy másik irányban szeretnék

perspektívát nyitni, hogy közelebbrl meg-

világithassam az ornithologia mélyebb tanul-

mányozásának messzire terjed reláczióit
"

„Föl kell tételezni azt, hogy az emberben.

a mióta eszmél, mindig megvolt az a vágy.

hogy a madárhoz hasonlóan repülni tudjon.

Nem akarom itt az ókor legendáit — Ikarus—
fejtegetni, hanem egyenesen áttérek a modern

törekvésre : a röpülés tudományát az ember

hatalmába keríteni. A röpül állatok közül

mindenesetre a röpül madár az. a mely szer-

vezete szerint is legközelebb áll az emberhez,

s ennél a röpülés kérdése a madártest tíziko-

mechanikai és konstruktiv alkata, továbbá az

egyes részek saját és együttes mködése követ-

keztében teljesen meg van oldva, még pedig a

képzelhet legkülönbözbb módosulásokkal, a

melyek a kolibriknak a rovarokéhoz hasonló

surrogo repülése és a kondor, valamint

nagy keaelyfajaink — Vultures — látszólag

„mozdulatlan" lebeg röpülése között fönn-

állanak. A röpülés különfélesége elssorban a

szárny alakjának — mozgató szerv — , továbbá

a fark alakjának — kormányozó szerri — és

végül a mellizomzat — motor — kölönféle-

ségeiben gyökerezik.
"

„Mindezek a módosulások a faj és egyén

táplálkozására nézve rendkívül fontosak, s ez

fliegen und ?.. B. London vom Himmel her

vernichten. Was wollte denn da ein Ornitho-

loge mit dem Fluge des (reiers oder des

Kondors ?

Überhaupt kochte und brodelte es zu dieser

Zeit schon auf dem Gebiet der Aeronautik :

der Wettbewerb der westlichen, grossen Kul-

turvölker nahm einen grossen Anlauf u. zw.

— wie es bemerkt wurde— nicht zum Wohle

der Menschheit, sondern zu Kriegszwecken.

In England war der Kriegsballon „Nulli

secundus" schon im Werden, in Deutschland

entfaltete Graf Zeppelin eine ebenso fieberhafte

als unerschöpfliche Tätigkeit, welche auf In-

telligenz und Masse eine stets grössere Wir-

kung auszuüben liegann. Welcher Sterbliche

durfte hoffen, dass sein kritisches oder skepti-

sches W^ort gehört werden wird? Meine zurück-

gezogenen Ausführungen lauteten wie folgt :

,lch will, bevor ich auf das eigentliche

Thema dieser Abhandlung, zur Ornithophae-

nologie übergehe, noch in einer anderen

Richtung eine Perspektive entrollen, um die

weitreichenden Relationen des tieferen Stu-

diums der Ornithologie näher zu beleuchten."

„Man muss annehmen, dass der Mensch,

seitdem er denkt, stets den Wunsch hegte,

dem Vogel gleich fliegen zu können. Ich sehe

davon ab, hier die Legenden des Altertums

— Ikarus — zu deuten und wende mich

direkt zum modernen Bestreben : das Problem

des Fluges in der Gewalt des Menschen zu

lösen. Der Flieger, der dem Menschen orga-

nisch am nächsten steht, ist jedenfalls der

fliegende Vogel und bei diesem ist das Pro-

blem des Fluges in der physikalisch-mecha-

nischen, konstruktiven Zusammensetzung des

Vogelkörpers und der Funktion der Teile für

sich und im Zusammenhange, vollkommen

gelöst, u. zw. in den denkbar verschieden-

sten Modifikationen, welche zwischen dem

insektenartigen Schwirrflug des Kolibri und

dem scheinbar „unbeweglichen" Schwebeflug

des Kondors, oder unserer grossen Geier —
Vultures — liegen. Die Verschiedenheit des

Fluges spiegelt sich zunächst in der Ver-

schiedenheit der Form der Flügel — treiben-

der Faktor — ; in der Form des Schwanzes

— steuernder Faktor— und im Brustniuskel—
Motor.

"

„Diese Modifikationen haben für die Er-

nährung der Art und des Individuums eine
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áll egyszersmind azon a területen is. a melyen

az adott madárfaj él és tevékenységével a

jelenségek menetére befolyást gyakorol."

„Hogy a palaearktikus ornisz keretében

maradjak, a röpül mozgás szélsségeiként

a haris — Crex crex — lassú, szinte gyámol-

talan röpülését és a füsti fecske — Hirumio

nistica — nyílsebes biztos szárnyalását emlí-

tem föl. Az els fajnál a röpülés és az arra

szolgáló szerv csak a lehetleg egyenes irány-

ban történ s valamivel gyorsabb helyváltoz-

tatásnak az eszköze, s ennek következtében

a kormány — a fark — aránylag alárendelt,

a szárny kerek, a röpülésre szolgáló izomzat

gyönge ; a láb ellenben fejlett. A füsti fecské-

nél egészen más ez a viszony. A röpülés

abszolút biztos, nyílsebes, kitartó, úgyszólván

minden fejleményre képes, s ennek követ-

keztében az egyén s a faj fönnmaradására

nézve dönt fontossága van, a mennyiben t. i.

a füsti fecske csak röptében szerezheti meg
táplálékát, s ez a röpülése kifejezést talál a

röpülés szerveiben, t. i. hosszú, hegyes szárny,

kifejlett kormány — fark — , hatalmas mell

izomzat — motor — és hatalmas felskar-

izomzat — hajtó er."

„A két szélsség közé sorakoznak a röpülés

többi módosulásai, a mint azok az illet madár-

faj életmódjálioz való pontos nlkalniazkodás

révén létrejöttek és a niiut azokat a leveg-

ben való mozgás, fizikai törvényeken alapulva,

kifejlesztette. A röpül madártestnek a leveg-

ben való haladqsa, e mozgás biztosságának

föltételei nemcsak csendes, hanem mozgásban

lev levegben is, még pedig az áramlattal

és avval szemben még vihar esetén is: mind-

ezekben nemcsak hogy megvannak azok az

abipföltételek, miként kell a röpülés kérdését

úgy megoldani, hogy azt az ember is hatal-

mába keríthesse hanem egyedül csakis ezek-

ben vannak meg".

„A végs alapföltételek után kutatva, ezek

a következképpen alakulnak : a madár a

haladási irányba testének mindig a legkes-

kenyebb felületét fordítja, vagyis szeli a

levegt; az a nagy fölület, a melyet a szárny,

hát és fark ligy alsó mint fels lapja alkot,

vízszintesen terjeszkedik el, sokféleképpen

módosítható, s az átszelt levegréteg jelenté-

sehr grosse Bedeutung und dieses gilt auch

im Räume, wo die gegebene Vogelart lebt

und in den Gang der Erscheinungen tätig

eingreift."

„Um im Kreise der palaearktischen Ornis

zu bleiben, hebe ich als Extreme der Flug-

bewegung den langsamen, beinahe unbehol-

fenen Flug des Wiesenschnarers — Crex

crex — und das pfeilartige sichere Dahin -

schiessen der Rauchschwalbe — Hirundo

rustica — hervor. Bei der ersteren Art ist

Flugorgan und Flug bloss ein Mittel zu einer

etwas beschleunigten Ortsveränderung, in

möglichst gerader Richtung, daher ist das

Steuer — der Schwanz — im Verhältnis

untergeordnet, der Flügel abgerundet, die

Flugmuskulatur schwach, der Fuss entwickelt.

Bei der Rauchschwalbe ist das Verhältnis ein

ganz anderes. Der Flug ist von absoluter

Sicherheit, pfeilschnell, ausdauernd, sozusagen

jeder Evolution fähig und dadurch zur Er-

haltung des Individuums und der Art von

wesentlicher Bedeutung, d. h. die Rauch-

schwalbe kann ihre Nahrung nur im Fluge

erlangen und dieser Flug ist im Flugapparate

ausgedrückt, u. zw. langer, spitzer Flügel,

entwickeltes Steuer — Schwanz —
,
gewal-

tiger Brustmuskel — Motor — , gewaltiger

Oberarmmuskel — Treibkraft."

,Zwischen diese beiden Extreme reihen

sich die Abstufungen des Fluges, so wie sie

der Lebensweise der betrefifenden Vogelarten

genau angepasst sind, und wie es die Loko-

niotion im Elemente : der Luft auf physika-

lischen Gesetzen beruhend, bedingt. Die Fort-

bewegung des fliegenden Vogelkörpers in der

Luft, die Bedingungen der Sicherheit dieser

Bewegung nicht nur in ruhiger, sondern auch

in bewegter Luft u. zw. mit der Strömung,

aber auch gegen dieselbe, selbst wenn sie

schon sturmartig bewegt ist: hierin sind die

Grundlagen fiii- die Lösung des Flugproblemes

auch in der Gewalt des Menschen nicht nur

enthalten, sondern einzig zu linden".

„Und wenn wir die letzten Grundbedin-

gungen suchen, so gestalten sich dieselben

wie folgt : der Vogel kehrt in der Richtung,

in welcher er sich fortbewegt, stets die schmäl-

ste Fläche der Gesamtheit seines Körpers

der Luft entgegen, mithin schneidet er die

Luft ; die grosse Fläche, welche durch Flü-

gel, Rücken und Schwanz im Avers und

r
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kenyebb ellenállás nélkül siklik Ix-niie tova
;

más szóval: a nagy fölület átsiklik a keresztiil-

szelt levegn s az áramlásban a leveghöz is

alkalmazkodik."

„Ila már uiost tudjuk, hogy a szárnyfölület

— a csuklók átellenes helyzete és a tollak

nak repülés közben való viszonya következte

lien — csai-arszerûen liajlott : továbbá azt,

hogy a fark legyezszerüen kiterjeszthet és

összecsukható, vízszintesen, szifálásnál függ-

legesen, de egyúttal ferdén is állitható, hogy

tehát kitn kormányt alkot, akkor megkaptuk

a csavar összes falkotó elemeit, ennek hajtó

erejét és a biztos kormányozhatóságot. Ha
ezenfölül azt is tudjuk, hogy a madár-

test pneumatikus, minek következtében a

madártest súlya a minimumra redukálható
;

hogy evvel szemben a mellizomzat aránylag

a képzelhet legersebb hajtó er, a mely

aránylag kis terjedelem és táplálékszükséglet

mellett a legnagyobb erkifejtéssel mködik,

akkor Ijeláthatjuk, hogy a röpülés kérdésének

oly megoldása, hogy azt az ember és az általa

alkotott mvelt társadalom is hatalmába kerít-

hesse, csak a következ alaptétel szerint tör-

ténhetik : mihelyt oly motor állitható el, a mely

saját súlyát, a hajtáshoz szükséges anyag-

mennyiséget és ezenfölül még egy kgr.-nyi

súlyt tud fölemelni a levegbe, akkor az

ember elérkezett ahhoz a kiindulási ponthoz,

a honnan az út a röpülés kérdésének reá

nézve kedvez megoldásához vezet."

„De még egy lépéssel tovább kell mennünk.

Pontosan ugyanezek az alapelvek egészen

analog módon érvényesek a hal úszására is a

vízben és a halak szervezetében is kifejezésre

jutnak. A nagy változatosság az úszás mikéntjé-

hen, illetleg az úszó szárnyak és fark alak-

jában és az úszók számában ; a hatalmas

oldalizmok mint mozgató er ; továbbá a fej-

nek ék módjára való benyomulása a közegbe
- vízbe — a lialadás irányában : az nszó-

szárnyak csavaralakja, a fark kormányzó moz-

gása : mindezek együttvéve az liszóhólyaggal

egyetemben megadják az úszás alapföltételeit,

Kevers gebildet wird, dehnt sich horizontal

aus. ist vielfach moditìzierbar und gleitet an

derselben die angeschnittene Luftschicht ohne

wesentlichen Widerstand dahin ; anders aus-

gedrückt : die grosse Fläche gleitet durch die

angeschnittene Luftschicht und passt sich

auch der bewegten Luft an."

„Wenn wir nun wissen, dass die Fläche

(1er Flügel — durch gegenseitige Gelenk-

stelliing. und das Verhältnis der Federn wäh-

renfl des Fluges— schraubenförmig gewunden

ist ; ferner dass der Schwanz fächerartig aus-

gebreitet, oder zusammengezogen werden kann,

horizontal, beim Rütteln vertikal aber auch

schief gestellt werden kann, somit ein vor-

zügliches Steuer darstellt, so haben wir sämt-

liche Hauptelemente der Schraube und ihrer

treibenden Wirkung nebst Sicherheit der

Steuerung vor uns. Unii wenn wir überdies

wissen, dass der Körper des Vogels über-

haupt Pneumatizität besitzt, welche die Re-

duktion des Gewichtes des Vogelkörpers auf

das Minimum bedeutet; dass hingegen der

Brustmuskel, im Verhältnis, der denkbar ge-

waltigste Motor ist, der bei verhältnismässig

geringer Ausdehnung und Nährung, mit grösster

Kraftentwickelung funktioniert, dann werden

wir es einsehen, dass der Fundamentalsatz für

die Lösung des Flugproblems auch in der

Gewalt des Menschen und der durch ihn ge-

bildeten Gesellschaft wie folgt lauten muss :

Sobald man einen Motor hergestellt wird, der

sein eigenes Gewicht, seine Speisung und

darüber noch ein Kilogramm in die Luft hebt

— ist der Mensch am Anfangspunkt ange-

langt, von welchem aus der Weg zur Lösung

des Flug problèmes zu seinen Gunsten führt."

..Wir haben aber noch einen Schritt weiter

zu tun. Genau dieselben Grundbedingungen

gelten ganz analog für das Schwimmen des

Fisches im flüssigen Element des Wassers,

und sie sind auch in dem Organismus des

Fisches ausgesprochen. Eihe grosse Mannig-

faltigkeit im Schwimmen, respektive der Zahl

und Form der Flossen und des Schwanzes
;

als Motor die gewaltigen Seitenmuskeln ; fer-

ner das keilförmige Eindringen des Kopfes

in das Element in der Richtung der Bewe-

gung ; die Schraubenförmigkeit der Flossen,

die Steuerbewegung des Schwanzes : das alles

zusammen, inklusive der Schwimmblase, lie-

fert die Grundbediugungeu des Schwimmens



valamint azt a/, elvet, a melyen a csavar-

hajók, különösen ])edig- a tenger alatt Járók

alapulnak."

„.Alig tudiiiik csodálatosabb dolgot elkép-

zelni annál az érintkezési pontnál, a mely a

természetben a madár és hal között iiuitat-

kozik. Londonban 1905-ben a IV. nemzetközi

madártani kongresszus idejében az állatkert-

ben különböz buvármadarakat láttam átlátszó

akváriumokban, köztük egy Sjihaeniscus-îâjt,

a melynél a szárny már a hal úszójának

mködését.végzi s ehhez képest át is alakult.

A mint apró halakat dobáltak az akváriumba,

a SjiJieniscus fejest beleugrott a vizbe s oly

mozdulatokat végzett, a melyek középen állot-

tak az úszás és röpülés között, de mégis inkább

az utóbbihoz hasonlítottak; a lál)ak a kormány-

zás munkáját végezték A madár a víz alatt

^úszóröpülést" végzett s éppen evvel az „úszó-

röpüléssel" föltétlen biztossággal ragadta meg

prédáját."

„Mindaz, a mit az liszásra és röpülésre

vonatkozólag eddig kifejtettem, tökéletesen

megfelel azoknak a törvényeknek, a melyeket

minden idk legnagyobb tizikusai megállapí-

tottak ; a madarak repülésére nézve pedig

különösen Helmholtz.* a mikor kifejti, hogy

a nagy ragadozók — Viiltur — röpülése a

tetpontot alkotja és az emészt szerv leg-

nagyobb egyszerségével függ össze, mely

utóbbi viszony a testsúly csökkenését jelenti

a röpülés elnyére."

„Ha már most ezekkel szemben megnézzük

modern léghajósaink óriási léggömbjeit. de

egyúttal a merev fölületekkel bíró .. aeroplán "-

okát is és azután gondolunk azokra a tör-

vényekre, a melyeket a minden idk és kultur

nemzetek legnagyobb tizikusai állapítottak meg
a fölületnek a leveg ellenállásához való viszo-

nyáról, úgy a XX. század legnagyobb tévedé-

seivel állunk szemben és elbámulunk azon.

und auch das Prinzip, worauf das Schrauben-

scliiir und ganz besonders das unterseeische

beruht".

„Man kann sich kaum etwas Wundervol-

leres denken, als den Berührungspunkt zwi-

schen Vogel und Fisch, wie er in der Xatur

besteht. Zur Zeit des IV-ten internat. Orni-

thologischen Kongresses 1905 in London

waren im zoologischen Garten verschiedene

Tauchervögel in durchsichtigen Aquarien zu

sehen, darunter Spheniseus. bei dem die

Flügel schon den Dienst der Flossen des

Fisches versehen und auch darnach umge-

formt sind. Sobald ins Aquarium kleine Nah-

rungsfische gelassen wurden, stürzte sich der

Sphaeniscus kopfüber ins Wasser und führte

Bewegungen aus, welche die Mitte zwischen

Schwimmen und Flug einhielten, aber doch

mehr dem letzteren ähnlich waren ; die Fusse

versahen den Dienst des Steuers. Der Vogel

bewegte sich im „Schwimmflug" unter Wasser

mit grösster Leichtigkeit und ergriff die Beute

eben im „Schwimmflug" mit absoluter Sicher-

heit."

, Alles das, was über Flug und Schwimmen

hier dargelegt ist, entspricht vollkommen den

Gesetzen, welche die grössten Physiker aller

Zeiten festgestellt haben ; hinsichtlich des

Fluges der Vögel ganz besonders Helmholtz,*

wo er ausführt, dass der Flug der grossen

Raubvögel — Vultur — den Gipfelpunkt

bildet und im Zusammenhange steht mit der

höchsten Einfachheit des Verdauungsappara-

tes, welch letzteres Verhältnis die Verminde-

rung des Körpergewichtes, zugunsten des

Fluges bedeutet."

„Wenn wir diesem gegenüber die Riesen-

ballons unserer modernen Aeronauten, aber

auch die „Aeroplane" mit starren Flächen

betrachten und an die, durch die grössten

Physiker aller Zeiten und Kulturvölker fest-

gestellten Gesetze des Verhältnisses von Fläche

und Luftströmung denken, so stehen wir

den grössten Irrtümern des XX. Jahrhunderts

gegenüber und staunen dass z. B. das

Helmholtz : Über ein Theorem geometrisch ähn-

liche Bewegungen fliissi?er Körper betreffend, nebst

Anwendung auf das Problem Luftballons zu lenken.

Wissensch. Abhandlungen, Leipzig 1882. V. ö. egy-

úttal: Herman Otto: Der Vogel und die Flugmaschine,

Monatschrift d. Ges z. Schutze d. Vogelwelt 1897.

' Helmholtz : „Über ein Theorem geometrisch

ähnliche Bewegungen fliis.siger Körper betreffend, nebst

Anwendung auf das Problem Luftballons zu lenken.

Wissensch. Abhandlungen, Leipzig, 1882. Vgl auch:

Otto Herman : „Der Vogel und die Flugmasehine'

in Monatschrift der Ges. zum Schutze der N'ogel-

welt. 1897.
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hogy pl. „a gondolkozók nemzete", a nuíly az

euiberiségnek egy Gauss-í és Hhlmhoi.tz-oi adott,

várakozásokat fzött Zkppelis gróf óriási lég-

hnjójához, holott érvényes az a tétel : minél

nagyohl) a léggömb, annál könnyebben válik

a leveg hullámok játékszerévé és pedig lég-

hajóssal, kormányngal és motorral együtt !"

„A madártannak és általában a/, állatvilág

röpül alakjaira vonatkozó anatómiának beha-

tóbb tanulmányozása lehetetlenné tette volna,

hogy ily tévedések elfordulhassanak."

„Egy alapvet tételt kell itt hangsúlyozni :

valamint a hajónak és tovább haladva, a viz

alatt járó hajónak kérdését csak a hal szer-

vezete alapján sikerült megoldani, éppen ügy

az igazi repülgép kérdését is csuk akkor

fogják sikerrel megoldani, ha a madár szerve-

zetét veszik alapul. Ezen mitseni változtatnak

a „hadi léghajók eredményei", minthogy ezek

az eredmények a csöndes leveghöz vannak

mint föltételhez kötve."

Ez volt értekezésemnek az a része, a melyet

a Soc. roy. Zoologique et Malacologiqne Bel-

gique bizottságának kívánságára visszavontam.

Eöviddel ezután azonban megkezddött az elég-

tételek sorozata.

Egy szép napon egy szélroham kiragadta

a büszke „Patrie" léghajót egy kis hadsereget

alkotó franczia katonák kezébl. A „Patrie"

északnak vette útját, angol földön letörte

csavarjának egyik hajtó szárnyát, azután foly-

tatta útját észak felé — és többé nem mutat-

kozott 1

Nagyon sokat beszéltek és írtak az okokról,

de csak egy dolog bizonyos, az t. i., hogy a

katasztrófa egész lefolyása megfelelt a fizika

természeti törvényének.

Ugyanaz a sors érte a „Nulli secundus"

angol hadi léghajó-óriást, szintén 'egészen

törvényszeren.

A készülfélben lév „Zeppelin" érdekében

általános kikérdezés indult meg. Valamennyien

arra szavaztak, hogy a dolog sikerülhet, kivéve

HiRAM MAxm-ot, a ki bátran kimondta, hogy

Zeppelin gróf kiindulási pontja téves és hogy

a kérdést csak az aeroplán oldhatja meg. Ezt

az igaz szót azonban a fokozódó paroxismus-

ban nem hallották; — nem csoda! — hiszen

a dolog a nemzeti büszkeséget, a versengést

a legnagyobb mértékben fölidézte.

„Volk der Denker", welches der Men.>íciiheit

einen Gadsw, einen Hklmholtz schenkte, Erwar-

tungen an Gr«/' Zeppelins Riesenhallon knüpft,

wo doch der Satz gilt : je riesiger der Ballon ,

desto leichter ist er das Spielzeug der erregten

Lüfte, II. zw. samt Aeronaut. Steuer und Motor!"

„Ein tieferes Studium der Ornithologie und

überhaupt der Anatomie der fliegenden For-

men des Tierreiches, hätte das Aufkommen

dieser Irrtümer unmöglich gemacht."

„Ein Fundamentalsatz hat hier zu lauten :

so w'ie das Problem des Schiffes und weiter

des Unterseebotes im Elemente, dem Wasser,

nur auf Grund des Baues des Fisches gelöst

wurde, wird auch das Problem des wirklichen

Flugapparates in seinem P^lemente. der Luft,

nur auf Grund des Baues des Vogels gelingen.

Hieran ändern die „Erfolge" der „Kriegs-

ballons" nichts, denn diese Erfulge sind an

die Bedingung der ruhigen Luft geknüpft.''

So lautete der Teil meiner Abhandlung,

den ich auf Wunsch des Komitees der Soc.

roy. Zoologique et Malacologique Belgique

zurückgezogen habe. Kurz darauf begann

aber die Reihe der Satisfaktionen.

Eines Tages riss ein W'indstoss das stolze

Luftschiff „Patrie" aus den Händen einer

kleinen Armee von französischen Soldaten.

Die „Patrie" nahm ihren Flug nach Norden,

stiess auf englischem Boden einen Flügel der

Schraube ab und nahm dann die Richtung

weiter nordwärts — auf Nimmerwiedersehen!

Es wurde sehr viel über die Ursachen

gesprochen und geschrieben, aber nur eines

steht fest, dass der ganze Verlauf der Kata-

strophe vollkommen dem physikalischen Natur-

gesetz entsprochen hat.

Das nämliche Schicksal ereilte den eng-

lischen Kriegsballon-Koloss „Nulli secundus",

auch ganz gesetzmässig.

Hinsichtlich des im Werden begriäenen

„Zeppelin" ist eine Umfrage geschehen. Alle

Stimmen gab^i die Möglichkeit des Gelin-

gens zu, mit einziger Ausnahme von Hir.am

Maxim, der es kühn aussprach, dass der Aus-

gangspunkt des Grafen Zeppelin ein irriger

und dass die Lösung des Problems vom

Aeroplán zu erwarten ist. Das richtige Wort

wurde aber im steigenden Paroxismus über-

hört ; kein Wunder ! wurde doch der National-

stolz und die Rivalität im höchsten Grade

gereizt.
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A mint unnak iil(\jén a Mais-niezòn száz-

ezer torokból ugyanaz az egy lelkesült és

zúgó kiáltás „le dirigeable'" hangzott föl. mikor

a „Patrie" megjelent a levegben és néhány

mutatványt végzett, éppen ligy a ZEPPELiN-féle

alumiiiium-léggömböt is a legnauyobb lelke-

sedés kiáltásai követték végig ama híres hosszú

lit alkalmával, a mikor azután a kitzött vég-

ezel helyett Echterdingbe érkezett, a iiol az

a fatális, elre nem látott szélroham kere-

kedett föl. a mely elragadta a léggömböt és

végtére is a tzhalálba kergette, még pedig

mindezt teljesen annak a természeti törvény-

nek megfelelen, a mely a légáramlatnak a

fölületre gyakorolt nyomására vonatkozik.

Csak azt akarom még itt fölemlíteni,

hogy a német „Farcevalt" is tépi a

vihar.

Ezután csak az egész rövid magyarázattal

kisért fizikai törvényt akarom ideiktatni, a

mely a léggömbökre nézve fönnáll és a követ-

kezképpen hangzik :

A légáramlaUik ereje a lineáris méretek négy-

zetével (tehát a fölülettel) arányos.

Már most tiszta sor, hogy ha az emel er
fokozása érdekében megnagyobbítják a lég-

hajó méreteit, akkor egyúttal nagyobbá válik

a fölület is és fokozódik « légáramlatok erejé-

nek hatása^ a mi azután maga után vonja azt,

hogy aránytalanságok keletkeznek a léghajó

és motor valamint a kormány között. Erre az

aránytalanságra vezethet vissza mindaz, a

„törött" vagy „elhajlott rúd" és egyéb elrom-

lott alkatrész, az eltörött csavarszárny stb., a

melyek következtében már számtalanszor le-

zuhantak a léghajók, vagy a legjobb esetben

is leszállásra kényszerültek.

A motornak, a hajtó és kormányzó készü-

léknek a megersítése abból czélból, hogy

nagyobb ellenállást tudjanak kifejteni, csakis

az emel cs rovására történhetik, vagyis

annak a tehernek a rovására, a mely nélkül

a léghajónak tulajdonképpen semmi czélja

sincs. Az aránytalanság tehát itt kölcsönös.

Azok számára, a kik a törvényt ismerték,

elég volt egy tekintet a léghajók fényképeire,

a melyek egy óriási ,,kolbász"-t ábrázoltak,

a melyen két „szúnyog" helyezkedett el, a

melyeknek az lett volna a föladatuk, hogy

az óriást még lázongó levegben is hajtsák

Gleichwie seinerzeit vom Marsfelde aus

hunderttausend Kehlen ein einziger begei-

sterter, brausender Ruf: „le dirigeable!!"

erscholl, als die „Fatrie" in den Lüften er-

schien und einige Manöver vollführte, erschollen

auch die Rufe höchster Begeisterung auf dem

ganzen Wege, den die berüiimte Dauerfahrt

des Aluminium-Ballons „Zeppelin" verfolgte,

um aber statt ans Ziel, nach Echterdingen

zu gelangen, wo sich der fatale unvorgese-

hene Windstoss erhob, den Ballon ergrifl',

fortriss, um ihn schliesslich in den Feuertod

zu treiben, u. zw. alles vollkommen dem

Naturgesetze gemäss, welches dem A'erhältnis

zwischen Luftströmung und Fläche entnom-

men werden kann.

Es sei hier noch erwähnt, dass auch dem

deutschen Kriegs-Ballon „Parceval" der Sturm

mitspielt.

Ich will nun das ganz bündig kommen-

tierte physikalische Gesetz hierherstellen, es

lautet hinsichtlich der Ballone wie folgt :

Der Druck der Luftströmmig ist proimr-

tionell dem Quadrate der linearen Grössen-

verhältnisse {d. i. der Fläche).

Es liegt nun auf der Hand, dass so oft der

Ballon zugunsten der Tragfähigkeit ver-

grössert wird, so oft wird eigentlich die Fläche

ausgedehnt und die Wirkung des Druckes der

Luftströmung verstärkt^ woraus folgt, dass auch

eine Disproportion des Motors und der Steue-

rung zum Ballon eintritt. Dieser Disproportion

sind alle die „gebrochenen", ferner „verbo-

genen Stangen" und sonstigen gerissenen

Bestandteile, abgebrochenen Schraubenflügel

u. s. f. zuzusclireiben, welche die Ballone

schon unzählige Male zum Sturz brachten,»

im günstigen Falle zum Niedersteigen zwangen.

Wird der Motor, der Treib- und Steuer-

apparat verstärkt, um einen grösseren Wider-

stand zu leisten, so kann das nur auf Kosten

der Tragfähigkeit geschehen, also jener Be-

lastung, ohne welche der Ballon eigentlich

keinen Zweck hat. Die Disproportion wird

also gegenseitig.

Es genügte ja übrigens für jene, die das

Gesetz kennen, nur ein Blick auf die photo-

graphischen Bilder der Ballone, welche eine

kolossale „Wurst" darstellten, woran zwei

„Mücken" sassen, welche den Koloss treiben

und steuern sollten, u. zw. auch in erregter
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és kormányozzák. De e nélkül is «rondolni

kellett a szélrohamra, a mely váratlanul és

bármikor keletkezhetik, s ezt a kolbászt nem

csak elragadhatja, hanem egyúttal forgathatja

is. Miként tudták volna ezt megakadályozni

ezek a szunyegszerü hajtó és kormányzó

készülékek .... V I Nem történhetett más,

minthogy minden elszakadt, meghajolt és

eltörött.

A repül keselynél a szárnyak, a hatalmas

mell és a fark alakjában látható a hajtó és

kormányzó szerkezet a melynek minden egyéb

alá van rendelve I Az a felület, a melyet a

madár a légáramlatoknak nyújt, a képzelhet

legkisebb, nem több :

Lnft. — Und ausser dem Blick entstand noch

der Gedanke an den Wiudstoss, der auch

unversehens und immer anheben kann, die

Wurst nicht nur fortreissen. sondern auch zu

rollen vermag !— Was wollten da die mücken-

hafteu Treib- und Steuerapparate schallen ? !

Es musste alles reisseu. alles verbogen, ge-

brochen" werden.

Beim fliegenden Geier zeigt der Blick in

Gestalt der Flügel und der gewaltigen Brust,

dazu der Schwanz die Gewalt der Treif)-

und Steuerkraft, der alles andere untergeord-

net ist ! — Die Fläche, welche der Vog«l

der Luftströmung bietet, ist die denkbar ge-

ringste, nicht mehr als :

1. kép. A madár képe, élrl. — 1. Fig. Der fliegende Vogel im Stich.

ennél.

Talán nem lesz egészen érdektelen meg-

tudni azt, hogy milyen fölfogás uralkodik a

..hadi léghajóról" Magyarország és Ausztria

magas katonai köreiben.

A Delegácziü 1908. évi október 23-iki

ülésén Szemere Miklós delegátus nyilatko-

zatot kért a hadügyminiszter képviseljétl,

Hoffmann altábornagytóla hadiléghajókra vonat-

kozólag, s erre nézve a következ kijelentést

kapta : ^Minden eredmény daczára is ma
még ott vagyunk a kormányosható léghajóval,

liogy belátható idben alig érhet el annak

iladi czélokra, való alkalmazhatósága. A leg-

fbb követelmények : a föl- és lessalo állomá-

soktól való függetlenség, függleges és elenged

'magasságba való fölemelkedés, párhuzamos

röpülés a föld felszínével és megfelel emd
képesség még megköselítöleg sincsenek elérve."

Itt v.in az a pont, a hol az aeroplan-x&

reátérhetek.

HiRAM Maxim mint tudjuk, az aeroplanh&ií

látja a jövend repülgépét és igaza van.

Ha megmaradunk a már fennt kifejtett

alapelv mellett, hogy röpülés kérdését az

emberre nézve csakis a madárröpülés elvei

alapján lehet megoldani, akkor be kell lát-

nunk, hogy az új aeroplánok közül ezid-

szerint a FARMAN-féle az. a mely leginkább
[

soviel.

Es ist vielleicht nicht ganz ohne Interesse,

zu erfahren, welche Auffassung hinsichtlich

der , Kriegsballone " in hohen Militärkreisen

Ungarns und Österreichs herrschen. In der

Delegationssitzung vom 23. Oktober 1908

apostrophierte Nikolaus von Szemére den Ver-

treter des Kriegsministers FML. Hoffmann in

Sachen der Kriegsballone und erhielt fol-

gende Aufklärung :

„Trotz aller Erfolge steht die Frage des

lenkbaren Luftschiffes heute noch so. dass

seine Verwendbarkeit für militärische Zwecke

in absehbarer Zeil kaum erreicht sein Avird.

Die wesentlichsten Bedingungen : Unabhän-

gigkeit von Aufstieg- und Landungsstationen,

senkrechter, genügend hoher Aufstieg, paral-

leler Flug zur Erdoberfläche und entsjirechende

Tragfähigkeit sind nicht einmal annähernd

erfidlt."

Hier ist der Punkt, wo ich mit dem Aero-

plán einsetzen kann.

HiR.\M Maxim vindiziert — wie wir wissen— in

Sachen der Flugmaschine, die Zukunft dem

Aeroplán, u. zw. ganz richtig.

Wenn wir an dem schon oben entwickelten

Grundsatze festhalten, dass das Flugproblem

für den Menschen nur auf Grund der Prin-

zipien des Fluges des Vogels gelöst werden

kann, so müssen wir zugeben, dass unter

den neuen Aeroplanen jener Fakmans sich der
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közeledik a madár alakjához, körülbelül a

gólyáéhoz, a mely elre kinyújtott nyakkal

és hátranyujtott lábakkal röpül. Farman

gépének elején és a hátsó részén tényleg

van szabályozó nyúlvány ; a két vége között

középen vannak kifeszítve a röpül (tartó) és

kormányzó felületek és az egész hosszúság

középpontján pedig — akárcsak a madár mell-

izma — van a motor és az ,,a\datikus" helye,

tehát a teher. A fiületek vagyis az aero-

plánok azonban merevek, holott a madár

Gestalt nach dem Vogel, beiläufig des Storches,

am meisten nähert, welcher Vogel mit nach

vorne ausgestrecktem Hals und nach hinten

ausgestreckten Beinen fliegt. Farmans erster

Apparat hat in der Tat nach vorne und nach

hinten einen regulierenden Verstoss ; in der

Mitte zwischen beiden Enden sind die Flug-und

Steuerflächen ausgebreitet und in der Mitte

der Länge — gleich dem Brustmuskel des

Vogels — liegt der Motor und sitzt der ,Avia-

tiker", also die Last. Die Flächen Aero-

kép Lilienthal Ottó az ugrás pillanatában. — Fig. 2. Otto Lilienthal im Absprung begriffen.

szárnyfölülete a csuklók segélyével sokféle-

képpen módosítható, s ez a légáramlatok

legyzésénél rendkívül fontos, mert a fölület

mindig az áramlatnak megfelelen módo-

sul. Ezeket a módosulásokat sokszor egészen

közelrl, a szél ellen küzd galamboknál figyel-

hetjük meg. Ennek a tulajdonságnak nyoma

sincs a legújabb aeroplanokon és ez az oka

annak, hogy az a szélroham, a mely alulról

kapja meg az aeroplánt, éppen úgy dobá-

lózik vele, mint a merev keretre kifeszített

papirossárkánynyal. Szegény Lilienthal — 2-dik

kép — megható szavakkal írja le azokat az-

érzelmeit, a melyek aeroplánján meglepték,

valahányszor az a légáramlat következtében

Aquila XV.

plane — sind aber unveränderlich, wogegen

jene des Vogels — die Flügel — mit Hilfe

der Gelenke vielfach modifizierbar sind, was

bei derBesiegung der Luftströmung von grösster

Bedeutung ist, weil die Flügelfläche, dem

Strome entsprechend, modifizierbar ist. Wir

können diese Modifikationen oft aus grosser

Nähe bei gegen den Wind ankämpfenden

Tauben l)eobachten. Von dieser Eigenschaft

besitzen die neuesten Aeroplane gar nichts

und daher kommt es, dass der Windstoss, der

das Aeroplán mehr von unten packt, dasselbe

genau so schleudert, wie den auf steifen

Rahmen gespannten Papierdrachen. Der arme

Lilienthal beschreibt mit ergreifenden Worten

II
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himbálózni kezdett. Vakmerségéért meg is

lakolt.

A diiüimikus röpiilögép föltételeinek kifej-

lesztési iránya tehát: a niótor megersítése

és a fölületek tetszés szerint való állíthatása.

Már most meg kellene próbálkozni avval a

kísérlettel, hogy ezeknek a nézeteknek mathe-

niatikai alapot adjunk ;
igen alapos okaim

vannak azonban arra nézve, hogy ettl tartóz-

kodjak. Az a „repül kerék'', a mit Wellmer

osztrák mérnök szerkesztett, tudvalevleg az

osztrák mérnökök és építészek képzelhet

legfényesebb areopágja eltt lett bemutatva,

és matematikailag pontosan ,.be lett bizo-

nyítva", hogy egy WELLMER-féle röpülgép két

ember számára 150Ü, nyolcz ember számára

6400 kilogramm súlyú lesz — a gyakorlati

kivitelben azonban a WELLMER-féle gépek nem

akartak röpülni : elmozdithatatlanul ott ragadtak

a földhöz. S a sok port fölvert WELLMER-féle

elméletre nézve is áll a költ szava:

Terméketlen, oh ember, minden elméleted,

Egyedül csak az életfája zöldéi örökké:

dönt a sikerült kísérlet ! Martin Lajos, ma-

gyar feltalálónk, a midn a , lebeg szár-

nyat" apróra eldemonstrálta, így kiáltott fel:

„Minden rendben van, most már csak a motor

kell". Igen, éppen csafc a motor .' Az indukczió,

a tapasztalás nehéz útja : a röpülés föltéte-

leinek magán a madáron való pontos kiku-

tatása, még hiányzik !

Benyujtatott 1908 október 27-én.

Pótlék.

Az Echterdingen óta fölmerült u. n. eredmények

semmit sem változtatnak a czikken.

Budapest, 1908 november 20.

H. 0.

die Gefühle, welche ihn auf seinem Aeroplán

beschlichen, sobald dasselbe durch den Luft-

strom ins Schwanken gebracht wurde. Er hat

seine Kühnheit gebüsst.

Die Entwickelung der Bedingungen des

dynamischen Flugapparates hat also in der

Richtung der Verstärkung des Motors und in

der Verstellbarkeit der Flächen zu geschehen.

Es wäre nun angezeigt den Versuch zu

wagen, diesen Anschauungen eine mathema-

tische Grundlage zu geben ; ich habe aber

sehr gewichtige Gründe mich dessen zu ent-

halten. Das .Segelrad" des österreichischen

Ingenieurs Wellmer wurde bekanntlich vor

dem denkbar glänzendsten Areopag öster-

reichischer Ingenieure und Architekten de-

monstriert und es wurde mathematisch genau

„bewiesen", dass ein Flugapparat, nach dem

System Wellmer, für zwei Menschen 1500

Kilogramm, für acht Menschen G400 Kilo-

gramm Gewicht haben würde— in der prak-

tischen Ausführung wollten die Apparate

Wellmers nicht fliegen : sie hafteten am Erd-

boden, unverrückbar. Und über dem grossen

Lärm, den Wellmers Problem schlug, erschien

das Dichterwort :

Grau, mein Freund, ist alle Theorie,

Grün ist allein des Lebens goldner Baum: *

das gelungene Experiment! Der ungarische

Erfinder, Ludwig Martin, rief, als er seinen

„schwebenden Flügel" bis ins geringste Detail

mathematisch demonstriert hatte, aus: „Alles

ist in der Ordnung 1 jetzt fehlt nur mehr der

Motori" Ja, der Motor! — Die Induktion,

der schwere Weg der Erfahrung : das genaue

Erforschen der Bedingungen des Fluges am
Vogel selbst, fehlt noch !

Eingereicht am 27. Oktober 1908-

Nachtrag.

Die seit Echterdingen aufgetauchten s. g. Erfolge

ändern an dem Artikel nichts.

Budapest den 20. November 1908.

0. H.


