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ELŐSZÓ ÉS VISSZAPILLANTÁS.

Az 186.. évben az egész világot rendkívüli izgatottságba 
hozta egy tudományos vállalat, mely a tudományos élet törté
netében páratlanul áll. A Gun-club tagjainak, — ez a Gun- 
club a tüzérek egylete volt, mely Baltimoreban alakult az 
amerikai háború befejezése után, — nos hát a Gun-club tagjai
nak az az ötlete támadt, hogy a holdba golyót röpítenek, s így 
összeköttetést létesítenek a föld és hold között. Az egylet elnöke, 
Barbicane, ki e vállalatot megindította, minekutána a Cam
bridge! Observatorium csillagvizsgálóinak tanácsát meghall
gatta, minden intézkedést megtett, a mi szükséges vala arra 
nézve, hogy a szakférfiak által megvalósíthatónak ítélt tervet 
szerencsésen végrehajtsa. Miután nyilvános aláírás révén mint
egy 30 millió frankot összegyűjtött, megkezdé óriási munkálatait.

Az Observatorium tagjai által jóváhagyott terv alapján az 
ágyút, mely a golyót majdan a holdba fogja röpíteni, oly 
területen kellett felállítani, mely 0 és 28° északi vagy déli 
szélesség alatt fekszik, hogy a zenith-ponton álló holdba lehessen 
czélozni; továbbá a golyónak másodperczenkint 12,000 yardnyi 
kezdő-sebességet kellett adni. Ha a golyót deczember 1-én 
tizenegy óra előtt 18' és 20"-kor röpítették ki, úgy annak négy 
nap múlva, deczember 5-dikén, éjféli 12 órakor éppen akkor 
kellett a holdba érkeznie, mikor az a földhöz legközelebb állott, 
még pedig 86,410 franczia mérföldnyire a földtől.

A Gun-club legszámottevőbb tagjai: Barbicane elnök, 
Elphiston őrnagy, Maston J. T. titkár és más tudósok néhány
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szór gyűlést tartottak, melyben a golyó formáját és anyagát, 
az ágyú 'minéműségét és szerkezetét, a lőpor minőségét és 
mennyiségét megbeszélték. Elhatározták : 1. A golyó legyen 
üreges, és alumíniumból készüljön, 108 hüvelyk átmérővel 
bírjon, falai 12 hüvelyk vastagságúak legyenek, és 19,250 
fontot nyomjon. 2. Az ágyú öntött-vasból készült Columbiád 
legyen ; 900 láb hosszú s közvetlenül a földbe öntsék. 8. Töl
tésére 400,000 font lőporgyapotot használjanak, mely a golyó 
alatt 6 milliárd liter gázat fejleszt, evvel a röpítő erővel könnye
dén fellökheti a golyót a holdba.

Miután ezeket a kérdéseket tisztázták, Barbicane Murchison 
mérnök segélyével Floridában választott ki olyan helyet, a 
mely 27° T északi szélesség és 5° 7' nyugati hosszúság alatt 
fekszik, a hol bámulatraméltó munkálatok útján hozzá kez
dettek a Columbiád öntéséhez. Sikerült is tökéletesen.

így állottak a dolgok, midőn valami közbejött, a mi a 
vállalatot százszorta érdekesebbé tette. Egy párisi fantaszta, 
szellemes és vakmerő művész, kívánta és vállalkozott reá, 
hogy egy golyóba zárkózva, megteszi az utat a holdba, hogy a 
föld bolygója körül tudományos vizsgálatait megtehesse. Ezt 
a félelmet nem ismerő kalandort Ardan Mihálynak hívták. 
Mikor Amerikába érkezett, rajongó lelkesedéssel fogadták őt, 
népgyűléseket tartottak, diadalmenetben a vállaikon hordozták 
őt körül; kibékítette Barbicane elnököt halálos ellenségével, 
Nicholl kapitánynyal, s mind a kettőt rábeszélte, hogy vele 
együtt tegyék meg az utat a lövegben.

Az ajánlatot elfogadták, a golyó alakját megváltoztatták. 
A löveget henger-kúp alakúvá formálták. E légkocsit erős 
szerkezettel tették alkalmassá arra, hogy az elindulás alkal
mával nyilatkozó ellenlökés erejét kiállja ; egy évre szóló élelmi
szert, nehány hónapra elegendő vizet s nehány napra való 
gázat helyeztek el benne. Egy magától működő készülék állí
totta elő és szolgáltatta a három utasnak szükséges levegőt. 
Ezzel egyidejűleg felállíttatott a Gun-club a Szikla-hegy leg
magasabb csúcsán egy óriási teleskopot, hogy ennek a segít-



gégével a löveg útját a világűrben szemmel tarthassák. Minden 
rendben vala és használatra készen. November 80-dikán, a 
meghatározott órában, töméntelen nézőközönség szemeláttára 
elindultak. Ez volt az első eset, hogy három emberi lény abból a 
czélból hagyta el a földet, hogy a világűrbe felszállton, csak
nem teljesen meggyőződve arról, hogy czéljükhöz eljutnak. 
Ennek a három vakmerő utazónak : Ardan Mihálynak, Barbi- 
cane elnöknek és Nicholl kapitánynak az utat a holdig 97 óra 
18' és 20" alatt kellett megtenniük. Következésképpen a hold 
tányérának fölületére csak deczember 5-ikén, éjféli 12 órakor 
érkezhettek, éppen abban a pillanatban, mikor a hold meg
telik, nem 4-dikén, a mint azt nehány rosszul értesült újság 
közölte.

Ámde valami váratlan jelenség következett be : a Colum
biád által okozott rázkódás múlhatatlanul megzavarta a lég
kört, mert rengeteg tömeg párázatot halmazott fel. Ez a jelen
ség általános megbotránkozást keltett, mert a holdat nehány 
éjszakán át nem lehetett látni. Maston J. T., a három utasnak 
érdemes és bátor barátja, a Sziklahegyre sietett, hogy a Cam
bridge! Observatorium tiszteletreméltó igazgatójának, Belfast 
J.-nak, legyen kivel beszélgetnie, mert hát Longs Beákon, 
hol az óriási teleskop, mely a holdat két mérföld távolságban 
mutatta, fel vala állítva, figyelemmel akarta kísérni vakmerő 
barátjainak az útját.

A légkörben összetorlódott felhőtömeg deczember 5, 6, 7, 
8, 9 és 10-dikén mindennemű megfigyelést megakadályozott. 
Már arra gondoltak, hogy a jövő év január harmadikáig kell a 
megfigyelést elhalasztani, mivelhogy a deczember 11-dikén 
utolsó negyedébe lépő hold tányérának folyton kisebbedő 
részét mutatja csak, a mi éppenséggel nem volt elegendő arra 
nézve, hogy a löveget nyomon kövessék.

No de végre egy hatalmas vihar, általános megelégedésére 
az embereknek, a deczember 11-dikéről 12-dikére menő éjjel 
elűzött a légkörből minden felhőt, s a holdnak félig megvilágított 
tányéra az ég sötét hátteréből tisztán kiragyogott.
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Ugyanezen az éjszakán egy távirat érkezett, melyet Belfast 
és Hasten urak küldöttek Longs-Peak állomásról a Cambridge! 
Observatorium igazgatóságához.

És mi volt annak a táviratnak a tartalma? Jelentette, hogy 
deczember 11-dikén, este 8 óra és 47 perczkor a Stone’s Hűi
ben kilőtt löveget Belfast és Maston urak meglátták. A löveget, 
nem tudni mi okból, valami eltérítette az útjáról s így nem ért 
czéljához, ámde elég közel jutott hozzá, s így a hold vonzó 
ereje lekötve tartja ; egyenes pályája körforgássá változott át, 
e szerint bolygóvá lett, mely a hold körül elliptikus pályán 
mozog.

A távirat pótlásul azt is hozzá teszi, hogy ennek az új csillag
zatnak elemeit kiszámítani nem lehetett, és csakugyan három 
különböző irányból eszközölt megfigyelésre van szükség abból 
a czélból, hogy elemeit meg lehessen határozni. Továbbá — 
értesít a távirat — a lövegnek a holdtól való távolsága körül
belül 2888 mérföld «lehet», vagyis 4500 lieu.

A távirat e kettős föltevéssel végződött : Vagy legyőzetik 
a hold vonzó ereje, s az utasok czélhoz jutnak ; vagy tovább 
halad a löveg változatlanul a pályáján és folytatja évszázadokig 
körútját a hold körül.

Mi történnék akkor az utasokkal? Igaz ugyan, hogy élelmi- 
szerök volna egy ideig; de föltéve azt, hogy vakmerő vállalatuk 
sikerül, hogyan jönnek vissza? Egyáltalában visszajöhetnek-e 
valaha? Lehetne-e tőlük értesítést kapni? Ezek a kérdések 
foglalkoztatták a szenvedélyes közönséget; ezek foglalkoz
tatták a kor legtudósabb íróit.

E pontnál valami megjegyzést kell tennem, a mit szívére 
kötök a túlságosan buzgó megfigyelőknek. Ha valamely tudós 
holmi tisztán spekulativ fölfedezést közöl a közönséggel, soha
sem lehet eléggé óvatos. Senki sem tartozik azzal, hogy üstököst, 
planétát, vagy bolygót fedezzen föl, ha azonban e tekintetben 
megtévelyedik, reá szolgál a tömeg gúnyjára. Azért sokkal 
okosabb bevárni a kellő időt. Ezt kellett volna a nyughatatlan 
vérű Maston J. T.-nak is tennie, a helyett, hogy világgá bo
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csássa azt a táviratot, amelyben a vállalatról oly határozott 
véleményt koczkáztatott.

A táviratban tényleg két tévedés volt, a mint az később 
kiderült: 1. Tévedés volt a lövegnek a holdtól való távol
ságára nézve tett megfigyelés ; mert hiszen deczember 11-dikén 
ezt teljességgel nem lehetett megállapítani ; a mit tehát Maston 
J. T. látott vagy látni vélt, nem lehetett a Columbiád golyója. 
2. Téves volt a löveg sorsára vonatkozó elméleti nézet, mert 
a ki azt a hold bolygójává minősíti, az az észszerű mechanika 
törvényeivel jut ellenmondásba.

A longs-peaki megfigyelőknek csak az a föltevése valósul
hatott meg, hogy az utasok — ha ugyan még élnek — arra 
törekednek, hogy a hold vonzó erejét felhasználva, a hold 
fölületére jussanak.

No de ezek az éppen olyan meggondolt elméjű mint vak
merő emberek, az elindulás pillanatában nyilatkozó ellenlökést 
kiállották ; út jókat a lövegkocsiban csodálatraméltó és drámai 
élményeikkel hadd beszéljem el ebben a könyvben. Ez az el
beszélés sok csalódást és sejtelmet tönkre fog silányítani, de 
legalább fogalmát nyújtja annak, hogy ilyen fajta feladatot 
miképpen lehetne megoldani, és Barbicane tudományos ösztö
nét, Nicholl gyakorlati segítő eszközeit és elméjét, végül Ardan 
Mihály humoros vakmerőségét kellő világításba helyezi. Továbbá 
arról is számot ad, hogy érdemes barátjuk, Maston J. T. fárad
sága kárbaveszett, midőn az óriási teleskop mellett ülve, únos- 
untalan a hold pályáját szemlélte a világűrben.

ELSŐ FEJEZET.

Esti tíz óra húsz percztől tiz óra negyven perczig.

Mihelyt a tizet elütötte, Ardan Mihály, Barbicane és Nicholl 
elbúcsúztak számos földi barátjaiktól. A két kutya, melyek 
hivatva valának arra, hogy a hold országába a kutyafajt be
vigyék és elterjeszszék, már benn voltiak a lövegben. A három
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utazó közeledett a rengeteg cső szájához, egy lengő daru le
szállította őket a löveg kúpos födeléig.

Itt beszállottak az erre a czélra készített nyíláson az alu
mínium-kocsiba. Mikor a daru köteleit kihúzták a csőből, egy 
pillanat alatt eltávolították a Columbiád szája mellől az utolsó 
állványokat is.

Nicholl, midőn társaival együtt benn volt a lövegben, gondo
san elzárta az erős lemezzel a nyílást ; a lemezt belülről csa
varral erősítette a falhoz, a többi lemezekkel befedte a lencséket, 
a kémlelő lyukakat. Az utasokat a legvakabb sötétség vette 
körül; be valának légmentesen zárva ércz-börtönükbe.

— Most pedig, kedves bajtársaim, — mondá Ardan Mihály, — 
érezzük magunkat itt úgy, mintha otthon volnánk. Én viszem 
a háztartást, mivelhogy ebben a dologban nagyon járatos 
vagyok. Lakásunkat a lehető legkényelmesebbé kell tennünk. 
Mindenekelőtt gondoskodjunk egy kis világosságról. Az ördögbe 
is, nem vakondok számára találták fel a gázt!

A mint ezeket mondá, kezébe vett a gondot nem ismerő 
czimbora egy gyújtót, csizmája talpához dörzsölte annak fejét, 
meggyujtá a gázlámpát. A gáztartóban a legerősebben össze
sajtolt gáz vala, a golyónak hat napra és hat éjszakára elegendő 
világosságot és meleget adott, tehát 144 óráig tartott.

Az ekként megvilágított löveg olyan volt, mint egy kényel
mesen berendezett szoba ; kibélelt falai, kerek pamlagai voltak 
és kupolaszerű mennyezete, mint egy dómnak.

A benne levő tárgyak : fegyverek, műszerek, szerszámok a 
kipárnázott oldalfalakhoz valának erősítve, úgy, hogy az el
induláskor érezhető lökést egészen jól kiálthatták. Minden ki
gondolható intézkedést megtettek, hogy ezt az eszeveszett 
vállalatot szerencsés végre juttassák.

Ardan Mihály megvizsgált mindent és a berendezésre vonat
kozólag teljes megelégedésének adott kifejezést.

— Börtön ez, — mondá, — de utazó-börtön, hol meg van 
engedve, hogy a rab kinézzen az ablakon ; hajlandó volnék 
száz évre is bezáratni magamat! Te mosolyogsz, Barbicane?
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MEGGYÚJTÁ A GÁZT.
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Gondolsz valamit hozzá? Azt gondolod, hogy ez a börtön 
sírunk is lehet. Ám legyen sír, de nem cserélném el a Mohamedé
vel, a mely czéltalanul lebeg a világűrben.
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Míg Ardan Mihály így beszélt, Barbicane és Nicholl meg
tették a végső intézkedéseket.

Nicholl chronometerén esti 10 óra és 20 perez volt, midőn 
az utasok végkép be valának zárva lövegűkbe. Ez a chrono
meter csaknem tized másodpereznyi pontossággal volt a Murchi
son mérnökéhez igazítva. Barbicane így szólt:

— Barátaim, tíz óra és húsz perez van. Huszonhét perez 
múlva Murchison a drótot megérinti a villamos szikrával, a 
mely a Columbiád töltényéig vezet. Abban a pillanatban el
hagyjuk mi a földet. Huszonhét perezünk van tehát még a földön.

— Huszonhat perez és harmincz másodpercz, — veté közbe 
a pontos Nicholl.

— Ejnye no! — kiáltott fel Ardan Mihály aranyos jókedvvel, 
— huszonhat perez alatt még sok mindent csinálhat az ember. 
Megbeszélhetjük a legfontosabb politikai és erkölcsi kérdéseket, 
sőt meg is oldhatjuk. Huszonhat hasznosan értékesített perez 
többet ér, mint huszonhat tétlenül töltött esztendő. Pascalnak 
vagy Newtonnak nehány másodpercze értékesebb, mint a nyers 
tökfejűek tömegének egész élete . . .

— Mit következtetsz ebből, te örök fecsegő? — kérdé Barbi
cane elnök.

— Azt következtetem, hogy még huszonhat perezünk van, — 
viszonzá Ardan.

— Még csak huszonnégy, — mondá Nicholl.
— Huszonnégy tehát, ha olyan szőrszálhasogatóan veszed, 

derék kapitány barátom, — viszonzá Ardan, huszonnégy perez, 
mely alatt az ember alaposan .. .

— Mihály, — mondá Barbicane, — utazásunk alatt bő
ségesen lesz időnk arra, hogy a legnehezebb kérdéseket alaposan 
megvitassuk. Legyen gondunk most az elindulásra.

— Nem vagyunk készen?
— Minden bizonynyal. Mindazonáltal egyet-mást el kell 

intéznünk, hogy az első lökés erejét csökkentsük.
— Hát nincsenek a vízrétegek a törékeny tartókban alat

tunk? Ezeknek a feszítőereje elegendően meg fog minket védeni.
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— Remélem, hogy úgy lesz, Mihály, — viszonzá szelíden 
Barbicane, — de egészen bizonyos még sem vagyok benne.

— Ah, nevetséges! — kiáltá Ardan Mihály. — ő reméli! . . . 
nem biztos a dologban! ... És ilyen siránkozó vallomás éppen 
ebben a pillanatban, mikor be vagyunk pakolva. Hiszen akkor 
veszem a sátorfámat és megyek! . . .

— És hogyan? — kérdé Barbicane.
— Valóban, az már nehezen menne, — viszonzá Ardan. — 

Fenn ülünk a vonaton és huszonnégy perez múlva fütyülni fog 
a kalauz —

— Húsz perez, — mondá Nicholl.
A három utas néhány pillanatig egymásra nézett. Azután 

megvizsgálták a magukkal viendő eszközöket.
— Minden rendben van, — mondá Barbicane. — Most már 

arról van szó, hogy miképpen helyezkedjünk el a legczélszerűb- 
ben, hogy kikerüljük a lökés erejét az elindulásnál. Nem közö
nyös dolog, hogy minő helyzetben talál az, s lehetőleg meg kell 
akadályozni, hogy a vért fejünkbe kergesse.

— Helyes! — mondá Nicholl.
— Akkor tehát, — viszonzá Ardan Mihály, készentartva a 

példát a szabály igazolására, — álljunk a fejünk tetejére, mint 
a Great-czirkusz bohóczai.

— Nem, — mondá Barbicane, — hanem feküdjünk le az 
egyik oldalunkra. így jobban kiálljuk a lökést. Jegyezzék jól 
meg, hogy az elindulás pillanatában csaknem egészen mindegy : 
benne vagyunk-e a lövegben vagy előtte.

— Ha «csaknem» egészen mindegy, akkor belenyugszom, — 
viszonzá Ardan Mihály.

— Ön is egyetért velem, Nicholl? — kérdé Barbicane.
— Teljesen, — feleié a kapitány. — Még tizenhárom és fél 

perez,
— Nicholl nem ember, — kiálta fel Ardan Mihály, — hanem 

egy másodpereznyi pontossággal járó chronometer. . .
Hanem társai már nem hallgattak reá, páratlan hideg

vérrel tették meg végső intézkedéseiket. Úgy tettek, mint két
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rendszeres utazó, a kik, ha felszállanak a kocsiba, a lehető leg
kényelmesebben szeretnek elhelyezkedni. Az ember valóban föl
teszi a kérdést : vájjon miféle matériából vagyon ezeknek az 
amerikaiaknak a szívok alkotva, kiknek a legnagyobb veszély 
előérzet ében sem ver hevesebben a szívok?

Három vastag és erős szerkezetű párna-ágyat rögtönöztek 
a lövegben. Nicholl és Barbicane azokat annak a lapnak a 
közepére tették, mely a mozgó talapzatot képezte. Ezeken 
kellett az utasoknak az elutazás nehány pillanatában végig 
heveredniök.

Ez alatt az idő alatt Ardan Mihály, a ki nem tudott nyugton 
megmaradni szűk börtönében, úgy viselte magát, mint egy 
rőtvad a kalitkájában ; csevegett barátjaival, fecsegett a két 
kutyával: Dianával és Bolygóval, melyeknek kevés idővel 
ezelőtt adta ezeket a jellemző neveket.

— Hé, Diana! hé, Bolygó! — kiáltott rájok, — nektek kell 
a holdbéli kutyáknak megmutatnotok, hogy milyen jó erköl- 
csűek a földi kutyák! Becsületére váltok a kutyanemnek! 
Mennydörgés mennykő! Holdbéli doggokkal kell párosodnotok, 
hogy ha majd visszajövünk, effajta keresztezett faj-kutyával 
térünk vissza, minő feltűnést fog az kelteni.

— Ha ugyan vannak a holdban kutyák! — mondá Bar
bicane.

— Vannak, — bizonygatá Ardan, megszorítván Barbicane 
kezét, — a mint hogy találunk ott lovakat, teheneket, szamara
kat, tyúkokat. Fogadok, hogy tyúkokat találunk a holdban.

— Száz dollárt reá, hogy nem találunk! — mondá Nicholl.
— Áll a fogadás, kedves kapitány, — viszonzá Ardan, kezet 

szorítva vele. — De te már elnökünkkel szemben három fogadást 
elvesztettél, mert hát a vállalathoz szükséges pénz összegyűlt, 
az ágyúöntés sikerült, a Columbiadot veszély nélkül töltötték 
meg, — ez összesen 6000 dollár.

— Úgy van, — viszonzá Nicholl. — Tíz óra, 37 első és'6 
másodpercz.

— Helyes a figyelmeztetés, kapitány. Nos tehát, mielőtt egy
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DIÁNA ÉS BOLYGÓ.

negyedóra eltelnék, 9000 dollárt kell az elnöknek fizetned : 
4000-et, mert a Columbiád nem reped ketté és 5000-et, mert a 
golyó hat mérföldnél feljebb hatol a légben.
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— A pénz nálam van, — viszonzá Nicholl s megveregette a 
zsebét, — csak azt kívánom, hogy fizetésre kerüljön a sor.

— Nicholl, látom, hogy a pontosság és rend embere vagy, 
a mivé én nem tudtam soha lenni, de végre is te egy rakás 
fogadást tettél, s mindezek a fogadások a te rovásodra ütnek 
ki, ne vedd tőlem rossz néven ezt a megjegyzést.

— Ugyan miért? — kérdé Nicholl.
— Mert ha te az első fogadásodat megnyered, vagyis, ha a 

Columbiád ketté reped s vele együtt a golyó : Barbicanenak 
nem lesz módjában, hogy neked megfizesse a tartozást.

— Az én fogadási összegem letétben van a baltimorei 
banknál, — feleié egyszerűen Barbicane — azt tehát vagy 
magának Nichollnak vagy örököseinek kifizethetik.

— Micsoda praktikus emberek is vagytok ti! — kiáltott 
fel Ardan Mihály. — A ténylegesség hívei. A mily kevéssé 
tudlak megérteni, éppen oly erősen bámullak titeket.

— Tíz óra negyvenkét perez! — mondá Nicholl.
— Még öt perezünk van hátra! — viszónzá Barbicane.
— Úgy van, öt rövid perezünk! — veté közbe Ardan 

Mihály. — És mi be vagyunk zárva egy lövegbe, kilenczszáz 
láb mélységű ágyúcsőnek a fenekén és a golyó alatt fel van 
halmozva 400,000 font lőgyapot, a mi fölér egy millió hatszázezer 
font közönséges lőporral. És barátunk Murchison kezében tartja 
chronometerét, szemét a mutatóra szegzi, ujját a villamos
készülék gombján nyugtatja, számítja a másodperczeket, hogy 
mikor röpítsen minket a planéták világába . . .

— Elég a szóból, Mihály, elég! — mondá Barbicane komoly 
hangon. — Készülődjünk. Néhány pillanat választ el minket 
csak a legvégső percztől. Szorítsunk kezet, barátaim!

— Helyes, — mondá Ardan Mihály, kissé jobban meg
hatva, mint a mennyit el akart árulni. A három vakmerő bajtárs 
összeölelkezett.

— Isten viselje gondunkat! — mondá a vallásos Barbicane.
Ardan Mihály és Nicholl végig nyújtóztak a talapzat közepén 

elhelyezett vánkosokon.
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— Tíz óra negyvenhét! — mormogá a kapitány.
Húsz másodpercz volt még hátra. Barbicane gyorsan kioltá 

a gázlángot és társai mellé feküdt.
A mélységes csöndet semmi sem zavará, csak a chronometer - 

nek másodperczeket jelző ütése.
Aztán egyszerre irtózatos lökés ... és a löveg hat milliard 

liter gáz hajtóerejétől űzetve repült föl a világűrbe.

MÁSODIK FEJEZET.

Az első félóra.

Mi történt? Minő következményei lettek ennek az irtózatos 
rázkódásnak? Vájjon a löveg készítőjének zsenialitása szeren
csés sikert aratott-e? Vájjon a lökést a sodronyrugók, csapok, 
víztartók, a törékeny edények csökkentették-e? Uraivá tudtak-e 
lenni annak a rémítő kezdő-sebességnek: másodperczenkint 
11,000 méternek, melylyel egy másodpercz alatt egész Párison 
vagy New-Yorkon keresztül lehetett volna menni. Ezek a 
kérdések foglalkoztatták a megrendítő scéna ezer meg ezer 
szemlélőjét. Az utasokra gondolván, egészen megfeledkeztek az 
utazás czéljáról! Ha közülök egy — például Maston J. T. — 
egy pillantást vethetett volna a löveg belsejébe, vájjon mit 
látott volna?

Akkor semmit, mert teljes sötétség volt odabenn. De henger
kúpos oldalai pompásan ellenállottak a lökésnek. Sem nem 
repedt meg, sem görbülés, sem benyomódás nem történt. A 
csodálatraméltó löveg a lőpor elégése alkalmával kifejlődő 
irtózatos hőség miatt nem szenvedett, nem olvadott — a mitől 
sokan tartottak — aluminium-esővé.

Belsejében általában kevés rendetlenség történt. Némely 
tárgyat a tető felé röpített, de a legjelentékenyebb dolgok, 
úgy látszik, nem sérültek meg. Az erősítő-szijjak épen maradtak. 
A mozgó talapzaton, mely a választófalak összetöredezése és a 
víz kinyomulása után a löveg-fenékig nyomult alá, három 
mozdulatlan test hevert.



Élt-e még Barbicane, Nicholl és Ardan Mihály? Nem volt-e 
a löveg egy koporsó, mely három holttestet vitt a világűrbe? . . .

Az elindulás útán néhány pillanat múlva az egyik test el 
kezdett mozogni; karjai megmozdultak, fejét fölemelte, és 
sikerült térdre állania. Ardan Mihály volt. Megtapogatta maga
magát és hangos «hé» kiáltás tört ki belőle. Azután így szólott :

■— Ardan Mihály ép. Lássuk a többieket.
A bátor franczia föl akart kelni, de nem tudott megállani 

a lábán. Ingott a feje, az abba nyomuló sok vér megvakította, 
úgy érezte magát, mintha részeg volna.

— Brr! úgy hatott rám, mintha két palaczk Cortonat ittam 
volna meg, csakhogy az kellemetesebb itóka lett volna.

Eközben kezével többször végig simított homlokán, meg
dörzsölte halántékát és erőteljes hangon kiáltá :

— Nicholl! Barbicane!
Szorongva hallgatózott. Semmi válasz. Egy árva lélekzetet 

sem hallott, a mi tanúságot tett volna arról, hogy társainak 
dobog a szíve. Ismét neveiket kiáltá. Ugyanaz a csend.

— Mi az ördög! Úgy tesznek, mintha az ötödik emeletről 
a fejők tetejére estek volna. Ejnye no! — folytatá elpusztít
hatatlan bizalommal, melyet belőle semmi sem irthatott ki, — 
ha egy franczia térdre tudott állni, hát két amerikainak ne 
lenne annyi tisztességtudása, hogy talpraálljon. No de mindenek
előtt világítsuk meg a helyzetet.

Ardan érezte, hogy mint árad belé vissza az élet. Vére 
keringése mind csendesebb lett és rendes lüktetését vissza
nyerte. Ismételt erőlködések után meglelte testének súly egy énét. 
Meg tudott állani a lábán, elővett a zsebéből egy gyújtót, meg
dörzsölte a fejét, s midőn az lángot fogott, meggyujtá a gázat. 
A gáztartónak semmi baja sem történt, nem folyt ki a gáz. 
Elárulta volna ezt a szag is, akkor pedig nem lett volna szabad 
Ardan Mihálynak meggyujtani a gázat, ha azzal az egész helyiség 
tele van. Robbanás következett volna be, a mely talán befejezte 
volna azt, a mit a rázkódás csak megkezdett.

Mihelyt a gázláng világosságot terjesztett, Ardan társainak
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SIKERÜLT TÉRDRE ÁLLANIA.

teste fölé hajolt : úgy hevertek azok egymáson, mint élettelen 
tömegek : felül Nicholl, alatta Barbicane.

Ardan fölemelte a kapitányt, neki támasztotta az egyik
Verne: Utazás a hold körül. 2
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pamlagnak, és elkezdette hatalmasan dörzsölni. Ez a szak
értelemmel foganatba vett dagasztás ismét öntudatra ébreszté 
Nichollt ; szemét felnyitá, visszatért rögtön hidegvére, meg
ragadta Ardan kezét. Aztán körülnézve így szólott :

— Hát Barbicane?
— ö is sorra kerül, — viszonzá Ardan Mihály. — Veled 

kezdettem, mert te feküdtél felül. Most vegyük munkába 
Barbicanet.

Erre Ardan és Nicholl fölemelte Barbicanet, a Gun-club 
elnökét, s reáfektették a pamlagra. Úgy látszék, hogy Barbi
cane jobban megsérült, mint társai. Vérzett, de Nicholl meg- 
nyugovék, midőn meggyőződött arról, hogy ez a vérzés csak 
vállának csekély jelentőségű sérüléséből származott. Csak kar- 
czolás volt, melyet gondosan összenyomogatott.

Mégis jóidéig tartott, míg Barbicane eszméletét visszanyerte.
E miatt társai, kik őt szüntelenül dörzsölték, valósággal 

megijedtek.
— De hát lélekzik . . . mondá Nicholl, fülét kémlelve illeszt

vén a sebesültnek mellére.
— Úgy van, — veté közbe Ardan, — lélekzik éppen úgy, 

mint az olyan ember, ki naponkint gyakorolja ezt a műveletet. 
Nicholl, dörzsöljük, dagaszszuk őt hatalmasan!

És a két szükségből orvossá lett férfiú oly ügyesen élesztgeté, 
hogy Barbicane ismét urává Ion érzékeinek. Felnyitotta a szemét, 
fölemelkedett, megragadta barátjainak a kezét és ez volt első 
szava:

— Nicholl, megyünk?
Nicholl és Barbicane egymásra néztek. A lövegre eddig nem 

is gondoltak. Gondjuk először az utasokra volt, nem a kocsira.
— Valóban, haladunk-e mi? — ismétlé Ardan Mihály.
— Vagy veszteg pihenünk Florida földjén? — kérdé Nicholl.
— Avagy a mexikói öböl fenekén? — tévé hozzá Ardan 

Mihály.
— Ugyan szép dolog volna! . . . kiáltott fel Barbicane 

elnök.
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BÁFBKTETTÉK A PAMLAGKA.

A kettős föltevés, melyet társai nyilatkoztattak, oly hatással 
volt reá, hogy ismét visszanyerte teljesen eszméletét.

Bármiként állott is a dolog, a löveg állapotáról biztos tudo
2*
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mást nem szerezhettek. Látszólagos mozdulatlansága, a külső 
világgal való összeköttetés hiánya megakadályozták őket abban, 
hogy erre a kérdésre megfeleljenek. Talán útban volt a löveg? 
Talán rövid röpülés után visszahullott a földre vagy a mexikói 
öbölbe, a mi Florida földjének jelentéktelen szélessége miatt 
könnyen megtörténhetett.

A dolog komoly, a probléma érdekes volt. Minél előbb 
meg kellett oldani. Barbicane, kinek az izgatottság közepeit 
erkölcsi erélye segítségére volt, hogy fizikai gyengeségének 
urává legyen, felállott és figyelt. Künn mély csend vala. A vastag 
párnázat minden kívülről jövő zajt elfojtott. Mindazonáltal egy 
körülmény feltűnt Barbicanenak. A lövegben rendkívül nagy 
volt a hőség. Az elnök kihúzott a tokjából egy hőmérőt, hogy 
megtudja, hány foknyi a hőség. 45 Celsius fokot mutatott.

— Úgy van . . . úgy, — kiáltott fel, — útban vagyunk. 
,A löveg falain áthatoló tikkasztó hőség attól a súrlódástól 
származik, mely a levegőrétegek és a löveg között fejlődött ki. 
Nemsokára csökkenni fog, mert a légüres térbe jutunk s míg az 
imént csaknem megfulladánk, majdan nagy hideget fogunk 
érezni.

— Hogyan? — kérdő Ardan Mihály, — a te véleményed 
szerint, Barbicane, túl vagyunk már a légkör határán?

— Kétségen kívül, Mihály. Hallgass ide! Most tíz óra és 55 
perez van. Nyolcz perez óta haladunk. Ha a kezdő-sebességet 
a súrlódás nem csökkentette volna, hat másodpercz alatt a 
16 lieun túl jutottunk volna és ennyire terjed a légkör a föld 
felett.

— Egészen helyes, — viszonzá Nich.oll, — de mennyire 
becsüli ön a sebességnek a súrlódás miatt való csökkenését?

— Harmadrésznyire, Nicholl, — feleié Barbicane. — Ez 
ugyan számottevő, de számításom szerint ennyi az. Ha a sebes
ség kezdetben 12,000 méter lett volna, úgy ez a légkör elhagyásá
nál 7832 méterre csökkent. Elég az hozzá, hogy mi ezen a téren 
már áthatoltunk és...

— És Nicholl barátunk mind a két fogadását elvesztette ;
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4000 dollárt, minthogy a Columbiád nem repedt ketté ; 5000 
dollárt, minthogy hat mértföldnél feljebb jutott. E szerint, 
Nicholl, tedd a kötelességedet!. . .

— Állapítsuk meg előbb a tényállást, aztán hadd követ
kezzék a fizetés. Könnyen megeshetik, hogy Barbicane követ
keztetései helyesek és hogy én kilenczezer dolláromat elvesz
tettem. De nekem van még egy föltevésem, oly föltevés, a mely 
a fogadást semmivé tenné.

— Mi légyen az? — kérdé Barbicane élénken.
— Az sem volna lehetetlen, hogy a tűz valamely okból nem 

hatolt le a lőgyapotig s így el sem indultunk.
— Valóban, kapitány, — kiáltott fel Ardan Mihály, — 

ez olyan föltevés, mely éppen szájam ízére való! Nem vehető 
komoly számba! Hát a lökés nem rázott át mindhármunkat 
csaknem a másvilágba? Hát nem szólítottalak téged új életre? 
Nem vérzik még most is Barbicane elnöknek a válla az ellen
lökéstől?

— Elhiszem, Mihály, — ismétlé Nicholl, — de hadd kockáz
tassak meg még egyetlen egy kérdést.

— Mi légyen az?
— Hallottál valamit a csattanásból, a mi pedig bizonyára 

rémítő erős lehetett?
— Nem, — viszonzá Ardan, nagyon niegütődve, — valóban 

semmit sem hallottam.
— Hát ön, Barbicane?
— Én sem.
—> Nos tehát? — mondá Nicholl.
— De hát, — dörmögé az elnök, — miért is nem hallottunk 

mi semmi csattanást?
A három barát kissé zavartan nézett egymásra. Ez a jelenség 

megmagyarázhatatlannak tetszék előttük. És mégis kilőtték a 
golyót, tehát kellett csattanásnak lennie.

— Mindenekelőtt győződjünk meg arról, hogy hol vagyunk 
most, — mondá Barbicane, — ereszszük le a kémlő-lyuk fedelét.

Ezt a szerfölött egyszerű műveletet rögtön véghez vivék
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a lyuk jobb oldalán. A kívülről alkalmazott fedőlemezeken 
hengerlakatok voltak, melyek a löveg falán keresztül hatoltak 
és belül csavarokkal voltak megerősítve. Ezeket egy angol 
kulcscsal kicsavarták, a hengerlakatokat kitaszították, a lyuka
kat, melyeken keresztül azok jártak, kaucsukkal hélelt záró
szelepekkel bedugták. Ekkor a külső fedél a sarkán aláfordult, 
mint a hadihajók kémlő-nyílásainál és láthatóvá Ion a nyílás 
szájánál alkalmazott lencse. A löveg másik oldalán szakasztott 
ilyen kémlő-lyuk volt, egy harmadik a tetőn, végül még egy a 
fenék közepén. E szerint négy különböző irányban vizsgálód
hattak : az égboltozatra az oldalnyílásokon, a tetőnyíláson át 
egyenesen fölfelé, továbbá a holdra és a fenéknyíláson át a földre.

Barbicane és társai haladéktalanul a nyílásokhoz siettek. 
Egy fénysugár sem tetszék fel, a löveget mélységes sötétség 
vette körül. Ennek daczára így kiáltott fel Barbicane elnök :

— Nem, barátaim, nem estünk vissza a földre, a mexikói 
öböl fenekére sem sülyedtünk alá! Úgy van, felfelé haladunk 
a világűrben. Nézzék csak a sötétben csillámló csillagokat és 
a föld és közöttünk levő áthatolhatatlan sötétséget!

— Hurrah! hurrah! — kiáltának fel egyszerre Ardan Mihály 
és Nicholl. A sűrű sötétség csakugyan azt bizonyítá, hogy 
messze eltávoztak a földtől. Mert a hold által nagyon meg
világított föld az utasoknak feltűnt volna, ha a föld felületén 
lettek volna. A nagy sötétség azt is bizonyítá, hogy a légkörön 
túl vannak, mert annak szétoszló elszórt fénye visszasugárzott 
volna a löveg érczfaláról és ezt sem lehetett észrevenni. Ez a 
fény reásugárzott volna a lencsékre, már pedig a lencse sötét 
volt. E szerint semmi kétség sem forgott fenn arra nézve, hogy 
az utasok elhagyták a földet.

— Vesztettem! — mondá Nicholl.
— Én pedig szerencsét kívánok hozzá! — szólott Ardan.
— Itt van a kilenczezer dollár, — mondá a kapitány, — és 

zsebéből egy csomó papir-dollárt húzott elő.
— Kívánja, hogy nyugtázzam? — kérdezé Barbicane, a 

mint tőle átvette.
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KINYITOTTÁK A FENÉK-ABLAKOT.

— Ha oly szíves lesz, kérem, — viszonzá Nicholl. — Ez a 
dolog rendje.

És komolyan, flegmatikusán, mintha egy pénztár előtt ülne,



elővette Barbicane elnök a jegyzőkönyvét, kiszakított belőle 
egy tiszta lapot ; kiállította a szabályszerű nyugtát, keltezte 
és aláírta ; átnyujtá a kapitánynak. Ez pedig gondosan éltévé 
a tárczájába.

Ardan Mihály lekapta a süvegét, meghajtá magát a nélkül, 
hogy egy szót is szólott volna. Ily helyzetben ennyi formai 
tökéletesség! . . . erre már nem volt szava. Soha semmi sem 
tűnt fel előtte ennyire «amerikaias»-nak.

Miután Barbicane és Nicholl ügyleteiket lebonyolították, 
visszatértek az ablakhoz és tovább vizsgálták a csillagokat. 
Az égnek sötét hátteréből élénken előcsillogtak azok. Ámde 
erről az oldalról nem láthatták meg a holdat, mivelhogy az 
kelettől nyugati irányban lassan emelkedett a zenith felé. A 
holdnak ez a távolléte alkalmat adott Ardannak egy meg
jegyzésre :

— Hátha a hold esetleg megfeledkezett «légyottunkról?
— Légy nyugodt, ■— bíztatá Barbicane, — a mi leendő 

lakótekénk ott van az állomásán, de erről az oldalról nem lát
hatjuk őt. Nyissuk ki a másik oldalon levő ablakot.

Abban a pillanatban, mikor Barbicane el akarta hagyni a 
helyét, hogy a másik ablak külső födelét leereszsze, figyelmét 
egy közeledő ragyogó tárgy köté le. Rengeteg nagy fény tányér 
vala az, melynek óriási méreteiről nem lehetett biztos fogalmuk. 
A föld fele eső oldala élénken meg vala világítva. Kisebbszerű 
holdnak nevezhették volna, mely a nagyobb holdnak fényét 
sugározta vissza. Bámulatos gyorsasággal mozgott előre és úgy 
látszék, hogy föld körüli pályája éppen keresztbe metszé a 
löveg útjának irányát. A föld körül való mozgás mellett még 
tengelye körül való forgást is végzett. Olyan volt tehát, mint 
az űrben magára hagyatott többi égitest.

— Mi az? — kiáltott fel Ardan Mihály. Még egy löveg?
Barbicane nem válaszolt semmit. A rettentő nagy test 

látása meglepte őt és nyugtalanná tette. Összeütközésről lehetett 
szó, a minek gonosz következményei lettek volna ; vagy az, 
hogy útjáról leszorítja a löveget és a földre taszítja alá ; vagy az,
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hogy annak hatalmas vonzóereje ellenállhatatlanul magával 
ragadja.

Barbicane elnök a három eset mindenikének következmé
nyeit felfogá azonnal, melyek vagy így, vagy úgy zátonyra 
juttatják a vállalat sikerét. Társai némán bámultak ki az űrbe. 
Az a tárgy minél inkább közeledett, annál bámulatosan nagyobb
nak látszott, s egy optikai csalódás révén úgy tetszék, mintha 
éppen a löveggel jönne szemközt.

— Uram, istenem! — kiáltott fel Ardan Mihály, — mindjárt 
összeütközünk!

Ösztönszerűleg hátraléptek az utasok. Iszonyú félelem 
szállotta meg őket, no de ez nem tartott sokáig, alig nehány 
másodperczig. Az asteroid nehány száz méternyi távolságban 
haladt el a löveg mellett és eltűnt, nem azért, mert igen sebes 
volt a mozgása, hanem azért, mert a hold felé eső oldala az 
űr tökéletes sötétségében elveszett.

— Szerencsés utat, — kiáltá Ardan Mihály és szabadabban 
föllélegzett. — Hát a végtelen űr nem elég nagy arra, hogy 
egy ilyen nyomorúságos golyó gond nélkül el lehetne benne? 
Ejnye, hát mi volt az a hányiveti golyó, a mely minket majd
nem letaszított?

— Én tudom, — mi volt az, — viszonzá Barbicane.
— Lánczosadta, te mindent tudsz.
— Egyszerű bolida az, csakhogy roppant nagyságú, melyet 

a föld vonzó ereje lekötött, mint valami bolygót.
— Lehetséges-e? — kiáltott fel Ardan Mihály. — A földnek 

tehát két holdja van, mint a Neptunnak.
— Úgy van, barátom, két holdja van, ámbátor általában 

azt hiszik, hogy csak egy van. Csakhogy ez a második hold oly 
kicsiny, gyorsasága pedig olyan nagy, hogy a föld lakói nem 
láthatják. Egy Petit nevű franczia csillagász bizonyos pálya- 
zavarodások megfigyeléséből meg tudta határozni ennek a hold
nak a létezését és elemeit. Az ő megfigyelése szerint ennek a 
második holdnak a föld körüli útját három óra és húsz perez alatt 
kell megtennie, a mi bámulatos gyorsaságra enged következtetni.



— Minden csillagász elfogadja ennek a bolygónak a léte
zését? — kérdé Nicholl.

— Nem, — viszonzá Barbicane ; de ha azok találkoztak 
volna vele úgy, a mint mi, nem kételkedhettek volna tovább. 
Ez a bolygó, — mely ha lövegűnkbe ütközik vala, nagy zavarba 
hozott volna minket, — úgy gondolom, lehetővé teszi, hogy 
pontosan meghatározzuk : hol vagyunk jelenleg.

— Hogyan? — kérdé Ardan.
— Mivelhogy ismerjük a távolságát, a találkozás pillanatá

ban éppen 8140 kilométernyire voltunk a föld felületétől.
— Kétezer lieu-nél több! — kiáltott fel Ardan Mihály. — 

Hiszen ez túltesz a nyomorúságos földteke futárvonatain.
— Meghiszem azt, — viszonzá Nicholl, — és megnézte 

chronometerét, most tizenegy az óra, csak tizenhárom pereze, 
hogy Amerikát elhagytuk.

— Még csak tizenhárom pereze? — kérdé Barbicane.
— Annyi, — viszonzá Nicholl, — és ha a mi kilencz kilo

méteres kezdő-sebességünk tovább is megmaradt volna, órán- 
kint tizezefr lieut tennénk meg.

— Mindez nagyon helyes, barátaim, — mondá az elnök, — 
de még mindig nem oldottuk meg azt a kérdést, hogy miért 
nem hallottuk a Columbiád bömbölését.

Nem felelt senki. Megakadt a beszélgetés, Barbicane folyton 
ezen töprengve buzgólkodott, hogy a másik ablak tábláját 
ereszsze le. Fáradozása sikerült, s a nyitott ablakon át a leg
ragyogóbb holdfény áradt be a löveg belsejébe. Nicholl, mint 
takarékos gazda,, kioltotta a gázlángot, azért is, mert fölösleges 
volt, azért is, mert a csillagok vizsgálatában őket akadályozta. 
Hasonlíthatatlan tisztaságú volt a hold világa. Sugarait a lég
kör párázata immár nem homályosítá el, fényesen áradtak az 
ablakokon keresztül, s dúsan megtolták a löveg belsejét ezüst- 
fénynyel. Ez a fény, habár az égbolt sötét háttere még inkább 
emelte, elterjedni az aetheri térben nem tudott, s így a szom
széd csillagokat nem homályosította el. így az ég szokatlan 
látvány vala, emberi szem soha így még nem látta.
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Könnyen megérthető a vakmerő utasoknak az az érdek
lődése, melylyel a holdat vizsgálták, hiszen vállalatuknak ez 
vala legfőbb czélja. A föld bolygója pályáján haladva, mind
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közelebb jutott a zenithez, ahhoz a mathematikai ponthoz, 
hova körülbelül 96 óra múlva fog elérkezni. Hegyei, lapályai, 
felületének képe nem látszott tisztábban, mintha azokat a föld 
bármely pontjáról nézték volna ; de fénye az üres térben ritka 
erővel jutott érvényre. Úgy ragyogott tányéra, mintha platina
tükör lett volna. A földről, mely lábáik alatt eltűnt, már csak
nem egészen megfeledkeztek.

Nicholl kapitány térítette először figyelmöket vissza az 
eltűnt földre.

— Bizony, ne legyünk a föld iránt háládatlanok, — 
mondá Ardan Mihály. — Mivelhogy szülőföldünket elhagy
tuk, hadd legyen övé utolsó pillantásunk. Még egyszer 
látni akarom a földet, mielőtt egészen eltűnik szemünk 
elől.

Barbicane, hogy társának a kívánságát teljesítse, hozzá
fogott a löveg fenekén levő ablaknak kinyitásához, honnan 
egyenes kilátás nyílt a földre. Fáradságos munka volt a talapnak 
eltávolítása, mely a lökés ereje következtében egész a fenékig 
szorult alá. Egyes részeit gondosan a fal mellé támasztották, 
hogy alkalomadtán felhasználhassák. Ekkor előtűnt a kör
alakú, ötven czentiméter átmérőjű nyílás, mely a löveg feneké
ben vala kivágva, ezt 15 czentiméter vastagságú, rézfoglalatú 
üveglap zárta el, alatta aluminiumfedél vala hengerlakattal oda 
erősítve. A csavarokat megeresztették, a hengerrudakat ki
vették, a külső fedél lefordult sarkán és a külvilággal való közle
kedés a szemre nézve megnyílt.

Ardan Mihály letérdepelt az ablakra, sötét volt az, mint az 
árnyék.

— Nos, hol a föld?
— A föld? — mondá Barbicane, — ott van ni!
— Hogyan? —: kérdé Ardan, — az a keskeny szalag, az az 

ezüst sarló?
— Mindenesetre az, Mihály. Négy nap múlva, ha holdtölte 

lesz, éppen mikor mi felérünk a holdba, a föld úgy tűnik fel, 
mint a holdujság. Keskeny sarló alakban fog csak látszani,



a mely azután nemsokára eltűnik, s azontúl nehány napon át 
sűrű homály fogja borítani.

— Hát ez a föld? — mondá újra Ardan Mihály, miközben 
hunyorgó szemmel nézte szülő-bolygójának vékony szelvényét.

Barbicane elnök magyarázata helyes volt. A föld a lövég
hez való viszonyának utolsó fázisába lépett. Nyolczada látszott, 
s az ég sötét hátterében úgy tűnt föl, mint egy finoman vont 
sarló. Fénye, melyet a légkör sűrű rétegei kékessé tettek, nem 
volt oly erős, mint a hold sarlójáé. Ez a szelvény jelentékeny 
méretű vala. Az égre kifeszített hatalmas ívnek lehetett volna 
nevezni. Egy-egy erősen megvilágított pontja, főleg a domború 
oldalán, jelölte a magasabb hegyeket, de ezeket néha elfedé 
egy-egy sűrű folt, a minőt a hold tányérán sohasem lehet látni, 
felhő-gyűrűk voltak, melyek a földteke körül konczentrikusan 
képződtek.

Mégis annak a természeti jelenségnek a révén, mely éppen 
úgy előfordul a holdnál, mikor nyolczadába lép, észre tudták 
venni a földtekének egész kerületét. Az egész föld tányéra meg
lehetősen előtérbe lépett a hamuszínű fény hatása miatt, mely 
csekélyebbnek látszék, mint a holdé. A fény e csekélyebb erejé
nek oka könnyen megmagyarázható. A holdon észlelhető 
reflexek a nap sugaraitól származnak, melyet a föld bolygóira 
visszavet ; itt megfordított ja van a dolognak, a holdtól a 
földre visszavetett napsugarak. No de a föld fénye körülbelül 
tizenháromszor erősebb, mint a holdé, a két test nagyságának 
aránya szerint. Ebből következik, hogy a hamuszínű fény 
mellett a földnek sötét része kevésbbé megvilágított, mint a 
holdé, minthogy e jelenség ereje a két égi test fényerejéhez 
arányban áll. Továbbá megjegyzendő, hogy a földnek sarló
alakú szelvényénél a görbevonal hosszabban vontnak tűnik föl, 
mint a holdnál ; a mi tényleg a kisugárzásnak a hatása.

Míg az utasok azon fáradoztak, hogy az űrnek sűrű sötét
ségén áthatoljanak, szemeik előtt a csillagoknak ragyogó ko
szorúja tűnt fel. Száz meg száz bolida volt az, melyek a lég
körrel érintkezve meggyulladtak, fény szalagokkal tarkázták a
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sötétséget és szikrázó, tüzes villanással a holdnak hamvas színű 
részeit. A föld akkor a napközeiben volt, a deczember pedig a 
csillaghullásra olyan kedvező, hogy a csillagászok egy óra alatt 
2400 ilyen hulló csillagot számláltak meg. De Ardan Mihály, 
ki a tudományos ítéletet kevésre becsülte, inkább a hitnek 
hódolt, s azt tartá, hogy a föld a legragyogóbb tűzijátékkal 
ünnepli három fiának elutazását.

Szóval ez vala minden, á mit a homályban eltűnő föld
tekéről láttak, mint a világűrnek egy kisebb jelentőségű égi 
testéből, mely a nagy bolygókhoz képest olyannak tűnik fel, 
mint egy feltűnő és alászálló hajnali vagy esti csillag ; észre 
sem vehető pontja az űrnek, tévelygő fénysarló vala a föld, 
melyen ők hátra hagyának mindent, a mi nekik kedves és 
drága volt.

Hosszasan nézett egymásra a három barát, némán, de 
szívedben .egyesülten, míg a löveg változatlanul csökkenő 
sebességgel haladt útján. Ezután agyukra leküzdhetetlen álom 
szállott, mintegy mámor, a testnek és léleknek kimerítő fárad
sága miatt, mert a földön eltöltött utolsó óra izgalmára föl
tétlenül be kellett a visszahatásnak következnie.

— Nos tehát, — mondá Mihály, — ha már aludnunk kell, 
hát aludjunk.

Vánkosaikon végig nyújtózva, nemsokára mind a hárman 
mély álomba merültek.

Egy negyed óra sem telt el azóta, hogy elszenderedtek, 
midőn Barbióane hirtelen felült és ijesztő hangon reá kiáltott 
társaira :

— Megtaláltam!
— Mit találtál meg? — kérdé Ardan Mihály, fekvő helyéről 

felugorva.
— Annak az okát, hogy miért nem hallottuk a Columbiád 

csattanását.
— Miért nem? — kiáltá Nicholl.
— Azért, mert a löveg gyorsabban haladt, mint a hang.
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E különös, de bizonyára helyes magyarázat után ismét 
mélyen elszenderült mind a, három. Hol is találhattak volna 
csendesebb helyet és békésebb környezetet? A földön a városok 
minden háza, a falvak minden kunyhója minden rázkódást 
megér ez, mely felületűkre hat. A tenger hullámain himbálózó 
hajó egyik lökés után a másiktól szenved. A levegőben a léghajó 
egyik levegőrétegtől szakadatlanul a másikig inog. Csak a 
tökéletesen légüres térben haladó löveg nyújt lakóinak teljes 
csöndet, teljes nyugodalmat.

Azért a három vakmerő utasnak álma is végtelen hosszúra 
nyúlt volna, ha elutazásük után a nyolczadik órában, deczem- 
ber 2-etikán, hét óra tájban valami váratlan zaj föl nem riasztja.

Sajátságos ugatás hallatszék. «A kutyák, ezek a mi ku
tyáink !» — kiáltott fel Ardan Mihály és haladéktalanul fel
ugrott.

— Éhesek, — mondá Nicholl.
— Valóban megfeledkeztünk róluk — jegyzé meg Mihály.
— Hol vannak? — kérdé Barbicane.
Keresték, s megtalálták az egyiket a pamlag alatt gunv- 

nyasztva. A lövés pillanatában szenvedett megzavarodást, 
összezuzódást mindaddig szó nélkül elviselte, míg az éhség 
nyelvét újra megoldotta.

A szeretetreméltó Diana volt. Meglehetősen kedvetlenül 
mászott elő a szögletből, még kérette is magát. No de Ardan 
Mihály gyöngéd szavakkal szólott hozzá:

— Jer elő, Diana, jer fiam! A te sorsod a kutyatenyésztés 
történetében korszakalkotó leend! A pogányok Anubis isten 
kísérőjévé avattak volna téged ; a keresztények pedig szent 
Rókus mellé adtak volna barátul. Megérdemlőd, hogy az alvilág 
királya érezbe öntsön, mint azt a bizonyost, mit Jupiter a szép 
Európának adott egy csók díjául. Híresebb leszel te, mint a 
montargisi vagy a szent Bernát-hegyi hősök. A világűrbe lódítva
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talán a holdbéli kutyák ősanyjává lesz. Ott fenn talán igazolod 
Toussenel mondását : «Kezdetben teremte isten az embert, s 
minthogy látá, hogy igen gyönge volna, a kutyát adá melléje 
társul.» Jer elő, Diana, jer!

Diana, akár mert tetszett neki a hízelgés, akár más okból, 
lassankint elővánszorgott és keservesen vinnyogott.

— Helyes! *— mondá Barbicane, — Éva itt volna, de hol 
van Ádám.

— Ádám, — viszonzá Ár dán, — Ádám nem lehet messze 
innen. Valahol csak van. Szólítsuk! Bolygó, hé, Bolygó, ide!

De Bolygó csak nem került elő. Diana tovább is vinnyogott. 
Meggyőződtek arról, hogy nem volt megsebesítve, hogy pana
szát megédesítsék, holmi ízes falatot tettek eléje.

Úgy látszik, hogy Bolygó elveszett. Sokáig kellett őt keres
niük, a míg végre a löveg egyik felső polczán megtalálták, a 
hova őt a heves lökés megfejthetetlen módon hajította. A 
csúnyán megsérült szegény állat siralmas állapotban volt.

Óvatosan leemelték. A löveg tetőzete bezúzta a koponyáját, 
úgy látszék, hogy nehezen fogja túlélni. Mégis kényelmesen 
kinyújtóztatták egy vánkosra, ott aztán egyet nyögött.

— Ápolni fogunk téged, — mondá Mihály, — felelősek 
vagyunk az életedért. Inkább elveszítném a félkaromat, mint 
az én szegény Bolygóm a fél mancsát.

Ezeket mondva nehány korty vizet adott a betegnek, melyet 
az mohón f elszúr csőit.

Ezután az utasok figyelmesen nézték a földet és a holdat. 
A föld immár csak homályosan megvilágított és folyton keske- 
nyedő sarlóként látszék, nem úgy, mint este ; de azért a holdéhoz 
képest szerfölött nagy vala, a mely mindinkább teljesebb kör
alakot öltött fel.

— Valóban, :— mondá Ardan Mihály, — őszintén sajnálom, 
hogy nem akkor indultunk el, mikor a föld teljes világításban 
volt, azaz : a nap oppozicziójában állott.

— Miért? — kérdé Nicholl.
— Mert akkor a mi szárazföldünket és tengereinket új
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megvilágításban láttuk volna ; a tengereket a rájok eső nap
sugarak fényében, azt homályosabb alakban, a mint némely 
térképen látható. Szerettem volna a föld-sarkokat látni, hová 
emberi szem még nem hatolhatott.

— Bizonyára, — veté közbe Barbicane, — csakhogy, ha a 
föld teljes világban vala, hold-újságnak kellett lennie vagyis a 
naptól körülsugárzott hold nem lett volna látható. így tehát 
mégis jobb, hogy a őzéi felé irányozhatjuk tekintetünket, 
melyet magunk elé kitűztünk, mint arra a pontra, honnan ki
indultunk.

— Igaza van önnek, Barbicane, — viszonzá Nicholl kapi
tány, — egyébiránt ha a holdba megérkeztünk, a hosszú hold
éjszakák alatt elég időnk lesz arra, hogy nyugodtan nézhessük 
a földtekét, hol a magunk fajtái nyüzsögnek.

— A magunk fajtái! — kiáltott fel Ardan Mihály, — de 
többé már nem azok, éppen olyan kevéssé, mint a holdlakók. 
A mi világunk új világ : a lövég,.melynek mi vagyunk egyetlen 
lakói. Mi hárman vagyunk a «magunk fajtái», se alattunk, se 
fölöttünk nincs más ember. Mi lakunk csupán ezen a mikro- 
kozmoson, míglen a hold lakói leszünk.

— Körülbelül nyolczvannyolcz óra múlva, — teve hozzá a 
kapitány.

— Vagyis? . . . kér dó Ardan Mihály.
— Fél kilenczre jár az óra, — viszonzá Nicholl.
— No hát akkor, — folytatá Mihály, — egyáltalában nem 

tudom, hogy miért nem reggelizünk azonnal.
Tényleg, ha nem esznek, nem is maradhatnak életben az új 

égi test lakói ; már pedig áz éhség törvényei parancsolóan 
érvényesültek. Ardan Mihály franczia létére szakács-művésznek 
bizonyult, ebben a tekintetben senki sem vehette vele föl a 
versenyt. A gáz elegendő hőséget fejlesztett ki arra, hogy el
készítse az ételt, az éléskamrában vala anyag az első reggelire.

A reggeli három csésze kitűnő bouillon-levessel kezdődött, 
a melyet a híres Liebig-féle húskivonatból készítettek, mely a 
pampas! marhák legizmosabb részeiből készül. Erre követ

Verne: Utazás a hold körül. 3
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kezeit nehány szelet beafsteak, hydraulikus sajtóval kompri
málva, oly finom és leveses, mint a minőt a párisi «Café anglais»- 
ban kaphatni. Ardan Mihály erős képzelőtehetségéhez méltóan 
azt is erősítgette, hogy «véresek». A húsfogásra következett a 
konzervált főzelék, a mely a szeretetreméltó Mihály állítása 
szerint frissebb volt a természetes főzeléknél, végül következett 
nehány csésze tea amerikai vajaskenyérrel. Ez a válogatott 
ital olyan elsőrangú levelek leforrázásából állítódott elő, minők
kel az orosz czár szokta az utasait megvendégelni.

Végül mintegy koronájául a lakomának, elővett Ardan egy 
palaczk Nuits-t, a melyet «véletlenül» talált az éléskamrában, 
és a három jóbarát a földnek és holdnak összeköttetésére ürítette 
poharát.

És mintha a nap nem elégedett volna meg azzal, hogy a 
burgundi szőlőhegyeknek ezt a pompás termékét desztillálta, 
ő is melléjök szegődött társul. E pillanatban elhagyta a löveg 
azt az árnykört, melyet a földteke vetett oda, és a nap ragyogó 
sugarai éppen a löveg fenekére ömlöttek annak a szögnek az 
irányában, melyet a hold pályája alkot a föld pályájával.

— A nap! — kiáltott fel Ardan Mihály.
— A bizony, — viszonzá Barbicane, — így képzeltem ezt el 

magamban.
— Hát nem nyúlik az árnykör a föld háta mögött a holdon 

felül? — kérdé Ardan.
— Azon jóval felül nyúlik, ha az ember számításon kívül 

hagyja a légkör által szenvedett törést. Mikor azonban a holdat 
ez az árnyék egészen betakarja, akkor e három égi testnek : 
nap, föld és hold középpontjai egyenes vonalban vannak. Akkor 
a csomópontok a tele hold fázisaival összeesnek, s bekövet
kezik a holdfogyatkozás. Ha mi holdfogyatkozás alkalmával 
indultunk volna el, egész utunkban homály vett volna körül, 
ez pedig nagyon kellemetlen lett volna.

— Miért?
— Azért, mert habár a légüres térben mozgunk, a mi löve

gűnket a nap sugarai középen találják, fényt és meleget kap
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tőle, úgy, hogy gázt takarítunk meg, a mi pedig minden tekintet
ben becses megtakarítás.

Tényleg e sugarak hatása alatt, melyeknek hőfokát és 
fényét nem szelídítette a lég : meleg és fény áradt a lövegbe, 
mintha a télből hirtelen nyárba mentek volna át. Felülről a 
hold, alulról a nap kölcsönöztek a lövegnek fényt és meleget.

— Az ember kellemesen érezheti itt magát, — mondá Nicholl.
— Meghiszem azt! — kiáltott fel Ardan Mihály. — Ha a 

mi aluminium bolygónkon egy kis szántóföld volna, 24 óra 
alatt borsót érlelhetnénk meg. Én még csak attól az egytől 
tartok, hogy lövegűnk falai olvadozni kezdenek.

— Légy nyugodt, érdemes barátom, — viszonzá Barbicane. 
A löveg, míg a légkörön áthatolt, sokkal nagyobb hőséget állott 
ki. Nem csodálkoznám, ha a florida-beliek szemében esetleg 
úgy tűnt föl, mint egy tűzgolyó.

— No de akkor Mast on J. T. azt hihette volna, hogy meg
sülünk.

— Csodálkozom is, hogy nem sültünk meg, — viszonzá 
Barbicane. Erre a veszélyre nem is gondoltunk eleve.

— Én féltem ettől, — mondá Nicholl.
— És nekünk semmit sem szóltál, nemesszívű kapitány, — 

kiáltott fel Ardan Mihály, megszorítván társának a kezét.
E közben úgy neki buzgólkodott Barbicane a löveg be

rendezésének, mintha örökké ott kellene maradniok.
Emlékezünk, hogy ez a légkocsi negyvenöt négyszöglábnyi 

területű volt, s az íves tető csúcsától le a fenékig tizenkét láb 
magas ; a térnek ügyes felhasználása mellett, ha ugyan nem 
tömik túl műszerekkel és szerszámokkal, melyek közül mindenik- 
nek megvolt a maga helye, még elég szabad tér állott az utasok 
rendelkezésére. Az a vastag üvegablak, mely a fenéken vala 
elhelyezve, jelentékeny súlyt elbírt, úgy hogy Barbicane és 
társai azon, miként egy szilárd szobapadlón sétálhattak ; ámde 
a nap, mely sugarait éppen erre az ablakra vetette és a löveg 
belsejét alulról megvilágította, csodálatos fényjelenségek szülő
okává Ion.

3*
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Azzal kezdették a munkát, hogy a víztartót és éléskamrát 
megvizsgálták. Ezek a lökéstől — hála az óvóintézkedéseknek — 
nem szenvedtek. Élelmiszer egy esztendőre bőségesen vala. 
Barbicane arra az eshetőségre számítva gondoskodott, ha a 
löveg a holdnak valamely teljesen terméketlen részére jut. 
Vizet és pálinkát két hónapra szólót vittek magukkal. No de a 
legújabb csillagászati megfigyelések szerint a hold fölött ala
csony, de sűrű, tartalmas levegőréteg van, legalább a völgy
mélyedésekben, úgy, hogy ott patakoknak és forrásoknak kell 
lenniök. E szerint a kalandos kutatók utazásuk első évében 
berendezések folytán sem éhséget, sem szomjúságot nem fognak 
szenvedni.

Hát a löveg belsejében hogy állott a levegő-ügy? E tekintet
ben is egészen nyugodtak lehettek. A Reiset és Regnaut-féle 
készülék, melynek oxigént kellett előállítania, két hónapra el 
vala látva klórsavas mészszel. Természetesen fölemésztett bizo
nyos mennyiségű gázt; no de erről gondoskodtak. A készülék
nek kevés felülvizsgálásra volt szüksége, magától működött. 
E magas hőmérsék következtében a klórsavas mészből míg só
savas mészszé változott, az oxigén mind kiszabadult. És mennyit 
adott tizennyolcz font klórsavas káli? Azt a hét font oxigént, 
a mi a löveg lakóinak egy napi használatra elegendő volt.

De nem volt elég az elhasznált oxigént megújítani, a ki
lélegzés által keletkező szénsavat is meg kellett semmisíteni. 
Már pedig a löveg belsejének levegője már egészen tele lett 
tizenkét óra alatt ezzel a veszedelmes gázzal, mely a beléleg
zett oxigén miatt elégő vér-részecskékből támad. Nicholl vette 
észre a levegőnek ezt a telítettségét, a midőn látta, hogy Diana 
kínosan liheg.

És tényleg a szénsav — éppen úgy, mint a híres kutya
barlangban — súlyánál fogva a löveg alsó részében gyülemlett 
és sűrűsödött meg. A szegény Dianának kellett ezt a gonosz 
gázt előbb megéreznie, mint gazdáinak. Nicholl kapitány sie
tett, hogy ezen segítsen. A löveg aljában felállított néhány 
edény kálimeszet, kissé megrázta, és ez az anyag, mely a szén
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savat mohón elnyeli, a löveg belsejének levegőjét tökéletesen 
megtisztította.

Erre aztán a műszereket vizsgálták meg. A thermometerek 
és barométerek épek maradtak, csak az egyik kis thermometer - 
nek az üvege tört el. Az egyik jeles szerkezetű barométert ki
húzták a tokjából és a falra felakasztották. Természetesen csak 
a lövegben levő légnyomást mutatta ; de azt a víztartalmú 
gőzmennyiséget is, a mely abban felhalmozódott. Ebben a 
pillanatban 765—760 mm. között ingadozott a mutatója. Ez 
pedig «szép időt» jelentett.

Az a nehány iránytű is, a melyet Barbicane pakolt fel, 
épen maradt. Természetesen az adott körülmények között nem 
mutatott helyesen a tű ; vagyis folyton változtatta az irányát. 
Mert hiszen abban a nagy távolságban a földtől a föld sarká
nak magnetikus ereje nem gyakorolhatott a tűre semminémű 
hatást.

Ugyancsak sértetlenül találták a következő műszereket: 
a hypsometert, melylyel a hegyek magasságát mérték ; a sex- 
tant-ot, melylyel a csillagok állásának magasságát ; a theodoli- 
tot, melylyel a földet és a földszínén a szögeket mérik ; a messze- 
látókat, melyeknek a hold fölületén veszik igen nagy hasznát : 
mindezeknek a heves lökés nem ártott.

Ugyancsak helyeiken és rendben találták a szerszámokat, 
az ásókat, kapákat, melyeket Nicholl szemelt ki gondosan, a 
különféle magvakkal telt zsákokat, a fiatal oltásokat, melyeket 
Ardan Mihály szándékozott a hold országában elültetni. Egy 
fülkeforma helyiség is vala a löveg felső részében, telve minden
féle tárgygyal, melyeket a franczia halmozott össze. Hogy mik 
voltak, azt rajta kívül senki sem tudta, a vidám űczkó pedig 
nem árulta el. Hébe-korba felmászott oda azokon a kötél
karikákon, melyek a falba valának erősítve és megnézte, hogy 
rendben vannak-e? Ide s tova rakosgatott s egyik bizonyos 
titkos szekrénybe mohón bele-bele nyúlt s e mellett egy-egy 
ó-franczia dalt dúdolt hamis hangon, a mi földerítőleg hatott a 
környezetre.
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Barbicane örömmel látta, hogy rakétái és tűzszerszámai 
nem sérültek meg. Ezek az erős töltésű, fontos tárgyak arra 
valók voltak, hogy a löveg aláhullását mérsékeljék, ha majd 
a hold vonzási területének semleges részén túlhatolva, a hold 
fölületére fognak esni. Ennek az esésnek hatszorta lassúbbnak 
kell lennie, mint a földre való esésnek a két világtest nagyságá
nak megfelelően.

A szemle e szerint általános megelégedésre szolgált. Annak 
utána mindenik visszament az ablaknyíláshoz, ki az oldalhoz, 
ki a fenékhez, hogy a világűrbe kikémleljenek.

Még mindig az előbbi látvány. Az égi mezőn csodálatos 
tisztaságban csaknem nyüzsögtek a csillagok és csillagképek, 
egy csillagász ennek láttára eszét vesztette volna. Egyik részen 
a nap, hasonlatos egy égő kemencze szájához ; vakító tányér, 
fénykör nélkül, vált ki az égnek sötét hátteréből. Másik oldalon 
a hold, lángsugarait visszaverve, s mintegy mozdulatlanul a 
csillagvilág közepén. Továbbá egy meglehetős erős folt, mely 
úgy tetszék, mintha lyuk volna az égboltozaton s félig ezüst 
keretbe foglalva a széle : ez volt a föld. Itt is, ott is felhalmozó
dott ködfoltok, hasonlatosak a csillaghavazás hópelyheihez ; 
és a zenithtől nadirig megmérhetetlen csillag-porszemei a tej- 
útnak, a melyeknek közepén a nap csak negyedrangú csillag
ként jő számításba.

A szemlélők nem tudták tekintetüket elfordítani erről a 
színtérről, melyet emberi toll méltóan le nem tud festeni, a 
melyet még senki sem ismert. Minő gondolatokat ébresztett 
bennük! Minő ismeretlen érzelmeket támasztott föl lelkűkben! 
Barbicane ennek a hatása alatt kezdette meg utazásának le
írását, és följegyzett óráról-órára minden jelenséget, a mi a 
vállalat kezdetére vonatkozott. Nyugodtan írt az ő erős, vas
tag betűivel, kissé üzletszerű, száraz modorban.

Ez alatt Nicholl, a mathematikus, az égi testek pályafutá
sainak formáit vizsgálta és olyan ügyesen rakosgatta egymás 
mellé a számokat, hogy párját nem találta ebben. Ardan Mihály 
csevegett4*iajd Barbicaneval, ki nem adott neki feleletet, majd
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ARDAN MIHÁLY ETETI A MAJORSÁGOT.

■ V

:

Nichollal, a ki nem hallgatott reá, majd Dianával, a ki theoriái- 
ból semmit sem értett, végül maga-magával: kérdéseket ve
tett föl, megfelelt azokra, ezerféle aprólékossággal foglalkozott,



hol az alsó ablak fölé guggolva, hol a felső helyiségbe kapasz
kodva, és szüntelenül dudorászott. Ebben a kis világban ő volt 
a mozgékonyságnak és a franczia csevegésnek a képviselője, 
és abban nem kételkedhetünk, hogy méltóképpen képviselte.

A nappal vagy még helyesebben mondva a tizenkét órai 
időköz, a mi a földön a nappalnak felel meg, — mert a «nap»- 
pal elnevezés nem illik egészen, — dús vacsorával végződött, a 
melyet Ardan pompásan elkészített. Még semmi sem fordult 
elő, ami az utasok bizalmát csökkenthétté volna. Azért remény
nyel telten aludtak, a sikert biztosnak hitték ; az alatt pedig a 
löveg, egyformán csökkenő sebességgel hasítá át az égi pályát.

NEGYEDIK FEJEZET.

Egy kis algebra.

Az éj minden esemény nélkül telt el. Helyesebben mondva, 
ez a kifejezés : «éj», nem megfelelő. A löveg helyzete a naphoz 
nem változott. Csillagász szempontból véve a dolgot, nappal 
volt a löveg aljában, éjjel a tető-részén. Ha tehát az elbeszélés 
folyamán még használjuk ezt a kifejezést, azt az időközt kell 
alatta értenünk, mely a földön a nap feljötte és lenyugta között 
vagyon.

Az utasok annál is inkább nyugodtan aludtak, minthogy a 
löveg rendkívül gyors haladása daczára teljességgel mozdulat
lannak látszék. Semmiféle mozgás nem adott életjelt arról, 
hogy tovasiklik az űrben. A hely változása, ha még oly gyors 
is, az organizmusra semmi észrevehető hatást nem gyakorol, 
ha légüres térben történik, vagy ha a test körül levő lég vele 
együtt mozgásban van. A földnek melyik lakója veszi észre a 
föld mozgásának gyorsaságát, holott ez óránkint 90,000 kilo
méternyi utat tesz meg? Ez esetben a mozgásról éppen oly kevés 
érzetünk lehet, mint a nyugalomról. E tekintetben minden tárgy 
egyforma. Ha nyugalomban van, addig marad úgy, míg valami 
idegen erő helyéből ki nem mozdítja. Ha pedig mozog, addig 
meg nem áll, míg valamely akadály mozgásában útját nem

40
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állja. Ezt a mozgásban és nyugalomban való közömbösséget 
restségnek nevezik.

Barbicane és társai tehát a lövegbe zárva elmondhatták, 
hogy teljes mozdulatlanságban vannak. Ha egyébiránt a löve- 
gen kívül annak a tetején lettek volna, a hatás mégis ugyanaz 
lett volna. Ha a hold felettük nem nagyobbodott volna folyton, 
megesküdhettek volna, hogy tökéletes mozdulatlan állapotban 
vannak.

Deczember 3-dikán, korán reggel, vidám, egészen váratlan 
zaj költötte fel őket. A lövegben levő kakas elkezdett kukoré
kolni.

Ardan Mihály felugrott, a mennyezet felé felmászott, be
zárt egy félig nyitott szekrényt és halkan így szólott :

— Nem hallgatsz? Ez az aprómarha tönkresilányítja a 
tervemet.

Eközben Nicholl és Barbicane fölébredt.
— Kakas? — mondá Nicholl.
— Nem, barátaim, — viszonzá élénken Ardan Mihály — 

én eresztém meg ezt a falusi hangot, hogy titeket felébresz- 
szelek.

Nagyobb bizonyság okából egy pompásat «kukorékolt», a 
mi egy tekintélyes tarajos kakasnak is becsületére vált volna.

A két amerikai önkénytelenül felkaczagott.,.
— Jeles tehetség! — mondá Nicholl, gyanakodó pillantást 

vetve társára.
— Úgy van, gallus tréfa, a minő az én hazámban divatos, 

még pedig a legelőkelőbb társaságokban, — veté oda Mihály.
Azután, hogy a beszédet más felé térítse, így folytatta :
—- Tudod-e, Barbicane, hogy mire gondoltam én egész éjjel?
—• Nem, — viszonzá az elnök.
— Cambridge! barátainkra! Észrevehetted már, hogy a 

mathematikában bámulatos tudatlanságban leledzem. Ezért 
tehát fogalmam sincs arról, hogy a csillagászok honnan számít
hatták ki a lövegnek kezdősebességét, hogy az a Columbiád 
fenekéből a holdig jusson fel.
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— Úgy érted, nemde, hogy addig a semleges pontig, hol a 
nap és hold vonzóereje egymást kiegyenlíti, mert ettől a ponttól 
kezdve, vagyis az útnak 9/10-ed részén a löveg súlyánál fogva a 
holdra fog esni.

— Nem bánom, — viszonzá Mihály, — de még egyszer föl
teszem a kérdést : hogy tudták a kezdősebességet kiszámítani.

— Nincs ennél könnyebb dolog, — feleié Barbicane.
— Ki tudnád te is azt számítani? — kérdé Ardan Mihály.
— Egészen pontosan. Megcsináltam volna Nichollal, ha az 

Observatorium ettől a fáradságtól minket meg nem kímélt volna.
— Drága Barbicane-om, — mondá Ardan Mihály, — előbb 

levághatták volna lábaimnál kezdve a fejemet, hogysem ezt a 
feladatot meg tudtam volna oldani.

— Azért, mert te semmit sem értesz az algebrához, — 
feleié nyugodtan Barbicane.

— Ejnye! Látjátok minő betűrágók vagytok ti. Azt hiszi
tek, hogy algebrátokkal mindent megtehettek.

— Mihály, — mondá Barbicane, — hát te azt hiszed, hogy 
kalapács nélkül lehetne kalapálni és eke nélkül szántani?

— Nehezen.
— Nos tehát, az algebra is szerszám, miként a kalapács, az 

eke s arra nézve, a ki érti, haszna vehető szerszám.
— Komolyan mondod?
— Nagyon komolyan.
— S tudnád-e jelenlétemben kezelni ezt a szerszámot?
— Miért ne, ha érdekel?
— És megmutatnád nekem, hogy miképen számították ki 

a kezdő-sebességet?
— Igen, érdemes barátom. Ha a problémának minden ele

mét tekintetbe veszem ; a föld középpontjának távolságát a 
hold középpontjától, a föld átmérőjének felét, a föld és a hold 
tömegét: egészen pontosan meghatározhatom, hogy mekkorá
nak kell a löveg kezdő sebességének lennie, még pedig nagyon 
egyszerű képlet által.

— Hadd halljam a képletet!



— Meg fogod hallani. Csakhogy nem veszem alapul azokat 
a görbe vonalakat, melyet a löveg a föld és hold között leír, 
minthogy a nap körül való útját is belefoglalom. Hanem a két 
égi testet mozdulatlannak veszem föl, ez Czélunknak megfelelő.

— Miért?
— Mert akkor annak a feladatnak a megoldását keresném, 

melynek neve : a «három test problémája», ennek a megoldá
sára az integrál-számítás még nem eléggé kifejlődött.

— Tehát, — mondá Ardan Mihály gúnyos hangon — a 
mathematikusok is haladnak még?

— Minden bizonynyal! — viszonzá Barbicane.
— Helyes! A hold-lakók talán valamivel többre vitték az 

integrál-számításban. És ugyan bizony mit neveznek integrál- 
számításnak?

— Ez éppen ellentétje a differencziális számításnak, — vi
szonzá Barbicane méltóságos komolysággal.

— Köszönöm szépen.
— Más szóval olyan számításmód, melylyel bizonyos nagy

ságokat keresnek, melyeknek differencziáljait ismerjük.
— Ez legalább világos beszéd, — viszonzá Mihály elégült 

arczczal.
— Most pedig, — folytatá Barbicane, elő egy darab papirt 

és plajbászt s fél óra alatt megtaláltuk a kívánt képletet.
Erre Barbicane belemélyedt ebbe a munkába, mialatt Nicholl 

kinézett a világűrbe és barátjára bízta, hogy gondoskodjék a 
reggeliről.

Még le sem telt a fél óra, már fölemelte fejét Barbicane és 
oda mutatott Mihálynak egy tele oldal algebrai számot, melyek 
alatt ez az általános tétel állott :

r
á(®*—«!) =sH— 3 — X

— És mit jelent ez? — kérdé Mihály.
— Ez azt jelenti, — viszonzá Nichol, — hogy ~ a v második 

hatványon kevesebb v zero négyzet egyenlő gr szorozva r törve
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x-szel kevesebb 1 több m törve m-inel szorozva r törve d keve
sebb ж-szel ebből kivonva r törve d kevesebb r-t . . .

— X y-Ion hátán fölmászik z-re és átugrik p — kiáltott fel 
Arctan Mihály harsány nevetéssel. Megérted ezt, te kapitány?

— Napnál világosabb.
— Hogy-hogy? — mondá Mihály. De hát ez szembeszökő, 

annál többet pedig nem kívánok.
— Mindig tréfálsz? — veté közbe Barbicane. — Algebrára 

fájt a fogad, nesze algebra. Már jól is laktál vele.
— Inkább kössenek fel!
— Valóban, — mondá Nicholl, ki szakértőén vizsgálta a 

képletét, — úgy tetszik, hogy egészen helyesen állította fel 
Barbicane. Eleven erők összehasonlításának integrálja ez, nem 
kételkedem abban, hogy a keresett eredményt adja.

— De érteni szeretném én ezt! — kiáltá Ardan Mihály. — 
Tíz évet odaadnék a Nicholl életéből, ha érteném.

— Hallgass hát ide, Mihály, — vévé át a szót Barbicane, — 
félszer V a négyzeten kevesebb, v0 a négyzeten az eleven erő fél 
átváltozásának a képlete.

— Helyes, és Nicholl tudja, hogy ez mit jelent?
— Bizony tudom, Mihály, — feleié a kapitány. —■ Ezek a 

jelek, melyeket te titkos beszéd jegyeinek tartasz, a szakértőkre 
nézve a legvilágosabb, a legérthetőbb és leglogikusabb nyelv.

— És te azt mondod, Nicholl, — kérdé Mihály, hogy ezek
kel a hieroglifekkel, melyek az egyiptomi Ibisnél is érthetetleneb
bek, kiszámíthatod, hogy minő kezdősebességgel kellett a löve- 
get útnak indítani.

— Csalhatatlanul, — viszonzá Nicholl, — és ennek a képlet
nek segítségével mindig megmondhatom neked, hogy útjának 
bármely pontján mekkora a sebessége.

— Szavadat reá!
— Itt a kezem.
— Akkor te is olyan kópé vagy, mint elnökünk.
— Nem, Mihály, Barbicane sokkal nehezebb feladatot ol

dott meg, midőn egy összehasonlító képletet állított fel, mely a
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problémának minden föltételét tekintetbe veszi. A mi azontúl 
van : egyszerű számtani példa, melynek megoldására a négy 
alapművelet ismerete szükséges.

— Ez már aztán valami! — viszonzá Ardan, — a ki soha 
világéletében egy összeadást sem végzett, és ezt a szabályt 
ilyeténképpen értelmezte : «khinai fejtörő munka, melynek a 
segítségével bizonytalan, különféle összegeket kurkász ki az 
ember».

Barbicane pedig bizonygatá, hogy Nicholl is bizonyára 
nyomára jött volna ennek a képletnek, ha gondolkozott volna 
rajta.

— Nem hiszem, — inondá Nicholl, — mert minél tovább 
töröm rajta a fejemet, annál inkább meggyőződöm, hogy kitűnő 
e tétel.

— Most figyelj ide, — szólott Barbicane tudatlan pajtásá
hoz, — meglátod, hogy e betűk mindenükének meg van* a maga 
jelentése.

— Figyelek, — rnondá Mihály szemmel látható rezignációval.
— d — rnondá Barbicane — a distanciát (távolság) jelenti, 

mely a nap és hold középpontja között van ; mert, ha az attrak- 
cziókat akarjuk kiszámítani, ismernünk kell a középpontokat.

— Ezt értem.
— r a föld radiusát (sugár) jelenti.
— r radius, no jól van.
— m alatt a föld masszáját (tömeg) kell értenünk. Tényleg 

tekintetbe kell vennünk a két vonzó testnek a tömegét, mert a 
vonzóerő arányban van a testek tömegével.

— Magától értetődik.
— g jelenti a gravitáló, vagyis a nehézkedési erőt, ez pedig 

nem egyéb, mint a föld felületére eső testnek sebessége egy má- 
sodpercz alatt. Világos dolog ez?

— Mint a vakablak, — feleié Ardan.
— ж-szel jelölöm a lövegnek a föld középpontjától való vál

tozó sebességét és %-vel (veloczitas — sebesség) e távolság mel
lett a löveg sebességét.
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— Jól van.
— Végül %Q-val, a mint ez a képletben előfordul, jelöltem a 

lövegnek sebességét akkor, midőn a légkörön túlhaladt.
— És valóban ezen a ponton kell e gyorsaságot számítani, 

minthogy már tudjuk, hogy a gyorsaság az elindulás alkalmá
val éppen harmadfél akkora, mint a légkörön való túlröpüles 
alkalmával.

— Csak tovább! Értem! — mondá Mihály.
— Hiszen nagyon egyszerű is, — tévé hozzá Barbicane.
— Nem oly egyszerű, mint jó magam vagyok, — feleié 

Mihály.
— A dolog e szerint így áll : mikor lövegűnk a föld légköré

nek határszélére ért, kezdő-sebességének harmadrészét már el
vesztette.

— Annyit?
— Úgy van, barátom, még pedig a légkör rétegeihez való 

súrlódás következtében. Megérted, nemde, hogy minél gyor
sabban haladott fölfelé, annál nagyobb volt a levegő ellenállása.

— Értem és aláírom, — viszonzá Ardan, — ámbátor a te 
v0 a négyzeten és v0 a második hatványon úgy zörögnek, mint 
zsákban a szögek.

— Ez csak az első hatás, melyet reád az algebra gyakorol, — 
viszonzá Barbicane ; most pedig, hogy befejezzük, a számok 
eredményét kell ennek a sok kifejezésnek adnunk, vagyis fe
jezzük ki számokban értéküket.

— Nosza, járjunk a végére! — viszonzá Mihály.
— E kifejezések közül egyik-másik ismert, a többit ki kell 

számítanunk, — mondá Barbicane.
— Ez utóbbi munkát elvállalom, — szólott közbe Nicholl.
— Lássuk csak, — folytatá Barbicane, — r a föld su

gara, mely Florida szélességi fokán, a honnan mi elindultunk, 
hat millió háromszázezer méter hosszú ; d, vagyis a föld közép
pontjának távola a hold középpontjától, ötvenhat félátmérője 
(sugara) a földének, a mi.. .

Nicholl gyorsan kiszámította :
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— 356.720,000 méter abban az időben, a mikor a hold nap
közeiben van.

— Helyes, — mondá Barbicane, most m' törve m-mel, vagyis 
a föld tömegének a hold tömegéhez való viszonya nyolczvan- 
egyed rész.

— Egészen helyes, — mondá Nicholl.
— g, a nehézkedési erő ; másodpercznyi sebesség Floridán 

9 méter 81. Ebből következik, hogy gr= . . .
— 62.426,000 négyzetméter, — viszonzá Nicholl.
— Nos ? — kérdé Ardan Mihály.
— Nos, minthogy a kifejezések jegyekkel vannak megjelölve, 

viszonzá Barbicane, — ki fogom a v0 sebességét számítani; 
vagyis azt a sebességet, melylyel a lövegnek a légkör elhagyása
kor kell bírnia, hogy ahhoz a ponthoz eljusson, hol a vonzó 
erőnek 0 sebessége van. Mert azon a ponton nincs semmi sebes
ség ; fölteszem, hogy e sebesség = 0, és hogy x, a semleges pont
nak távolsága, á-nek 9/10-ed részével jelölve, vagyis a két cent
rumnak távolsága.

— Meg nem határozható ideám vagyon arról, hogy mindez 
így helyes, — mondá Mihály.

— Akkor pedig az eredmény következő : a = d-nek kilencz 
tizedrésze és v=0, a képlet pedig így módosul:

Barbicane mohón írá le :

v0' j~)|

Nicholl sóváran olvasá és fölkiáltott:
— Helyes! Helyes!
— Világos? — kérdé Barbicane.
— Tüzes betűkkel vagyon írva! — viszonzá Nicholl.
— Derék legények! — mormogá Mihály.
— Végre megértetted? — kérdé Barbicane.
— Hogy megértettem-e? — kiáltott fel Ardan Mihály, — 

meghiszem azt, most is ég felé áll tőle hajam minden szála.
— Tehát, — folytatá Barbicane, — v nulla a második hat
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vány on = két gr szorozva 1-gyel kevesebb 10 r törve (/á-vel 
kevesebb ± szorozva 10 r törve á-vel kevesebb r törve d keve
sebb r-rel.

— Most pedig, — monda Nicholl, — csak a számadásokat 
kell végezni, hogy megtalálhassuk a lövegnek gyorsaságát a 
légkör elhagyásának pillanatában.

A kapitány, a ki gyakorlati elméjű férfiú létére minden ne
hézséggel szembe nézett, rettenetes gyorsan kezdett számít - 
gatni. Plajbásza hegye csak úgy ontotta a hosszú osztási és szor
zás! oszlopokat; a fehér papírra számok záporesője hullott. 
Barbicane feszült figyelemmel nézett reá, míg Ardan Mihály 
két felől lapítgatta a fejét, mintha heves fájdalmat akart volna 
csillapítani.

— Nos? — kérdé néhány pillanat múlva Barbicane.
— íme, készen van a számítás, — feleié Nicholl, —v0: 

vagyis a löveg gyorsasága a légkör elhagyásának pillanatában, 
hogy a közömbös pontig érhessen . . .

— Nos?
— Az első másodperczben tizenegyezerötszázegy méternek 

kellett lennie.
— Micsoda?! — kiáltott fel az elnök felugorva, — csak nem?
— Tizenegyezerötszázegy méter!
— Veszett-teremtette! — kiáltá az elnök kétségbeesett moz

dulattal.
— Mi a bajod? — kérdé Ardan Mihály meglepetten.
— Hogy mi a bajom? Ha abban az időben a sebességet * a 

levegő súrlódása harmadrésznyivel csökkentette, úgy a kezdő- 
sebességnek . . .

— Tizenhatezerötszázhetvenhat méternek kellett lennie, — 
viszonzá Nicholl.

— És a Cambridge! Observatorium kinyilatkoztatta, hogy 
tizenegyezer méter elegendő sebesség az elindulásnál, lövegűnk
nek tehát ekkora sebességet kölcsönöztünk.

— Nos? — kérdé Nicholl.
— No hát ez nem lesz elegendő.
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ÉG FELÉ ÁLL TŐLE MINDEN SZÁLA A HAJAMNAK.

Я

■Hl

— Helyes.
— Nem jutunk el a közömbös pontig.
— Lánczosadta!
Verne: Utazás a hold körül. 4
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— Fele útra sem érkezünk meg.
— Vigye el a manó! — kiáltott fel Ardan Mihály és felug

rott, mintha a löveg már leeső félben volna a földre.
— És vissza fogunk esni a földre.

ÖTÖDIK FEJEZET.

A világűr hidege.

Ez a fölfedezés úgy csapott közéjük, mint a mennykő. Mert 
hát ki is tételezhetett volna föl efféle számadási hibát? Barbi- 
cane nem akarta hinni. Nicholl még egyszer utána számított. 
Pontos volt a számítás. A képlet helyes voltában nem lehetett 
kételkedni, de azért még egyszer töviről-hegyire megvizsgálták 
és kitűnt, hogy az első másod perczben 16,575 méter sebességre 
volt szükség, hogy a közömbös pontig eljuthassanak.

A három jó barát némán nézett egymásra. A reggeliről 
megfeledkeztek. Barbicane ajkát harapdálva, redőkbe vont 
homlokkal és görcsösen összeszorított ököllel nézett ki az abla
kon. Nicholl keresztbe fonta mellén a karját és vizsgálta a szá
mítását. Ardan Mihály így zsörtölődött :

— No lám, ezek a tudósok! Soha más embert okosabbá nem 
tettek. Szívesen felajánlanék húsz pisztolyt, ha azok a Cambrid
ges observatoriumra hullanának s azt minden kontár-számolójá
val együtt szétszaggatnák.

A kapitány hirtelen egy megjegyzéssel fordult Barbicanehoz :
— Most reggeli hét óra van. Tehát harminczkét órája annak, 

hogy útban vagyunk. Útunknak többet, mint a felét megtettük 
s így véleményem szerint nem fogunk alázuhanni.

Barbicane hallgatott. Aztán gyors pillantást vetve a kapi
tányra, elővett egy kompaszt, a mely a földteke szögtávolságá
nak megmérésére szolgált. A fenék-ablakon keresztül annak a 
segélyével pontos mérést eszközölt, tekintetbe véve a lövegnek 
látszólagos mozdulatlanságát. Aztán felállott, letörölte homloká
ról a gyöngyöző verejtéket s néhány számot jegyzett föl a 
papírra. Nicholl megértette, hogy az elnök a föld átmérőjének
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mértékével a lövegnek földtől való távolságát akarja kiszámí
tani. Figyelemmel nézett reá.

— Nem! — kiáltott fel Barbicane néhány pillanat múlva, —
4*
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még sem vagyunk esőfélben. Már ötvenezer lieu távolságra va
gyunk a földtől! Túl vagyunk már azon a ponton, hol a löveg- 
nek meg kellett volna állania, ha sebessége az elindulás alkalmá
val csak tizenegyezer méter lett volna. Fölfelé haladunk folyton.

— ’Sz a világos! — viszonzá Nicholl, — még pedig abból 
tetszik ki, hogy a kezdő-sebesség a 400,000 font lőgyapot hatása 
alatt a kívánt 11,000 méter sebességet túlszárnyalta. Ebből 
magyarázom meg, hogy már tizenhárom másodpercz múlva 
a második bolygóval találkoztunk, melynek pályája 2000 lieure 
esik a földtől.

— Ez a magyarázat annál valószínűbb, — jegyzó meg 
Barbicane, — minthogy a löveg a víztartókban levő víz ki
nyomulása után jelentékeny súlytól szabadult meg.

— Helyes! — mondá Nicholl.
— Nos hát, kedves Nichollom, akkor meg vagyunk mentve.
— Nos tehát, ha meg vagyunk mentve, lássunk hozzá a 

reggelihez, — toldá meg a szót nyugodt hangon Ardan Mihály.
Valóban Nichol nem tévedett. A kezdő-sebesség csakugyan 

szerencsére nagyobb volt, mint a mekkorát a Cambridge! Obser
vatorium ajánlott, de hát az Observatorium sem csalatkozott.

Minekutána az utasok ez ál-ijedelemből felocsúdtak, asz
talhoz ültek és jó kedvvel reggeliztek. Sokat ettek s még többet 
beszélgettek. Bizalmuk az «algebra-intermezzo» után még na
gyobb lett, mint azelőtt volt.

— Miért is ne érnők el a czélunkat? — kérdé ismételten 
Ardan Mihály. — Miért is ne érkeznénk meg a holdba? Hiszen 
útban vagyunk, előttünk nincs semmi akadály, még kövek sem 
állanak útba. Szabad a pálya, szabadabb, mint a hajóé, mely
nek a hullámokkal kell küzdenie ; szabadabb, mint a léghajóé, 
melynek a szelekkel kell viaskodnia! S ha aztán a hajó megér
kezik oda, a hová vitorlázott; ha a léghajó felröpült oda, a hova 
fölkívánkozott: miért ne érhetné el a mi léghajónk kitűzött 
czélját?

— El fogja érni! — mondá Barbicane.
— 8 ha még csak azért is, hogy becsületére váljék az ameri-
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kaiaknak, azoknak az amerikaiaknak, a kik lehetővé tették, 
hogy az ilyen vállalat létre jöjjön, azoknak a páratlan ameri
kaiaknak, a kik olyan emberrel dicsekedhetnek, mint a minő 
Bar hi сапе elnök! Oh, én azt hiszem, hogy minekutána nem kell 
azon törni a fejünket, hogy mi történik velünk, királyi módon 
fogunk unatkozni, — mondá Ardan Mihály.

Barbicane és Nicholl intettek kezükkel.
— De én már gondoskodtam arról, barátaim, — folytatá 

Mihály. — Csak kívánniok kell és lesz : sakk, sakktábla, kártya, 
domino! Csupán billiard-asztalunk nincsen.

— Micsoda? Ilyen játékszereket hoztál magaddal?
— Hoztam bizony, még pedig nem csak a magunk mulat

ságára, hanem azzal a tiszteletreméltó szándékkal is, hogy a hold
béli korcsmákat fölszereljem.

— Barátom, — mondá Barbicane, — ha a holdon emberek 
élnek, akkor azok néhány ezer évvel már idősebbék, mint a föld 
lakói, mert abban nincs kétség, hogy a hold öregebb csillag, 
mint a föld. Ha pedig százezred évek óta élnek emberek a hold
ban ; ha agyuk szerkezete olyan, mint a föld lakóié : úgy mind
azokat a találmányokat, melyek nálunk megvannak, ők már 
régen feltalálták s ráadásul még azokat is, melyeket mi a jö
vendő századokban fogunk feltalálni, ők tőlünk nem, de mi 
tőlük tanulhatunk.

— Hogyan? — viszonzá Mihály, — te azt hiszed, hogy 
nekik voltak olyan művészeik, mint Phidias, Michel Angelo 
vagy Raphael?

— Azt hiszem.
— Olyan költőik, mint Homeros, Vergilius, Milton, Goethe, 

Schiller, Lamartine, Hugo.
— Okvetetlenül.
— Oly filozófusaik, mint Platon, Aristoteles, Descartes, 

Kant?
— Kétségen kívül.
— Olyan tudósaik, mint Archimedes, Euklides, Pascal, 

Newton?
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— Akár megesküszöm reá!
— Olyan komikusuk, mint Árnál; fényképészük, mint . . . 

mint Nadar?
— Meg vagyok róla győződve.
— No hát akkor, Barbicane barátom, ha a hold lakói ebben 

minket utói értek, sőt túl is szárnyaltak, miért nem próbálták 
meg, hogy a földdel érintkezésbe lépjenek? Miért nem röpítet
tek egy löveget a holdról a földre?

— Ki mondja azt neked, hogy nem tették meg? — viszonzá 
Barbicane komolyan.

— Valóban, — jegyzé meg Nichol, — ezt ők könnyebben 
megtehették, mint mi, még pedig két okból: először, mert a 
hold felületén a vonzóerő hatszorta csekélyebb, mint a földön, 
a löveg tehát könnyebben röpül fölfelé ; másodszor azért, mert 
nyolczezer lieure kell felröpíteniök nyolczvanezer helyett, vagyis 
tízszerte csekélyebb röpítő-erőre van szükségük.

— Akkor hát, — vévé át a szót Mihály, — még egyszer 
kérdezem : miért nem tették még meg?

— Én pedig ismétlem, — erősíté Barbicane, — ki mondta 
azt neked — hogy nem tették meg?

— Mikor?
— Évezredek teltek el, mielőtt a földön még ember élt.
— És a golyó? Hol van az? Azt szeretném még csak látni!
— Barátom, — viszonzá Barbicane, — földünknek öthatod

része tenger alatt vagyon ; azért hát öt nyomós oka van annak, 
hogy ha a holdból löveget röpítettek a földre, az jelenleg vagy 
az Atlanti, vagy a Csendes-tengernek a fenekén van, hacsak a 
földalakulás idejében egy földréteg hasadéba közé nem csúszott.

— Drága Barbicaneom, — feleié Mihály,— te mindenre 
meg tudsz felelni ; fejet hajtok bölcseséged előtt ; mindazon
által egy föltevés hízeleg nekem a sok közül legkivált : hogy a 
hold lakói, ámbátor idősebbek mint mi, a puskaport nem talál
ták föl.

E pillanatban Diana hangos ugatással vegyült a beszélge
tésbe. Éhes volt.
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— Míg ezek fölött vitatkozunk, megfeledkeztünk Dianáról 
és Bolygóról, — monda Ardan Mihály.

. Rögtön tekintélyes adag ételt állítottak a kutya elé. Mohón 
neki esett és felfalta.

— Látod, Barbicane, — mondá Mihály, — mi ebből a lö- 
vegből Noé bárkáját csinálhattuk volna és minden háziállatból 
egy párt magunkkal hozhattunk volna.

— Minden bizony nyal, csakhogy nem volt elegendő helyünk, 
viszonzá Barbicane.

— 'Úgy van! — mondá Mihály és közelebb húzódott hozzá.
— Tagadhatatlan, hogy ökör, tehén, ló és kérődzők általá

ban nagy hasznunkra válnának a holdban. De hát, sajna, a lö- 
vegből nem csinálhattunk istállót, —■ tévé hozzá Nicholl.

— No de legalább szamarat hozhattunk volna magunkkal, — 
veté közbe Ardan Mihály, — egy egészen piczi szamarat ; 
olyan bátrat és türelmest, mint a minőn az öreg Silenus oly 
örömest szamaragolt. Nagy barátja vagyok én a szamaraknak. 
Ezeket az állatokat becsülik az emberek a legkevesebbre. Nem
csak életükben, hanem holtuk után is püfölik.

— Hogy-hogy? — kérdé Barbicane.
— Azért, mert bőrükből dobot csinálnak, — jegyzé meg 

Ardan Mihály.
Barbicane és Nicholl nem állhatták meg, hogy ennek az el

koptatott ötletnek a hallatára ne nevessenek. Ámde vidám 
utitársunknak kiáltása kizökkentette őket ebből a hangu
latból.

A Bolygó fekvőhelye fölé hajolva, hirtelen felugrott és így 
kiáltott föl :

— Jól van! Bolygó már nem beteg többé!
— No! — mondá Nicholl.
— Nem, — folytatá Ardan, — ő kimúlt az árny ék világból. 

Ez bizony mégis csak siralmas eset, — mondá panaszos hangon, 
de sajnálkozva. — Attól félek, kedves Diana, hogy neked a 
holdban nem lesznek sarjadékaid.

A szerencsétlen Bolygó csakugyan nem gyógyult ki sebeiből.
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Úgy megdöglött, hogy jobban sem kellett. Ardan Mihály meg- 
zavarodottan nézett barátaira.

— Most az a kérdés merül föl, — mondá Barbicane, — hogy 
mit csináljunk a hátralevő 48 óra alatt ezzel a kutyával.

— Magunknál semmi esetre sem tarthatjuk, — viszonzá 
Nichol, — de ablakaink kinyithatok, egyiket kinyitjuk és azon 
keresztül kidobjuk a hullát.

Az elnök egy ideig fontolgatta a dolgot, majd így szólalt meg :
— Ezt kell tennünk, csakhogy a legnagyobb vigyázattal.
— Miért? — kérdó Mihály.
— Két okból, melyeket te is könnyen megérthetsz, — 

viszonzá Barbicane. — Először, a lövegbe zárt levegőből a le
hető legkevesebbnek szabad kihatolnia.

— De hiszen megújítjuk ezt a levegőt!
— Csak egy részét. Csak az élenyt egészítjük ki, kedves 

Mihály ; s e tekintetben ügyelnünk kell arra, hogy készülékünk 
ne szállítson nagyon sokat, mert ez könnyen változásokat idéz
hetne elő az egészségünkben. A szénsavat nem újítjuk meg, 
mert a tüdő nem fogadja be, ennek tehát egészen meg kell ma
radnia, már pedig a nyíláson át gyorsan kiiramodnék az.

— Hiszen van még arra időnk, hogy a szegény Bolygót 
kidobjuk, — mondá Mihály.

— Beleegyezem, csakhogy gyorsan végezzünk!
— Hát a második ok? — kérdé Mihály.
— Másodszor a künn levő rettenetes hidegnek nem szabad 

a lövegbe hatolnia, ha csak azt nem akarjuk, hogy megfagyjunk.
— De, a nap . . .
— A nap melegíti ugyan lövegűnket, mely sugarait elnyeli, 

de a légüres tért nem, a melyben jelenleg mozgunk. A hol nincs 
levegő, ott sem meleg, sem fény nem terjed el ; ott pedig, a hova 
a napsugarak nem egyenesen hullanak, éppen olyan hideg van, 
mint sötét. Ez a hőmérséklet tehát nem magasabb, mint a 
csillagok sugaraitól származó hő ; vagyis az, mely a földön 
uralkodnék, ha a nap csak egy napra is kialudnék.

— No de attól nem kell tartanunk! — tévé hozzá Nicholl.
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DIANA ÖRÖME.

— Ki tudja? — monda Ar dan Mihály. — Egyébiránt tegyük 
föl, hogy a nap nem alszik ki ; vájjon nem lehetséges, hogy a 
föld távolabb kerül a naptól?
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— Jól van, — morulá Barbicane, — ezek megint a Mihály 
ideái!

— Ejnye, —■ vévé át a szót Mihály, — hát nem általánosat! 
ismert dolog, hogy a föld 1861-ben egy üstökösnek a sarkán 
ment keresztül? Képzeljünk egy olyan üstököst, a melynek 
nagyobb a vonzóereje, mint a napé, akkor a föld pályája a 
bolygó-csillag pályája után kihajlik s a föld addig távolodik 
bolygóként' a naptól, hogy a nap sugarai nem hatnak többé 
fölületóre.

— Ez ugyan megtörténhetnék, — viszonzá Barbicane, — 
de a pályafutásoknak ez a változása nem vonna maga után 
oly rettentő következményeket, mint a minőkre te gondolsz.

— Miért nem?
— Azért, mert a földtekénken még mindig súlyegyenben 

tartaná egymást a hideg és meleg. Kiszámították, hogy ha 1861- 
ben az üstökös magával elragadta volna a földet, az a naptól 
való legnagyobb távolságában is tizenhatszor akkora meleget 
sem érzett volna, mint a minőt a holdtól nyerünk, a mely a 
legerősebb lencsének a góczpontjában konczentrálva egyáltalá
ban semmi észrevehető hatást nem gyakorol.

— Nos? — mondá Mihály.
— Várj egy kissé, — nyugtatá meg őt Barbicane. — Azt is 

kiszámították, hogy a napközeiben a naphoz legközelebb eső 
állásában a földnek 28,000-szer akkora hőséget kellene kiállania, 
mint mi nyáron. De ez a hőség, mely a földet üveggé olvasztaná 
föl, és a vizeket gőzzé párologtatná : sűrű felhőgyűrűket alkot, 
mely a túlságosan erős hőséget csökkentené. Ebből a nap távolá
nak hidege és a nap közeiének melege között a kiegyenlítés 
származik és a hihetőleg elviselhető középmértéke a hőségnek.

— De minő nagyra becsülik a bolygók világának hőmérsékét?
— Előbb igen alacsonynak tartották ezt a hőmérsékét, — 

viszonzá Barbicane, — mert hát a thermometer növekedő alá- 
sülyedését vették számításuk alapjául : több millió fokot vettek 
a fagypont alatt ; Fourier, Mihálynak egyik honfitársa és a 
tudományos akadémiák híres tudósa, e számokat a helyes mér



59

tékig alászállította. Szerinte a világűr hőmérséke nem száll 
60°-nál alább.

— Pah!
— Ez körülbelül annyi, mint a sarkvidékeken, — folytatá 

Barbicane, mint Melville szigetén vagy Relivaer erősségében ; 
még pedig 56 Celsius fok a fagypont alatt.

— Még csak annak a bebizonyítása van hátra, — mondá 
Nicholl, — hogy nem tévedett-e számításaiban Fourier. Ha nem 
csalódom, egy másik franczia : Pouillet, a világűr hőmérsékét 
160°-ra, a fagypont alatt, becsüli. Állapítsuk meg ezek közül 
a helyesebbet.

— Ebben a pillanatban nem, — válaszolá Barbicane, — 
.mert az egyenesen thermometerünkre ható napsugarak éppen 
ellenkezőleg igen magas hőmérsékét mutatnának. De, ha a hold 
fölületére érkezünk, a tizennegyedik éj folyamán, melyek válta
kozva vannak a hold fölületén, elég időnk lesz arra, hogy e 
kísérletet megtegyük, mert a mi bolygónk légüres térben mozog.

— De hát mit értesz te ez alatt, hogy «üres»? — kérdé Mi
hály, — lehet-e valami abszolút üres?

— Oly tér, melyben nincs levegő.
— És a hol a levegőt semmi sem pótolja?
— Úgy van. Az aether, — viszonzá Barbicane.
— Úgy! Aether, mi az?
— Az aether meg nem mérhető parányokból álló tömeg ; 

melyek méreteikre nézve — ezt mondják a molekulár fizika 
tankönyvei — éppen úgy el vannak egymástól választva, mint 
az égitestek a világűrben. Ámde egymástól való távolságuk 
nem egészen három milliomodrésze egy milliméternek. Ezek az 
atomok mozgásaik által létrehozzák a meleget és a fényt, ugyanis 
egy másodpercz alatt 480 trilliószor lendülnek, mintegy 4—6 
tizedrész milliméternyi nagyságúakat.

— Milliárdok milliárdja! — kiáltott fel Ardan Mihály, — 
e szerint e lendüléseket kiszámították és megmérték! Ezek, 
Barbicane barátom, mind a tudósok számai, melyek bámulatba 
ejtik a fület, hanem az elmének nem mondanak semmit.
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—• Hja, jól kell a számvetéshez érteni . . .
— Nem. Jobb, ha összehasonlítunk. Egy trillió nem jelent 

semmit. Az összehasonlítás tárgya megmond mindent.
Például: ha te nekem még oly gyakran említed is, hogy az 

Uranus tömege 76-szor akkora, mint a földé; a Saturnuse 
900-szor akkora ; a Jupiteré 1300-szor ; a napé 13,000-szer ; 
mind ebből én nem sokat értettem meg. Sőt ennél többre becsü
löm még Dauble Liegia régi összehasonlításait is, mely egészen 
egyszerűen így hangzik : «A nap nem egyéb, mint két láb át
mérője tök ; Jupiter : egy narancs ; Saturnus : almácska ; Nep
tun : édesbélű cseresznyécske ; Uranus : hólyagosszemű nagy 
cseresznye ; a föld : borsó ; Mars : nagyobbacska gombostűfej ; 
Merkur : mustármag ; Juno, Ceres, Vesta, Pallas : csupán por
szemek! Az ember tudja legalább hányadán van.

Ardan Mihálynak a tudósok és trilliók ellen való eme ki
törése után, melyeket egy pillanatig egymás mellé sorakoztattak, 
hozzá fogtak Bolygó eltemetéséhez. Arról volt szó, hogy a hul
lát kidobják, a mint ezt a matrózok a tengeren szokták tenni. 
Ámde a mint Barbicane ajánlotta, gyorsan végezték, hogy a 
lehető legkevesebb levegő menjen eközben veszendőbe, mert ez 
ruganyossága folytán rohamos gyorsasággal kiáradott volna. 
A nyílásnak toló-rúdját az egyik oldalon, a mely mintegy 30 cm. 
hosszú volt, gondosan lecsavarták, mi alatt Mihály, a kutyát 
nagy szomorúan előkészítette a kidobásra. Az ablaktáblát egy 
erős emelő-rúddal kimozdították helyéből, az a belső levegőnek 
nyomása alatt sarkán lefordult és Bolygó kihullott. Alig egy 
néhány elemi részecskéje szabadult ki a levegőnek ; oly gyor
san történt, hogy később Barbicane éppen nem aggódott azon, 
ha valami haszontalan lim-lomot kellett a lövegből kidobni.

HATODIK FEJEZET.
Kérdések és feleletek.

Deczember 4-dikén a chronometerek reggeli öt órát mutat
tak, földi számítás szerint, midőn az utasok ötvennégy órai
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utazás után föl ébredtek. Ez idő szerint csak öt órával és negyven 
perczczel voltak túl az utazás előre kiszámított időtartamának 
felén ; de hát ennek az útnak már csaknem hét tizedrészét meg
tették. Ezt a sajátságos körülményt a sebesség rendszeres csök
kenésének kell betudni.

Ha a földet vették szemügyre a fenékablakból, úgy tűnt fel 
már csak, mint egy fekete folt a napsugarak tengerében. Sem 
sarló alak s hamuszürke fény nem volt többé. Másnap éjfél táj
ban, éppen holdtöltekor, a holdnak új fényt kellett kapnia. 
Fönn pedig a hold mindinkább közeledett pályájának vonalá
hoz, úgy hogy a lövegnek a meghatározott órában találkoznia 
kellett a holddal. Köröskörül az ég sötét boltja ragyogó pontok
kal vala behintve, melyek, úgy látszék, helyüket lassan változ
tatták. De a jelentékeny távolságból úgy tűnt föl, hogy nagy
ságuk nem változik. A nap és csillagok olyanok voltak, a minők
nek az ember a földről látja. A hold jóval nagyobbnak látszott ; 
de hát messzelátóikkal, melyek egyáltalában nem szolgáltak 
messzire, nem vehettek észre az utasok a hold fölületén semmi 
számba vehető jelenséget, sem topográfiái vagy geológiai saját- 
szerűséget.

Az idő folytonos szórakozásban telt el. Csevegtek főleg a 
holdról, mindenik előhozakodott azzal, a mit különösen tu
dott ; Barbicane és Nicholl mindig komolyan, Ardan Mihály 
folyton fantasztikusan. A sejtelmeknek kimeríthetetlen anya
gául szolgáltak ezek a kérdések : a löveg, helyzete és iránya, a 
közbejövő helyzetek, melyek előfordulhatnak, az elővigyázati 
rendszabályok, melyek alkalomadtán a holdon szükségessé vál
hatnak.

Éppen a reggeli alatt Barbicane valami különös választ 
adott Ardan Mihály egyik kérdésére, mely a lövegre vonat
kozott.

Mihály, előre bocsátva azt, hogy ha a löveg, tekintve azt a 
rettentő gyorsaságot, melylyel halad, hirtelen megállásra kény
szerülne, — szerette volna tudni: minő következményei le
hetnének ennek.



— De, én nem látom azt be, — viszonzá Barbicane, — hogy 
mi módon lehetne a löveget megállítani.

— Tegyük föl ezt az esetet, — jegyzé meg Mihály.
— Ily eset igazán nem fordulhat elő, — veté oda a prakti

kus Barbicane, — ha csak a hajtó-erő működése meg nem szűn
nék. De hát akkor a sebesség lassankint csökkenne, hirtelen 
megállás nem lehetséges.

■— Vegyük azt az esetet, hogy beleütköznék valamely testbe.
— Micsoda testbe ?
— Olyan bolidába például, a milyennel találkoztunk.
— Akkor a löveg ezer darabbá tördelőzne szét és mi vele 

együtt, — mondá Nicholl.
— Még ennél is jobban járnánk, — jegyzé meg Barbicane, — 

elevenen elégnénk.
— Elégnénk! — kiáltott fel Mihály. — Igazán sajnálom, 

hogy nem történt meg, hogy szemtanúja lehettem volna.
— És te megérted volna, — viszonzá Barbicane. — Az em

berek most'már tudják, hogy a meleg nem egyéb, mint a moz
gásnak egyik más alakja. Ha vizet forralnak : vagyis, ha hő
fokát emelik, ez annyit jelent, hogy elemi részecskéinek a moz
gását szaporítják.

— Nos, hiszen ez zseniális elmélet! — mondá Mihály.
— No meg helyes is, drága barátom, mert a hőanyag min

den jelenségét megmagyarázza. Ez pedig nem egyéb, mint az 
elemi részecskék mozgása, egy-egy résznek csupán forgása. Ha 
egy vonatot megállítunk, megszűnik annak mozgása, de mi 
lesz azzal a mozgással, a mely hajtotta? Hővé alakul át, és a 
fékező átmelegszik. Miért kenik a szekerek tengelyét zsírral? 
Hogy átforrósodását megakadályozzák, tekintetbe véve azt, 
hogy az átváltozás alkalmával elveszett mozgás hővé lesz. Meg
értetted?

— Hogy megértem-e? — viszonzá Mihály, — bámulatosan, 
így például, ha én sokáig szaladok és merő izzadság a testem, 
annyira, hogy cseppekben szakad le rólam, miért kell megálla- 
nom? Egyszerűen azért, mert mozgásom hővé változott át.
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BOLYGÓT KIDOBJÁK.

Шш
Inníiiuj I

Barbicane nem állhatta meg, hogy ne kaczagjon. Aztán vissza
tért theoriájára és folytatá :

— E szerint összeütközés esetén úgy járna lövegűnk, mint
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egy golyó, mely vaslemezbe ütközve égető melegen lehull. 
Mozgása hővé változott. Ebből kifolyólag azt állítom, hogy ha 
lövegűnk azzal a bolidával összeütközött volna, hirtelen meg
szűnő gyorsasága oly hőt fejlesztett volna ki, mely egy pillanat 
alatt elhamvaszthatta volna.

— Akkor minő eset állna be, ha a földet hirtelen körforgásá
ban valami megakadályozná? — kérdé Nicholl.

— Hőmérséke tetőpontra hágna és nyomban gőzzé párolog
tatná, — viszonzá Barbicane.

— Jól van, akkor hát igen egyszerű módon végét lehetne 
vetni a földnek, — jegyzé meg Ardan Mihály.

— Hát ha a föld a napra hullana? — kérdé Nicholl.
— A számítások szerint, — viszonzá Barbicane, — ez az 

esés olyan hőt fejlesztene ki, mint ezerhatszáz kőszén-golyó, 
még pedig olyan nagy, mint a földteke.

— No az tisztességesen növelné a nap melegét, — jegyzé 
meg Ardan Mihály, — bezzeg e miatt nem panaszkodnának az 
Uranus és Saturnus lakói, mert azoknak rettentő hideget kell 
bolygóikon kiállaniok.

— Tehát, barátaim, minden hirtelen megállított mozgás 
hőt fejleszt ki. Ez az elmélet támogatja abbéli föltevésünket, 
hogy a nap melegét szüntelenül reá hulló bolidák táplálják. 
Sőt azt is kiszámították . . .

— Ne bízzunk azokban, — mormogá Mihály, — számok 
azok csupán, a számok pedig a végtelenségbe nyúlnak.

—- Azt is kiszámították, — mondá Barbicane, a nélkül, 
hogy megzavarta volna a közbeszólás, — hogy minden egyes 
bolidának a nappal való összeütközése annyi hőt fejleszt, a 
mennyit négyezer ugyanolyan köbtartalmú kőszéntömeg.

— És mily erős a nap melege? — kérdé Mihály.
— Ugyanannyi, a mennyi hőt adna a nap körül elhelyezett 

huszonhét kilométer széles kőszénréteg elégése.
— És ez a meleg? . . .
— Felforralhatna óránkint két milliárd kilenczszáz millió 

köbmyriaméter vizet.
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— És minket nem pörköl meg ? — kiáltott fel Mihály.
— Nem, mert a légkör a nap melegének négy tizedrészét 

fölemészti, — viszonzá Barbicane. Egyébiránt a föld által föl
fogott napmelegnek mennyisége a nap összes kisugárzásának 
csak két milliárdnyi része.

— Bölcsen látom, hogy minden a legjobban, van elren
dezve, — mondá Mihály, — hogy a légkör hasznos találmány, 
mert nemcsak abban a kegyben részesít minket, hogy tüdőn
ket foglalkoztatja, hanem azt is megakadályozza, hogy meg
süljünk.

— Úgy van, — veté közbe Nicholl, — fájdalom, hogy a 
holdon nem lészen így.

— Eh! — mondá Mihály, telve bizalommal. — Ha ott 
emberek laknak, ők is lélegzenek. Ha többé már nincsen, bizo
nyára hagytak hátra annyi élenyt, a mennyi három embernek 
elegendő lesz, ha a hegy szakad ékok fenekén is, a hol súlya miatt 
megfeneklett. Nos! A hegyekre nem mászhatnak föl! Ennyi az 
egész. Mihály felállott, nézte a hold tányérját, melynek fénye 
oly erős volt, hogy az ember nem nézhetett bele.

— Lánczos-adtát! mondá, — mégis csak melegnek kell 
odafenn lennie.

— Nem is számítva azt, hogy a nap ott háromszázhatvan 
óráig tart, — jegyzé meg Nicholl.-

— Ennek a kiegyenlítéséül, — mondá Barbicane, — az 
éjszaka is olyan hosszú s minthogy a meleget a sugarak folyton 
élesztik, hőmérséke nem lehet más, mint a világűré;

— Derék darab egy föld! — mondá Mihály. Mindegy! Én 
már szeretnék ott lenni. Nemde, kedves barátaim, meglehető
sen csodálatos dolog lesz az, ha az ember a földet holdnak te
kinti, látja, hogy a szem határán feltűnik ; a kontinensek alak
ját kiveszi szemmel és mondja : Itt van Amerika, ott Európa! 
Aztán követi őket, ha a nap sugaraiban elvesznek! . . . Hallod-e, 
Barbicane, van-e a hold lakóinak napfogyatkozása?

— Van, — viszonzá Barbicane, — ha a három égi testnek 
a középpontjai egy vonalba esnek, középütt a föld. Csakhogy

5Verne: Utazás a hotd körül.
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az köralakú, minthogy a föld a nap elé állított ernyőképpen 
annak nagyobb részét fedetlenül hagyja.

— Miért? — kérdé Nicholl. — Hát teljes napfogyatkozás 
nincs? A föld árny kúpja nem ér egészen a holdig?

— Van, ha az ember a légkörön szenvedett sugártörést nem 
veszi tekintetbe. Nincs, ha azt tekintetbe veszszük. Például 
legyen d' a vízszintes parallaxe és p' a látszólagos átmérőnek a fele.

— Ah! — jegyzé meg Mihály, — fél v nulla a négyzeten! . . . 
Beszélj legalább olyan nyelven, hogy az ember megértse, te 
megtestesült algebra.

— No hát halld közönséges nyelven : minthogy a holdnak 
a földtől való középső távolsága 60 földsugárral egyenlő, az 
árnykúp hossza a sugártörés következtében nem több, mint 
negyvenkét radius. Ebből az következik, hogy a napfogyatko
zás alkalmával a hold az árnykúpon kívül van s hogy a nap 
nemcsak peremének, hanem középpontjának a sugarait is reá
szórja.

— Hát akkor ugyan minek is van napfogyatkozás, ha annak 
lennie nem szabad? — kérdé gúnyosan Mihály.

— Csupán azért, mert a nap sugarai a fénytörés miatt meg
gyengülnek, minthogy a légkör, melyen át kell hatolniok, leg
nagyobb részüket elnyeli.

— Ez az ok megnyugtató, — válaszolá Mihály. — Egyéb
iránt majd lesz alkalmunk meglátni, ha ott leszünk. Azt mondd 
meg, Barbicane, hiszed-e te azt, hogy a hold hajdanában üstö
kös volt?

— No, ez megint derék egy idea!
— Ugyan, nekem támadnak néha efajt-a ideáim, — monda 

Mihály szeretetreméltó ostobasággal.
— De hiszen ezt az ideát nem Mihály találta ki! — jegyzé 

meg Nicholl.
— Helyes. Akkor hát én idea-tolvaj vagyok.
— Határozottan, — viszonzá Nicholl. — A régiek tanúsága 

szerint azt mondották az arkadiaiak, hogy elődeik már akkor a 
földön laktak, mikor még a hold nem vala a föld bolygója.
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Ebből a tényből kiindulva, némely tudós a holdat üstökösnek 
tartotta, mely egyszer oly közel jutott a földhöz, hogy ennek 
vonzási ereje lekötötte.

— Mi igaz ebből a föltevésből? — kérdé Mihály.
— Semmi, — víszonzá Barbicane, — ezt pedig az a körül

mény magyarázza meg, hogy a holdnak semmiféle gáznemű 
burkolata nincs, mint a minő az üstökösöket mindig körülveszi.

— No de, nem lehetséges-e az, hogy a hold, mielőtt a föld 
bolygójává lett, napközeli állásban oly közel jutott a naphoz, 
hogy a gáznemű burok mind elpárolgott? — kérdé Nicholl.

— Lehetséges ugyan, Nicholl barátom, de nem valószínű.
— Miért?
— Mert . . . isten bizony, nem tudom miért!
— Ejnye, hány száz könyvet lehetne azzal teleírni, a mit az 

ember még nem tud.
— Hagyjuk! Hány az óra? — kérdé Barbicane.
— Három óra, — feleié Nicholl.
— Hogy röpül is az idő ily tudós emberekkel való társalko- 

dás közben! Bizony, én már veszem észre, hogy igen sokat ta
nulok ; érzem, hogy kúttá változom.

E szavakkal fölsietett Mihály a löveg felső részébe, hogy 
«a holdat közelebbről lássa» — a mint mondá. Ez alatt társai 
az alsó ablakon át néztek ki a világűrbe. Semmi új jelenteni 
való nem kínálkozott.

Midőn Mihály újra leszállóit, egyik oldalnyílás mellett ha
ladt el, hirtelen csodálkozva felkiáltott.

— Mi az újság? — kérdé Barbicane.
Az elnök odament az ablakhoz és egy lapos zsákhoz hasonló 

tárgyat vett észre, mely a lövegtől nehány méternyi távolságban 
lebegett. Úgy tetszék, hogy az a tárgy mozdulatlan, éppen, 
mint a löveg, e szerint ugyanazzal a mozgással haladt fölfelé.

— Micsoda masina az? — kérdé Ardan Mihály kétszer is.
— A világűrben lebegő kisebbszerű tárgy az, melyet a mi 

lövegűnk vonzó erejének hatáskörében lekötött és magával 
hozza a holdba?

5*



— Én csak azon csodálkozom, hogy annak á testnek faj- 
súlya, a mi jóval kisebb, mint a lövegé, megengedi, hogy ponto
san megmaradjon a felszínen, — jegy zó meg Nicholl.

— Nicholl, — monda rövid gondolkodás után Barbicane, — 
nem tudom, minő tárgy az, de azt mégis meg tudom magya
rázni, hogy miért marad lövegűnkkel átalellenben.

— Ugyan miért?
— Mert mi légüres térben mozgunk, kedves kapitány, és a 

légüres térben a testek egyenlő gyorsasággal esnek vagy mo
zognak, — a mi mindegy, — tekintet, nélkül alakjukra és sú
lyukra. A levegő ellenállása okozza a súlyok különböző voltát. 
Ha az ember egy csőből a levegőt légszivattyúval kiszívja, a 
beledobott tárgyak : por- vagy ólomszemecskék egyenlő sebes
séggel hullanak alá. A légüres világtérben is ugyanannak az az 
oka van, ugyanaz a hatása.

— Nagyon helyes, — mondá Nicholl, — és minden, a mit 
mi a lövegből kidobunk, követni fog minket egész útunkban a 
holdig.

— Ej ha, milyen tökfilkók vagyunk mi! — kiáltott fel 
Mihály.

— Meg kellett volna a löveget mindenféle hasznos dolog
gal : könyvekkel, műszerekkel, szerszámokkal stb. egészen tehe
nünk. Aztán mindent kidobhattunk volna és «minden» velünk 
egy vonaton utazott volna! No de én még többet mondok : 
miért nein ugrunk mi is ki, mint ez a bolida. Minő élvezet volna 
az aetherben úszkálni, a nélkül, hogy szárnyra volna szüksé
günk, mint a madaraknak.

— Ám légyen, de miképpen lélegzenénk? ... — к érdé 
Barbicane.

— Óh, hogy az átkozott levegőnek is most kell hiányoznia!
. — De ha meg is volna, Mihály, mivelhogy a te tested nem 

oly sűrű, mint a löveg, igen hamar hátramaradnál.
— Hja, ez már circulus vitiosus.
— Ez a vitiosissimus circulus.
— E szerint benn kell maradnunk a löveg börtönében.
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— Benn bizony.
— Lehetetlen! — kiáltott fel Ardan, rettentő hangon.
— Mi bajod? — kérdé Nicholl.
— Tudom, kitalálom, hogy a bolidának vélt tárgy mivel áll 

rokonságban! Nem egy asteroida kisér minket, nem is egy 
töredék-bolygó.

— Nos, hát mi az? — kérdé Barbicane.
— A mi jobblétre szenderült kutyánk! Diana férje! Valóban,, 

ez a formájából kivetkőzött, fölismerhetetlen, semmivé vált 
tárgy : Bolygó hullája volt, lapos, mint egy fel nem fútt duda 
s folyton haladott fölfelé.

HETEDIK FEJEZET.
A mámor pillanata.

E szerint e különös föltétel alatt csodálatos, de logikailag 
megmagyarázható, sajátságos jelenség mutatkozott. Minden 
tárgynak, melyet a lövegből kidobnak, ugyanazon a pályán kel
lett tovább haladnia és csak a löveggel együtt állhatott meg. 
Egész este nem fogytak ki a beszédnek ebből a tárgyából. 
Egyébiránt a három utasnak kedélyhangulata a szerint emelke
dett, a mint czéljukhoz mind közelebb és közelebb jutottak. 
Előre nem sejthető, váratlan jelenségekre valának elkészülve s 
ebbéli hangulatukban a világon semmi sem ejthette volna őket 
bámulatba. Fölizgatott képzelmük előbb járt, mint a löveg, 
melynek gyorsasága tetemesen csökkent, a nélkül, hogy észre 
vehették volna. No de annál szemmel láthatóbb volt a hold 
gyarapodása. Annyira, hogy már azt hitték : csak kezüket kell 
kinyújtaniok és elérik. Másnap reggel, deczember 5-dikén, már 
korán, öt órakor talpon voltak. Ez a nap lett volna utazásuk
nak utolsó napja, ha számításuk nem csalta meg őket. Ugyan
azon este éjfél tájban, a tizennyolczadik óra körül éppen a 
holdtölte beállásakor, kellett volna a hold ragyogó tányérjához 
megérkezniük. Éjfélkor kellett volna ennek az ó- és új-kor leg- 
rendkívülibb utazásának befejeződnie. Azért üdvözölték már
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olyan korán a sugárözönnel borított ablakon keresztül a holdat 
bizalmas, örvendező hurrah-riadalommal.

A hold méltósággal teljesen haladt tovább a csillagos ég
boltozaton. Még nehány fok van hátra és éppen arra a helyre 
érkezett volna az űrben, a hol a löveggel való találkozásnak 
kellett bekövetkeznie. Barbicane saját, külön megfigyelése alap
ján arra számított, hogy északi felén történik az összeütközés, 
hol megmérhetetlen síkságok vannak és kevés hegység. Szeren
csés körülmény lett volna ez, ha a hold légköre, — a mint gon
dolták, — csak az alsóbb régiókban vagyon.

— Azonkívül, — jegyzé meg Ardan Mihály, — a síkság 
alkalmasabb a partraszállásra, mint a hegység ; ha valamely 
holdlakó Európában a Mont-Blancra, vagy Ázsiában a Hima
laya csúcsára ereszkednék le, még jókora útat kellene megtennie.

— Továbbá, a sík földön a löveg, mihelyt leereszkedik, meg 
is állapodik, — toldá meg a szót Nicholl kapitány ; — a hegy
oldalról pedig lavina módjára alágurulna s minthogy mi nem 
vagyunk mókusok, bizony nem menekednénk meg ép bőrrel. 
E szerint mindenkép így a legjobb.

Valóban nem is volt kétség abban, hogy a merész vállalat 
szerencsés eredményre jut. -Egy gondolat mindazonáltal gond
dal töltötte el Barbicanet ; de azt elhallgatá, hogy barátai nyu
galmát ne zavarja meg.

A lövegnek a hold északi része felé való iránya arra mutatott, 
hogy útja vonalától kissé eltért. Számtani kifejezéssel élve, a 
lövegnek éppen a hold centrumát kellene találnia, csak holmi 
elhajlás okozhatja, ha más részén találja. Mi az oka ennek? 
Barbicane nem tudta azt sem elképzelni, sem megítélni, hogy 
ennek az eltérésnek mi a jelentősége, mert semmi jel sem igazí
totta útba. Mégis azt remélte, hogy az lesz ennek a következ
ménye : a hold tányérának felső karéjához jutnak, a mely a 
leereszkedésre alkalmatosabb vidék.

Barbicane tehát, a nélkül, hogy aggodalmát barátaival közölte 
volna, arra szorítkozott, hogy a holdat gyakrabban megfigyelte, 
hátha észreveszi, vájjon* a löveg iránya nem változik-e meg?
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A REPÜLŐ KUTYA

Mert rettenetes helyzet volna az, ha a löveg czélját eltévesztve, 
a holdon túl a világűrbe jutna.

Ebben a pillanatban a holdon, mely eddig lapos tányérhoz



vala hasonló, némi gömbölyödést lehetett észrevenni. Ha a nap 
sugarai oldalról ferdén érték volna, akkor az árnyvetületek a 
magas hegyeket, melyek tisztán előtűntek volna, láthatókká 
teszik vala ; belehatolhatott volna a szem kráterüknek tátongó 
örvényébe és végigfuthatott volna a megmérhetetlen síkságok 
szeszélyes vonalain. Ámde minden emelkedés elveszett az erős 
fényben. Alig lehetett azokat a nagy foltokat megkülönböztetni, 
melyek a holdnak emberarczhoz hasonló alakot kölcsönöznek.

— Nem bánom az emberarczot, — jegyzé meg Ardan Mi
hály, — csak azt sajnálom, hogy a szeretetreméltó Apollónak 
forradásos az arcza.

E közben az utasok czéljükhöz ilyen közel lévén, szünetlenül 
azt az új világot vizsgálták. Képzeletük segítette abban, hogy 
az ismeretlen tájakat bekalandozzák. Magas hegycsúcsokat 
másztak meg, messze nyúló hegylánczok völgyeibe ereszkedtek 
alá. Úgy tűnt fel, mintha itt-ott rengeteg tengereket vennének 
észre, melyek gyér légkör alatt nem is létezhetnének ; patakokat, 
melyek a hegységek adófizetői valának. Az örvény fölé hajolva 
remélték, hogy a csillagok felől zajt hallanak, mert az ür biro
dalmában örök némaság van. Ennek az utolsó napnak mély 
hatása volt reájuk. A legapróbb részleteket is följegyezték. 
Megnevezhetetlen nyugtalanság szállotta meg őket annak a 
tudatában, hogy czélj ükhöz közelednek és ez a nyugtalanság 
még fokozódott volna, ha a lövegnek csekély gyorsaságát, 
melylyel haladott, tudták volna. Talán elegendőnek sem tar
tották volna arra nézve, hogy őket czéljukhoz juttassa. A löveg
nek akkor már alig volt súlya. Ez folyton csökkent, s azon a 
ponton, hol a föld és hold vonzóereje egymást kiegyenlíti, egé
szen megszűnt, a mi meglepő eredményeket szült.

E nyugtalanító gondolatok daczára sem feledkezett meg 
Ardan Mihály arról, hogy a reggelit pontosan elkészítse és ha
talmas étvágygyal fogyasztották el. A leves kitűnő volt ; a kon
zervált hús hasonlóképpen. Néhány pohár franczia bor volt a 
lakoma koronája. Ez alkalommal meg jegyzé Ardan Mihály, 
hogy a holdbéli szőlőhegyeknek, — ha ugyan vannak ilyenek, —
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ez égető melegben a legtüzesebb borokat kell teremniük. Az 
előrelátó franczia minden eshetőségre számítva, nem feledkezett 
meg arról, hogy néhány kiváló szőlőtőt, ú. m. «Médoc» és «Gőte 
d’or»-t ne csomagoljon be, mert ezekben főleg bízott.

A Eeisset- és Eegnault-féle "készülék mindez ideig pontosan 
működött, úgy hogy a levegő teljesen tiszta volt. Parányi szén
sav sem képződött, melyet a káli el nem nyelt, az oxigénről 
pedig Nicholl kapitány azt jegyezte meg, hogy «legjobb» minő
ségű. Kevés vízgőz is vegyült a levegőbe, mérsékelvén annak 
szárazságát s így elmondhatjuk, hogy Párisban, Londonban és 
New-Yorkban sok lakás, sok színházterem bizonyára nem vala 
ily kedvezően egészséges állapotban.

Mindazonáltal nagy gondot kellett e készülék tökéletes jó 
karban tartására fordítaniok, hogy rendesen működjék. Azért 
Ardan Mihály minden reggel megvizsgálta a kiömlés regulato
rait, a csapokat megpróbálta, a pyrometérrel szabályozá a gáz 
hőmérsékét. így hát eddig minden rendben volt és az utasok, 
az érdemes Maston J. T. példájára, poczakot kezdettek eresz
teni annyira, hogy nem egy könnyen lehetett volna rájok is
merni, ha néhány hónapig maradtak volna ebben a börtönben. 
Szóval úgy jártak, mint a tyúk a ketreczben : meghíztak.

Ha Barbicane kinézett az ablakon, észrevette a kutyaalakot, 
s mindazokat a tárgyakat, melyeket a lövegből kidobtak : azok 
állhatatosan követték a löveget. Diana mélabúsan ordított, ha 
Bolygónak földi maradványait megpillantotta. Azok a hon- és 
gazdátlan jószágok olyan mozdulatlanoknak látszottak, mintha 
szilárd földön feküdtek volna.

— Tudjátok-e, barátaim, hogy ha valamelyik közülünk nem 
élte volna túl az elindulás alkalmával a lökést, zavarba jöttünk 
volna, hogy miképpen temessük el őt az setherben. Látjátok azt 
a hullát, mint követ minket a világűrben vádlóként, mintegy 
lelkiismeretünket mardosva, — mondá Ardan Mihály.

— Szomorú dolog lett volna az, — mondá Nicholl.
— Oh, mennyire sajnálom, hogy nem sétálhatok künn, — 

toldá meg a szót Ardan Mihály. — Minő élvezet volna e sugárzó
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setherben fürödni, ringatózni, e tiszta napsugarakban hengen- 
gó'zni. Ha Barbicane skaphander-ruháról és légszivattyúról 
gondoskodott volna, kimerészkedtem volna ülni vagy állani a 
löveg csúcsára, mint valami műlovar vagy chimsera.

— Ejnye, öregem, — viszónzá Barbicane, — nem sokáig 
műlovaroskodtál volna, mert skaphander-ruhád daczára, a 
benned lévő levegő következtében úgy szétrobbantál volna, 
mint egy gránát ; vagy még inkább, mint egy léghajó, mely 
igen magasra száll. Azért hát ne sajnálj te semmit, s törődjél 
bele abba, hogy mindaddig, a míg mi légüres térben mozgunk, 
le kell mondanod a lövegen kívül teendő minden szentimentális 
sétáról.

Ardan Mihály némineműleg meggyőződve, megengedte, 
hogy a dolog nehéz ugyan, de nem «lehetetlen». Ez a fogalom és 
szó előtte ismeretlen volt.

A társalgás e tárgyról egy másikra ment át, nem is szünetelt 
egy pillanatig sem. Úgy érezte a három jó barát, hogy ez álla
pot ban csak úgy lombosodott volna agyuk az eszméktől, mint 
tavaszi napmelegben a fák. Érezték, hogy erősen tele vannak 
lombbal.

A sok kérdés között Nicholl megkoczkáztatott egyet, melyre 
a felelet nem volt éppen könnyű.

— Az utazás a holdba, — mondá, — mindenesetre derék 
dolog, de hogyan jövünk vissza?

Baj társai meglepetten néztek reá. Azt gondolhatta volna 
az ember, hogy erre a lehetőségre most gondolnak először.

— Mit akar ezzel a kérdéssel, Nicholl? — kérdé Barbicane 
komolyan.

— Nem tartom időszerűnek, hogy mielőtt valamely földre 
megérkeztünk, már a visszatérésről gondoskodjunk, — jegyzé 
meg Ardan Mihály.

— Nem azért mondom, hogy visszarettenjünk, — viszónzá 
Nicholl, hanem még egyszer ismétlem kérdésemet a következő 
szavakkal: miképpen fogunk visszatérni?

— Nem tudom, — feleié Barbicane.
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ARDAN MIHÁLY MINT ÉGI TEST.

— Én pedig el sem indultam volna, ha tudom, hogy vissza 
is fogunk térni.

— Ez aztán a felelet! — kiáltott fel Nicholl.
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— Helyeslem Mihály válaszát, — mondá Barbicane, — s 
még azt toldom hozzá, hogy ez a kérdés még most nem bír ér
dekkel. Később, ha majd tanácsosnak tartjuk, hogy visszatér
jünk, majd szóvá teszszük. Ha a Columbiád nem is lesz kéznél, 
rendelkezésünkre áll mindig a löveg.

— Helyes! Meg lesz a golyó, ha nincs is puska.
— A puskát megcsinálhatjuk, — viszonzá Barbicane. — 

Puskaport lehet gyártani! A holdon kell éreznek, salétromnak és 
szénnek lennie. Egyébiránt arra, hogy visszatérhessünk, csak 
a hold vonzó erejét kell legyőznünk és csupán 8000 lieu magas
ságra kell emelkednünk s akkor a nehézkedés elegendő, hogy a 
földre visszaessünk.

— Elég! — szakítá félbe élénken Mihály ; — sző se legyen 
többé a visszatérésről! Többet is beszéltünk róla, mint kellett 
volna. Nem lesz az igen nehéz, hogy egykori földi barátainkkal 
érintkezésbe lépjünk.

— Hogyan?
— A hold krátereiből kitörő meteorok útján.
— Eltaláltad, Mihály, — viszonzá Barbicane, mintha meg 

lett volna arról győződve. — Laplace kiszámította, hogy csak 
ötszörte nagyobb erőre van szükségünk, mint ágyúinknak van, 
hogy egy meteort a holdból a földre lehessen röpíteni. De vájjon 
nincs-e tűzhányó, a melynek még ennél is nagyobb az ereje?

— Hurrah! — harsogá Mihály. — Ezek a meteorok kényel
mes levélhordók, mert hát ingyen szolgálnak. Kinevethetjük 
a postaintézményt! De azt hiszem . . .

— Mit?
— Pompás ötlet! Miért nem alkalmaztunk lövegűnkre egy 

sodrony-huzalt? Távirati összeköttetésben maradtunk volna a 
földdel.

— Ördög és pokol! — jegyzé meg Nicholl. — Hát te számba 
sem veszed a 68,000 lieu hosszú sodronynak a súlyát?

— Nem! Háromszor olyan erősen megtöltöttük volna a 
Columbiádot! Akár négyszerte erősebben! Ötszörte! — kiáltott 
fel Ardan Mihály, nagy hévvel hangsúlyozván szavait.
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— Terved ellep csak egy jelentéktelen kifogás tehető, — 
feleié Barbicane ; a földnek saját tengelye körül való forgása 
következtében a sodrony összecsavarodott volna s minket föl
tétlenül visszahúzott volna a földre.

— Az Unió harminczkilencz csillagára mondom, nekem ma 
e szerint élhetetlen ideáim vannak! Maston J. T. barátunkhoz 
méltó ideáim vannak! No de azt gondolom, hogy ha mi a földre 
nem térhetünk vissza, Maston még arrq, is reávetemedik, hogy 
minket fölkeressen.

— Bizony, a mi érdemes és bátor barátunk bizonyára utá
nunk fog jönni, — erősíté meg Barbicane. — Egyébiránt az is 
csak gyermekjáték. Ugyan, hát nincs-e még Floridában a Co
lumbiád? Nincs-e elég gyapot, nitrogén, hogy lőgyapotot gyárt
sanak? Nem kerül-e ismét zenithjéré a hold, még pedig tizen- 
nyolcz év múlva, még pedig ugyanabba a helyzetbe?

— Úgy van, — ismétlé Mihály, — Maston el fog jönni és 
vele együtt eljönnek Elphistone, Blombsberry barátaink, a 
Gun-clubnak minden tagja! Bezzeg szívesen fogadjuk őket! 
Később a hold és föld között löveg-vonatokat hozunk forga
lomba : «Éljen Maston J. T.!»

Ha a tiszteletreméltó Maston J. T. nem is hallhatta azokat a 
«hurrah»-kat, melyek az ő tiszteletére harsogtak, mégis cseng
hetett a füle. Mit is művelt ő akkor? Bizonyára a longs-peaki őr
állomáson volt, hogy a láthatatlan löveget észrevegye. Ha ő 
gondolt társaira, ezek sem feledkezének meg róla, s holmi 
kedélyizgalom következtében a legdicséretesebb módon Kozták 
szóba.

Honnan is támadt a löveg lakóinak kedélyizgalma, a mely 
immár szemmel láthatólag fokozódott. Józanságukat senki két
ségbe nem vonhatta. Az agyműködés emez izgatottságát vájjon 
annak tudhatjuk-e be, hogy a holdnak a közelébe jutottak, 
melytől őket immár csak néhány óra választotta el. A hold 
gyakorolt-e idegeikre lassankint hatást? Arczuk kipirult, mintha 
izzó kemencze előtt állottak volna ; lélekzetvételök élénkebb Ion, 
tüdejük úgy mozgott, mint egy duda,, szemeikben szokatlan
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tűz villant meg ; hangjuk rettenetes harsányan hangzott ; fogaik 
közül úgy pattantak elő a szavak, mint a pezsgős-palaczkok 
dugói; mozdulataik nyugtalanok és zavartak voltak. És a mi 
legcsodálatosabb a dologban, egyik sem hirt ennek a szellemi 
mértéktelen izgatottságnak tudatával.

— Most, — mondá Nicholl durván recsegő hangon, — mint
hogy nem tudom, vájjon visszatérünk-e a földre, azt szeretném 
tudni, hogy mitévők leszünk a holdban?

— Hogy mitévők leszünk? — viszonzá Barbicane és toppan
tott a lábával, mintha fegyverteremben volna, — én nem tudom.

— Te nem tudod! — ordított fel Ardan Mihály úgy, hogy a 
löveg csak úgy harsogott bele.

— Nem tudom, meg csak fogalmam sincs róla! — feleié 
Barbicane hasonlatos bőgő hangon.

— Ejnye no, én tudom, én bizony! — szólott Mihály.
— Ki vele, ha tudod! — ki ált á Nicholl, a ki nem tudta dühét 

tovább elfojtani.
—í Majd csak akkor mondom meg, ha nekem tetszik, — riadt 

rá Mihály és megragadta barátjának a karját.
— Most rögtön tetszenie kell neked! — támadt reá Barbi

cane tüzes pillantással és öklét fenyegetőleg emelve föl. — Te 
ragadtál magaddal minket erre a borzasztó útra, tudni akarjuk, 
hogy miért?

— Úgy van! — mondá a kapitány, — most, minthogy nem 
tudom, hová megyek, tud i akarom, hogy miért megyek oda.

— Hogy miért? — ordított Ardan Mihály, egy méter magas
ságra ugorván fel, — hogy miért? . . . Hogy az Egyesült-Államok 
nevében elfoglaljuk a holdat, hogy a tizennegyedik államul 
hozzácsatoljuk! Hogy ezt a hold-tartományt míveljük, benépe
sítsük, a művészetnek, tudománynak és iparnak minden csoda
dolgát oda átplántáljuk ; hogy a hold lakóit czivilizáljuk, ha 
ugyan nem czivilizáltabbak, mint mi; hogy behozzuk náluk a 
köztársaságot, ha ugyan már nincs meg náluk az is.

— Hátha nincs is ember a holdban, — veté közbe Nicholl, 
a ki megmagyarázhatatlan modorában nagyon kötekedő volt.
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AZ ŐRJÖNGÉS PILLANATA.
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— Ki mondja, hogy nincs a holdban ember? — kiáltott fel 
Mihály, fenyegető hangon.

— Én! — bogé Nicholl.
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— Kapitány, — monda Mihály, — ne mondj ki másodszor 
ilyen szemtelen szót, mert a torkodra forrasztom.

A két ellenfél már azon a ponton volt, hogy egymásra ro
han s az össze nem függő fenyegetődzések, úgy látszék, vere
kedéssé fajulnak, midőn Barbicane rettenetes ugrással közöttük 
termett.

— Megállj, boldogtalan! — mondá, elválasztván egymástól 
két társát, — ha nincs a holdban ember, hát nekünk nem is kell.

— Úgy van, — kiáltott fel Mihály, — el lehetünk nélkülök is! 
Semmi dolgunk a holdlakókkal! Le velük!

— Miénk a hold fölött a hatalom! — riadt fel Nicholl.
— Hármunké, szervezzünk köztársaságot!
— Én leszek a congresszus! — ordított Mihály.
— Én a senátus! — tévé hozzá Nicholl.
— Barbicane az elnök, — bogé Mihály.
— Nem leszek olyan elnök, a kit a nemzet nevez ki, — vi- 

szonzá Barbicane.
— Nos, hát a congressus által kinevezett elnök, — kiáltá 

Mihály, — én pedig, mint congressus, tégedet választalak meg 
egyhangúlag.

— Éljen! Éljen! Barbicane elnök! — kiáltozott Nicholl.
— Hip! . . . Hip! . . . Hip! ... — kiáltozott Mihály.
Erre az elnök és a senatus rágyújtott a «Yankee doodle»-ra, 

miközben a congressus a hatalmas «Marseillaise»-sel kisérte.
Ekkor elkezdettek körben tánczolni esztelen mozdulatokkal, 

vakmerő ugrásokkal, bohócz módjára bukfenczeket vetettek. 
Velük együtt tánczolt Diana és vonított hatalmasan, föl-föl 
ugrált a löveg tetejéig. Megmagyarázhatatlan szárnycsattogá
sokat hallottak, csodálatosan hangzó kakas-kukorékolást. Öt
hat szárnyas-állat röpködött ide s tova s a falhoz ütődtek, mint 
holmi eszeveszett bőr egerek.

A három utitárs pedig, kiknek tüdeje valami megmagyaráz
hatatlan hatásnak következtében rendetlenül működött, esz
méletét vesztve lezuhant a földre.
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Mi történt? Mi volt az oka ennek a különös mámornak, 
melynek végzétes következményei is lehettek volna? Mihálynak 
gondatlansága okozta csupán, Nichol szerencsére még a kellő 
időben tudott rajta segíteni.

Néhány pillanatig tartó valóságos önkívületi állapot után a 
kapitány tért először eszméletre, használhatta az eszét. Ámbátor 
két órával előbb reggelizett, iszonyú éhség kezdte gyötörni, 
mintha napok óta nem evett volna semmit. Gyomra, valamint 
agya és minden idege a legnagyobb mértékben túl vala iz
gatva.

Fölkelt tehát és Mihálytól még egyszer kért reggelit. Mihály, 
a ki még nem tért eszméletre, nem felelt semmit. Néhány csésze 
theát akart Nicholl készíteni, hogy a tuczat Sandwichs elnyelését 
azokkal elősegítse. Hogy tüzet éleszszen, sietősen meggyujtott 
egy gyufát.

Mennyire elcsudálkozott, midőn látta, hogy a kénes fej rend
kívüli gyorsasággal ég, annyira, hogy alig tudta a szeme ki
áltani.

A meggyujtott gáz csapjából villanyos fényáramhoz hasonló 
láng csapott föl.

Most már tudta a kapitány, hogy hányadán van. Mindent 
megértett: az erős fényragyogást, a benne végbement fiziológiai 
rendetlenséget ; szellemi és erkölcsi erejének túlságos izgatott
ságát.

— Az oxigén! — kiáltott fel.
Megvizsgálta a légkészítő készüléket és észrevette, hogy 

miképpen árad ki a csapon a színtelen, íztelen, szagtalan gáz, 
mely rendkívül élénkítő hatású ugyan, de nem vegyült állapot
ban a szervezetnek igen komoly zavarát idézheti elő. Mihály 
vigyázatlanságból a csapot igen erősen megeresztve felejtette.

Nicholl gyorsan megakadályozta az oxigén kiömlését, mely-
Verne: Utazás a hold körül. 6
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lyel a légkör telítve volt, úgy hogy az utasok halálát nem ön
kívület, hanem elégés idézte volna elő.

Egy órával utóbb, midőn a levegő nem volt annyira oxigén
nel telítve, a tüdők rendszeresebben végezhették funkczióikat. 
Lassankint felocsúdtak mámorukból; de ezt a gázmámort ki 
kellett aludniok, mint a részeg ember bortól való mámorát.

Midőn Mihály meghallotta, hogy mennyire hibás volt ennek 
az epizódnak előidézésében, éppenséggel nem jött ki a sodrából. 
Ez a nem tagadható mámorosság az utazásnak egyhangúsá
gát megszűntette. Igaz, hogy ebben az állapotban egy némely 
sértő szóval támadtak egymás ellen, de azokat hamar el
feledték.

— Akkor hát, — jegyzé meg a vidám franczia, — nem bo- 
szankodom, hogy ebből a gázból, mely oly hamar a fejbe száll, 
élveztem egy keveset. Tudjátok, barátaim, egy csodálatos inté
zetet lehetne felállítani, «oxigénkabinet»-eket, melyekben el
nyűtt szervezetűek néhány órára tevékeny élet-működésre vol
nának izgathatok! Képzeljetek el csak egy gyülekezetei, mely 
ezzel a hősies fluidumfnal telített levegőt szívna be ; színházat, 
melynek gazdasági hivatala ezt bőséges adagban alkalmazná ; 
minő szenvedély tombolna a színészek és közönség lelkében, 
minő tűz, minő enthusiasmus jönnének létre. Ha pedig nemcsak 
egy gyülekezetei, hanem egy egész népet lakatnának jól ezzel, 
minő elevenség nyilatkoznék annak intézményeiben, minő fel- 
újulása az életerőnek! Egy-egy elsatnyult nemzetet talán erő
teljes, hatalmas nemzetté lehetne varázsolni; én pedig nem egy 
nemzetet ismerek a vén Európában, melylyel az oxigént meg 
kellene ízleltetni; — monda Mihály és úgy belejött a tüzelésbe, 
hogy azt hihette volna az ember, hogy a gáz-csap megint meg van 
eresztve. Ámde Barbicane egyetlen egy szóval nyakát szegte 
lelkesedésének.

— Mindezt igen bölcsen mondod, barátom Mihály, de nem 
mondanád meg nekem, hogy honnan kerültek elé azok a barom
fiak, melyek hangversenyünkbe belekotkodácsoltak ?

— A baromfiak?
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AZ OXIGÉN.

— Azok.
Tényleg féltuczat tyűk repkedett ide s tova egy pompás 

kakas vezérlete alatt és karicsált kedélyesen.
6*
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— Oh a bárgyúak! — kiáltott fel Arctan Mihály. — Az 
oxigén fellázította őket.

— De ugyan mit is akarsz ezekkel a baromfiakkal? — káráé 
Barbicane.

— Hogy a holdban meghonosítsam! Biz’ isten!
— Miért rejtetted el őket?
— Tréfából, érdemes elnököm, merő tréfából, a mi ugyan 

keservesen dugába dőlt. Úgy akartam, hogy a holdon titokban 
szabadjukra ereszszem a nélkül, hogy nektek egy árva szót is 
szóljak róluk. Ti oda lettetek volna a bámulattól, látva, hogy 
földi szárnyas a hold földjén szemeket kapargál.

— Jaj, micsoda nagy kópé is vagy te! —• viszonzá Barbi
cane ; — neked ugyan nincs oxigénre szükséged, hogy izgatott 
kedélyhangulatba tereljen. Te mindig az vagy, a mik mi a gáz 
hatása alatt valánk: bolond, életed fogytáig.

— Úgy? . . . hát ki mondja azt, hogy mi akkor nem voltunk 
okosak? — viszonzá Ardan Mihály.

E filozófiai szemlélődés után a három jóbarát a lövegben 
visszaállította a rendet. A kakast meg a tyúkokat ismét bezárták. 
De mialatt ezzel foglalatoskodtak, egy újabb jelenség tűnt fel 
Barbicane és társai előtt.

Mióta a földről eltávoztak, ők maguk, meg a lövegben levő 
tárgyak állandóan és fokozatos mértékben veszítettek súlyuk
ból. Ha ezt a súlycsökkenést a lövegre nézve nem is tudták meg
állapítani, el kellett az időnek jönnie, midőn magukra, s a löveg
ben lévő műszerekre és tárgyakra nézve ez a változás észre
vehető lett.

Természetes dolog, hogy mérleggel ezt a súlycsökkenést 
nem állapíthatták volna meg, mivelhogy maga a mérleg is ugyan
annyit vesztett volna súlyából, mint a tárgyak ; de ruganyos 
gyors-mérleg, melynek feszítőereje a vonzóerőtől független, 
pontosan kimutatta volna ezt a súly veszteséget.

A mint tudjuk, a vonzóerő, vagy más szóval a nehézség, 
egyenlő viszonyban van a tömeghez és megfordított viszonyban 
a távolság négyzetéhez. Ebből pedig az következik, hogy ha a
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megsemmisültek volna, akkor a löveg, Newton törvénye szerint, 
annak az arányában, a mennyire a földtől eltávozott, súly dol
gában veszített volna, a nélkül azonban, hogy súlyát teljesen 
elvesztette volna, mert a föld vonzóereje bárminő távolságból is 
érvényesülne.

Ámde a föltételezett esetben is be kellene egy időpontnak 
állania, mikor a löveg egyáltalában nem volna a nehézség törvé
nyének alávetve, ha az ember számításon kívül hagyja a több 
égi testet, melyeknek hatása egyenlő volna a semmivel.

A löveg pályájának vonala tényleg a föld és hold között hú 
zódott el. Minél távolabb jutott a földtől, a távolság négyzeté 
nek arányával fordított viszonyban csökkent a föld vonzó 
ereje és fokozódott hasonló arányban a holdé. Be kellett tehát 
annak az időpontnak állania, midőn a két vonzó-erő egymást 
egészen kiegyenlíti, a lövegnek tehát semmi súlya nem lesz. 
Ha a hold és föld tömege egyenlő volna, akkor ez az eset a kettő
től egyenlő távolságban, tehát a köztük lévő távolság közepén 
állott volna be. Ha azonban a két tömeg különbségét vesszük 
tekintetbe, akkor könnyen kiszámítható, hogy ez a pont az 
útnak 47-dik és 52-dik részén vagyon, számokban kifejezve 
78,114 franczia mérföldre a földtől.

Ebben a távolságban az olyan test, melyben a gyorsaságnak 
vagy helyváltoztatásnak hajtó-ereje nincsen, örökké mozdulat
lanul maradna, minthogy a két égi test egyformán vonzaná és 
idegen erő reá hatással nem volna.

No de a lövegnek, ha ugyan a hajtó-erőt pontosan számítot
ták ki, e pontra jutva, több sebességgel nem kellene bírnia, 
minthogy úgy benne, mint' egyéb testben súly nem észlelhető.

Mi történnék akkor? Három eset közül állana be valamelyik : 
vagy volna benne valamelyes gyorsaság, s akkor a 

hold vonzó-erejének következtében a holdra hullana;
vagy, ha ez a sebességi erő belőle hiányoznék, s nem 

érné el ezt a pontot, a föld vonzó erejének hatása alatt 
visszaesnék a földre ;
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vagy végül, ha sebességi ereje éppen addig a pontig 
szólana, de azon túl nem, akkor örökké ott maradna, mint 
Mohamednek ismert koporsója a zenith és nadir között.

Ily helyzetben voltak és Barbicane megmagyarázta társai
nak, hogy minő következményekre számíthatnak. Ez a legna
gyobb mértékben megfelelt érdekeiknek. De hát honnan is tud
hatják meg, hogy a löveg elérte-e azt a pontot 78,114 franczia 
mérföld távolságban.

Éppen abból, hogy ha ők is, meg a lövegben lévő tárgyak is 
egyáltalában nincsenek a nehézkedés törvényének alávetve.

Eddigelé nem vették észre az utazók, hogy súlyuk egészen 
megsemmisült, ha csökkent is bizonyos mértékben.

Ámde ezen a napon délelőtt 11 óra tájban, midőn Nicholl 
kezéből egy poharat kiejtett, az nem esett le a földre, hanem a 
levegőben maradt.

— Ejnye, no, nézzétek csak ezt a tréfás fizikát! — kiáltott 
fel Mihály.

És csakhamar különböző tárgyakkal: fegyverekkel, palacz- 
kokkal tettek kísérletet ; azok is, mintegy megbűvölve a levegő
ben állottak. Még Diana is, kit Mihály a levegőbe emelt, nem 
mint valami bűvésztárgy, mint a minőkkel egykor Carton és 
Houdin Róbert ejtette bámulatba a világot, a levegőben lebe
gett. A kutya egyébiránt nem is vette észre, hogy a levegőben 
lebeg.

ők maguk is, a vakmerő czimborák, meg valának lepetve 
tudományosan képzett ítéletök daczára, midőn a csodával ha
táros világ közepeit látták magukat és észrevették, hogy testök 
súlya megszűnt létezni. Ha karjaikat kinyújtották, azok nem 
hanyatlottak le ; fejők ingott a vállukon. Lábaik nem maradtak 
veszteg a löveg padlóján. Olyanok voltak, mint a részegek, 
a kik már a lábukon sem tudnak megállani. A képzelet alkotott 
árny, visszfény nélkül való embereket ; itt azonban a valóság 
a vonzó-erő megszűntével olyan embereket alkotott, a kiken 
semmi súly nem volt, sőt ők maguk is súly nélkül valók voltak.

Mihály hirtelen egy ugrással a levegőben termett és ott
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maradt lebegő állásban, mint Murillonak szerzetese az angyal
konyhában.

Két barátja is csatlakozott hozzá egy időre, úgy hogy ők
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hárman a löveg közepében csodálatos mennybemenetelt ábrá
zoltak.

— Hihető? Valószínű ez? Lehetséges-e ez? — kiáltott fel 
Ardan Mihály. — Nem. És úgy van mégis! Oh, ha Raphael min
ket így láthatott volna, minő «Mennybemenetelt»-t tudott volna 
vászonra varázsolni!

— A magasban való lebegés nem tarthat hosszú ideig, — 
jegyzé meg Barbicane. — Ha a löveg a semleges ponton túl 
halad, a hold vonzó ereje a hold felé fog minket vonzani.

— Akkor tehát a löveg tetejére fogunk nehezedni, — veté 
oda Mihály.

— Nem, — feleié Barbicane, — mert a löveg, melynek súly
pontja egészen alul van, lassankint megfordul.

— Ez azt jelenti, hogy egész berendezésünk tetőtül-talpig 
megfordul.

— Légy nyugodt, Mihály, — viszonzá Nicholl. — Felfordu
lástól egyáltalában nem kell félnünk. Egyetlen egy tárgy sem 
fog a helyéről elmozdulni, minthogy a löveg kanyarodása egé
szen észrevétlenül fog végbemenni.

— Helyes, — folytatá Barbicane, — s az egyenlő vonzás 
pontján túl lesz, az alját, mint aránylag nehezebb részét függő
legesen fogja a hold vonzó ereje vonzani. Ámde, hogy mindez 
megtörténhessék, a semleges vonalon túl kell hatolnunk.

— A semleges vonalon túl! v— kiáltott Ardan Mihály. — 
Akkor úgy teszünk, mint a hajósok, mikor az egyenlítő vonalán 
keresztül halad a hajó. Használjuk fel ez áthaladást.

Egy kis oldalmozgás a kipárnázott falhoz segíté Ardan Mi
hályt. Elővett egy palaczkot és poharakat, felállította azokat a 
levegőben pajtásai elé, vidáman koczintottak és háromszoros 
«hurrah>>-val üdvözölték azt a vonalat.

A vonzó-erőknek ez a hatása alig tartott egy óráig. Az utasok 
úgy vették észre, hogy ismét a padlóra kerülnek vissza. Barbi- 
canenak úgy tetszék, mintha észrevenné, hogy a lövegnek kúp
teteje a hold felé néző vonalnak vízszintes irányától egy kissé 
eltér. Éppen ellenkező irányú mozgással közeledett feléje a
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löveg alja. A hold vonzó ereje tehát legyőzte a földét. A hold 
felé való esést még alig lehetett észrevenni; az első másodpercz- 
ben csak 1/3 milliméter lehetett ; vagyis : egy vonalnak 590,000-ed 
része. Ámde lassankint nagyobbodnék a vonzó erő, az esés fel
tűnőbbé válnék, a löveget aljánál fogva vonzaná a holdhoz, 
kúpos csúcsával a föld felé fordítva és fokozódó gyorsasággal 
hullana a hold felületére.

így azután elérnék czéljukat. Most már semmi sem akadá
lyozhatta a sikert. És Nicholl meg Ardan Mihály osztozkodtak 
Barbicaneval az örömben. Azután csevegtek mindezekről a 
jelenségekről, a melyek őket rendre bámulatba ejtették. A nehéz
kedés törvényének ez a közömbösülése főképpen újabb meg 
újabb tárgyat szolgáltatott a beszélgetésre. Ardan Mihály, az 
örök fantaszta, következtetéseket akart belőle levonni, a melyek 
merő képzelet szüleményei valának.

— Nos, érdemes barátaim, — kiáltá, — minő haladás az, 
ha az ember e módon megszabadulhat a nehézségtől, eme bilincs
től, mely minket a földhöz köt! A rabnak megszabadulásával 
egyenlő értelmű! Sem a kar, sem a láb többé nem ismeri a fá
radtságot. És ha áll az, hogy százszor akkora erőre volna szüksé
günk, ha a föld felületén izmaink segítségével a levegőben röpülni 
akarnánk : akkor nem kellene egyéb, csak akarjuk, hogy ked
vünk szottyanjon s a világűrbe emelkednénk hahogy vonzó-erő 
többé nem léteznék.

— Valóban, — jegyzé meg Nicholl nevetve, — ha a súlyt 
el lehetne nyomni, a miképpen a fájdalmat chloroformmal : a 
modern társadalom képe gyökeresen megváltoznék.

— Úgy van, — kiáltott fel Mihály, a kit ez a tárgy egészen 
magával ragadott, — szüntessük meg a nehézkedést, akkor többé 
nincs teher ; következésképpen nincs létjogosultsága darunak, 
csavarnak s több eféle gépnek.

— Helyesen mondád, — viszonzá Barbicane, — de ha nem 
volna súly, nem is tartana össze és nem maradna semmi szilárd 
halmaz állapotban, érdemes Mihályom, a kalap a fejeden éppen 
olyan kevéssé, mint házad a telkeden, mert hiszen csak a súly
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tartja együtt az épület köveit. A hajók sem, melyeket a víz há
tán a nehézség tart! Bőt maga a tenger sem, melynek hullámait 
a föld vonzó ereje tarthatná csak súlyegyenben. Végül a légkör 
sem, melynek alkotó-részecskéi, ha össze nem tartanának, a 
világűrben szétoszlanának!

— No de mégis csak sajnálatos állapot, — jegyzé meg Ardan 
Mihály. — Hallatlan dolog ezektől a ténylegesség embereitől, 
hogy oly durván visszaszólítanak minket a valóságba.

— No de vigasztalódjál, Mihály, — folytatá Barbicane, — 
mert ha nincs világtest, melyben a nehézkedés törvénye érvé
nyesül, egy felé most haladsz, hol az sokkal csekélyebb, mint a 
földön.

— A hold?
— Úgy van, a hold, melynek felületén a tárgyak hatszorta 

könnyebbek, mint a föld felületén. Ezt pedig könnyen be lehet 
bizonyítani.

— És meggyőződünk erről mi? — kérdé Mihály.
— Nyilván, mert kétszáz kilogramm ott nem nehezebb, mint 

harmincz a földön.
— Izmaink ereje nem lesz ott csekélyebb?
— Egyáltalában nem. Egy méter magasság helyett tizen- 

nyolcz lábnyira fogsz felugrálni.
— Hiszen akkor mi a holdon óriások vagyunk, mint Herku

les ! — kiáltá Mihály.
— Annál is inkább, — veté közbe Nicholl, — mert, ha a hold 

lakóinak testbéli nagysága bolygójuk tömegével arányos, alig 
egy lábnyi magasak.

— Liliputik! — jegyzé meg Mihály. — Akkor én Gulliver* 
szerepét játszom velők szemben. Az óriások meséjét megvaló
sítjuk! Ez a haszna van az embernek abból, ha bolygóját el
hagyja s a világűrbe utazik.

— Várj egy kicsit, Mihály, — veté közbe Barbicane, — ha te 
Gulliver szerepét akarod játszani, keresd fel csak a kis bolygó
kat : Mercurt, Venust vagy Marsot, melyeknek tömege kisebb, 
mint a földé. Ne merészkedj a nagyokra : Jupiterre, Saturnusra,
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Uranusra, Neptunusra, mert ott a viszony megfordított lenne, 
te változnál liliputivá.

— Hát a napon?
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— Ámbár a nap sűrűsége négyszerié csekélyebb, mint a 
földé, ámde területe 1.880,000-szerte nagyobb, vonzó-ereje 
huszonhétszerte erősebb, mint a földtekéé. Ha minden ennek az 
arányában volna meg ott, akkor lakóinak 200 láb magasaknak 
kellene lenniök.

— Ördög és pokol! — kiáltott fel Ardan Mihály, — hiszen 
akkor én hozzájok képest törpe, valóságos tökmag volnék.

— Gulliver az óriások országában! — jegyzé meg Nicholl.
— Helyes! — viszonzá Barbicane.
— És egyáltalában nem ártana, ha, jó maga védelmére 

néhány ágyút vinne magával.
— Jó! — toldá meg a szót Barbicane, — hanem a te golyóid

nak a napban semmi hatásuk se volna, néhány méternyi repülés 
után leesnének.

— Ez ugyan sok a jóból.
— Pedig egészen úgy áll a dolog, — viszonzá Barbicane. — 

Ezen a rengeteg égi testen oly jelentékeny a vonzó-erő, hogy oly 
tárgy, melynek a földön hetven kilogramm a súlya, a nap felü
letén 1980 kilogrammot nyomna. Kalapod tíz kilogrammot, 
szivarod félfontot. Végül ha a napon a földre esnél, a te súlyod 
körülbelül 2500 kiló volna s ez lehetetlenné tenné, hogy fölkelhess.

— Mi az ördög! — kiáltott fel Mihály. — Hiszen akkor hor
dozható darvat kellene az embernek magával czipelnie! Nos 
hát, barátaim, akkor hát egyelőre elégedjünk meg a holddal. 
Ott legalább a nagyok szerepét játszhatjuk. Később majd meg
fontoljuk a dolgot, vájjon szükséges-e a napot is felkeresnünk, 
a hol az ember még csak nem is ihatnék, ha valami emeltyű segé
lyével nem juttatná poharát a szájáig.

KILENCZEDIK FEJEZET.

A pályáról való elhajlás következményei.

Barbicane már nem aggódott, legföljebb attól a rázkódástól, 
melyet a czélhoz jutás pillanatában szenvedhetnek. A lövegnek 
még mindig ható sebessége túlhajtotta a semleges vonalon,
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e szerint tehát nem hull vissza a földre, nem is marad veszteg 
a semleges vonalon. Még csak azt a föltevést kellett megvalósí
tanak, hogy a hold vonzó erejének hatása következtében elérje 
a czélját.

Arról volt tehát valójában szó, hogy 8269 franczia mérföld 
magasságból egy olyan égi testre hulljon alá, a hol a nehézség 
nem több, mint a földön lévő nehézségnek hatodrésze. Mind
azonáltal rettentő egy esés az, mely ellen múlhatatlanul védekez
niük kellett.

Kétféle intézkedés lehetett : az egyiknek az ütődést kellett 
csökkentenie abban a pillanatban, mikor a löveg a hold felületét 
éri; a másiknak magát az esést kellett mérsékelnie vagy csökken
tenie.

A mi az ütődést illeti, sajnálatos vala, hogy Barbicane nem 
alkalmazhatta azt az eszközt, mely az elindulás alkalmával 
olyan hathatósnak bizonyult az ellenlökés meggyengítésére : a 
vizet és a rekeszt ékeket. A választófalak megvoltak még, de 
nem volt víz ; mert a még készletben levő vizet nem áldozhatták 
föl, mivelhogy arra mindaddig égető szükségük lehetett, míg 
a hold felületén vizet találnak.

Egyébiránt nem is lett volna erre a czélra elegendő. Az el
indulás alkalmával használt víz, melyen vízáthatlan fedő úszott, 
három láb magasságra hatolt föl 45 négyzetláb területen, 6 köb
méternyi tartalmú volt és 1750 kilogrammot nyomott. A víz
tartókban pedig ennek csak ötödrésze vala készletben. Erről a 
hathatós eszközről le kellett tehát mondaniok.

Szerencsére Barbicane nem csak erre a vízszerkezetre szorít
kozott, hanem a mozgatható alapot erős ruganyos csapokkal 
támasztotta meg, melyek a rekesztékek eltűrése után is csökken
tették a löveg alját érő lökést. Ezek a csapok még megvoltak, 
csak újra meg kellett igazítaniok, a mozgó fenéklapot helyére 
tenniök. Ezeket könnyű súlyok miatt könnyen kezelhetvén, 
csakhamar helyretették.

Ez megtörtént. Csak hengerrudakra és csavarokra volt szük
ségük. Szerszámban nem vala hiány. Nemsokára aczélsodrony
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csapokon nyugvók a fenék-alj, mint holmi asztal a lábain. Hát
rányos következménye is volt azonban ennek a megigazításnak: 
elzárta a fenékablakot, úgy hogy az utasok nem láthatták többé 
a holdat. Erről tehát le kellett mondaniok. Egyébiránt az oldal
ablakokon keresztül megfigyelhették a rengeteg holdvidékeket, 
mint a léghajósok gondoláikból a földet.

A fenékaljnak helyreigazítása egy órai munkába került. 
Déli tizenkét óra már elmúlt, mikor elkészült.

Barbicane újra megfigyelte a löveg elhajlását.
Ámde legnagyobb sajnálatára nem fordult elegendő mérték

ben arra nézvést, hogy esőfélben lehessen. A hold ragyogott a 
világűrben, miközben a másik oldalról a nap izzó fénye meg- 
világítá.

A helyzet csak nyugtalanító lehetett.
■— Czélhoz jutunk? — kérdé Nicholl.
— Tegyünk úgy, mintha meg kellene érkeznünk, — viszonzá 

Barbicane.
— Ti igen bátortalanok vagytok, — jegyzó meg Ardan 

Mihály. — Meg fogunk érkezni, még pedig hamarább, mintsem 
kivánnók.

Ez a felelet késztette Barbicanet, hogy előkészületeit foly
tassa és buzgólkodott, hogy az esés lassítására szolgáló gépeket 
készen tartsa.

Emlékezünk a tampa-towni népgyűlésre, mikor Nicholl kapi
tány, mint Barbicane és Ardan Mihály ellenfele, lépett fel. 
A kapitánynak arra az állítására, hogy a löveg úgy szét fog törni, 
mint az üveg, Mihály ezt felelte : rakétákkal fogom az esést 
lassítani.

Tényleg a löveg fenekéről kibocsátott rakéták csökkenthették 
volna erős ellenlökéseikkel az alázuhanást. Igaz ugyan, hogy 
ezeket a rakétákat légüres térben kellene elsütniök ; no de nem 
volt hiány oxigénben, mert hiszen a löveg belseje telve volt 
ilyennel, mint a holdon levő tűzhányók, melyek a hold körül 
nem létező légkör hiányában is ki-kit őrnek.

A rakéták tehát, melyeket Barbicane beszerzett volt, kicsiny
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aczél-csövekben valának, melyek csavar-burokkal ellátva, a 
löveg fenekében megerősítettek. A 1 üvegben e csövek a fenék
aljjal egyirányúak voltak, kívül egy lábnyira nyúltak ki. Húsz 
ilyen cső állott rendelkezésükre. A fenékaljba nyitott rés lehe
tővé tette, hogy mindeniknek a kanóczát meg lehessen gyújtani. 
Az elsülés künn történt. A csöveket már előbb megtöltötték. 
Még csak az volt hátra, hogy a fenékbe illesztett érczdugaszo- 
kat eltávolítsák s helyükbe az éppen beleilleszthető csöveket 
tegyék.

Ezt a munkát is elvégezték három óra alatt s mindezek után 
be kellett várniok a kellő pillanatot.

E közben mindinkább közeledett a löveg a holdhoz, a mely 
bizonyos mértékben hatott reá, ámde a benne levő sebesség a 
maga pályáján is tovább hajtotta. E kettős hatás következté
ben előálló vonal talán érintővé vált. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a löveg nem esnék függőlegesen a holdra, mert hiszen akkor 
az alja súlyának arányában afelé fordult volna.

Barbicane nyugtalansága nagyobb lett, midőn észrevette, 
hogy a löveg a gravitáczió hatásának ellene áll. Ismeretlen vala
mivel állott szembe, a mi a világűr égi testei között uralkodik. 
Ő mint tudós, azt képzelte, hogy e három eshetőség közül az 
egyik jöhet szóba : visszaesés a földre, reáhullás a holdra és 
vesztegmaradás a semleges vonalon.

És ime váratlanul előáll egy negyedik eset a végtelenségnek 
minden borzalmával. Hogy ennek a megpillantásánál eszét ne 
veszítse, oly határozott jelleműnek kellett valakinek lennie, 
mint a minő Barbicane, olyan flegmatikusnak, mint Nicholl s 
olyan vakmerő kalandosnak, mint a minő Ardan Mihály volt.

A beszéd tárgyát ez képezte. Mások a kérdést gyakorlati 
szempontból fogták volna fel s azt kérdezik : hová viszi őket a 
löveg vonat, ők azonban az okot kutatták, mely ezt a hatást elő
idézte.

— E szerint pályánkról letértünk? — kérdé Mihály. — No 
de miért?

— Attól félek, — viszonzá Nicholl, — hogy minden elővigyá
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zat daczára nem irányozták pontosan a Columbiadot. Ha még 
oly parányi volt is a pontatlanság, elegendő lehetett arra, hogy 
a hold vonzó erejének hatásköréből kizökkentse a löveget.

— Csakugyan rosszul czéloztak volna? — kérdé Mihály.
— Nem hiszem, — viszonzá Barbicane. — Az ágyút igen 

pontosan függőlegesen irányították, elvitázhatatlanul a hely 
zenithjére. Ha ugyan zenithjére jutott a hold, akkor kellene el
érnünk, mikor holdtölte van. Van még egy oka, de nem tudok 
nyomára jönni.

— Nem késtünk el? — kérdé Nicholl.
— Késtünk? — jegyzé meg Barbicane.
— Úgy van, — folytatá Nicholl. — Az obszervatórium át

iratában azt kívánta, hogy az út 97 óráig, 18' és 20"-ig tart. 
Ez annyit jelent : ha korábban érkezünk, a hold még nem ér el 
a kijelölt pontra, ha elkésünk, már nem lesz ott.

— Helyes, — viszonzá Barbicane. — De mi este 11 óta előtt 
13' és 25" indultunk el, tehát ötödikén éppen éjféli 12 órakor 
kell megérkeznünk, éppen akkor, a mikor telehold lesz. Ma de- 
czember 5-dike van, délután %4 óra, 8 és % óra múlva meg kel
lene érkeznünk czélunkhoz. Miért nem érkezünk meg?

— Hátha esetleg a gyorsaság igen nagy volt? — jegyzé meg 
Nicholl, — mert azt már tudjuk, hogy a kezdő-sebesség az előre 
kiszámítottnál nagyobb volt.

— Nem! Százszor nem! — veté ellen Barbicane. — Ha a 
löveg iránya jó volt, a nagyobb sebesség nem akadályozott volna 
meg minket abban, hogy a holdra eljussunk. Nem, a pályáról 
tértünk el.

— Hogyan? Mi volt az oka? — kérdé Nicholl.
— Nem tudom, — felele Barbicane.
— No hát, Barbicane, — mondá erre Mihály, — megmond- 

jam-e, hogy mi nekem ebben a kérdésben a véleményem?
— Csak ki vele!
— Fél dollárt sem adnék azért, ha megtudnám. Tény az, 

hogy pályánkról letértünk. Nem törődöm nagyon azzal: hová 
jutunk. Majd meglátjuk. Az ördögbe is, mivelhogy már bele
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zavarodtunk a világűrbe, végre is csak beleesünk valamelyik 
vonzó-erőnek a középpontjába.

Barbicane nem tudta beérni Mihálynak ezzel a közönyössé
gével. Nem azért, mintha a jövő miatt aggódott volna. Sokkal 
inkább szerette volna mindenáron tudni, hogy a löveg miért 
tért le az útjából.

E‘ közben a löveg és a lövegből kidobott tárgyak folyton 
változtatták a helyzet őket. Barbicane az alig kétezer lieu távol
ságban eső hold egyes pontjairól meg tudta állapítani, hogy se
bessége egyenletes volt. Újabb jele annak, hogy esésről szó sem 
volt. A haj tó-sebességnek a hold vonzó ereje fölött megvolt a túl
súlya és mégis tagadhatatlan, hogy a löveg mindinkább közele
dett a holdhoz s remélhették azt, hogy minél közelebb jut ahhoz, 
a nehézkedés mindinkább érvényre jut s végül bekövetkezhetik 
az aláegés.

Minthogy a három jó barátnak nem volt okosabb dolga, foly
tatták megfigyeléseiket. Mindazonáltal a hold helyrajzáról 
semmi bizonyosat nem tudtak megállapítani, mert minden emel
kedést laposnak tüntetett fel a napsugaraknak visszavetett 
fénye.

Este nyolcz óráig az oldalablakokon át nézték. Ekkor a 
hold oly nagygyá lón, hogy a menyboltozatnak a felét eltakarta. 
A löveg féloldalát egészen elárasztotta a fénye. E pillanatban 
azt gondolta Barbicane, hogy czéljuktól 700 lieure vannak. 
A löveg gyorsasága másodperczenkint 200 méter lehetett, ez 
óránkint 170 franczia mérföldet tesz ki. A löveg alja a centri
petal erőnek a hatása alatt a hold felé fordult ; ámde a centri
fugai erő még mindig túlsúlyban volt és valószínű volt, hogy 
az egyenes vonalú pálya holmi görbévé vált, a nélkül, hogy 
lényegéről valami bizonyosat tudhattak volna.

Barbicane folyton azon törte a fejét, hogy megfejthetetlen 
problémáit megfejtse.

Az órák minden esemény nélkül teltek el. A löveg szemmel- 
láthatólag közeledett a holdhoz, de az is látható volt, -hogy a 
holdat nem fogja elérni. A vonzó- és taszító-erőnek összehatása

Verne: Utazás a hold körül. 7
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folytán, melyek a mozgását meghatározták, a legrövidebb távol
ságnak kellett lennie, a hova eljut.

— Én csak egyet kívánok, — mondá Mihály ismételten, — 
hogy a hold közelébe jussunk és titkaiba mélyedjünk.

— Átkozott ok! — kiáltott fel Nicholl, — mely lövegűnket 
az elhajlásra késztette.

— Átkozott akkor, — viszonzá Barbicane, mintha hirtelen 
valami gondolata támadt volna, — átkozott a meteor, melylyel 
találkoztunk.

— Hm! — dadogott Ardan Mihály.
— Mit ért ön ez alatt? — kérdé Nicholl.
— Azt gondolom, — viszonzá Barbicane oly bizalommal, 

mintha meg volna róla győződve, — azt gondolom, hogy a mi 
elhajlásunknak egyedüli oka az a kóborló égitest volt.

— De hiszen nem is súrolt minket! — viszonzá Mihály.
— Az mellékes. Tömege a mi lövegűnkhöz képest igen nagy 

volt, úgy hogy vonzó ereje elég volt arra, hogy hatással legyen 
a mi lövegűnk irányára.

— Oly kevés! — kiáltott fel Nicholl.
— Úgy van, Nicholl, ha még oly csekély volt is az esés, — 

viszonzá Barbicane, 8400 lieu távolságra nem is kell több arra, 
hogy a hold eltévesztését okozza.

TIZEDIK FEJEZET.

A hold megfigyelői.

Barbicane bizonyára eltalálta az elhajlásnak egyedül elkép
zelhető okát. Ha még oly csekély volt is az ok, mégis elegendő 
vala, hogy a löveg pályájára hatással legyen. Végzet volt. A me
rész vállalat egy egészen esetleges véletlenen hajótörést szen
vedett s hahogy rendkívüli jelenségek nem lépnek fel, lehetet
lenség volt a holdat elérni. Vájjon elég közel jutnak-e hozzá, 
hogy néhány eddig meg nem fejthető kérdését a fizikának és 
geológiának megoldhassák? Mindenekelőtt ez a kérdés foglal
koztatta most a merész utazókat. A vak sorsra, melyet a jövő
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rejtegetett számukra, nem is akartak gondolni. No de mi lesz 
velők e végtelen elhagy adottságban, ha majd elhagyja őket az 
életkedv? Néhány nap még s őket ebben az örökké bolygó löveg- 
ben utoléri az elkerülhetetlen halál. Ámde az a néhány nap e 
rettenthetetlen emberekre nézve felért évszázadokkal. Minden 
pillanatukat arra szentelték, hogy a holdat vizsgálják, melynek 
elérhetésére már nem volt reményök. A holdtól való távolságuk 
akkor mintegy 200 lieu lehetett. Ily körülmények között a hold 
részleteinek láthatása tekintetében távolabb voltak a holdtól, 
mint a földön lakók, a kik teleskopokkal vannak felfegyverkezve.

Tudjuk, hogy a Ross János által Parson-Townban felállított 
teleskop, melynek nagyító ereje 6500-szoros, a holdat tizenhat 
lieu távolságban tünteti fel, továbbá a longs-peaki, a mely 
48,000-szeresen nagyít, két mérföldnyi távolságban láttatja a 
holdat s elegendő tiszta képét nyújtja a holdon levő tíz méter 
átmérőjű tárgyaknak.

E távolságból a holdnak topográfiái részleteit távcső nélkül 
nem lehetett meghatározni. Szabad szemmel látni lehetett ugyan 
a megmérhetetlen mélyedéseknek bizonytalan körvonalait, me
lyet a szónak nem szószerint vett értelmében «tengerekének 
neveztek el, de alkatát és lényegét fölismerni nem lehetett. 
A hegyek fölmeredését a nap ragyogó fénye miatt nem láthat
ták. A tekintet önkénytelenül is elfordult tőlük, mert olyanok 
voltak, mint egy tömeg olvadt ezüst.

E köbben a golyónak hosszúkás alakja már fölismerhető 
vala. Úgy tűnt föl, mint egy óriási tojás, mely hegyével a föld 
felé van fordítva. Valóban képződésének első napjaiban, midőn 
folyékony vagy terjeszkedő volt, teljes gömbalakú lehetett, de 
mihelyt a föld vonzó-hatáskörébe jutott, a nehézkedés következ
tében hosszúkássá vált. Mivelhogy bolygóvá lett, formájának 
gömbölyűsége szenvedett csorbát a nehézkedés miatt, súlyának 
középpontja áthelyeződött alakjának középpontjába és ebből 
a sajátságból egynémely tudós azt következtette, hogy a levegő 
és víz a holdnak éppen átellenükben levő részére vonult vissza, 
a melyet mi a földről sohasem látunk.

7*
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Az eredeti formáknak ez az elváltozása csak néhány pillanat 
óta vala észrevehető'. A lövegnek a holdtól való távolsága roha
mosan csökkent, minthogy mostani gyorsasága jelentékenyen 
csekélyebb volt, mint kezdő-sebessége, mindazonáltal még min
dig kilenczszer-tízszer akkora volt, mint gyorsvonatainké. A lö- 
veg ferde iránya, ferde helyzetéhez mérten némi reményt kel
tett Ardan Mihályban, hogy a hold felületéhez jutnak vala
hol. Nem is tudta elképzelni, hogy nem fognak odajutni. Újból 
meg újból ismételte ezt. Ámde Barbicane, a ki helyesebben 
tudott ítélni, irgalmatlan logikával szünetlenül ezt viszonzá:

— Nem, Mihály, nem. Mi a holdra csak eshetünk, már pedig 
ráesni nem fogunk. A centripetal erő a hold vonzó-körében tart, 
de a centrifugai ellenállhatatlanul eltávolít tőle.

Az a hangnyomaték, melylyel ezt mondá, megfosztotta 
Ardan Mihályt utolsó reményétől is.

A löveg közeledett a holdnak északi feléhez, mely a hold
térképen alul van, mert ezek nagyobbrészt a távcsövek által 
vetített kép után szoktak készülni, a mely tudvalevőleg megfor
dított kép. így volt ez a Madler-féle hold-térképnél is, melyet 
Barbicane segítségül hívott. Ezen nagy kiterjedésű síkságok 
valának láthatók, itt-ott egyes hegyek.

Éjfélkor telehold volt. Éppen ebben az időben kellett volna 
megérkezniük, hahogy irányukból ki nem zökkenti a szerencsét
len meteor. A hold a Cambridge! Observatorium által meghatáro
zott feltételek szerint ért a zenit hr e. Mathematikailag véve a 
föld közelben és a 28. párhuzamos fok zenithjén állott. A ren
geteg Columbiád fenekéről a szemlélő úgy látta volna, mintha a 
hold az ágyú csövének nyílásába lenne beillesztve. Ha ennek a 
tengelyét középen metszve haladt volna egy egyenes vonal, a 
holdnak éppen czentrumába talált volna.

Mondanom sem kell, hogy az utasok a deczember 5-dikéről 
6-dikára menő egész éjszakát álmatlanul virrasztották át. 
Avagy lehúnyhatták-e a szemeiket, oly közel lévén az új világ
hoz? Minden érzelmük ebben az egy gondolatban összpontosult : 
lássunk. Ok a föld képviselői voltak, az emberi nemé, a múlté
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A ROSS-FÉLE TELESZKÓP.
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és jelené, mindezek velük együtt nézték a hold tájékait és mé- 
lyedtek bele titkaikba. Izgatott kedélyhangulatban támolyog
tak egyik ablaktól a másikhoz.
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Barbicane által feljegyzett megfigyeléseik, biztos adatokat 
tartalmaztak. Távcsöveken keresztül tevék megfigyeléseiket, 
a hold-térképekkel pedig ellenőrizték.

A holdnak első megfigyelője Galilei volt. Az ő távcsöve még 
tökéletlen lévén, csak harminczszorosan nagyított. Mindazon
által észrevette, hogy a holdban látható páva-szemekhez ha
sonlító foltok nem egyebek, mint hegyek, néhány ilyen hegyet 
megmért s ezeket túlzó mértéket alkalmazva, a hold átmérőjé
nek ötödrészével egyenlőknek tartotta: vagyis 8800 méter. 
Galilei nem készített térképet megfigyeléseiről.

Néhány évvel később Helvetius, a danzigi csillagász, oly 
módszerrel, mely havonkint csak kétszer — az első és második 
negyed alkalmával — lehetett pontos, alászállította Galilei 
magasság-méreteit a hold átmérőjének huszonhatod részére. 
Túlzás volt ez is, de ellenkező értelemben. Ámde ennek a tudós
nak köszönhetjük a hold első térképét. A világos, kerek foltok, 
ezen a térképen a gyűrűalakú hegységeket jelképezik, a sötétek 
a nagy kiterjedésű tengereket, ezek a valóságban csak síkságok. 
Ezeknek a hegyeknek és vizeknek a földről kölcsönzött neveket 
adott. Az ember látja Arabia közepén a Sinait, Sziczilia közepén 
az Aetnát, az Alpokat, Apennineket, Kárpátokat; a Földközi-, 
a Márvány- és a Fekete-tengert, a Kaspi-tavat. Ezek a nevek 
annál kevésbbé illenek rájok, mert alakjaik éppen nem emlékez
tetnek névmásaikra. Aligha lehetne a nagy fehér foltban, mely 
dél felé nagy kiterjedésű szárazfölddel határos és csúcsban vég
ződik, az indiai félszigetnek megfordított képére ismerni vagy 
a Bengali-öbölre avagy Cochinchinára. Azért nem is tartották 
meg ezeket az elnevezéseket. Egy másik térkép-csináló, a ki 
jobban ismerte az emberi szivet, új elnevezést ajánlott, melyet 
az emberi hivalkodás sietett elfogadni. Ugyanis Riccioli páter, 
Helvetius kortársa, készített egy otromba térképet, a mely 
telve volt ugyan tévedésekkel, ámde a hegyeknek ókori nagy 
férfiak és a maga kora tudósainak nevét adta. Oly szokás ez, 
melyet azóta szívesen követnek.

A harmadik térképet Dominico Cassini tervezte a XVII. szá-
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zadban ; jobb ugyan, mint a Eicciolié, de méretek tekintetében 
nem pontos. Néhány kiadást némi változtatásokkal közre bocsá
tottak ugyan, de a sokáig megőrzött klisét végre ócska réz gya
nánt eladták.

La Hire-nek négy méter magas térképét sohasem nyomatták 
ki. Mayer Tóbiás, a német csillagász, a XVIII. század közepe 
táján megkezdette egy pompás hold-térképnek a kiadását, még 
pedig szigorúan pontos méretek alapján, de ám e szép munká
nak befejezésében meggátolta őt 1762 ben bekövetkezett halála.

Azután következett a lilienthali Schröter, a ki számos hold
térképet tervezett, utána egy bizonyos Lohrmann nevű drezdai 
ember, a ki huszonöt szakaszra oszló hold-térképet készített, 
ezek közül négyet ki is nyomattak.

1830-ban jelent meg Beer-nek és Mädler-nek hires «Марра 
selenographica»-ja orthografiai projectio alapján. Ez a térkép 
éppen úgy tünteti fel a holdat, a minőnek látszik ; mindazon
által a hegyek és síkságok rajzai csak a középső részen helyesek ; 
a többiek össze sem hasonlíthatók vele. Ez a 95 méter magas, 
négy szakaszra oszló térkép a hold-térkép-csinálásnak főműve.

E tudósok után felemlítendők a Schmitt Gyula, német csilla
gász dombormű térképei, Sechi páternek topográfiái művei, 
az angol Waren de la Rue pompás próbalenyomatai és végül 
Lecoutourier és Chajpuis térképe orthographiai projectio alap
ján, melynek eredetijét 1860-ban tervezték ; igen pontos rajz 
és világos elrendezés tünteti ki.

Ezek a különböző térképek, miket a holdról készítettek. 
Barbicanenak kettő volt meg: a Beer és Madleré, meg a Lecou
tourier és Chapusi-é. Ezek megkönnyítették megfigyeléseiket.

Az optikai műszerek, melyek rendelkezésére állottak, kitűnő 
tengeri látcsövek valának, melyek külön erre az útra készültek. 
Százszoros nagyító erejük volt, a földről tehát a holdat nem egé
szen ezer lieu távolságra láthatták ezeken át. Ámde az akkori 
távolságból, a mi reggeli három órakor nem volt több, mint 
120 kilométer s a légkör által meg nem zavart környezetben, 
a holdat 1500 méternél közelebbről kellett látniok.



104

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Képzelet és valóság.

— Látta ön valaha a holdat? — kérdé egy tanár gúnyosan 
valamelyik tanítványától.

— Nem, uram, — feleié még gúnyosabban a tanítvány, — 
de annyit mondhatok, hogy hallottam már róla beszélni.

Ez a tréfás felelet bizonyos értelemben a hold alatt lakó 
emberek óriási többségének a feleletéül is tekinthető. Hány 
ember hallott a holdról beszélni, látni azonban sohasem látta . . . 
Legfeljebb távcsöven avagy teleskopon át! És hányán vannak, 
a kik még egy hold-térképet sem néztek meg pontosan!

Ha az ember egy hold-térképre néz, valami sajátosság mind
járt szemébe ötlik. Éppen ellenkezőleg, mint a Földön és a 
Marson, a szárazföld legkivált déli részét foglalja el a félgömb
nek. Nincsen oly világos és szabályszerű határvonaluk, mint 
Észak-Amerikának, Afrikának és az indiai félszigetnek. Szög
letes, szeszélyes és erősen rovátkolt partvidékeik bővelkednek 
öblökben és félszigetekben. Könnyen emlékeztetik az embert 
a Sunda-szigetek össze-visszaságára, hol a szárazföld túlságosan 
szét van darabolva. Ha a hold felületén valaha hajóztak, szer
fölött nehezen mehetett az és sok veszélylyel járhatott. Valóban 
sajnálnunk kell a holdbéli hajósokat és vízrajz-készítőket ; ez 
utóbbiak, ha az elszakgatott partvidékeket veszik föl, az előbbiek, 
ha a veszedelmes helyeken kell kikötniök.

Továbbá észreveszi az ember, hogy a hold-tekén a déli sark 
gazdagabb szárazföldben, mint az északi. Ez utóbbin csak 
mintegy könnyed bóbitája látható a szárazföldnek, mely a többi 
szárazföldtől rengeteg tengerek * által van elkülönítve. Délen 
a félgömböt csaknem egészen beborítja a szárazföld. Meglehet 
tehát, hogy a holdlakók egyik sarkpontjukon már kitűzték a

* Jól meg kell jegyeznünk, hogy «tenger» névvel azokat a mérhetetlen 
nagy tereket jelöljük, melyeket egykor valószínűleg víz borított, most azon
ban rengeteg síkságok,
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A SZAMÁR ÉS A HOLD.
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о bog ót, míg Franklin, Ross, Kane, Dumont D’Arville, Lambert 
a sarkig sem juthattak el.

A hold felületén igen sok a sziget. Csaknem mindannyi
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hosszúkás vagy köralakú, mintha körzővel csinálták volna; 
egy rengeteg szigettengert képeznek, mely a Görögország és 
Kis-Ázsia között levő bájos csoportozathoz hasonlítható, melyet 
a mythologia hajdan legszebb mondáival ékesített fel. Az ember
nek önkénytelenül is Naxos, Tenedos, Nilo, Karpathos jutnak 
eszébe, keressük szemeinkkel Odysseus hajóját avagy az Argo
nauták szírijeit. Legalább ezeket óhajtá látni Ardan Mihály : 
a görög archipelagost. Társainak kevésbbé képzelődő szemei 
inkább megtalálták a hasonlatosságot e partvidékek szemléleté
nél az eldarabolt New-Braunschweig és New-Shottland között ; 
és ott, a hol a franczia, mintegy látta a mondák megelevenedett 
hősét : az amerikaiak alkalmatos helyeket fedeztek fel, a hold
béli ipar és kereskedelem előmozdítására felállítandó üzlet-iro
dáknak.

A hold szárazföldi részének ismertetéséhez befejezésül hadd 
szóljunk néhány szót hegyrajzi alkatáról. Az ember igen könnyen 
megkülönböztethet rajta hegylánczokat, különálló hegyeket, 
hegy gyűrűket és halmokat. Ez a felosztás szemlélteti a holdnak 
talajemelkedését, a mely rendkívül szakgatott. Egy rengeteg 
nagy S váj ez, szakadatlan Norvégia, a hol minden plutóilag kép
ződött. Ez a mélyen beszakadt fölület a talaj kéreg ismételten 
előforduló összehúzódásának eredménye abból az időből, midőn 
az égitest alakulófélben volt. A föld tányéra tehát alkalmatos 
a nagy geológiai átalakulások megfigyelésére. Némely csillagász
nak megjegyzése szerint a hold felülete, ha régibb is, mint a 
földé, mindazonáltal fiatalabb. Itt nincsenek vizek, a melyek 
az eredeti talaj-alakulást megváltoztatnák, s a melyeknek foko
zódó hatása általános vízszintes ellaposodást idéz elő ; nincs 
levegő, melynek szétfolyó hatása alatt a hegyrajzi arczulat meg
változik. A plutói munkát nem zavarja meg a neptuni erő, meg
marad a maga eredeti mivoltában. Éppen úgy, mint a föld, 
mielőtt a mocsarak és folyamok rétegenkint ásták alá mélye
déseit.

Minekutána e nagy kiterjedésű szárazföldre körültekintő 
pillantást vetettek, a még nagyobb tengerek szemlélete vonzóbb



107

képet nyújtott szemeiknek. Nemcsak alkatuk, fekvésük, külse
jük emlékeztet a föld oczeánjaira, a felületnek legnagyobb részét 
ilyen tengerek foglalják el. És még sem vízzel telt mélyedések, 
hanem síkságok ; az utasok remélték, hogy minéműségöket nem
sokára kitanulhatják.

A csillagászok ezeket az állítólagos tengereket legalább is 
különös nevekkel ékesítették föl, melyeket á tudományos világ 
mindeddig tiszteletben tartott. Ardan Mihály ezekre vonat
kozólag ezt mondá : Ez a térkép éppen úgy, mint az élet, egészen 
világosan két részre osztható : hím- és, nőneműre ; az asszonyoké 
a jobbra eső félgömb, a férfiaké a bal. Barbicane és Nicholl 
vállat vontak erre, ámde fantasztikus barátjuk folytatá : A bal 
félgömbön kiterjed a «Felhő-tenger», hova az emberi értelem 
sokszor belefulad. Ettől nem messze látható az «Eső-tenger», 
melyet az élet zűrzavarjai táplálnak. Mellette van a «Viharok 
tengere», hol az ember szüntelen harczban áll szenvedélyeivel, 
csakhogy azok igen gyakran diadalmaskodnak fölötte. Aztán 
csalódások, árulás, hűtlenség s az emberi nyomorúság egész 
tömege miatt kimerülve mit talál pályája végén? A «Szeszélyek 
tengeré»-nek ezt az óriási tömegét, melyet alig édesít meg a 
«Harmat öblé»-nek nehány csöppje! Felhők, esők, viharok, 
szeszélyek, van-e az emberi életnek ezeknél egyéb tartalma? 
Vájjon nem lehet-e mindent ebbe a négy fogalomba bele
szorítani? A nőknek szánt másik félgömbön, itt jobbra, csak 
kisebb tengerek vannak, melyeknek nevei minden asszonyi 
jellemvonást kifejeznek. Itt van a «Vidámság tengere», mely 
fölé az ifjú leányka hajlik, az «Álmok tava», mely mosolygó 
jövőt tükröz reá vissza! Emitt van a «Nektár tenger», a gyöngéd
ség hullámaival és a szerelem lengedezósével! Ott a «Termé
kenység tengere», a «Váltságok tengere» — továbbá a «Rossz- 
kedv tengere», melynek talán igeh szűk a területe és végül 
a «Léleknyugalom»-nak az a rengeteg tengere, melybe minden 
megcsalódott szenvedély, minden hiába való álom, minden 
teljesedés nélkül maradott kívánság belehull és a melynek 
hullámai békésen ömlenek az «Halál tavá»-ba.
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A neveknek minő különös sorát, s minő sajátságos magyará
zatát adta a fantaszta Mihály!

Ámde az ő komoly társai a dolgoknak inkább ^geográfiái 
szemléletébe merülve, mérték a diameterekkel a szögeket.

Barbicane és Nicholl a «Felhő tengeriben megmérhetetlen 
nagyságú mélyedést láttak, rajta elszórva nehány gyűrűalakú 
hegyet, mely a déli félgömbnek keleti részét borította : 184,800 
négyzet lieu területre szólt az, középpontja pedig a 15° déli és 
20° nyugati szélesség alatt volt. A «Viharok tengere» (Oceanus 
procellarum) a hold felületének legnagyobb síksága 828,800 
négyzet lieu kiterjedésű, középpontja 10° északi szélesség és 
45° keleti hosszúság alatt feküdt. Ennek a közepéből nyúlt 
fel a csodálatos, sugáralakú Keppler és Aristarchos-hegy. 
Inkább északra, s a «Felhő tengelytől egy magas hegyláncz 
által elválasztva terült el az «Eső tenger» (Maré Imbrium) 
középpontja 85° északi szélesség és 20° keleti szélesség alatt ; 
csaknem köralakú a formája, területe : 193,000 négyzet lieu 
volt. Nem messze ettől a «Nedvesség tengeré» (Maré humorúin), 
egy kis medencze 44,200 négyzet lieu területű, 25° déli szélesség 
és 40° keleti hosszúság alatt feküdt. Végül még három öblöt 
lehetett látni ennek a félgömbnek a szélén : az Izzó-hévségű 
öböl, a Harmat-öböl s a Szivárvány-öböl, kicsiny keskeny sík
ságok s magas hegylánczok között.

A nőnemű félgömbön természetesebb, szeszélyesebi), kisebb, 
de számosabb tengerek voltak. Északra volt a «Fagy tengere» 
(Maré Frigoris) 55° északi szélesség, 0° hosszúság alatt, 67,000 
négyzet lieu kiterjedésű, a «Halál»- és az «Álmok-tavá»-val vala 
határos ; a «Vidámság tengere» (Maré Serenitatis) 25° északi 
szélesség és 20° nyugati hosszúság alatt 86,000 négyzet lieu 
kiterjedésű ; «A válságok tengere» (Maré crisium) elhatárolt, 
igen kerek, 17° északi és 55° nyugati szélesség alatt 40,000 
négyzet lieu kiterjedésű volt, "szakasztott olyan, mint a Kaspi-tó, 
hegyektől körülövezve. Továbbá az egyenlítőnél 5° északi és 
25° nyugati hosszúság alatt mutatkozott a «Nyugalom tengere» 
(Maré tranquillitatis) 121,500 négyzet lieunyi terjedelemben ;
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ennek a tengernek délről a «Nektár tenger» volt a szomszédja 
28,000 négyzet lieu területen 15° déli szélesség és 85° nyugati 
hosszúság alatt ; keletre pedig a «Termékenység tengere» (Maré 
fecunditatis) a félgömbnek legnagyobb tengere 219,300 négyzet 
lieu terjedelemben 8° déli szélesség és 50° nyugati hosszúság 
alatt.

Végül egészen északon és egészen délen két tenger tűnt még 
fel: a «Humboldt tengere» (Maré Humboldtianum), 6500 négyzet 
lieu nagyságú és a «Déli tenger» (Mare Australe), ennek a ki
terjedése 2600 négyzet lieu.

A hold tányérának közepén, az egyenlítőnek és meridiánnak 
mindkét oldalán fekszik a középponti öböl (Sinus medii), mintegy 
összekötő vonala a két félgömbnek.

Ezekből a részekből állott Nicholl és Barbicane szemében 
a föld bolygójának folyton látható fölülete. Midőn ezeket a 
különféle méreteket összeadták, e félgömb területe 4.738,160 
négyzet lieu-t tett ki; ebből 3.317,600 négyzet lieut a vulká
nokra, hegylánczokra, hegy gyűrűkre, szigetekre : szóval a hold 
szárazföldi részére kell számítani, és 1.400,400 négyzet lieu a 
tengerekre, tavakra, szóval a holdnak vízzel borított részére.

Ez a félgömb e szerint tizennegyedfélszerte kisebb, mint a 
földnek félgömbje. Mégis a hold-térképek készítői már eddig 
50,000-nél több tűzhányót számítottak meg. így hát ránczokkal, 
forradásokkal van tele, mint egy habtészta, a szép Dianának, 
a szőke Phoebenek, a bájos Astartenak, az éj királynéjának, 
Jupiter leányának az arcza.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Orografiai részletek.

A löveg által vett irány, a mint már említettük, a holdnak 
északi félgömbje felé tartott. Az utasok messze elhagyták a 
középpontot, a melyet érinteniük kellett volna, ha irányukból 
el nem térnek.

Éjfél után is eltelt már egy félóra. Barbicane akkor a távol-
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ságot 14,000 kilométerre becsülte, valamivel több, mint a hold 
sugaráé ; ennek a távolságnak ahhoz mérten, a mint az északi 
sarkhoz közeledtek, csökkennie kellett. A löveg akkor nem volt 
az egyenlítő fölött, hanem a 10° szélességen keresztben, s ezen a 
szélességen túl, mely a térképen a sarkpontig gondosan van föl
mérve, Barbicane és társai a holdat a legelőnyösebb föltételek 
mellett figyelhették meg.

Ugyanis a távcső ezt az 1400 kilométer távolságot 14 kilo
méterre, tehát negyedfél lieura szállította alá. A sziklahegyi 
teleskop a holdat még közelebbről tüntette föl, de optikai 
erejét a föld légköre tetemesen meggyöngítette. Azért Barbicane 
is távcsövén át sok részletet vett észre, melyeket a földön meg
figyelni nem lehetett.

— Barátaim, — mondá az elnök komoly hangon, — nem 
tudom, hova megyünk, azt sem tudom, hogy meglátjuk-e 
valaha a földtekét. Mindazonáltal tegyünk úgy, mintha tudnék, 
hogy munkálatainknak a magunkfajtái egykor hasznát vehetik. 
Legyen elménk ment minden elfogultságtól. Csillagászok va
gyunk. Lövegűnk nem egyéb, mint a Cambridge! csillagvizsgáló
nak egyik szobája, mely a világűrben mozog. Nos hát, észleljünk!

Haladéktalanul, a legszigorúbb pontossággal munkához 
láttak és a holdnak különféle arczulatát, a lövegnek a holddal 
szemben elfoglalt változó állásából, híven fölvették. Abban az 
időben, mikor a löveg 10° északi szélesség alá jutott, úgy tűnt 
fel, mintha pontosan haladna a keleti hosszúságnak 20° irá
nyában.

E helyütt egy fontos megjegyzésünk van a térképre nézve, 
melyet használtak. A hold-térképeknél, hol a távcsövektől a 
tárgyra vetett kép megfordított : dél fönn van, észak alant, 
természetesnek kellene tartanunk azt, hogy kelet balra, nyugat 
jobbra essék. Ámde nem így áll a dolog. Ha a térkép meg
fordítva állana előttünk, s úgy tüntetné föl a holdat, a mint 
van, akkor kelet balra, nyugat jobbra volna, éppen ellenkezőleg, 
mint a térképeken található. Ennek az eltérő jelenségnek oka a 
következő. A ki a holdat az északi félgömbről, ha úgy tetszik
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JUPITER LEÁNYA.

Európából figyeli meg, azt átellenben délen látja, északnak 
pedig hátat fordít, éppen ellenkezőleg, mint a térképeken. 
Minthogy pedig északnak hátat fordított : kelet balra, nyugat
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jobbra esik tőle. A déli félgömbön tett megfigyelés, pl. Pata- 
góniában, a holdnak nyugati részét éppen balra, a keletit jobbra 
látná, minthogy dél háta mögött van.

Ez az oka a két sarkpont látszólagos megfordulásának ; ezt 
tudnunk kell, hogy Barbicane elnököt megfigyeléseiben kísér
hessük.

Beer és Mädler «Марра selenographica»-jával könnyen el
igazodhattak az utazók a holdnak azon a felén, melyet táv
csöveiken át láthattak.

— Mit látunk ebben a pillanatban? — kérdé Mihály.
— A «Felhő tengerinek északi részét, — viszonzá Barbi

cane. — Még nem vagyunk annyira közel hozzá, hogy alkatát 
kivehetnők. Vájjon ezek a lapályok száraz homokkal vannak 
borítva, mint azt az első csillagászok állították? Vájjon belát
hatatlan erdőségek-e, miknek Waren de la Bue tartotta, a mi 
föltételezné, hogy a holdon nagyon alacsony és nagyon ritka 
levegőréteg van? No ezt majd megtudjuk később. Mielőtt biztos 
tudomásunk nincs róla, ne állítsunk semmit.

A térképeken az a Felhő-tenger nagyon bizonytalanul van 
meghatárolva. Azt hiszik, hogy ezt a rengeteg síkságot láva- 
buczkák borítják, melyek a jobbról határos Ptolomäus, Pur
bach, Arzachel nevű tűzhányókból tört elő. Ámde a löveg 
szemmel láthatólag közeledett, s nemsokára láthatták a hegyek 
csúcsait, melyek a tengernek északi határait alkotják. Ezek 
előtt kiemelkedett egy teljes szépségében ragyogó hegy, úgy 
tetszék, mintha ennek az orma napsugarakat árasztana szét, 
a miképpen a kráterből ömlik az izzó tűzsugár.

— Mi ez? kérdé Mihály.
— Kopernikus! — viszonzá Barbicane.
— Nézzük Kopernikust!
Ez a hegy alul 9° északi szélesség, 20° keleti hosszúság 

alatt fekszik, 3438 méter magas. A földről tehát jól látható, 
a csillagászok pontosan tanulmányozhatják, különösen az utolsó 
negyed és újhold között levő fázisban, minthogy árnyéka akkor 
keletről nyugatra esik s módot nyújt arra, hogy megmérhessék.
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Ez a Kopernikus a déli félgömbön fekvő Tycho után a leg
jelentékenyebb sugárzó szisztémáját alkotja a hold tányérának. 
Egymagára áll, mint valami óriási Pharos, a Felhő-tengernek 
azon a részén, hol a «Viharok tengeréivel határos, s ragyogó 
fényszórásával egyszerre két oczeánt világít meg. Ezek a hosszú 
fénysávok páratlan látványul szolgálnak s holdtöltekor vakító 
fényökkel északra a hegylánczokig hatolnak, hogy az «Esők 
tengeréiben lassan kialudjanak. ÉjféM egy órakor, — földi 
számítás szerint, — uralkodott a löveg, mint egy a világűrbe 
sodrott léghajó ezen a pompás hegységen.

Barbicane igen pontosan fölismerte fő sajátosságait. Koper
nikus az elsőrangú hegygyűrűkhöz tartozik a nagy kör osztályá
ban. A Kepplerhez és Aristarchoshoz hasonlóan, melyek a 
«Viharok tengerét» uralják, néha úgy tűnik föl, mint egy pont, 
mely a hamvasszürke fényen keresztül csillog, s így működésben 
levő vulkánnak tartották. Pedig kiégett vulkán, miként vala
mennyi a hold síkjának ezen az oldalán. Hullámgyűrűinek 
mintegy huszonkét lieu lehet az átmérője. A távcső segítségével 
különféle rétegek nyomait lehetett rajta látni, a melyek egy
másra következő kitörésekből származhattak, a környék mintha 
vulkanikus romokkal volna tele, ezek egyike-másika magukban 
a kráterekben látszott.

— A hold felületén többféle hegygyűrű van, — mondá 
Barbicane, — s így könnyen felismerhető, hogy a Kopernikus 
a sugárzókhoz tartozik. Ha közelebb volnánk, megláthatnék a 
sok kúpalakú csúcsot rajta, melyek hajdan kisebb fajta tűz
hányó hegyek voltak. Különös sajátsága a tűzhányóknak a hold 
felületén általában az, hogy belső alja a circusnak jóval alantabb 
van, mint a külső sík, éppen ellenkezőleg van a föld tűzhányóinak 
képződésénél. Ebből az következik, hogy a circusok bensőjének 
ezt az általános görbülését kisebb átmérőjű golyó alkotja, mint 
a minő a holdé.

— Mire való ez a sajátos jelenség? — kérdó Nicholl.
— Nem tudjuk! — feleié Barbicane.
Vérár: Utazás a holá körül. N
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— Minő ragyogó sugarak! — kiáltott fel ismételten Mihály. 
— Ennél szebb látványt nem is képzelhetnék el.

— Hát még akkor mit mondasz, ha a véletlen minket a hold 
déli feléhez visz közelebb? — jegyzé meg Barbicane.

— Ejnye, hát azt mondanám, hogy az még szebb! — mondá 
Ardan Mihály.

Ebben a pillanatban a lövegből a gyűrűt függőlegesen 
lehetett látni. A Kopernikus körbástyái csaknem teljes kör
alakban futottak körül, erősen meredek sánczfalait tisztán ki 
lehetett venni. A hegy körül terjedt el egy vad külsejű, szürke 
síkság, melynek kiemelkedései sárgás színűek valának. A gyűrű 
belsejében egy pillanatra két-három tűzhányó kúp villant elő, 
mint holmi ékszertartó szekrényben rengeteg nagyságú drága
kövek. Észak felé a bástya mélyedésbe ment át, a hol valószínű
leg a kráter belsejébe lehetett jutni.

A szomszédos síkságokra vetvén egy pillantást, Barbicane 
sok, jelentéktelen hegyet vett észre, többek között egy kisebb
fajta gyűrűhegyet, melynek Gay-Lussac a neve. Dél felé a síkság 
nagyon laposnak látszott, nem lehetett semmiféle talaj-emel
kedést látni ; ámde észak felé, egészen addig a pontig, a hol 
a «Viharok tengeréivel határos, hasonlított holmi víz fölszíné
hez, melyet vihar korbácsolt föl, csúcsos avagy kerek kiemel
kedései a hullámok egész sorát juttatták az ember eszébe, 
mintha azok hirtelen megkövesültek volna. Ezek felett haladtak 
keresztül minden irányban a fénysávok, melyek a Kopernikus 
ormában egyesültek. Egyik-másik sávnak a szélessége harmincz 
kilométer is lehetett, hosszúságukat megmérni nem tudták.

Az utasok szóvátették a sajátságos sugarak származását, 
de éppen olyan kevés bizonyosat mondhattak róla, mint a föl
dön élő megfigyelők.

— De hát miért ne lehetnének ezek a sugarak egészen egy
szerűen hegyek támasztófalai, melyek a nap sugarait élén
kebben tükrözik vissza? — kérdé Nicholl.

— Nem, — viszonzá Barbicane, — mert ha azok volnának,



bizonyos föltételek mellett e hegycsúcsok árnyékot vetnének, 
már pedig nem vetnek.

Tényleg ezek a sugarak csak akkor fordulnak elő, ha a nap 
a holddal oppoziczióba kerül, s eltűnnek, mihelyt a nap sugarai 
ferdén hullanak a holdra.

— De hát miféléket is gondoltak ki e fénysugarak meg
magyarázására? — kérdé Ardan Mihály, mert én nem tudom 
elképzelni, hogy a tudósok valaha a magyarázatoktól tartóz
kodtak volna.

— Úgy van, — viszonzá Barbicane, — Herschel ugyan 
kieszelt egy magyarázatot, de nem mert vele előállani.

— Mindegy. Mi az ő véleménye ?
— Ő azt gondolta, hogy ezek a sugarak kihűlt lávafolyamok, 

melyek, — hahogy a nap sugarai függőlegesen hullanak rájok, 
a fényt visszaverik. Ez ugyan lehetséges, de egyáltalában nem 
bizonyos. Egyébiránt, ha közelebb megyünk Tychohoz, jobb 
álláspontunk lesz arra nézve, hogy a sugárzásnak okát adjuk.

— Tudjátok-e, barátaim, hogy mostani álláspontunkból 
tekintve, mihez hasonlíthatnók ezt a síkságot? — kérdé Mihály.

— Nem, — viszonzá Nicholl.
— Nos, mindezekkel a lávatörmelékekkel, melyek olyan 

hosszúak, mint az orsók, hasonlít egy óriási játékasztalhoz, 
melyen a pálczikák szanaszét vannak szórva. Az embernek 
csak egy csákányra volna szüksége, hogy egymásután kifeszítse 
őket.

— Ugyan vedd már egyszer komolyan a dolgot! — monda 
Barbicane.

— Hogy komoly lehessek, — jegyzé meg Mihály nyugodtan, 
— ám vegyünk a pálczikák helyett csontokat. Akkor a síkság 
egy rémítő csonttal rakott mező volna, hol ezer meg ezer halott
nak földi maradványait láthatunk. Nem tartanád-e te ezt a 
hatásos magyarázatot előnyösebbnek?

— Egyik éppen úgy nem válik be, mint a másik, — felelt 
Barbicane.



— Az ördögbe! Rettenetes egy ember vagy! — jegyzé meg 
Mihály.

— Érdemes barátom, — folytatá Barbicane nyugodtan, — 
nagyon mellékes dolog az, hogy mivel lehetne ezt összehason
lítani, ha az ember azt nem tudja : mi légyen valójában.

— Helyesen feleltél, — kiáltott fel Mihály. Azt tanultam 
meg ebből, hogy tudósokkal ne tanácskozzam.

Eközben a löveg csaknem egyenletes gyorsasággal mind 
tovább haladt a hold tányérjával párhuzamosan. Az utasok, — 
mint könnyen elgondolhatjuk, — egy pillanatig sem gondoltak 
arra, hogy lefeküdjenek. Minden pillanatban változott szemök 
előtt a látvány. Reggeli félkettőkor egy másik hegységnek a 
csúcsát pillantották meg. Barbicane a hold térképe után reá
ismert Eratosthenesre.

Gyűrűhegy vala, 4500 méter magasságú, egyike a holdon 
található számos circusoknak. Ez alkalommal elbeszélte barátai
nak Barbicane Keppler csodálatos véleményét e circusok kelet
kezéséről. A híres mathematikusnak véleménye szerint ezeket a 
kráterszerű mélyedéseket emberi kezek ásták.

— Mi czélból? — kérdé Nicholl.
— Nagyon természetes okból, — viszonzá Barbicane. — 

A holdlakók menedéket és védelmet akartak ezekben keresni 
a nap sugarai ellen, melyeket nekik két héten át folytonosan el 
kell szenvedniük.

— Csak nem tökhlkók a holdlakók? — mondá Mihály.
— Sajátságos ötlet! — jegyzé meg. Nicholl. — Ámde való

színű, hogy Keppler nem ismerte e circusok valódi méreteit, 
mert hiszen a holdlakók ily óriási munkát nem végezhettek 
volna el.

— Miért nem, ha a holdon a nehézség hatszorta csekélyebb, 
mint a földön? —■ kérdé Mihály.

— De hiszen a holdlakók hatszorta kisebbek, — viszonzá 
Nicholl.

— És ha egyáltalán nincs is lakója a holdnak, — teve hozzá 
Barbicane. Ezzel bezáródott a vita.
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Nemsokára eltűnt Eratosthenes a horizont alatt, a nélkül, 
hogy a löveg elég közel juthatott volna arra nézve, hogy ponto
sabban megfigyelhessék.

Ez a hegy választotta el az Apennineket a Kárpátoktól.
A hold hegyrajzában nehány hegylánczot kell megkülönböz

tetnünk, melyek különösen az északi félgömbhöz tartoznak. 
Nehány azonban a délin van.

Alább következnek a hegylánczok sorrendben, délről észak 
felé, legmagasabb csúcsaik szerint szélességüknek és magas
ságaiknak az adataival:

Dörfel 84 °— 1). tiz. 7608 méter
Leibnitz 65 « « 7600 «
Book

3
« « 1600 «

Alten 17°—28° « « 4047 «
Cordillerák 10°—20° « « 3898 «
Pyrenäek 8°—18° « « 3631 «
Ural 5°—13° « « 838 «
Alembert 4°—10° « « 5847 «
Hämus 8°—21° É. Sz. 2021 «
Kárpátok 15 °—190 « « 1939 «
Apenninek

L—Jxh « « 5501 «
Taurus 21°—28 ° « « 2746 «
Fekete erdő 17°—29° D. tiz. 1170 «
Kaukázus

jC
l

С
О « « 5567 «

Alpok 42°—49° « « 3617 «

Ezek közül az Apennin-hegylánczolat a legjelentékenyebb, 
150 lieunyire nyúlik el, tekintélyes hosszúság ez, habár a föld 
nagy hegylánczainak mögötte marad. Az Apenninek az «Esők 
tengeréinek északi partja hosszában terjednek el és folytatásu
kat északról a\ Kárpátok képezik, melyek körülbelül 100 mérföld 
hosszúságúak.

Az utasok elhaladtukban az Apenninek csak ama részének 
láthatták legmagasabb csúcsait, melyek 10° nyugati szélességtől
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16° keleti szélességig húzódnak ; no de a Kárpátok hegylánczát 
egész hosszúságában látták 18—30° keleti hosszúságban, fel
vehették méretekben a távolságát.

Nagyon helyénvalónak találtak egy véleményt. Mikor ezt 
a Kárpátok hegylánczát megnézték, a mint helylyel-közzel 
köralakú formát ölt és egy-egy meredek belőle kiemelkedik: 
azt következtették ebből, hogy hajdanában jelentékeny cir- 
cust képezett. Ezeket a hegy gyűrűket az a rengeteg kiömlés, 
mely az «Esők tengerét» alkotta, törhette át. Azok a Kárpátok 
akkor, külsejök után ítélve, olyanok voltak, mint a Purbach- 
circus, Arzachel és Ptolomäus lettek volna, ha valamely ki
áradás partjaikat a baloldalon ledöntötte volna és összefüggő 
hegylánczczá változtatta volna. Magasságuk középszerű 3200 
méter, melyek némely ponton a Pyrenäekhez hasonlíthatók. 
Déli részök meredeken nyúlik bele a mérhetetlen nagy «Esők 
tengeré»-be.

Hajnali két órakor Barbicane a 20° szélességnél tartott, 
nem messze az 1559 méter magas Pythias nevű hegytől. A löveg 
már csak 1200 kilométernyire volt a holdtól, a távcsövön át 
három lieunyire lehetett látni.

A Maré imbrium az utasok szeme előtt feküdt, mint egy 
mérhetetlen nagy mélyedés, melynek egyes részleteit nem igen 
lehetett fölismerni. Balról nem is messze emelkedett a Lambert- 
hegy, melynek magasságát 1813 méterre becsülik, és távolabb a 
«Viharok tengeré»-nek határán 23 északi szélesség és 29° keleti 
hosszúság alatt felcsillant a fényt sugárzó Euler hegye. Erről az 
1815 méter magas hegyről Schröter csillagász igen érdekes 
munkát írt. Ez a tudós a hold hegységeinek kutatása közben 
azt a kérdést vetette föl, hogy vájjon a kráter köbtartalma a 
körbástyázattal, mely azt alkotja, szemmel-láthatólag egyenlő-e? 
Ez a viszony csak általánosságban állhat fönn, Schröter ebből 
azt következtette, hogy a vulkanikus anyagnak egyetlen ki
törése elegendő volt arra, hogy ezeket a bástyákat alkossa, 
mert ismételten előforduló kitörések ezt a viszonyt megváltoz
tatták. Csak az Euler hegye tért el ettől az általános szabálytól,
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azt kellett tehát föltételezni, hogy több egymás után következő 
kitörés hozta létre, mert üregének tartalma kétszer akkora volt, 
mint a bástyája.

Mindezekre a vélekedésekre a földi megfigyelők ráadhatták 
a fejőket, habár műszereik nem valának megfelelőek.

Barbicane nem akart azzal megelégedni, s minthogy látta, 
hogy a löveg rendszeresen közelít a hold tányérához, nem tett 
le arról a reményről, hogy ha el nem is érheti, ám a csökkenő 
távolság folytán legalább belepillanthat a hold alakulásának 
titkaiba.

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Hold-vidékek.

Félháromkor a löveg a harminczadik holdparallel átal- 
ellenében volt 1000 kilométer valóságos távolságban, melyet az 
optikai műszerek tíz kilométerre szállítottak alá. Folyton az 
vala a látszat, mintha lehetetlenség volna a holdnak valamely 
pontját érinteni. Előrehaladó sebességét, bármily mérsékelt volt 
is, Barbicane elnök nem tudta megmagyarázni. Ily közel a 
holdhoz jelentékenynek kellene lennie, hogy a vonzóerő daczára 
megmaradjon. Oly jelenséggel állott tehát szemben, a melynek 
okát nem ismerte. Arra pedig ideje nem volt, hogy kutassa. 
A hold képe állott szemeik előtt emelkedéseivel és mélyedéseivel 
és nem akarták a legcsekélyebb részletet sem figyelmen kívül 
hagyni.

A távcsöven át nézve tehát a hold tányéra harmadfél lieure 
volt tőlük. Mit láthatna a léghajós ily távolságban a földtől? 
Nem lehetne megmondani, mert #zer méternél magasabbra még 
egy léghajós sem emelkedett.

Mégis hadd álljon itt pontosan följegyezve, hogy miket 
láttak Barbicane és társai abból a magasságból.

Meglehetős tarka színek látszottak a széles lapályon. E 
színek természetét illetőleg egybehangzó a holdismertetők véle
ménye. Ezek a színek sajátságosak és egymástól kirívóan el-



ütők. Schmidt Gyula azt állítja, hogy ha a föld tengerei ki 
volnának száradva, egy holdlakó földtekénknek szárazföldi és 
oczeáni részei között nem találna oly különféle színeket, a 
mint a föld lakói a holdon észlelhetik, ö a tengernek neve
zett síkságok színét általában sötétszürkének tartja, mely zöld
del és barnával van vegyítve. Nehány nagy kráternek is ilyen 
a színe.

A német holdismertetők nézetét, melyet Beer és Mädler is 
elfogadott, ismerte Barbicane. Meggyőződött arról, hogy igazuk 
volt a többi csillagászszal szemben, kik a holdon csak a szürke 
színnek a jogosultságát ismerték el. Némely helyen a zöldszín 
igen élénken előtűnt, a mint ez Schmidt Gyula szerint a «Vidám
ság» és «Humor tengerén» látható.

Ugyancsak észrevett Barbicane széles krátereket, melyeknek 
közepében nem volt kúpalakú kiemelkedés, ezek kékes színben 
tűntek föl, miként egy újonnan csiszolt aczéllapnak a reflexe. 
Ezek a színek tehát valóságban a hold tányérának a színei 
voltak, nem — mint némely csillagász állítja, — a távcsövek 
objektiváinak tökéletlensége vagy a föld légkörének hatása 
következtében látszottak. Barbicane e tekintetben már nem 
kételkedhetett, mert ő légüres térben látta, optikai csalódásról 
pedig itt szó sem lehetett. A különböző színek tényét a tudo
mány vívmányának tekinté. Vájjon a zöld színt valami tropikus 
növényvilág okozza, melyet sűrű, de alacsony légkör táplál? 
Erre nézve még nem tudott eligazodni.

Távolabb meglehetős tisztán vöröses színt lát. Ehhez hasonló 
árnyalatot látott egy hegy gyűrűnek a belsejében, melyet Lich- 
tenberg-circus néven ismernek, Feketeerdő közelében a hold 
peremén van, de lényegét nem tudta megfigyelni.

Nem vala szerencsésebb a holdnak egy másik sajátságos 
jelenségével szemben, mert helyes okát adni nem tudta.

Ez a jelenség a következő :
Ardan Mihály az elnök közvetlen közelében belemélyedt 

a megfigyelésbe, midőn hosszú, fehér sávokat látott, melyet a 
naptól jövő közvetlen sugarak élénken megvilágítottak. Fénylő
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barázdák egész sora volt, melyek a kisugárzás miatt, minőt 
kevéssel ezelőtt a Kopernikus mutatott, igen különfélék voltak. 
Hosszában, párhuzamosan haladtak egymással.
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Ardan szokott biztonságával így kiáltott föl : «Nézzétek, 
szántóföldek.»

— Szántóföldek, — viszonzá Nicholl vállát vonogatva.
— Legalább föl vannak szántva, — viszonzá Ardan Mihály. — 

Micsoda földrnívelő nép lehetnek a hold lakói, s micsoda óriási 
ökröket kell az ekébe fogniok, hogy ilyen barázdákat hasítsanak.

— Nem barázdák azok, hanem sávok, — jegyzé meg Barbi
cans

— Ám, hadd legyenek sávok, — mondá Mihály. — Nos, mit 
értenek tudós nyelven «sávok» alatt?

Barbicane rögtön közölte társaival, hogy mit ért ő hold- 
sávok alatt. Tudta, hogy barázdák voltak, minőket a hold 
tányérának minden helyén, a hol hegységek nincsenek, lát
hattak ; hogy ezek a barázdák leggyakrabban egymagukra 
állók, s 4—5 lieu hosszúságúak ; szélességük különböző, 1000— 
1500 méter között ingadozik,, s hogy széleik mind párhuzamosan 
haladnak ; sem képződésükről, sem természetükről egyebet nem 
tudott.

Barbicane látcsövével ezeket a sávokat igen gondosan meg
figyelte. Észrevette, hogy széleiknek meredek lejtőik voltak. 
Hosszú, ■ párhuzamosan haladó töltések voltak, s némi képzelő 
erővel föltételezhette az ember, hogy nem egyebek, mint hold
lakó mérnökök által húzott erődítési vonalak.

E különféle sávok némelyike nagyon egyenes vonalú volt, 
mintha mérő fonallal húzták volna. Másoknál csekély görbülést 
lehetett észrevenni, de azért széleik mindig párhuzamosak valá- 
nak; ezek keresztezték egymást, azok krátereket szeltek 
keresztül.

Emitt közönséges mélyedéseket képeztek pl. Posidenius és 
Petavius, amott beléptek tengereket tarka szalagokkal, mint 
pl. a «Vidámság tengeré»-t.

Ezeknek a különféle természeti sajátosságoknak szükség
szer űleg kellett a földön lakó csillagászoknak képzelő erejét 
foglalkoztatniok. Az első vizsgálódások alkalmával ezeket a 
sávokat nem födözték föl. Sem Helvetius, sem Cassini, sem
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A HOLD LAKÓI ÍGY SZÁNTANAK.

La Hire, úgy látszik, hogy még Herschel sem ismerte. Schröter 
volt az első, a ki 1789-ben felhívta rájok a tudósok figyelmét. 
Ezek után tanulmányozta Pastorf, Gruithusen, Beer és Mädler.
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Most mintegy hetvenre rúg föl a számuk. De azzal, hogy meg
számlálták, még nem magyarázták meg. Bizonyára nem erődít
mények, éppen oly kevésbbé kiszáradt folyam-medrek. Azért, 
mert a hold fölületén ily keskeny folyamok nem áshattak volna 
ilyen medreket, továbbá e barázdák néhol igen magasan fekvő 
krátereken vonulnak keresztül.

Meg kell jegyeznünk, hogy Ardan Mihálynak ez alkalommal 
olyan ötlete támadt, a mely — tudtán kívül — megegyezett a 
Schmidt Gyula eszméjével.

— Miért ne lehetnének — úgymond — ezek a megmagyaráz
hatatlan jelenségek egészen egyszerűen a vegetáczió jelei.

— Hogy érted azt? — kérdé Barbicane élénken.
— Ne légy túlbuzgó, érdemes elnökünk, — viszonzá Ardan.

— Nem lehetséges-e, hogy ezek a sötét vonalak, melyek a mell
védet alkotják, rendezett fasorok?

— Te erősen ragaszkodói a te vegetácziódhoz! — mondá 
Barbicane.

— Meghiszem azt, — feleié Ardan Mihály élénken, — még 
pedig azért, hogy megmagyarázzam azt, a mit ti tudósok nem 
tudtok megmagyarázni. Legalább az én föltevésemnek meg 
volna az az előnye, hogy okát adja, miért tűnnek el, avagy 
miért látszik úgy, mintha rendszeresen eltűnnének ezek a sávok.

— Ugyan miért?
— Azért, mert ezek a fák, hahogy leveleiket elhullatták, 

nem láthatók ; ha meglombosodnak, újra láthatni őket.
— Kedves barátom, magyarázatod szellemes, de nem meg

bízható, — jegyzé meg Barbicane.
— Miért nem?
— Mert a hold fölületén úgy szólva semminemű évszak

változás nincsen, s így a vegetáczió fejlődése — mint te mondád
— ott szóba sem jöhet.

Tényleg a hold tengelyének csekély ferdesége miatt a nap 
csaknem egyenletes magasságban áll minden szélességi fok alatt. 
Az egyenlítő körül levő vidékeken a ragyogó égi test csaknem 
változatlanul a zenitben áll, és a sarkvidékeken el sem hagyja



a horizontot. Azért a vidékekhez mérten állandó tél, tavasz, 
nyár és ősz uralkodik az egyes vidékeken, mint a Jupiter bolygó
ján, melynek tengelye hasonlóképpen csak kevéssé hajlik pályája 
irányában.

Honnan keletkezhettek tehát ezek a sávok? Ennek a kér
désnek a megoldása nehéz. Nyilván később támadtak, mint a 
kráter és circus, s mert sok sáv belehatolt ezekbe, keresztül 
törve gyűrű-bástyáikat. Lehetséges tehát, hogy a legutóbbi 
geológiai korszakok alatt a természet-erőknek hatalmas, kifelé 
törő működése folytán keletkeztek.

Eközben a löveg a holdnak 40° szélességéhez jutott, mintegy 
800 kilométer távolságba a holdtól. Az egyes tárgyakat úgy 
látták a távcsöveken át, mintha két lieu távolságban lettek 
volna. Ezen a ponton lábaik alatt látták az 505 méter magas 
Helikont, balra ettől sorakoztak a közepes nagyságú halmok, 
melyek az «Esők tengeréinek «Szivárvány-öböl» néven nevezett 
kis részét vették körül.

A föld légkörének 170-szer átlátszóbbnak kellene lennie, hogy 
a földről a holdat tökéletesebben figyelhessék meg ; ámde a lég
üres térben, melyben a löveg mozgott, nem volt a szemlélő és a 
tárgy között semmi fluidum. Azonkívül Barbicane oly közel 
volt a holdhoz, a minőt még a legerősebb teleskoppal, sem a 
Boss Jánoséval, sem a szikla hegyi-vei elérni nem lehetett. 
E szerint roppant kedvező helyzetben volt arra nézve, hogy azt 
a fontos kérdést megoldja : vájjon lakható-e a hold? Ez mind
eddig még nem sikerült. Csak a megmérhetetlen lapályok puszta 
medreit és északra a kopár hegyeket tudta megkülönböztetni. 
Emberi kéz munkájának sehol semmi nyoma. Még rom sem 
mutatta sehol, hogy valaha lehetett. Sehol semmiféle állat, 
a mely alsóbb rangú állati élet fejlődésére mutatott volna, 
sehol semmi mozgás, a vegetácziónak még csak látszata sem.

A földtekén lévő három világból csak az ásványvilág vala a 
holdon meg.

— No hát! — monda Ardan Mihály kissé megrökönyödve, — 
emberek még sem laknak ott.



— Nem, — viszonzá Nicholl, — a mint eddigelé láthatjuk. 
Sem ember, sem állat, sem fa. Mindazonáltal, ha légkör valahol 
a mélyedésekben, a circusok belsejében, vagy a holdnak másik 
felén van, akkor nem szabad elhamarkodott ítéletet hoznunk.

— Egyébiránt — tévé hozzá Barbicane — több, mint hét 
kilométer távolságból még a legmesszebb ható szemmel sem 
lehet az embert fölismerni.

— Ha a holdnak vannak lakói, azok lövegűnket láthatják, 
de mi őket nem.

Reggel négy óra tájban az 50° szélesség fölött, csak hatszáz 
kilométer volt a távolság. Balra hegyek egész sora bontakozott 
ki szeszélyes körvonalaikkal, melyek teljes megvilágításban 
valának. Jobbra pedig egy fekete lyukat láttak, mely hasonlatos 
vala egy rémítő nagy kúthoz.

Ez a lyuk volt a Feketetó, Plato, egy mély circus, melyet a 
földről pontosan lehet tanulmányozni, ha utolsó negyed és 
holdtölte között az árnyékok nyugatról keletre esnek.

Ilyen sötét szín a holdon ritka. Csak az Edymion-circus 
üregében a «Fagy tengeritől (Maré frigoris) keletre láttak ilyet, 
továbbá a Grimaldi-circusban az egyenlítőn túl a holdnak 
keleti peremén.

Platon egy 'gyűrűhegy 51° északi szélesség és 9° keleti 
hosszúság alatt. Circusa 92 kilométer hosszú és 61 kilométer 
széles. Barbicane sajnálta, hogy nem függőlegesen haladnak 
el rémítő nagy ürege felett. Alkalom nyílt volna arra, hogy egy 
örvényt vizsgáljanak meg avagy valamely titokzatos jelenség
nek a nyomára jussanak. No de a löveg irányán nem változtat
hattak, bele kellett bölcsen nyugodniok a helyzetbe. Az emberek 
még a léghajót sem tudják kormányozni, még kevésbbé a 
golyókat, hahogy benne ülnek.

Reggeli öt órakor valahára elhagyták az «Esők tengeréinek 
északi határát. Hátravoltak még a La Condamine és Fontenelle 
hegyek : egyik balra, másik jobbra. A hold tányérának ez a 
része a 60°-tól kezdve egészen hegyvidékké változott. A távcső 
segítségével egy mérföldnyi távolságban látták, oly távolság



NÉZTÉK — NÉZTÉK A HOLDAT.

ez, mely a Mont-Blanc-nak a tengerszíne felett való magas
ságánál nem több. Ez az egész vidék telidestele volt circussal 
és hegycsúcsokkal. A hetvenedik fok alatt levő vidéken nral-



kodott Philolaus, 3700 méter magas, elliptikus alakú krátere 
van, mely tizenhat lieu hosszúságú, négy lieu széles.

Ebből a távolságból különös formája volt a hold tányérának. 
A hold-vidékek olyan arányokban mutatkoztak, melyek a 
földről láthatóktól nagyon különböztek, de éppen nem valának 
előnyösek.

Minthogy a hold körül nincsen atmoszféra, ennek következ
ményeiről már szülöttünk. Minthogy Szürkület nincsen, napra 
az éj, és éjre a nap oly rikítóan következik, mint a mikor az 
ember vaksötét éjszakában hirtelen meggyújt és kiolt egy 
lámpást. Hideg és meleg között sincsen semmi átmenet, a 
hőmérsék a forrás pontjáról hirtelen a légkör hőfokára sú
ly ed alá.

A légkör hiányának másik következménye az, hogy ott, 
hova a nap sugarai nem hatolnak, abszolút sötétség uralkodik. 
A mit a földön terjesztett fénynek neveznek, ez a fény tartalmú 
anyag, mely hajnali és esti szürkületet, egész és fél árnyakat, 
s a félhomálynak bűvét-báját okozza, a holdon nincsen meg.

Tehát merev ellentétek, két színnek : fehérnek és feketének 
hona a hold. Ha a hold-lakó a nap sugarai ellen meg akarná 
védeni magát: az eget egészen sötétnek látja, és a csillagok úgy 
ragyognak reá, mint a legsötétebb éjszakán.

Képzeljük csak el, hogy minő hatással lehetett ez a látvány 
Barbicanera és két barátjára. Hold-tájat, a félhomálynak 
enyhítő közvetítése nélkül egy földi tájképfestő nem tudta volna 
lefesteni. Tiszta foltok hófehér lapon : ennyi az egész.

Ez a látvány nem változott még akkor sem, mikor a löveg 
80° magasságra jutott és csak száz kilométerre volt a holdtól. 
Sőt még akkor sem, mikor reggeli öt órakor Gioja hegységtől 
nem egészen 50 kilométernyire haladtak tova. Ezt a távol
ságot a távcső egy negyed lieunak a felére szállította alá. Úgy 
tetszék, mintha kezükkel elérnék a holdat. Csaknem lehetetlen
nek látszék, hogy ha egyebütt nem is, az északi sarkon- ne 
találkozzék a löveg a holddal, melynek ragyogása az ég sötét 
hátteréből úgy kivált. Ardan Mihály egy oldalablakot ki akart



nyitni, hogy azon át a holdra ugorj ék le. Tizenkét mértföldes 
ugrás! Számba sem vette. A kísérlet egyébiránt eredménytelen 
lett volna, mert ha a löveg nem esett volna a holdnak valamely 
részére, akkor Ardan Mihály sem jut oda, hanem a löveg vonzó
ereje magával ragadja.

Ebben a pillanatban, 6 órakor, meglátták a hold sarkpontját. 
A hold tányérának már csak egyik erősen megvilágított fele 
látszott, másik fele eltűnt a sötétben. Hirtelen elhagyta a löveg 
az erős fény és teljes sötétség határvonalát és egyszerre mélységes 
éjszakába merült.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Háromszázötvennégy óráig tartó éjszaka.

Abban a pillanatban, mikor ez a jelenség hirtelen végbement, 
elhaladt a löveg mintegy 50 kilométer távolságban a hold 
északi sarka mellett. Nehány másodpercz alatt beletemetkezett 
a világűr abszolút sötétségébe. Az átmenet oly hirtelen történt, 
minden árnyalat, minden fénycsökkenés, a fényhullámok minden 
meggyöngülése nélkül, mintha azt az égi testet egy hatalmas 
hívással valaki kioltotta volna.

— Eltűnt! elenyészett a hold! — kiáltott föl Ardan Mihály 
egészen megütöd ve.

Valóban sem visszfénye, sem árnyéka, hire-hamva sem volt 
az előbb még oly vakítófényű tányérnak. A teljes sötétség a 
csillagok fénye mellett még mélységesebbnek látszott. Ilyen 
vaksötétség uralkodik a hold-éjszakákon, melyek a hold minden 
pontján 854 és fél óráig tartanak. Ezt a hosszú éjszakát a hold
nak tengelye és a föld körül való egyenletes sebessége okozza. 
A löveg a holdnak árnyékába sülyedve éppen olyan kevéssé 
érezte a nap sugarainak hatását, mint bármely pontja láthatat
lan részének.

Belsejében is abszolút sötétség uralkodott. Nem látták többé 
egymást, el kellett tehát a sötétséget riasztaniok. Bármennyire 
kímélte is tehát Barbicane a gázt, melyből oly kevés volt kész-

Verne: Utazás a hold körül. 9
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letben, mégis fogyasztaniok kellett ezt a drága jószágot, mivel
hogy a nap tőlük akkor megtagadta a fényt.

— Vigye el az ördög azt a fénysugárzó csillagot! — kiáltott 
fel Ardan Mihály. — A helyett, hogy megajándékozna sugarai
val, pazarokat ja velünk a gázt.

— Nem a napot kell okolnunk e miatt, —jegyzé meg Nicholl. 
— Nem ő a hibás, hanem a hold, mely úgy közénk tolakodott, 
mint egy ernyő.

— Nem, a nap! — ismétlé Mihály.
— Nem, a hold! — bizonygatá Nicholl.
Hiábavaló szóvita, ennek Barbicane végét vetette.
— Barátaim, sem a nap, sem a hold nem hibás, hanem a 

löveg, mely a szigorúan kijelölt pályáról oly ügyetlenül letért. 
Ha mégis igazságosak akarunk lenni, akkor azt a boldogtalan 
meteort kell okolnunk, a mely siralmasan kizökkentett a 
pályánkról.

— Jól van, — viszonzá Ardan Mihály, — mivelhogy ezzel a 
kérdéssel rendbejöttünk — reggelizzünk. Egy egész éjszakát 
szántunk a megfigyelésre, frissítsük föl erőnket.

Ennek az ajánlatnak nem akadt elvetője. Mihály nehány 
másodpercz alatt elkészítette a reggelit. De csak azért ettek, 
hogy éppen egyenek ; ittak, de nem dikczióztak, nem éljeneztek. 
A vakmerő utazókat ebben a sötétségben hiányozván a fény
sugarak megoszlott hatása, bizonyos kellemetlen érzés töltötte 
el. A barátságtalan sötétség minden oldalról nyomasztólag 
hatott rájuk.

Eközben csevegtek az éjszakáról, melynek nem akart vége 
szakadni, a 854 óráig, tehát 14 napig tartóról, melyet a termé
szet törvénye rótt a holdlakókra. Barbicane egyik-másik okát 
magyarázgatta barátai előtt ennek a sajátságos jelenségnek.

— Bizonyára sajátságos, — mondá, — mert a holdnak 
mindkét félgömbje tizennégy napig van napfény nélkül, úgy az, 
a melyben mi most lebegünk, az alatt a hosszú éjszaka alatt 
még a fényesen megvilágított nap látványában sem gyönyör
ködhetik. Szóval, ha az ember a földön a «hold» elnevezést
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akarja használni, úgy a holdnak csak egyik tányéra értendő 
alatta. Ha a földön is így volna, ha pl. a holdat sohasem látnák 
Európában, hanem csak az Európával ellenlábas földrészen,

'.)*
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elképzelhetik, hogy csodálkozna az európai, ha Ausztráliába 
menne.

— Már csupán azért is elmennének Ausztráliába, hogy a 
holdat láthassák, — viszonzá Mihály.

— Nos tehát, — folytatá Barbicane, — éppen ily bámulatos 
dolog a hold-lakóra nézve, a ki a holdnak a földdel ellentétes 
részén lakik, — előrebocsátva azt, hogy e részt föld-lakó soha
sem láthatja.

— És a kiket mi megláttunk volna, ha újholdkor vagyis 
tizennégy nappal később érkeztünk volna meg.

— Ez ellen megjegyzem még, — folytatá Barbicane, — 
hogy a látható félnek lakóját a természet a nem látható részen 
lakó testvére kárára föltétlenül kedvezőbb helyzetbe hozta. Az 
utóbbi — mint látjátok — 854 óráig tartó sötétségben él, meg
fosztva még a legcsekélyebb fénysugártól is. A másik pedig, 
hahogy a nap tizennégy napi ragyogás után alámerül, a lát
határ ellenkező felén lát egy ragyogó égi testet. A föld az, mely 
tizenháromszor akkora, mint a hold, a mint tudjuk ; a föld, 
mely tizenháromszorta erősebb, bár a levegőréteg által szelí
dített fényt áraszt a holdra ; a föld, mely csakis akkor tűnik 
el, mikor a nap újra felragyog.

— Csinos frázis! — mondá Ardan Mihály, — kissé akadé
mikus ízű.

— Ebből az következik, — folytatá Barbicane, a nélkül, 
hogy belezavarodott volna, — hogy a holdnak látható fele 
igen alkalmatos lehet a tartózkodásra, mert állandóan fényben 
van : holdtöltekor a nap, holdujságkor a föld világítja meg.

— Ámde ebbeli előnyét lerontja az elviselhetetlen hőség, 
mely a fényt nyomon kíséri, — jegyzé meg Nicholl.

— Az elviselhetetlen állapot e tekintetben mindkét félre 
nézve megvagyon, mert a földről visszasugárzó fénynek melege 
nincsen. No de a láthatatlan résznek még többet kell a hőségtől 
szenvednie. Ezt én önnek mondom, Nicholl, mert Mihály való
színűleg nem fogja megérteni.

— Köszönöm szépen a hízelgő bókot! — monda Mihály.
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— A dolog ugyanis így áll: ha a láthatatlan rész fényt és 
meleget a naptól kap, akkor holdujság van, vagyis a hold 
konjunkczióban áll a nap és föld között. E szerint, — oppoziczió- 
beli állásához viszonyítva, mikor holdtölte van, — a naphoz 
kétszer annyival áll közelebb, mint a mekkora a földtől való 
távolsága. Ez a távolság körülbelül két századrésze a nap és 
föld között levőnek, még pedig kerekszámban: 200,000. lieu. 
Következésképpen a holdnak nem látható fele, hahogy a nap 
világítja meg, 200,000 lieuvel közelebb áll a naphoz.

— Egészen helyes! — viszonzá Nicholl.
— No de . . . — folytatá Barbicane.
— Egy pillanatra várj, — szakítá félbe Mihály komoly 

barátját.
— Mit akarsz?
— Folytatni szeretném a magyarázatot.
— Miért?
— Be akarnám bizonyítani, hogy megértettelek.
— Nem bánom, — jegyzé meg mosolyogva Barbicane.
— No de, — mondá Mihály Barbicane hangját és kéz

mozdulatait utánozva, — no de, ha a nap a holdnak látható 
felét világítja meg, akkor holdtölte van, vagyis a hold oppoziczió- 
ban áll a naphoz és földhöz. A ragyogó égitest távolsága kerek
számban 200,000 lieunél több, s így a melegnek, melyet a hold 
a naptól kölcsönöz, valamivel csekélyebbnek kell lennie.

— Úgy van! — kiáltott föl Barbicane. — Tudod, Mihály, 
művésznek mégis csak igen okos vagy.

— Igaz, — jegyzé meg egykedvűen Mihály, — mi a «Boule
vard des Italiens»-en mind ilyenek vagyunk.

Barbicane erősen megszorította kezét szeretetreméltó barát
jának és folytatá azoknak az előnyöknek a felsorolását, melyek
ben a hold látható felének lakói részesülnek.

Egyebek közt azt is elmondta, hogy a napfogyatkozások 
megfigyelése is csak ezeknek a lakóknak sikerülhet, mert a hold
nak akkor oppoziczióban kell állania. Ezek a napfogyatkozások, 
melyek akkor keletkeznek, ha a föld a hold és a nap közé jut,
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csak két óráig tarthatnak, míg az alatt a sugártörés arányában 
az egész földteke csak úgy tűnik föl a nap előtt, mint egy fekete 
pont.

— Mégis, — mondá Nicholl, — az egyik félgömbnek, a nem 
láthatónak, a természet kedvezőtlen volta miatt igen rossz 
dolga van.

— Úgy van, — viszonzá Barbicane, — de még sem az egész 
félgömbnek. Tényleg a holdból valamivel többet látunk a felé
nél, a hold imbolygó mozgása, középpontja körül való bizonyos 
ingadozása miatt. Ingához hasonlít, melynek súlypontja a föld
teke irányában hátul van elhelyezve, ámde lengése szabály- 
szerű, Mi az oka ezeknek a lengéseknek? Az az oka, hogy tengelye 
körül való forgása egyforma, mindig egy és ugyanaz ; a föld 
körül tett elliptikus pályáján nincsen így. Ha a hold a földközel
ben van, a saját pályáján való mozgás sebesség dolgában túl
súlyra emelkedik, s így nyugati karéjából is láttat valamit, 
ha azonban földtávolban van, akkor túlsúlyra emelkedik a 
saját tengelye körül való mozgásnak sebessége, keleti szélének 
egy része is meglátszik. Mintegy nyolcz foknyi szelvény látszik 
tehát majd a nyugati, majd a keleti félből. A jelenség tehát az, 
hogy ezer részből 596 rész látszik.

— Mindegy, — viszonzá Ardan Mihály, — ha mi egyszer 
holdlakók leszünk, akkor a látható oldalon leszünk. A mi engem 
illet, én a fénynek vagyok barátja.

— Annyiban talán nem, — jegyzé meg Nicholl, — mert a 
sűrű légkör a másik oldalon van, a mint némely csillagász állítja.

— Ez a kérdés még megfontolásra szorul, — viszonzá egy
szerűen Mihály.

Eközben elköltötték a reggelit s újra hozzáfogtak a meg
figyelésekhez. Megpróbálták, hogy a sötét oldalablakokon ke
resztül lássanak valamit, a fényt kioltották a lövegben. Ám egy 
árva szikrafény sem tűnt föl a sötétségben.

Valami megmagyarázhatlan tény motoszkált Barbicanenak 
a fejében. Miért nem hullott bele a löveg a holdba, holott oly 
közel haladt el a hold mellett — körülbelül 50 kilométernyire?
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Ha igen nagy lett volna a sebessége, megfejthetnék, hogy miért 
nem esett le. Ámde a viszonylag csekély sebesség mellett nem 
igen magyarázható meg, hogy miért nem jutott túlsúlyra a 
holdnak vonzó ereje. Vájjon nem jutott-e érvényre valami 
idegen hatás? Vájjon tartja-e valami égi test az setherben 
lebegésben ? Most már tisztán láthatnák, hogy a holdnak egyik 
pontjára sem érhetnek el. Hova mennek tehát? Közelebb 
jut a holdhoz vagy eltávolodik tőle? Keresztül hatol-e a vég
telen űrön ebben a vak sötétségben? Hogy is tudhatná ezt az 
ember, hogy is tudná ebben a sötétségben kiszámítani? Ezek a 
kérdések mind nyugtalanították Barbicanet, de nem tudott 
magyarázatot adni.

Igaz ugyan, hogy a láthatatlan égitest ott volt a közelük
ben, talán néhány mérföld távolságban, de sem ő, sem társai 
nem vehették észre. Hahogy felületén valami zaj hallatszanék, 
nem hallhatták meg : nem volt levegő, hanghordozó közeg, 
mely közvetítette volna.

Meg kell adnunk, hogy még békességesebb megfigyelők is 
nyugtalankodhattak e miatt. Éppen a láthatatlan félgömb vala 
szemök előtt. Az a fél, a mely tizennégy nappal előbb vagy utóbb 
ragyogóan meg vala, vagy volna világítva : akkor teljes sötét
ségbe volt merülve. Vájjon hol lesz tizennégy nap múlva a 
löveg? Esetleges vonzóerők hova fogják ragadni? Ugyan ki 
mondhatná meg?

Általában a hold-ismertetők megfigyelései szerint, azt téte
lezik föl, hogy a holdnak ismeretlen fele természeti alkotására 
nézve egészen olyan, mint a látható fele. Csakugyan a Barbicane 
által említett ingadozás következtében körülbelül a heted részét 
lehet látni. És azokon a szelvényeken, melyek láthatók, a hold
térképeken szemlélhető síkságokhoz, hegyekhez, circusokhoz és 
kráterekhez hasonlókat találhatni. Ebből ugyanolyan kopár, 
holt világra lehet következtetni. És mégis vájjon nem húzódott-e 
ide vissza a légkör? Vájjon a levegő és víz nem adott-e ezeknek 
a vidékeknek új életet? Vájjon van-e ott tenyészet? Vájjon nem 
laknak-e ezeken a tájakon, tengereken élő lények? Vájjon az
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ember a lakhatóságnak ilyen föltételei mellett megélhet-e ott? 
Mily érdekes lett volna ha ezekre a kérdésekre megtalálhatják 
vala a feleletet. Mennyi kérdés megoldására nyújtott volna 
alkalmat ennek a félgömbnek a látása! Minő elragadtatás fogta 
volna el őket, ha ezeket az ember nem látta vidékeket meg
pillanthatják.

Megérthetjük tehát az elkedvetlenedést, mely az utasokat 
abban a sötét éjszakában elfogta. Nem vizsgálhatták a hold 
tányérját, csak a csillagképek szemléletére szorítkoztak, s el 
kell ismernünk, hogy soha, még csillagász — sem Faye, sem 
Chacornae, sem Secchi, nem voltak oly kedvező helyzetben.

Valóban páratlan vala a tiszta aetherben a csillagok ragyo
gása ; pompás a tüze azoknak a mennyboltozaton villogó 
gyémántoknak. Beláthatták az égboltozatot a dél keresztjétől 
az északi csillagig, addig a két csillagig, melyek a napéj-egyenlő
ségnek előhaladása következtében ezerkétszáz esztendeig képezik 
a sarkcsillagokat : amaz délen Canopusnál, emez északon a 
Wegánál. A képzelet elveszett a végtelen űrben, hová a löveg, 
mintegy emberkéz alkotta új csillag haladt a maga pályáján. 
A csillagok fénye szelíd vala, még pedig természetes okból; 
nem pisladoztak, mert légkör nem vala, a mi a pisladozást 
okozza, nem egyenlő sűrűségű rétegeivel és különböző nedves
ségével. Szelíd tekintetű szemekhez valának hasonlók, melyek 
a mélységes éjszakába, az örök némaságú űrbe alá tekintettek.

Sokáig nézték az utasok néma hallgatásba merülve a csilla
gokkal behintett égboltozatot, melyen a holdnak sötét árnya 
olyan volt, mint egy irtóztató nagy fekete lyuk. Ámde végül 
kínos érzés zavarta meg őket észleleteikben. Kegyetlen hideg 
támadt a lövegben, az ablakokat nemsokára vastag jég-réteg 
borította. Tényleg úgy állott a dolog, hogy a nap nem bocsát- 
ván a lövegre egyenesen sugarait, a löveg falaiba szorult meleg 
is lassankint elveszett. Ez a hő kisugárzott s az űrben nemsokára 
szétoszlott, a hőmérsék pedig erősen alászállott. A löveg belsejé
ben levő nedvesség érintkezvén az ablakokkal, jéggé merevedett 
s így minden megfigyelésnek vegét vetette.
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PÁRATLAN VOLT A CSILLAGOK RAGYOGÁSA.
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Nicholl megnézte a thermometert és látta, hogy 17° Celsiust 
mutatott a fagypont alatt. így aztán Barbicane kénytelen vala 
minden takarékossága daczára is a gázhoz folyamodni, hogy
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mint előbb fényt, úgy most meleget árasszon szét a lövegben, 
mert a lövegben levő hideget már nem állhatták ki.

— Nem panaszkodhatunk, — jegyzé meg Ár dán Mihály, — 
hogy utazásunk egyhangú volt. Minő változatosság, legalább a 
hőmérsékben! Az imént vakító fény vett körül és akkora hőség 
kínozott, mint Pampas lakóit ; most vaksötétség vesz körül és 
olyan északi hideg, mint a sarkvidéken lakó eszkimókat! Csak
ugyan nincs okunk a panaszra, a természet megteszi a magáét, 
hogy méltóképpen megtiszteljen minket.

— No de minő a hőmérsék künn? — kérdé Nicholl.
— Éppen olyan, mint a bolygók hazájában, — feleié Bar- 

bicane.
— Akkor hát módunkban állana, hogy megvizsgáljuk, 

a mit nem tehettünk meg akkor, midőn körülözönlöttek a nap 
sugarai.

— Itt az idő most, vagy soha, — viszonzá Barbicane, — 
mert kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ür hőmérsékét 
megvizsgáljuk, hadd lássuk, vájjon Fourier meg Pouillett 
számításai pontosak-e?

— Mindenesetre hideg van, — jegyzé meg Ardan Mihály. — 
Látjátok, hogy megfagytak az ablakok. Ha ez a hideg fokozódik, 
akkor lélekzetünk hópelyhekké változva hull le körülöttünk.

— Készítsünk elő egy thermometert! — ajánlá Barbicane.
Elképzelhetjük, hogy holmi közönséges thermometernek 

ilyen körülmények között nem vehették volna hasznát. A higany 
megfagyott volna az üvegcsőben, a mely a fagypont alatt 
42°-nál már nem marad cseppfolyós állapotban. Ámde Barbi- 
canenak volt egy Walferdin-féle thermometere, a mely a leg
alacsonyabb fokú hőmérsék megmérésére is alkalmas.

Mielőtt a kísérlethez fogtak volna, összehasonlították a 
műszert egy közönséges thermometerrel és Barbicane elő
készítette a használatra.

— Hogyan kezdünk hozzá? — kérdé Nicholl.
— Semmi sincs könnyebb ennél, — jegyzé meg Ardan 

Mihály, a kit semmi sem hozott zavarba. — Hirtelen felnyitjuk
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MINDENESETRE HIDEG VAN.

az ablakot, kidobjuk a hőmérőt, a mely — mint áz eddigi példák 
bizonyítják — követni fogja a 1 öveget, negyedóra múlva ismét 
behúzzuk . . .
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— Kézzel? — kérdé Barbicane.
— Azzal bizony, — monda Mihály.
— Ezt ugyan, barátom, meg ne próbáld, — jegyzé meg 

Barbicane, — mert kezed, mikor visszahúzod, csak egy csonka 
holmi lesz, úgy összefagyna és eléktelenednék a hidegtől.

— Valóban!
— Olyanformát éreznél, mintha izzó vason égetnéd el, mert 

az egészen mindegy, ha a hő valamely testből oly nagy mérték
ben kiárad vagy oda behatol. Egyébiránt még arról sem vagyok 
biztos, vájjon a lövégből kidobott tárgyak követnek-e még 
minket, vagy nem.

— Miért? — kérdé Nicholl.
— Mert ha légkörön, ha még oly kevéssé sűrűn, hatolunk 

is át, azok a tárgyak elmaradnak a lö végtől. A sötétség nem 
engedi, hogy megfigyeljük, vájjon követnek-e? E szerint tehát 
ne veszélyeztessük thermometerünket, inkább kössük meg, 
akkor könnyebben visszahúzhatjuk.

Megfogadták Barbicane tanácsát. Nicholl a fonal végére 
kötött thermometert a villámgyorsan kinyitott ablakon ki
dobta, hogy éppen olyan gyorsan visszahúzhassa. Az ablak 
csak egy másodperczig volt nyitva, mindazonáltal e rövid idő 
alatt is igen erős hideg hatolt a lövegbe.

— Ördög és pokol! — kiáltott fel Ardan Mihály, — olyan 
hideg van, hogy az ember jegesmedvévé fagy.

Barbicane egy félóráig tartotta künn a thermometert, ez az 
idő bőségesen elég volt arra, hogy a künn levő hőmérsék fokára 
szálljon alá az. Azután a thermometert sietősen behúzták.

Barbicane kiszámította a borszesz mennyiségét, mely a 
thermometer aljába illesztett üvegecskébe alácsepegett és 
mondá :

— Száznegyven Celsius fok a fagypont alatt.
— Pouilletnek van igaza, nem Fouriernek. Ilyen alacsony 

fokú az ür hőmérséke a csillag-világban. Ilyen lehet a holdon is, 
midőn a nap tizennégy napi ragyogás után megvonja tőle 
melegét.
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

Hyperbola vagy parabola.

Talán . csodálkozunk azon, hogy Barbicane és barátja! oly 
kevéssé aggódtak a miatt, vájjon minő sors vár reájuk ebben 
az ércz-fogságban a végtelen űrben. A helyett, hogy g.zt a 
kérdést tették volna megfontolás tárgyává, hogy hova utaznak, 
kísérletekre fordították az időt, mintha dolgozó szobáikban 
foglalatoskodtak volna nyugodtan.

Azt válaszolhatnák, hogy ilyen erős természetű emberek 
túltették magukat a gondon, hogy ily csekélység őket nem 
nyugtalanította ; és hogy egyéb dolguk akadt, mint leendő 
sorsukon aggódni.

Ennek valódi oka az volt, hogy lövegűknek nem valának 
urai, sem gyorsaságát csökkenteni, sem irányát megszabni nem 
tudták. A hajós hajóját ; a léghajós léghajójának függőleges 
irányát meg tudja változtatni; ők azonban semmi hatással 
sem lehettek lövegűkre, rája kellett magukat bízniok.

Hol voltak jelenleg reggeli 8 órakor földi számítás szerint 
deczember 8-dikán? Bizonyára a hold közelében, s talán éppen 
olyan közel, hogy óriási fekete ernyőnek nézhették volna. 
Távolságát a holdtól nem tudták megbecsülni. A löveg, meg nem 
magyarázható erők hatása alatt, alig 50 kilométernyire a hold
tól, az északi sarknál elhaladt mellette. Vájjon az alatt a két 
óra alatt, mely azóta eltelt, csökkent-e vagy gyarapodott ez 
a távolság? Minden segítő eszköznek híjával voltak, a mivel a 
löveg irányát és sebességét megmérhették volna. Talán gyorsan 
eltávolodott a hold tányérától, úgy hogy nemsokára kiér a sötét 
árnyékból. Talán éppen ellenkezőleg, közeledett a holdhoz, úgy, 
hogy rövid idő múlva a láthatatlan félgömb valamely magas 
hegy csúcsába ütközik; s akkor az utazásnak az utasok vesztére, 
vége szakad.

Ezt tették szóvá és Ardan Mihály, a ki mindig készen állott 
a magyarázattal, úgy vélekedett, hogy a löveg a hold vonzó
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erejének következtében a holdra fog hullani, mint holmi 
meteorkő a földre.

— Először is, barátom, a meteorkövek nem hullanak mind 
a földre, hanem csak kis részük, — jegyzó meg Barbicane. — 
Ha tehát mi olyan helyzetbe kerülnénk, nem következnék 
belőle, hogy éppen a hold fölületére hulljunk.

— De mégis, — viszonzá Mihály, — ha elég közel jutunk 
hozzá ...

— Tévedés, — viszonzá Barbicane. — Nem látod, hogy 
időnként ezer meg ezer csillag hull le az égből.

— Igaz.
— No hát, ezek a csillagok, vagyis inkább testecskék csak 

akkor csillámlanak, ha a levegőrétegeken átsurlódva áttüzesed- 
nek. Már pedig; ha a - levegőrétegeken átsikamlanak, a föld
tekétől alig vannak 16 lieunél nagyobb távolságra és mégis 
ritkán esnek a földre. Éppen így lehetséges, hogy lövegűnk, 
habár nagyon közel jut a holdhoz, nem esik reá.

— No hát akkor nagyon szeretném tudni, — kérdé Mihály, 
— hogy mi történik a mi lövegűnkkel, a mely a világűrben 
kalandoz?

— Két eshetőségre gondolok, — mondá Barbicane, rövid 
gondolkozás után.

— Minőkre?
— A lövegnek két mathematikaí görbület között kell válasz

tania pályájául, a szerint, a minő sebessége maradt meg, ezt 
pedig ki nem számíthatom.

— Úgy van, — mondá Nicholl, — vagy parabolát vagy 
hyperbolát fog leírni az útja.

— Eltaláltad, — viszonzá Barbicane. — Bizonyos sebesség 
mellett parabolát, hogy hyperbolát írhasson le, arra jóval 
nagyobb sebességre volna szüksége.

— Tetszenek nekem az ilyen ünnepélyes kifejezések, — 
kiáltott föl Ardan Mihály. — Az ember mindjárt tudja, hogy 
hányadán van. Nem volna olyan kegyes, hogy megmondja 
nékem, mi fán terem a parabola?
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VITATKOZTAK.

— Barátom, — vévé át a szót a kapitány, — a parabola 
másodrangú görbevonal, a mely akkor áll elő, ha a gömböt 
valamely oldalával párhuzamosan vágjuk keresztül.
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— Úgy! . . . Úgy! . . . monda Ardan Mihály olyan hangon, 
mintha ki volna a felelettel elégítve.

— Körülbelül olyan pálya ez, mint a minő a mozsár-ágyúból 
kilőtt bombáé.

— Egészen helyes. És a hyperbola? — kérdé Mihály.
— A hyperbola, Mihály, ugyancsak másodrangú görbe vo

nal, mely akkor származik, ha valamely kúpnak a síkját a 
gömb tengelyével párhuzamosan kettészeljük ; ekkor két egy
mástól eltérően haladó vonal támad, melyek a két irányban a 
végtelenségig haladnak.

— Lehetséges! — kiáltott Ardan Mihály a legkomolyabb 
hangon, mintha valami fontos eseményt tudott volna meg. 
Akkor jegyezd meg, kapitány, a te meghatározásaid közül a 
hyperbola — szinte hyperblage-t * mondtam — mert azt még 
kevésbbé lehet megérteni, mint a szót, melyet magyarázgatni 
akarsz.

Nichol és Barbicane alig vették számba Ardan Mihálynak 
a tréfáit. Tudományos vitatkozásba fogtak és annak a kérdése, 
hogy a görbe vonalak közül melyiket fogja a löveg leírni, föl
hevítette őket, egyik a parabolát, másik a hyperbolát védte. 
Érveik össze-vissza valának %-ekkel tűzdelve. Oly nyelven soro- 
lák fel azokat az érveket, a melytől Mihálynak borsókázott a 
háta. A vita élénkké vált, mert a felek nem akartak engedni.

Ardan Mihály elvesztette türelmét.
— De hát Cosinus uraimék, ugyan ne dobálják már tovább 

egymás fejéhez a parabolákat és hyperbolákat. A két görbe út 
közül reá fanyalodunk az egyikre. Helyes. No de hova visz az 
minket vissza.

— Sehova! — válaszolá Nicholl.
— Hogyan, sehova?
— Kétségkívül, — mondá Barbicane. — Ezek a nyílt görbe 

vonalak a végtelenségbe szólanak.
— Oh, ti tudósok, mily nagy örömem telik nékem bennetek!

* Szélhámosságot jelent francziául.
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No de mit törődöm azzal, hogy hyperbola vagy parabola, ha 
mind a kettő a végtelenségbe visz engemet.

Barbicane és Nicholl nem állhatták meg, hogy ne kaczag- 
janak.

Csakugyan hiába való kérdés volt az, még pedig a legalkal
matlanabb időben. A szomorú a dologban csak az volt, hogy a 
löveg sem parabola, sem hyperbola útján nem juthat a földre, 
vagy a holdra.

Mi történik hát a vakmerő utazókkal? Ha éhség és szomj 
eddig meg nem ölte, elpusztulnak néhány nap múlva a levegő 
hiánya miatt, hacsak előbb nem végez velük a hideg.

Eközben, ha takarékoskodniok kellett is a gázzal, mindazon
által a nagy hideg kényszerítette, hogy annak egy részét elhasz
nálják. Végre is világosság nélkül a legrosszabb esetben is el 
lehettek, de meleg nélkül nem. Szerencsére a Beiset és Beg- 
nault-féle készülék meleget is fejlesztett s ez a löveg hőmérsékét 
kissé emelte s így elviselhetővé vált.

De igen nehéz vala az ablakokon keresztül a megfigyelés. 
A nedvesség rögtön megfagyott s így azt állandóan súrolniok 
kellett. Mégis néhány igen fontos tényt konstatáltak.

Ha a holdnak láthatatlan részen légkör van, nem kellene-e 
a csillag-hullás átcsillamlását meglátniuk? Ha a löveg a légkör 
rétegein átsiklik, ne volna-e hallható valaminémű zaj a vissz
hangtól, a vihar zúgásától ; pl. a lavinák robaja, a működésben 
levő vulkán lármája? És ha valamely tűzhányó villámosat szór 
ki, ne vehetnék észre élénk fényét annak? Efajta tények, ha- 
hogy gondosan és világosan megállapítják, a hold alkatának 
homályos kérdését, elegendőképpen megvilágíthatták volna. 
Azért Barbicane és Nicholl, miként a csillagvizsgálók, rend
kívüli türelemmel állottak az ablakok előtt és vizsgálódtak.

Ámde mindeddig néma és rideg volt a hold tányéra. Nem 
felelt arra a sokféle kérdésre, melyekkel ezek a buzgó férfiak 
hozzá fordultak.

Ez alkalmat adott Mihálynak erre a kézzelfoghatóan jogo
sult megjegyzésre :

Verne: Utazás a hold körül. 10
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— Ha még egyszer vállalkozunk erre az útra, tanácsos lé
szen új hold idejét választanunk.

— Valóban, — viszonzá Nicholl, — ez a körülmény kedve
zőbb volna. Megengedem, hogy a hold a nap sugaraitól elvá
lasztva, az utazás alkalmával nem volna látható, de legalább 
a földet teljes megvilágításban láthatnék. Továbbá, ha a hol
dat megkerüljük, annak láthatatlan részét legalább pompás 
megvilágításban szemlélhetnek.

— Helyes, Nicholl, — jegyzé meg Mihály. — Mi a te véle
ményed, Barbicane?

— Az én véleményem, — feleié az elnök komolyan — kö
vetkező : ha még egyszer megtennők ezt az útat, ugyanabban 
az időben s éppen olyan föltételek alatt tennők meg. Tegyük 
föl, hogy czélunkat elértük, nem jobb lenne-e, ha a hold konti
nensét fényben látjuk, mint sötét éjbe borult tájakat? Vájjon 
nem tudnánk-e kedvezőbb körülmények között berendezkedni? 
Bizonynyal igen. Az ismeretlen felét a holdnak fölfedező ki
rándulásainkban fölkeresnek. Azért holdtölte éppen alkalmas 
volt erre az útra. De hát czélt kellett volna érnünk s azért nem 
kellett volna pályánkról eltérnünk.

— Erre nincs mit felelni, — mondá Ardan Mihály. — Azért 
mégis elszalasztottuk a kínálkozó alkalmat arra, hogy a hold
nak másik felét megláthassuk! Ki tudja, vájjon nem mentek-e 
többre a többi bolygók lakói, mint a föld tudósai a holdjaikra 
vonatkozó ismereteikben?

Ardan Mihálynak erre a megjegyzésére könnyen lehetett 
volna így megfelelni: Az ám, a többi bolygók a közelség miatt 
könnyebben tanulmányozhatók. A Saturnus, Jupiter, Uranus 
lakói ha ugyan vannak, könnyebben megtehették, hogy hold
jaikkal összeköttetésbe lépjenek. A Jupiter négy holdja 108,260, 
172,200, 274,700 és 480,180 lieu távolságban gravitálnak, ámde 
ezek a távolságok a bolygók középpontjától vannak számítva 
s ha az ember 17—18,000 lieu hosszú sugarat levonja, láthatjuk, 
hogy az első hold nincs oly messze a Jupiter fölületétől, mint a 
hold a föld fölületétől. Sat-umus nyolcz holdja közül négy ha-



147

Bordóképpen közelebb van. Diana 84,600, Thaxys 62,966, 
Enceladus 84,191 és végül Minnas csak 34,500 lieu távolságra 
van, Uranus nyolcz holdja közül az első, Ariel, csak 51,520 lieu 
távolságra van a bolygójától.

E szerint a három égi test felületéről olyan vállalat, a minő 
a Barbicane elnöké volt, csekélyebb nehézségekbe ütközött 
volna. Ha tehát ezek lakói a kísérletet megtették, akkor hold
jaiknak előttük nem látható részét talán megismerték.* Ámde 
sohasem hagyták el bolygóikat, tehát nem szárnyalták túl a 
föld csillagászait.

Eközben haladt a löveg a sötétben kiszámíthatatlan pályá
ján. Vájjon megváltoztatta-e irányát a hold vonzóerejének vagy 
valamely égi testnek a hatása alatt? Barbicane nem tudta meg
mondani. Pedig a löveg helyzetében történt valami változás, 
a miről Barbicane reggel négy óra felé megbizonyosodott.

Alja a hold felé fordult és függőleges állásba került tengelyé
hez mérten. Ez a változás a vonzás hatásának, vagyis a nehéz
kedésnek következtében állott be. A nehezebb rész a láthatat
lan hold tányéra felé hajlott, mintha le akart volna hullani.

Leesik-e valóban? Hát az utasok csakugyan elérik epedve 
kívánt czéljukat? Nem. Egy egyébiránt meg nem magyaráz
ható ismertető jelnek a megfigyelése elárulta Barbicane előtt, 
hogy a löveg nem közeledik a holdhoz és hogy egy csaknem 
középponti görbület alakjában mozogva, helyzetét megváltoz
tatta.

Ez a jel egy fénysugár volt, melyet Nicholl a hold fekete 
tányéra által képezett horizont határán vett észre. Ezt a pon
tot nem lehetett holmi csillaggal összetéveszteni. Vöröses, izzó

* Herschl csakugyan megállapította, hogy a holdaknak tengelyük körül 
való mozgása mindig egyenlő a bolygóik körül való mozgással. Tehát mindig 
ugyanazzal az oldalukkal fordulnak feléje. Csak az Uranus világában észlel
hető igen feltűnő különbség. Holdjainak mozgása olyan irányú, hogy pályá
juknak síkjára csaknem függőlegesen esnek s mozgásaiknak iránya vissza
felé haladó, vagyis holdjaik a naprendszer többi csillagaival megfordított 
irányban mozognak.

10*
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fényben tündöklő tárgy volt az, mely lasankint nagyobbodott, 
világos jeléül annak, hogy a löveg közeledett hozzá és nem 
függőlegesen esett az égi test fölületére.

— Vulkán! Működésben levő vulkán! — kiáltott föl Nichol, — 
tűzhányó a hold kebelében! Nincs tehát az a világ egészen kihalva.

— Úgy van, tűzhányó hegy az, — viszonzá Barbicane, a ki 
a jelenséget távcsövön át gondosan vizsgálta. Mi is lehetne 
egyéb, ha nem tűzhányó hegy.

— De hát akkor levegőre van szükség, hogy az égési folya
mat végbemehessen, — mondá Ardan Mihály, — tehát a hold
nak ezen a felén van légkör.

— Talán, — jegyzé meg Barbacine, — ámde szükségszerűen 
nem kell ennek az esetnek lennie. A vulkán, bizonyos részeinek 
feloldása által teremthet oxigént magának s így a légüres térbe 
lángokat csaphat fel. Nekem úgy tetszik, hogy az az égés olyan, 
mintha olyan testek fényerejét tüntetné föl, a melyek tiszta 
oxigénben égnek el. Azért ne hamarkodjuk el annak a meg
állapítását, hogy a holdban légkör van.

A tűzhányó hegy a hold láthatatlan részének 54° déli szé
lessége alatt lehetett. Ámde Barbicane nagy sajnálatára a görbe 
pálya, melyen a löveg haladott, elvonta őket a tűzhányó to
vábbi szemléletétől. Nem határozhatta meg pontosabban an
nak mivoltát. Félórával előbb eltűnt a látás határáról az a 
fénylő pont. Mégis jelentékeny mozzanat volt a holdismében 
ennek a pontnak meghatározása. Azt a tényt erősítette meg, 
hogy abból az égi testből nem fogyott ki minden hő, a hol pe
dig meleg van, ki merné állítani, hogy a növény- és állatvilág 
nem állott-e ellen a pusztító hatásoknak ? Ha a föld tudósai 
tudták volna, hogy ilyen működésben levő vulkán van a 
holdban, bizonyára számos theoriára adott volna okot arra 
a kérdésre nézve, hogy lakható-e a hold?

Barbicanet elragadták gondolatai. Tompa álmok rajzották 
körül a hold titokteljes világáról. Arra törekedett, hogy az ed
dig megfigyelt tényekből összefüggő egészet alkosson, midőn 
egy újabb jelenség ridegen visszaszólítá őt a valóságba.
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BARBICANE MEGRAGADTA KÉT BARÁTJA KEZÉT.

Ez a jelenség több volt, mint kozmikus különösség, fenye
gető veszélyt rejtett méhében, melynek végzetes következmé
nyei lehettek volna.
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Hirtelen az aether közepén, a mélységes sötétségben valami 
rengeteg nagy tömeget vettek észre. Hasonlított egy holdhoz, 
de izzófényű, mely a nagy sötétségből bántóan villant elő és 
csaknem elviselhetetlen vala. Ez a köralakú tömeg úgy elárasz
totta fénynyel a löveg belsejét, hogy Barbicane, Nicholl és 
Ardan Mihály arcza e sugárözöntől sápadttá, ólomszínűvé, 
kísértetiessé lett, minővé természettudósok állítása szerint az 
alkoholban felolvadt sótól lesz mesterségesen.

— Ördög és pokol! — kiáltott föl Ardan Mihály, — minő 
utálatosak vagyunk! Mi történt azzal a boldogtalan holddal?

— Meteor az! — viszonzá Barbicane.
— Meteor, égő meteor a légüres térben!
-— Az.
E tüzes golyó csakugyan meteor volt. Barbicane nem téve

dett. De ha ezek a meteorok a földről nézve általában halvá
nyabb fényben tűnnek is föl, mint a hold, az aether sötétjében 
ragy°góan tündökölnek. Ezeknek a bolyongó égi testeknek al
kotó része az az anyag, mely képessé teszi arra, hogy izzó fé
ny űekké váljanak, úgy, hogy elégésükhöz nincs levegőre szük
ségek. Ha e meteorok közül egyik-másik két-három m érföld- 
nyíre is behatol a föld légkörébe, azért mások sokkal nagyobb 
távolságban futják meg pályájukat, hol már légkör nincsen. 
Egy ilyen meteor tűnt fel 1844 október 27-dikén 128 lieu ma
gasságban ; egy másik 1841 augusztus 15-dikén 182 lieu magas
ságban tűnt el. E meteorok némelyike 8—4 kilométer széles, és 
oly sebesen halad, hogy egy másodpercz alatt 75 kilométer
nyi úf,at tesz meg,* még pedig a föld mozgásával ellentétes 
irányban.

Ez a bolyongó test, mely legalább 100 lieu távolságban 
hirtelen feltűnt, Barbicane számítása szerint 2000 méter át
mérőjű lehetett. Másodperczenkint körülbelül két kilométer 
gyorsasággal haladt előre, ez perczenkint 30 lieu. Kereszt ül-

* A föld mozgásának középsebessége az ekliptika hosszában másodper
czenkint csak 30 kilométer.
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A TŰZGOLYÓ MINT A BOMBA ROBBANT SZÉT.

metszé a löveg pályáját s nehány perez múlva találkozniok 
kellett. A mint közeledett, bámulatosan nőtt a nagysága. 

Képzeljük magunkat, ha tudjuk, az utasok helyzetébe.
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Leírni nem lehet. Bátorságuk, hidegvérük, rettenthetetlenségük 
daczára némák, mozdulatlanok valának, tagjaik görcsösen össze- 
rándultak s átadták magukat a rettenetes megdöbbenésnek. 
Lövegűk, melynek irányán nem tudtak változtatni, haladt előre, 
egyenesen neki a tüzes tömegnek, melynek izzó fénye erősebb 
volt, mint a kemencze tüzet lehelő nyitott szája. Úgy tetszék, 
hogy tüzes örvényébe rohannak.

Barbicane megragadta két barátjának a kezét s mind hár
man félig nyitott szemmel meredtek az izzó fehérfényű meteorra. 
Hahogy gondolkozó képességük még megvolt ; ha e rettegésnek 
közepette működött még agyuk: be kellett látniok, hogy el
vesztek.

Két perez telt el a meteor megjelenése óta, az aggódásnak 
kétszáz esztendeje! Úgy látszék, a löveg összeütközik vele, 
midőn a tűzgolyó, mint egy bomba, szétrobbant, de minden zaj 
nélkül, minthogy ilyen légüres térben a hang, nem terjedhetett, 
mert ehhez levegő szükséges.

Nicholl hangosan felkiáltott és két barátjával az ablakhoz 
rohant.

Minő látvány! Mely toll volna elég erős, minő ecset kellene 
ahhoz, hogy ennek a színjátéknak méltó festője legyen? Ha
sonlított egy tűzhányó kráterhez, szikraokádó rettenetes tűz
vészhez. Ezer fényt árasztó rom sugározta be ttizével a tért ; 
mindenféle nagyságban és színben csapkodtak össze-vissza. 
Miként egy mesterséges tűzijátéknál, lövelt ki a sárgás, sárga, 
vörös, zöld, barna fényoszlop, koszorúba fonódva. Az iszonyú 
nagy tömegből nem maradt meg épen semmi egyéb, mint azok 
a szerteszét szakadó darabok, melyek újabb csillagokká törde- 
lőzték széjjel ; villogott az egyik, mint a kard pengéje, a mási
kat fehéres felhő vette körül, kozmikus porból képződött ra
gyogó sávokat vonva a háttérben.

Ezek az izzó darabok keresztül-kasul röpültek, egyik-másik 
leki röpült a lövegnek, úgy hogy a heves csapódás következté
ben egyik ablak meghasadt. Úgy tűnt fel a löveg, mintha gránát
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szilánkok között haladna tovább, melyek közül a legkisebbik is 
összezúzhatta volna.

A fény, melylyel az aether telítve volt, páratlan erővel áradt 
szerte, mert az asteroidák minden irányban elterjesztették. Egy 
pillanatban olyan élénk volt ez a fény, hogy Mihály odahúzta 
társait az ablakhoz és felkiáltott:

— A láthatatlan holdat végre láthatjuk.
És mind a hárman látták a holdnak megvilágított tányérát 

nehány másodperczig, a melyet sohasem látott még emberi 
szem.

Mit is tudhattak volna ebben a föl nem becsülhető távolság
ban meghatározni? Egy-két hosszú sávot, mely keresztülszelte 
a tányérát, valóságos felhők, melyek igen csekély légkörben 
képződtek, melyekből nemcsak a hegyek mind, hanem a cseké
lyebb jelentőségű halmok is kiemelkedtek, a circusok, a szirt- 
hasadékokkal teljes kráterek szeszélyes rendben, éppen úgy, 
mint a holdnak látható felén. Továbbá megmérhetetlen síksá
gok, nem kiszáradt síkságok, hanem valóságos tengerek, széles 
kiterjedésű óceánok, melyeknek tükrén az űrben levő tűznek 
egész varázsa visszatükröződött. Végül a holdon levő konti
nenseknek felületén rengeteg nagy sötét tömegek, mint nagy 
erdőségek, egy-egy villám czikkázásánál pillanatra feltűntek.

Csalódás volt-e, káprázata a szemnek, optikai szemfény
vesztés? Tulajdoníthattak-e e felületes szemléletnek tudomá
nyos jelentőséget? Alkothattak-e véleményt arról, hogy a hold
nak láthatatlan fele lakható?

Eközben a világűr villanásszerű tüneménye lassankint 
gyöngébb lett ; esetleges fénye csökkent. Az asteroidák külön
féle irányban eltűntek, a nagy távolságban kialudtak. Ismét 
sötét lön az aether, mint rendesen, s az imént megpillantott hold 
tányéra beletemetkezett az áthatolhatatlan éjszakába.
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TIZENHATODIK FEJEZET

A déli félgömb.

A löveg megszabadult egy előre nem látható, rettenetes 
veszedelemtől. Ki számíthatott volna arra, hogy ilyen meteor
ral fog találkozni? Az ilyen bolyongó égi testek az utasokat 
komolyan veszélybe sodorhatták volna. Olyan szirtek ezek a 
világűrben, melyeket nem kerülhetnek ki olyan szerencsésen, 
mint a hajósok.

No de panaszkodtak-e a merész utasok? Nem, mert a ter
mészet ritka módot adott nekik arra, hogy ilyen kozmikus 
meteort lássanak, borzasztóan szép fénysugár-esőben, és mert 
ez a páratlan tűzijáték, melyet hasztalan igyekezne utánozni 
Ruggieri, nehány másodperezre megvilágította előttük a hold
nak láthatatlan felét. E gyors megvilágításban láttak száraz
földeket, tengereket, erdőségeket. Az athmosphära tehát éltető 
elemi részecskéivel ellátta ezeket a láthatatlan részeket? Oly 
kérdések ezek, a melyek az emberi kíváncsiság előtt örökké csak 
kérdések maradnak.

Akkor esti négy óra volt. A löveg haladt a maga görbe 
pályáján a hold körül. Vájjon megváltoztatta-e ezt a pályát 
ismét a meteor? Félő, hogy megváltoztatta. A lövegnek mégis 
az észszerű mechanika által meghatározott görbe vonalat kellett 
leírnia. Barbicane erősen a mellett volt, hogy ez a görbe pálya 
inkább parabola, mint hyperbola. Mégis, ha felvesszük, hogy 
parabola, úgy a löveg azon az árnykúpon, melyet a hold arra az 
oldalra vetett, mely a naptól elfordult, meglehetősen gyorsan 
hatolt volna. Ez a kúp tényleg nagyon keskeny, minthogy a 
holdnak anguláris átmérője a napéhoz képest kicsiny. Eddigelé 
a löveg mélységes sötétségben mozgott. Bármily nagy volt is 
sebessége — és csekély nem lehetett — árnyékban való leied
zése még tovább tartott.

Ez kétségbe nem vonható tény vala, de talán, ha szigorú 
értelemben vett parabola volt a pályája, nem kellett volna 
annak így történnie. Újabb fejtörő feladat volt ez Barbicanera
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A nap!
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nézve, a ki úgy érezte, hogy ismeretlen dolgok közé vagyon 
ékelve, melyek közül nem tud kiigazodni.

Az utasok közül egyik sem gondolt egy pillanatig sem



pihenésre. Mindenki leste, hogy valami váratlan fog történni, 
mely az ég térképének tanulmányozására újabb fényt vet. 
Öt óra felé Ardan Mihály ebéd helyett néhány darab kenyeret 
és hideg sültet osztott ki, melyet sietősen felfaltak, a nélkül, 
hogy az ablakot elhagyták volna, melynek tábláin állandóan 
új meg új jégvirágok termettek.

Este 5 óra 45 perczkor Nicholl a távcsövén át a holdnak déli 
peremén, abban az irányban, melyben a löveg haladott, néhány 
csillogó fény-pontot vett észre, melyek a sötét égboltozatból 
kiváltak. Hegycsúcsok egész sorának tarthatta volna az ember, 
melyek hullámvonal alakjában képezték annak profilját. Meg
lehetősen élénken ragyogtak. Ilyennek látszik a hold széle, ha 
nyolczadba lép.

Nem tévedhettek. Nem lehetett szó csupán meteorról, mert 
ez a fénylő gerezd sem olyan színű, sem olyan mozgású nem volt. 
Éppen oly kevéssé lehetett valamely kitörő félben levő vulkán. 
Azért is mondá Barbicane gondolkozás nélkül:

— A nap!
— Hogyan, a nap? — Máltának föl Nicholl és Ardon Mihály.
— Úgy van, barátaim! Maga a fénylő nap világítja meg a 

holdnak déli peremén levő hegyek csúcsait. Kétségen kívül 
közeledünk a déli sarkhoz.

— Miután az északi sark mellett elhaladtunk, — veté ellen 
Mihály. — Akkor hát megkerüljük a holdat.

— Meg, derék barátom, Mihály.
— Akkor hát sem a parabolától, sem a hyperbolától, sem 

egyéb fajta nyílt görbülettől nem kell félnünk.
— Nem, de zárt görbülettől igen.
— És az?
— Ellipsis. A helyett, hogy a tágas űrben a bolygók között 

kalandoznék, valószínűleg a hold körül fog elliptikus pályán 
keringeni.

—- Valóban!
— Bolygója lesz annak.
— Holdja a holdnak! — kiáltott fel Ardan Mihály.
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— Csak azt kell még megjegyeznem, érdemes barátom, — 
viszonzá Barbicane, — hogy nekünk azért éppen úgy végünk van.

— Igaz, de más, kellemesebb módon! — jegyzé meg a gond
talan franczia, szeretetreméltó mosolylyal.

Barbicane elnöknek igaza volt. Az a sors várt a lövegre, 
hogy ezen az elliptikus pályán, mint másodrangú bolygó a hold 
körül forogjon. Üj csillagzat volt a naprendszerben, egymagá
ban külön kis világ, melynek három ember a lakója, kik levegő 
hiánya miatt nem sokára meghalnak. Barbicane tehát nem 
örülhetett annak, hogy a centripetál és centrifugál erő össze- 
hatása következtében a lövegnek végleg ez a sorsa lesz. A há
rom barát újból figyelte a hold tányérának megvilágított he
lyét. Talán mégis nyúlik olyan hosszúra életük, hogy a földet 
még egyszer megpillanthatják teljes megvilágításban, a nap 
sugarainak ragyogó sugár-koszorújában s végső isten hozzádot 
mondhatnak neki!

Azután lövegűnk kialudt, holt tömeg lészen, hasonló a tét
len asteroidákhoz, melyek az aetherben alusznak. Még csak az a 
vigasztaló reményük volt, hogy ebből a vaksötét éjszakából 
egyszer mégis kijutnak, megpillanthatják a fényt s azokat a 
vidékeket, melyeken, míg a nap sugarai bearanyozták, legeltet
ték szemeiket.

Eközben a Barbicane által megpillantott hegyek mindinkább 
előtérbe nyomultak a sötét tömegből. A Leibnitz és Dörfel volt, 
melyek a déli sark körül levő vidékeken nyúlnak a magasba.

A hold látható részének minden hegyét a legpontosabban 
megmérték. Talán csodálkozunk azon, hogy ez oly tökéletes, 
mindazonáltal a magasság-mérő módszerek nagyon pontos 
eredménynek. Csaknem azt állíthatjuk, hogy a holdon levő 
hegyeknek magasságai éppen olyan pontosan meg vannak 
mérve, mint a földön levők.

A leggyakrabban alkalmazott módszer abban áll, hogy a 
hegyek által vetett árnyékokat mérik meg, figyelembe vévén 
a nap állásának magasságát a mérés pillanatában. Ezt a mérést 
távcső segélyével könnyen lehet eszközölni, melyre egy hálócs-
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kát helyeznek el két fonállal, ha előre bocsátjuk, hogy a hold 
tányérának valódi átmérőjét pontosan ismerjük. Ezzel a mód
szerrel éppen olyan pontosan meg lehet mérni a kráterek és a 
holdon levő mélyedéseknek a mélységét. Galilei alkalmazta 
először s utána Beer és Mädler alkalmazták a legnagyobb si
kerrel.

Még egy mérési módot ismerünk. Ez abban a pillanatban 
történik, midőn a hegyek, mint fénylő pontok a fény és árny 
elválasztó határaitól elkülönítve, a hold tányérának sötét 
részéből előragyognak. Ezeket a fénylő pontokat a nap sugarai 
idézik elő, melyek feljebb állnak azoknál a hold fázisát meg
határozó vonalaknál. Azért a határvonal és a fénylő pontok 
között levő távolság a hegyek magasságának pontos méretét 
adja. Magától értetődik, hogy a mérésnek ezt a módszerét csak 
olyan hegyekre lehet alkalmazni, melyek a fény és árny határ
vonalának közelében feküsznek.

A harmadik módszer lényege abban állana, hogy a holdbéli 
hegyeknek a profilját, melyek a háttérből kiemelkednek, a mikro
méterrel mérnök meg, de ezeket csak a hold széleihez közel eső 
hegyeknél vehetjük alkalmazásba.

Mindezekben az esetekben meg kell jegyezni, hogy az árnyé
koknak, a távolság-közöknek és profiloknak ez a mérése csak 
akkor alkalmazható, ha a napsugarak a szemlélőhöz viszonyítva, 
ferdén hullanak a holdra. Ha függőlegesen esnek rá, szóval, ha 
teli hold van, akkor árnyék egyáltalában nincsen s a megfigyelés 
nem lehetséges.

Galilei, miután fölismerte, hogy a holdban vannak hegyek, 
az árnyék-vetések alapján vette használatba módszerét, ö, a 
mint említettük, a holdbéli hegyek átlagos magasságát 4500 tois- 
nyifä becsülte. Helvetius sokkal alább szállította, Biccioli el
lenben kétszer akkorának vette. Mind a kettő túlzott. Herschel 
tökéletesbített műszerével közelebb jött a valósághoz. Végül 
ezt a legújabb megfigyelők jelentéseiben kell keresnünk.

Beer és Mädler, a legtökéletesebb holdismertetők a világon, 
1095 holdbéli hegyet mértek meg. Számításaikból kitűnik, hogy
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közülök hat 5800 méternél magasabb ; 22 magasabb, mint 
4800 méter. A holdnak legmagasabb csúcsa 7608 méter ; alacso
nyabb tehát mint a föld hegyei, melyek közül egyik-másik
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5—600 tois-nyival magasabb. Mégis egy megjegyzés nem lesz 
fölösleges. Ha a két égi testnek összes tömegét összehasonlít
juk, a hold hegyeit jóval magasabbaknak kell tartanunk, mint 
a föld hegyeit. Az előbbieknek magasságai a hold átmérőnek 
négyszázadik részét teszik, az utóbbiak pedig a föld átmérőnek 
csak négyszáznegyvenedig részét. Ha a föld hegyének arányo
san akkorának kellene lennie, mint egy holdbéli hegynek, ak
kor magasságának, függőlegesen mérve, hat és fél lieunek kel
lene lennie. Holott a legmagasabb is csak kilencz kilométer.

Tehát, hogy az összehasonlítást folytassuk, a Himalaya 
hegyláncznak három csúcsa van, melyek magasabbak, mint a 
holdbéli hegyek.: az Everest 8837 méter; a Cunchinjunga 
8588 méter és a Dsawalagiri 8187 méter magas. A Leibnitz és 
Dörfel holdbéli hegyek ugyanennek a hegyláncznak Jehawir 
nevű csúcsával egyenlő magasak vagyis 7603 méternyiek. 
Newton, Casatus, Curtins, Short, Tycho, Clavius, Blancanus, 
Endymion a Kaukázus és Apenninek legjelentékenyebb csú
csai magasabbak, mint a Montblanc, mely 4810 méter magas. 
A Montblanc-kal egyenlő magasságúak Morét, Theophilus, 
Catharina ; a 4636 méter magas Monte Rosaval egyenlőek: 
Piccolomini, Werner, Harpalus ; a 4520 méter magas Cervinnel 
egyenlőek: Macrobius, Eratosthenes, Albateque, Delambre ; a 
3710 méter magas Teneriffával egyenlőek: Bacon, Cysatus, 
Phitolaus és az Alpok csúcsai ; a Pyrenäek 3351 méter magas 
Mont Perdu nevű csúcsával egyenlő magasságúak: Römer és 
Bogusl.awski; a 3737 méter magas Aetnával: Herkules, Atlas, 
Fumerius.

Ezek az összehasonlított pontok mértékéül szolgálhatnak a 
holdbéli hegyek megbecsülésének. Éppen ekkor haladt a löveg 
pályáján a déli félgömb hegyvidéke fölött, hol a holdbéli hegy
rajznak legszebb példányai emelkedtek.
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TIZENHETEDIK FEJEZET.

Tycho.

Este hat órakor elhaladt a löveg a déli sarknál, nem egészen 
hat kilométer távolságra attól. Tehát éppen akkora volt a tá
volság, mint az északi sarknál, a görbe pálya pontosan ellipsis 
alakú volt.

E pillanatban az utasokat a napnak jóleső sugarai érték. 
Újra látták a nyugatról lassan kelet felé haladó csillagokat. 
Háromszor hurrah-vak üdvözölték a fény árasztó égi testet. A 
fénynyel egyidejűleg élvezték a melegnek jótékonyságát is. 
Az ablakok újra átlátszókká lőnek; mintegy varázskéz érintésére 
eltűntek a jégvirágok. A gázt takarékosságból rögtön kioltották. 
Csak a levegő-gyártó készüléknek kellett eddigi működését to
vább folytatnia.

— Oh, minő jótékonyak ezek a meleg sugarak! — kiáltott 
föl Nicholl. — Mily türelmetlenül várhatják a hold lakói oly 
hosszú éjszaka után a nap fölkeltét.

— Úgy van, — viszonzá Ardan Mihály a finom aethert 
szíva — fény és meleg teszi az életet.

Ebben a pillanatban igyekezett a löveg alja a hold fölületé- 
től kissé eltávolodni, úgy hogy meglehetősen hosszúkás ellip- 
sist írt le. Ebből a távolságból Barbicane és társai a földet, 
ha teljes világításban van, megláthatták volna. De most a nap 
sugarai egészen elárasztották, teljességgel nem vala látható. 
Egy másik színjáték vonta magára figyelmüket, a hold délvidéke, 
melyet a távcső segélyével fél lieu távolságban láthattak. Nem 
hagyták el többé az ablakokat s mindent a legapróbb részletekig 
följegyeztek, a mit azon a sajátságos kontinensen láttak.

Dörfel és Leibnitz két elkülönített hegycsoportozat a déli 
sark közelében. Az első csoportozat a déli sarktól a 88° széles
ségig terjed, a félgömb keleti része felé ; a másik a keleti hatá
ron van, a 65°-tól a sarkig terjed.

Szeszélyesen jelzett gerinczén vakító sávok látszottak, a 
mint Sechi atya meghatározta. Barbicane még nagyobb bizo-

11Verne: Utazás a hold körül.



162

nyossággal fölismerte természetüket, mint a híres olasz csil
lagász.

— Az ott hó! — kiáltott föl.
— Hó? — ismétlő Nicholl.
— Ügy van, Nicholl, hó, melynek fölülete egészen be van 

vonva jéggel. Látja, mint töri meg a fénysugarakat. Megfagyott 
lávának nem volna ily erős fénytörése. Van tehát víz és van 
levegő a holdban. Ha még oly kevés van is, de a tény meg nem 
dönthető.

Nem, bizonyára nem! És ha Barbicane valaha ismét vissza
kerül a földre, jegyzetei a hold ismeretére vonatkozó megfigyelé
seket erről biztosítják.

Ez a Dörfel és Leibnitz nem nagy kiterjedésű síkságok 
közepén emelkednek; circusok és bástya-gyűrűk beláthatatlan 
sora alkotja. Ez a két hegyláncz az egyedüliek, melyek a circu
sok régióiban vannak. Aránylag, kevés egyenetlenségben mered 
föl itt-ott egy-egy csúcs, ezek közül a legmagasabb 7603 méter 
magas.

Ámde a löveg mindezeknek csak összképét nyújtotta és a 
talajnak egyes pontjai az erősen megvilágított vakító tányéron 
eltűntek. Az utasok szemébe ismét a hold-tájékok tűntek föl 
őskori mivoltukban, nyers színűek, árnyalat- s az árnyak foko
zata nélkül, rikítóan fehér és fekete, minthogy az elszórt fény 
nem vala meg. És még így is lekötötte figyelmeket ez a saját
ságos kopár világ. Sem vegetácziónak, sem városoknak a nyo
maira sehol sem akadtak; csak láva-romok maradványai 
gyanánt rétegeket, kihányt tömegeket láttak, melyek oly si
mák voltak, mint a tükör, vakító fénynyel kápráztatva a szemet.

Életnek nyoma sincs sehol, minden kihalt, a hegyek csúcsá
ról zajtalan alá folyó lavinák a mélységbe zuhannak. Mozognak 
ugyan, de zajt nem ütnek.

Barbicane ismételt megfigyelések alapján megállapította, 
hogy a hold szélén levő talajemelkedések, habár egyéb erők 
hatásának is ki vannak téve, mint a hold közepén levő vidékek, 
egyenlő alakulási formákat tüntetnek fel. Mindazonáltal elgon-
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A HOLD ÉSZAKI VIDÉKE.

№

(lolhatja az ember, hogy alkatuk nem hasonló. A középpontban 
csakugyan meg volt a hold terjedékeny sebforradása, mely a 
hold és föld két ellentétes vonzó-erejének hatása alatt állott,

11*
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ezek pedig ellentétes irányban, a meghosszabbított sugár irányá
ban működtek. Ellenben a hold tányérának peremén a hold 
vonzó erejének iránya úgy szólván függőleges vala a hold 
vonzó erejéhez képest. Úgy tetszik tehát, hogy e kétféle hatás 
alatt álló talajemelkedéseknek különböző formákat kellett fel- 
ölteniök.

No de nem állt így a dolog. A holdban magában megvolt 
alap-jellemvonásának és képződésének a princzipiuma. Semmit 
sem köszönt idegen erőknek. Ez igazolta Aragonak eme külö
nös mondását: A hold hegységeinek alakulására semminémű 
idegen erőnek nem volt befolyása.

Bármiként legyen is ez, mostani alakjában a halál birodalma 
volt az, a nélkül, hogy elmondhatná az ember : egykor élet 
vala itt.

Mégis Ardan Mihály azt hitte, hogy egy rakás romot pil
lant meg, melyet Barbicane figyelmébe ajánlott. Körülbelül a 
80° szélesség és 30° hosszúság alatt vala. Ez a meglehetős rend
ben heverő kőrakás csakugyan olyan volt, mintha holmi renge
teg erősítmény maradványa volna, egy hosszú földmélyedés 
hosszában, a mely hajdanában valamely folyónak a medre 
lehetett. Nem messze innen emelkedett 5650 méter magasság
ban a Short gyűrűhegy, mely az ázsiai Kaukázushoz hasonlít., 
Ardan Mihály szokott hevességével erősítgette, hogy az erődí
tési munkálat bebizonyított tény. Az alatt észrevette egy haj
dani városnak leomlott sánczait is ; amott pedig valamely 
csarnoknak épen maradt ívét ; tovább pedig két-három oszlopot 
talapzataikon; még távolabb egész sorát a boltívelmek, melyek 
a vízvezeték támogatására valának hivatva; sőt egy óriás 
hídnak a czölöpeit is meglátta. S mindezt az ő ábrándos látcsö
vén keresztül olyan hatalmas képzelő erővel figyelte meg, hogy 
észleleteiben megbízni teljességgel nem lehetett. És mégis ki 
adhatott volna arról számot, ki merte volna állítani, hogy ez a 
szeretetreméltó czimbora valósággal nem látta azt, miről tár
sainak fogalma sem volt.

Sokkal drágább volt minden pillanat, hogysem valami
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hiábavaló vitatkozásra szentelhették volna. A valódi vagy csak 
elképzelt holdbéli város már rég eltűnt a nagy távolságban. 
A lövegnek a hold tányérától való távolsága növekedni kezdett, 
az egyes részletek tehát zavarosan egybeolvadtak. Csak az 
emelkedések, circusok, kráterek, síkságok valának fölismerhe- 
tők annyira, hogy határvonalaikat láthatták.

Ebben a pillanatban tűnt föl a hold hegység-rajzának leg
szebb circusa, a legcsodálatosabb is egyúttal a hold szárazföldi 
részén. Newton volt ez, Barbicane könnyen ráismert a hold- 
térkép segítségével.

Newton éppen 77° szélesség és 16° keleti hosszúság alatt 
fekszik. Gyűrű-alakú krátert képez, bástyái 7264 méter maga
sak és megmászhatatlanok.

Barbicane megjegyzé társai előtt, hogy ennek a hegynek a 
krátere jóval mélyebb, mint a körülötte elterjedő lapály. Nem 
is lehetett ez iszonyú üreget megmérni, oly sötét örvény vala, 
hogy a nap sugarai fenekére soha sem hatoltak. Humbold 
szavai szerint absolut sötétség uralkodik abban, sem a napnak, 
sem a földnek a sugarai nem mérsékelik ezt a sötétséget. A 
mythologia bizonyára a pokol bejáratának tartaná.

— Newton, — mondá Barbicane, — tökéletes példányképe 
a gyűrűhegyeknek, minőknek a földön nyomára sem akadnak. 
Bizonyságai annak, hogy a holdnak alakulása a kihűlés alkal
mával valamely erőszakos oknak tulajdonítandó ; mert míg 
bizonyos tűz a talajt nagy magasságba fölemelte, addig a 
talaj másutt alá húzódott és alább sülyedt, mint a hold fö
lük te.

— Nem vetek ellene semmit! — viszonzá Ardan Mihály.
Nehány pillanat múlva, hogy a Newtont elhagyták, a löveg 

éppen a Morét gyűrűhegyhez ért. Meglehetős távolságban haladt 
el a Blancanus ormai fölött és nyolcz ó%a tájban a Clavius-circus 
fölé jutott.

Ez a circus, mely egyike a legkülönösebbeknek a hold fölü
lő t én, 58° szélesség és 15° keleti hosszúság alatt fekszik. Magas
ságát 7091 méterre becsülik. Az utasok, kik 400 kilométer tá
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volságra voltak, mely a távcső által négyre csökkent, megbámul
hatták ezt a borzasztó krátert.

— A föld vulkánjai, — mondá Barbicane, — csak vakondok- 
t úr ásó к ezekhez képest. Ha az Aetna és Vezúv régi krátereit 
megmérjük, melyek első kitörésük alkalmával képződtek, alig 
6000 méter szélesek. A Francziaországban levő Cantal-circus 
10 kilométer, Ceylon szigetének a circusa 70 kilométer s ezt 
tartják a földön a legnagyobbnak. Mik ezek a méretek a Claviusé- 
hoz képest, mely fölött ebben a pillanatban lebegünk?

— Milyen széles? — kérdé Nicholl.
— Kétszázhuszonkét kilométer, — feleié Barbicane. — Ez 

a circus kétségen kívül legnagyobb a holdon ; ámde egy néhány 
más 200, 150, 100 kilométer!

— Oh, barátaim, — kiáltott föl Ardan Mihály, — képzel
jék el, minő lehetett ez a békés természetű égi test, midőn 
mennykővel és villámmal terhes kráterei egyszerre hányták ki 
a lávát, kőesőt, füstfelleget és tűzsugarakat! . . . Minő csodála
tos színjáték lehetett akkor s minő pusztulás most! A hold 
most csak sovány váza egy tűzijáték-műnek, melynek petár
dái, röppentyűi, napjai pompás ragyogásaik után csak hüve
lyeiknek szomorú romjait hagyták hátra. Ki tudná okát, alapját, 
jogosultságát fejtegetni ennek az erőszakos átváltozásnak?

Barbicane nem hallgatott Ardan Mihályra. A Clavius bás
tyáit nézte, melyek több lieu-nyi vastag hegyekből állottak. 
A rémítő üreg aljában száz kisebb kihamvadt kráter látszott, 
melyek a talajt úgy átlyukgatták, mintha habmerő kanál 
lenne, fölöttük pedig urálkodóan kiemelkedett egy 5000 méter 
magas hegycsúcs.

A síkság körös körül sivár volt. Nem képzelhető kopárabb 
valami, mint ezek a talajemelkedések, szomorúabb, mint ezek 
a hegy-romok s ha az ember használhatja ezt a kifejezést, ezek 
a hegytörmelékek, romok, melyek a talajt ellepték. Úgy tűnt 
föl, mintha a holdnak ez a része romokban heverne és föl volna 
borzalva.

A löveg mind tovább haladt és a chaos maradt a régi. A
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KÉPZELJÉK A HOLDAT MŰKÖDŐ KRÁTEREIVEL !

circusok, a beomlott hegyek szakadatlanul sorakoztak egymás 
mellé. Sem síkság, sem tenger. Végnélkül való S váj ez és Norvé
gia. Végül ennek a szirtes vidéknek tetőpontjához jutottak, a
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hold tányérának legpompásabb hegyéhez, a vakító Tychohoz, 
mely az utókor előtt a híres-nevezetes dán csillagásznak a nevét 
őrzi meg.

Ha az ember a felhőtlen égen a teli holdat nézi, megláthatja 
a déli félgömbnek ragyogó pontját. Oly konczentrált fénye van, 
hogy a föld lakói a 100,000 lieu távolságból is szabad szemmel 
láthatják. Képzeljük csak el, minőnek láthatták ezt az utasok 
150 lieu távolságból! A tiszta aetheren át oly vakító volt szik
rázó fénye, hogy Barbicanenak és társainak füsttel kellett a 
távcső lencséjét elhomályosítaniok, hogy fényét kiállhassák. 
Nézték némán, a csodálkozásnak csak tördelt hangjait hallatva. 
Minden érzékük, az összes benyomás, melyet az rájuk gyakorolt : 
megfigyelésükbe pontosult össze.

Tycho a fénytsugárzó hegyek rendszerébe tartozik, mint 
Aristarch és Kopernikus. Ámde mindnyájuk közül a legtökélete
sebb, a legjobban kifejlődött, bizonyságot tesz arról a rettene
tes vulkanikus hatásról, mely a hold alakulásakor működött.

Tycho 48° déli szélesség és 12° keleti hosszúság alatt fek
szik. Közepében egy kráter van, mely 87 kilométer széles. Kissé 
elliptikus alakja van, olyan bástyák veszik körül, melyek ke
letre és nyugatra 5000 méter magasságra nyúlnak föl. Egész 
rakás Montblanc sorakozik egy közös czentrum köré s fejükön 
sugár-korona ragyog.

A páratlan hegységnek össz-csoporzatát, krátereinek belső 
felduzzadásait a fénykép-írás még nem tudta megörökíteni.

Holdtöltekor a Tycho csakugyan teljes fényében tündököl. 
Akkor nincs árnyék, a perspektíva rövidítései elenyésznek, a 
képek fehérek maradnak. Sajnos, mert igen érdekes volna, ha 
ezt a különös vidéket le lehetne fényképezni. Üregek, kráterek, 
circusok egy rakáson szirtekkel váltakozva, úgy hogy a szemlélő 
beleszédül; továbbá hepehupás talajon beláthatatlan hálója a 
vulkánoknak.

Az utasok nem valának olyan messze a Tycho gyűrűalakú 
csúcsaitól s így a legapróbb részletekig megfigyelhették. A fel
hányt föld-töltés fölött, mely a Tycho körbástyáját képezi, a
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külső és belső lejtőn fokozatosan emelkedtek föl a hegyek, 
mint óriási terraszok. Úgy tetszék, hogy nyugat felé 3—400 
lábnyival magasabbak, mint kelet felé. A földön levő semmi 
erődítmény nem fogható ezekhez. Ha e körlakú üregben egy 
várost építettek volna, nem férhetett volna egyáltalában senki 
hozzá.

Hozzáférhetetlen és csodálatosan széles kiterjedésű ezeken 
a festői kiszögelléseken ; valóban a természet nem hagyta üre
sen ennek a kráternek az üregét. Sajátos hegyrajza, hegyrend
szere volt, mely belőle külön világot alkotott. Az utasok tisz
tán megkülönböztettek kúp-alakú csúcsokat, halmokat a köze
pén, a talajnak bámulatos változatosságát, melyek a természet
től fogva alkalmasak valának arra, hogy a holdlakók építészeté
nek remekművei épüljenek ott. Amott volt a helye egy temp
lomnak, itt egy piacznak, távolabb alapvető munkái egy pa
lotának s mindenik fensíkon egy-egy fellegvárnak.

És mindezek fölött uralkodóan emelkedett ki egy 1500 láb 
magas középponti hegy. Oly nagy terület ez, hogy az ős Róma 
tízszer elférne rajta.

— Oh, — kiáltott föl Ardan Mihály, telve lelkesedéssel, — 
minő nagyszerű várost lehetne e hegygyűrűben építeni! Minő 
csendes, békés menedékhely volna az, távol minden emberi 
nyomorúságtól! Mily békességben élhetnének itt mindazok az 
embergyűlölők, kik a társas élettől irtóznak.

— Mind! . . . no, arra mégis csak kevés volna a hely, — 
jegyzé meg Barbicane.

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET.

Fontos kérdések.

Ez alatt a löveg elhaladt a Tycho mellett. Barbicane és két 
barátja azután még a legnagyobb gonddal figyelték a ragyogó 
fénysávokat, melyeket a csodálatos hegy minden irányban 
szórt.
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Mi összefüggésben áll ezzel a sugárzó fény-koronával? Minő 
geológiai tünemény az oka ennek az izzó fényű ékszernek? 
Méltán évődött Barbicane ezeken a kérdéseken.

Valóban minden irányban húzódó hosszú fénysávokat lát
tak, melyeknek széle felhajtott, közepe bemélyedt, és 20—50 
kilométer szélességnek voltak. Ezek a ragyogó sávok a Tycho - 
tói némely helyen 800 lieu távolságra is nyúltak s úgy tűnt föl, 
mintha kelet, északkelet és észak felé a déli félgömböt befödnék. 
Egyik a Neander-circusig ért, a 40° délkörig. Másik átbarázdálta 
a «Nektar tengert» és 400 lieu-nyi utat megtéve a pyrenäei 
hegylánczon tört meg. Mások ismét nyugat felé beborították a 
«Felhők» és a «Jókedv tenger»-ét.

Hogyan támadtak ezek a szikrázó sugarak, melyek a síksá
gon és hegyeken — bármily magasak is — láthatók voltak. 
Mindem к egy közös czentrumból, a Tycho kráteréből, indult 
ki ; annak mintegy kiömlései voltak. Herschel ragyogó külse
jük miatt egykori, kihűlt láva-ömléseknek tartotta, ámde néze
tét nem fogadták el. Más csillagászok ezekben a megmagyaráz
hatatlan sugarakban mintegy tömeges csillaghullásfélét lát
tak, szabálytalan romokat és törmelékeket, melyek a Tycho 
képződésekor repültek oda.

— És miért ne lehetne így? — kérdé Nicholl Barbicanetól, 
a ki ezeket a különféle véleményeket felsorolta és elvetette.

— Azért, mert ezeknek a fénysávoknak szabályszerűségét 
és azt az erőt, mely szükséges vala, hogy a vulkánikus anyagot 
oly messze dobja, e módon nem tudnók megmagyarázni.

—: No de mégis, — veté közbe Ardan Mihály, — én nem 
tartom olyan nagyon nehéz dolognak e sugarak keletkezésének 
magyarázatát.

— Valóban? — mondá Barbicane.
— Valóban, — viszonzá Mihály. — Csak azt kell monda

nom, hogy valamely rengeteg csillagformának a robbanásából 
származtak, miként ha az ember egy lapdával vagy kővel el- 
repeszti az üvegtáblát.

— Jól van! — veté oda Barbicane mosolyogva. — És minő
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kéz volna elég erős arra, hogy azt a követ ellódítsa, mely olyan 
messzire megy?

— Nem szükséges ahhoz kéz, — makacskodék Mihály, a 
ki nem egy könnyen tántorodott el a véleményétől; — a mi a 
követ illeti, hát tegyük föl, hogy valami üstökös volt.

— No lám, az üstökösök! — kiáltott fel Barbicane, — ezek
nek kell téged kisegíteni. Derék Mihályom, magyarázatod nem 
rossz, hanem az üstököseidre nincsen szükségünk. A lökés, mely 
ezt a törést okozta, magának a csillagnak a közepéből is jöhe
tett. A hold közepének a fagy következtében való összehúzódása 
bőségesen elegendő volt arra, hogy ezt az óriási szétrobbanást 
előidézze.

— Nem bánom, legyen hát összehúzódás, valami olyasféle, 
mint a hold kólikája, — viszonzá Ardan Mihály.

— Egyébiránt, — tévé hozzá Barbicane, — egy angol tudós
nak is éppen ez a véleménye, a Nasmyth-é és én megfelelőitek 
tartom e hegység kisugárzásának a magyarázására.

— Nem bolond ám az a Nasmyth! — viszonzá Mihály.
Sokáig valának utasaink e fény bámulatában elmerülve, 

mert alig tudtak betelni nézésével. Lövegűk a fényáradástól 
áthatva, a nap és hold kettős megvilágításában olyan lehetett, 
mint egy izzó golyó. Ők is a nagy hidegből hirtelen a nagy 
melegbe jutottak. A természet elő akarta őket készíteni, hogy 
hold-lakók legyenek.

Hogy hold-lakók legyenek! Ez a gondolat még egyszer sző
nyegre hozatta a hold lakhatóságának a kérdését. Vájjon a 
tapasztaltak után megtudták-e az utasok ezt a kérdést oldani? 
Mondhattak-e igenlő vagy tagadó ítéletet? Ardan Mihály fel
szólította barátjait, hogy alkossák meg véleményeiket és hatá
rozottan fölveté a kérdést : hiszik-e, hogy a holdban állatok 
vagy emberek laknak?

Barbicane feleié:
— Én azt hiszem, hogy adhatunk már erre a kérdésre felele

tet ; de véleményem szerint nem ilyen formán kell a kérdést 
fogalmazni. Tessék másképpen kérdezni!
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— Kérdezd hát te! — viszonzá Mihály.
— Nos hát, a feladat kettős, kétféle megoldásra is vár. Lak

ható-e a hold? Laktak-e eddig rajta?
— Jól van, — jegyzé meg Nicholl. — Kérdezzük először: 

lakható-e a hold?
— őszintén megvallom, hogy nem tudok reá felelni, — 

mondá Ardan Mihály.
— Én pedig, — tévé hozzá Barbicane, — azt mondom, 

hogy nem. A hold jelen állapotában, — a bizonyára korlátolt 
kiterjedésű légkörrel, a nagyobbára kiszáradt tengerekkel, a 
kevés vízzel, csekély vegetáczióval, a hidegnek és melegnek át
menet nélkül való váltakozásával, a 354 óráig tartó éjszakákkal 
és napokkal, — úgy hiszem, nem lakható, arra sem alkalmas, 
hogy állati élet ott kifejlődhessék, sem oly lényeknek, a minők 
mi vagyunk, a szükségleteit ki nem elégítheti.

— Helyes, — viszonzá Mihály. — Vájjon nem lakható-e a 
hold másféle szervezetű lényekre nézve?

— Erre a kérdésre felelni még nehezebb,—jegyzé meg Bar
bicane. Mégis megkísérlem, de előbb azt kérdezem Nicholltól, 
hogy véleménye szerint a mozgás lényeges eredménye az életnek, 
tekintet nélkül a szervezetre?

— Minden bizonynyal, — viszonzá Nicholl.
— Nos tehát, érdemes barátom, akkor én ezt felelem : mi 

a hold szárazföldi részeit legalább is 500 méter távolságról lát
tuk, és a mozgásnak még csak nyomára sem bukkantunk. Ha- 
hogy emberi faj laknék ott, valamelyes módon : építkezések 
avagy romok által életjelt adhatott volna magáról. De hát mit 
is láttunk mi? Mindenütt és mindig' a természetnek geológiai 
munkáját, sehol emberi kéz művét. Ha tehát a holdon az állat
világnak képviselői vannak, azok a feneketlen üregekben rej- 
tezkedhetnek, hova emberi szem nem hatolhat. Ez pedig nem 
lehetséges, mert a síkságon ideig-óráig való tartózkodásnak 
nyoma maradott volna. Sehol semmi nyom. Még csak az volna 
hátra, hogy föltételezzük az élő lényeknek olyan faját, mely él, 
de nem mozog.
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— Vagyis olyan élő lények volnának azok, a kik nem élnek, — 
jegyzé meg Mihály.

— Eltaláltad! — viszonzá Barbicane. — Reánk nézve azon
ban ennek értelme nincsen.

— Véleményünket tehát formába önthetjük, — mondá 
Mihály.

— Úgy van! — viszonzá Nicholl.
— Nos tehát, — folytatá Mihály : — A Gun-club lövegében 

összegyűlt tudós bizottság, tekintettel a legutóbbi napok alatt 
észlelt tapasztalati érvekre, egyhangúlag így ítél a holdnak je
lenlegi lakhatóságáról: a hold nem lakható.

Ezt a határozatot Barbicane elnök beírta a könyvecskéjébe 
oda, a hol a deczember 6-dikáról kelt jegyzőkönyv van.

— Most pedig, — mondá Nicholl, — vegyük elő a másik 
kérdést, mely az előbbinek szükséges kiegészítése. Kérdezem 
tehát az érdemes bizottságtól: Ha a hold most nem lakható, 
lakható volt-e hajdanában?

— Barbicane polgáron van a beszéd sora, — mondá Ardan 
Mihály.

— Barátaim, arra nézve, hogy lakható volt-e hajdanában 
a hold, véleményem megalkotására nem volt szükségem, hogy 
ezt az útat megtegyem, még csak azt kell hozzá tennem, hogy 
szemléleteink engem még inkább meggyőztek arról. Hiszem, 
sőt állítom is, hogy a holdat egy emberfaj lakta, mely hasonló 
szervezetű volt, mint a miénk; hogy voltak állatai, melyek 
anatómiailag a mieinkhez hasonlítottak ; ámde azt is hozzá te
szem, hogy annak az ember- és állatfajnak a kora lejárt már, 
örökre megszűnt létezni.

— A hold tehát régibb keletkezésű, mint a föld? — kérdé 
Mihály.

— Nem, — feleié Barbicane a meggyőződés hangján, — 
hanem olyan világ, mely hamarább megvénült, hamarább ki
alakult és tönkre ment. Az anyagnak organizáló erői aránylag 
hatalmasabban nyilatkoztak meg a hold belsejében, mint a 
földben. A szétdarabolt, meredek szíriekké, puffadásossá vált
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holdnak mostani állapota bőségesen tanúskodik e mellett. A 
föld és hold kezdetben gáznemű tömegek voltak. A gáz külön
féle hatások következtében cseppfolyóssá vált s a tömeg ké
sőbb öltött alakot. Egészen bizonyosan állíthatjuk, hogy föl
dünk még folyékony állapotban volt, mikor a hold már kihűl
vén, megszilárdult s így lakhatóvá lón.

— Ezt elhiszem, — mondá Nicholl.
— Akkor, — folytatá Barbicane, — légkör vette körül. E 

gőzzel teljes burok keretébe szorított vizek nem párologhattak 
el. A levegő, fény, a nap és a hold belsejének melege okozták, 
hogy e szárazföld alkalmatossá vált vegetáczióra s éppen e 
korszakban bizonyosan volt élet a holdon, mert a természet 
nem pazarol el hiába semmit s az a világ, mely oly csodálatos 
mértékben lakható, bizonyára nem állott üresen.

— Mégis, — jegyzé meg Nicholl, — a holdnak sajátságos 
mozgásából kifolyó jelenségei akadályozóan folyhattak be arra 
nézve, hogy az állat- és növényvilág fejlődjék. Például a 854 
óráig tartó nappalok és éjjelek.

— A föld sarkain hat hónapig tartanak, — veié közbe 
Mihály.

— Ez az érv nem nyom sokat a latban, mert hiszen a föld 
sarkain nem is laknak.

— Jegyezzük meg azt is, barátaim, — folytatá Barbicane, — 
hogy ha a holdnak mostani állapotában a nappalok és éjjelek 
hosszúsága a hőmérsék különböző voltát idézik elő, a mit a 
szervezet ki nem állhat, abban a korszakban nem volt ez így. 
A légkör fluiduma úgy. körülvette, mint egy köpeny. A gőzök 
felhő-alakot öltöttek s ezek természetes ernyőként szelídítették 
a nap hevét s az éjjeli kisugárzást megakadályozták. A fény és 
meleg szétoszolhatott a levegőben s így a két hatás egymást 
ellensúlyozta, a mi jelenleg a levegő hiánya miatt nem történ
hetik meg. Egyébiránt mindjárt olyat mondok, a min bámulni 
fogtok. . .

— Csak rajta! — biztata Mhhaly.
— Hajlandó vagyok azt is hinni, hogy abban a korszakban,
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ЧЕЖ

A HOLD KÓLIKÁJA.

midőn a holdon élő lények voltak, a nap és éj s^m tartott 854 
óráig.

— Hogy-hogy? — kérdé Nicholl élénken.
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— Mert valószínűleg akkor a holdnak saját tengelye és a 
föld körül való forgása sem volt egyenlő, a minek most az a 
következménye, hogy a hold tányérának minden pontja tizen
négy napig szenved a nap sugaraitól.

— Helyes, — viszonzá Nicholl, — de hát miért ne lett volna 
akkor ez a két mozgás egyenlő, ha most az.

— Minthogy ezt az egyenlőséget a föld vonzó erejének kell 
tulajdonítanunk. Ki merné azt állítani, hogy az akkor még 
folyékony állapotban levő földnek elegendő nagy volt a vonzó 
ereje arra nézve, hogy a hold mozgását megváltoztassa?

— Valóban, — veté közbe Nicholl, — de ki mondja meg 
azt nekünk, hogy a hold mindig a föld bolygója volt?

— És ki mondja meg azt, — kiáltott föl Ardan Mihály, — 
hogy a hold nem sokkal előbb volt-e meg, mint a föld?

A képzelet elveszté a talajt a határtalan hypotezisek biro
dalmában. Barbicane meg akarta fékezni.

— Ezzel mi igen messze vivő számításokba tévelyedünk, 
valóban meg nem fejthető problémákhoz jutunk. Tegyük föl, 
hogy az eredeti vonzóerő nem volt elég nagy s akkor a mozgá
sok egyenlőtlen volta miatt a nappalok és éjjelek éppen úgy 
váltakozhattak, mint a földön. Egyébiránt e föltételek nélkül 
is lehetséges volt, hogy éljenek ott emberek.

— Tehát az emberi faj eltűnt a holdról? — kérdezé Ardan 
Mihály.

— El, — feleié Barbicane, — minekutána nehány ezer évig 
kétségen kívül létezett. A levegő mind ritkább lett, a hold lak
hatatlanná vált, a mint hogy földünkre is ez a sors vár, ha majd 
kihűl.

— Kihűl?
— Bizonyára, — viszonzá Barbicane. — A hold felső rétege 

abban az arányban ti ült ki, a mint a belső tűz kialudt s az izzó 
anyag összehúzódott. Ennek a tüneménynek lassankint nyilat
koztak a következményei: eltűntek a szerves teremtmények, 
eltűnt a vegetáczió. Aztán ritkult a levegő, valószínűleg a föld 
vonzásának következtében ; eltűnt a beszívható levegő, elpá-
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rolgott а víz. Attól az időtől kezdve, hogy a hold lakhatatlanná 
vált, nem is lakott rajta senki és semmi. Kihalt világ volt, a 
minőnek most látjuk.

— Azt mondod, hogy a földnek is ez lesz a sorsa?
— Nagyon valószínű.
— Mikor?
— Ha felső rétege kihűl.
— Az időt kiszámították-e, mikor a mi szerencsétlen föld- 

tekénk is ki fog hülni?
— Ki.
— Te tudod?
— Egészen pontosan.
— Beszélj hát, te kiállhatatlan tudós, — kiáltott föl Ardan 

Mihály, — tűkön ülök türelmetlenségemben.
— Nos hát, derék Mihályom, — viszonzá Barbicane nyu

godtan, — minthogy tudjuk, hogy a hőmérsék egy század alatt 
mennyire csökken, abból következtetjük, hogy e közepes hő
mérsék 400,000 esztendő múlva fog a fagypontra alászállani.

— Négyszáz évezred! — kiáltott föl Mihály. — Oh, most 
már szabadon lélegzőm! Bizony szörnyen meg voltam rőkö- 
nyödve! Szinte azt hittem, hogy még csak ötvenezer évig 
élünk.

Barbicane és Nicholl barátjuk nyugtalansága fölött nem 
tudtak a nevetéstől tartózkodni. Erre aztán végezetül még egy
szer fölvető Nicholl a második kérdést:

— Lakható volt-e hajdanában a hold ?
Egyhangúlag azt felelték rá, hogy lakható.
E beszélgetés közben, — mely bővelkedék a kissé merész, 

de a tudomány e kérdésének keretébe beillő theoriákban — 
gyorsan közeledett a löveg a holdegyenlítőhöz s mindinkább 
távolodott a tányértól. Nyolczszáz kilométernyire haladt el a 
Willem-circus fölött a 30° szélesség alatt. Aztán a 30° alatt 
jobbra elhagyva a Pilátust, tovább haladt a «Felhők tengere» 
déli pontjának hosszában, melyhez északon oly közel volt. 
A telehold fénye miatt csak homályosan láthattak nehány

Verne: Via zás a ltold körül.
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circust: Bouillandt-Purbachot, ez csaknem négyszögletű, kö
zepében kráter van, továbbá Azrachelt, melynek a közepe 
véghetetleneül fényes.

Végül a löveg folyton növekedő távolsága miatt, a kör
vonalak is eltűntek, a hegyeket nem tudták felismerni s a hold 
bolygójának csodálatos, bizarr, különös összképe már csak 
feledhetetlen emlék gyanánt élt lelkekben.

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET.

Harcz a lehetetlenséggel.

Hosszú ideig nézték Barbicane és társai némán, gondola
tokba merülve ezt a világot, melyet, mint Mózes a Kanaant, 
csak a távolból láthattak, s a melyből a visszatérhetés reménye 
nélkül távoztak el. A löveg a holdhoz való helyzetét megvál
toztatta s aljával a föld felé fordult.

Ez a változás Barbicanet csak nyugtalaníthatta. Ha a 
lövegnek az vala a rendeltetése, hogy a hold körül elliptikus 
pályán keringjen, miért nem fordította feléje nehezebbik részét, 
a mint ez a holdnál van a földhöz való viszonyában? Ez meg
magyarázhatatlan.

A löveg pályájának megfigyelésénél észre lehetett venni, 
hogy a holdtól távozva, görbe irányban halad, mely hasonlí
tott ahhoz a vonalhoz, melyet közeledésekor írt le. Nagyon 
hosszúkás ellipsist írt le, mely valószínűleg a semlegesség! pon
tig nyúlt, hol a hold és a föld vonzási ereje egymást ellensúlyban 
tartja.

Ezt következtette Barbicane is az eddig megfigyelt tények
ből és barátja! osztoztak véleményében.

— Hát ha elérjük azt a pontot, mi történik velünk? — 
kérdé Ardan Mihály.

— Éppen ezt nem tudjuk! — viszonzá Barbicane.
— De legalább úgy hozzávetőleg mondhatunk valamit, — 

gondolom én.
— Két eshetőségre gondolok, — jegyzé meg Barbicane, —
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Vagy nem lesz a löveg sebessége elegendő s akkor örökké moz
dulatlanul marad a kétféle vonzóerő határvonalán ...

— Akkor mégis csak a második eshetőséget választanám, 
bárminő legyen is az, — vágott közbe Mihály.

— Vagy elegendő lesz, — folytatá Barbicane — s akkor 
halad elliptikus pályáján, hogy mindörökké keringjen a hold 
körül.

— Kevés változás van ebben a változásban, — mondá 
Mihály. — Akkor mi engedelmes szolgái leszünk a holdnak, 
holott eddig őt tekintettük engedelmes szolgánk gyanánt. Ez 
volna tehát a jövő, a mely reánk vár?

Sem Barbicane, sem Nicholl nem tudtak felelni.
— Önök hallgatnak? — folytatá Mihály türelmetlenül.
— Nincs mit felelnünk, — jegyzé meg Nicholl.
— Nem kísérelhetünk meg semmit?
— Nem, — válaszolt Barbicane. — A lehetetlenséggel akar

nál küzdeni?
— Miért ne? Egy franczia és két amerikai riadnának attól 

vissza?
— De hát mit akarsz tenni?
— Annak a mozgásnak, mely minket tova visz, ura akarok 

lenni!
— Ura akarsz lenni?
— Úgy van, — erősítgeté Mihály élénken, — vagy megaka

dályozni, vagy megváltoztatni és czélunk elérésére alkalmatossá 
tenni.

— Hogyan?
— Az a ti dolgotok. Ha a tüzérek golyóiknak nem urai, hát 

akkor nem érdemlik meg a tüzér nevet. Ha a golyó rendelkezik 
a tüzérrel, akkor a tüzérrel kell golyó helyett megtölteni az 
ágyút! Ugyan derék tudósok vagytok, mondhatom! No lám, 
most már azt sem tudják, hogy velünk mi fog történni s aztán 
engem mégis elcsábítottak . . .

— Elcsábítottunk! — kiáltott fel Barbicane és Nicholl. — 
Elcsábítottunk! Mit értesz elcsábítás alatt?

12*
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— Nem vád! — monda Mihály. — Nem panaszkodom én! 
Ez az utazás tetszik nekem. Meg vagyok a löveggel elégedve. 

.De hát tegyünk meg mindent, a mi emberi erőtől telik, hogy ha 
a holdra nem is, legalább a földre essünk vissza.

— Nekünk is ez volna csak a kívánságunk, derék Mihályom, 
de nincs rá módunk, — jegyzé meg Barbicane.

— Nem változtathatjuk meg a löveg mozgását?
— Nem.
— Sebességét sem csökkenthetjük?
— Nem.
— Még úgy sem, ha a löveg terhéből egyetmást kidobunk?
— Mit akarsz kidobni? — kérdé Nicholl. — Nincs kidobni 

való terhűnk. Egyébiránt azt hiszem, hogy könnyebb löveg még 
gyorsabban haladna.

— Nem ily gyorsan, — mondá Mihály.
— Gyorsabban, — viszonzá Nicholl.
— Sem egyik, sem másik, — veté magát közbe Barbicane, 

hogy barátai között helyreállítsa az egyetértést, — mert a lég
üres térben a fajsúly nem jön számításba.

— Akkor, — ki ált á fel Ardan Mihály nagy határozottsággal,— 
még csak egy tenni valónk marad hátra . . .

— Mi? — kérdé Nicholl.
— Reggelizzünk! — mondá meg nem zavarodva a vakmerő 

franczia, a ki a legválságosabb esetekben mindig ugyanehhez a 
megoldáshoz folyamodott.

Csakugyan a reggelizésnek semmi hatása nincs a löveg irá
nyára s így minden kár nélkül hozzá foghattak, sőt a gyomorra 
nézve sikerrel. Tény, hogy Mihálynak jó eszméi voltak.

Reggeliztek tehát hajnali két órakor, de hát az idő nem jön 
számításba. Mihály terített s ráadásul titkos pinczéjéből elősze
dett egy kedves palaczkot is, ha attól agyuk jó eszmékkel meg 
nem termékeny ül, akkor az 1863-diki Chambertin-termésben 
méltán lehet kételkedni.

Reggeli után ismét hozzá fogtak a megfigyeléshez. A löveg- 
bői kidobott tárgyak változatlanul abban a távolságban lebeg
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tek. Ebből nyilván kitűnt, hogy a hold körül való útjában a 
löveg a levegőn nem haladt keresztül, mert az a tárgyaknak faj
súlya következtében mozgásukat megváltoztatta volna.

A földből nem láttak semmit. Csak egy napja múlt annak, 
hogy új fény érte s csak két nap múlva válhatott ki fénysarlója, 
mintegy időmutatóul szolgálva a hold lakóinak, minthogy ten
gelye körül forogván, minden pontja huszonnégy óra múlva 
jelenik meg a hold délkörén.

Ellenben a hold egészen más képet mutatott. Teljes fényben 
ragyogott számtalan csillagnak közepette, melyeknek tiszta 
fénye az övét nem tudta gyöngíteni. A hold tányérán a síkságok 
megint komorabb színben látszottak, mint a földről nézve. 
A légkörnek többi része csillámlott folytonosan s az általános 
fénynek közepette Tycho úgy ragyogott, mint a nap.

Barbicane teljességgel nem tudta a löveg sebességét meghatá
rozni, ámde az észszerű mechanika törvényei szerint úgy véle
kedett, hogy sebessége egyenletesen csökkenni fog.

Tényleg azt vették fel alapul, hogy a löveg körpályán akar 
haladni a hold körül: ennek a pályának feltétlenül ellipsisnek 
kell lennie. A tudomány be tudja ezt bizonyítani. Minden test 
alá van ennek a törvénynek vetve, a mely szerint a saját ten
gelye körül való mozgásán kívül a vonzóerő következtében vala
mely másik test körül kering. Minden körpálya a világűrben 
elliptikus, a holdaké a bolygók körül: a bolygóké a nap körül; 
a napé az ismeretlen égitest körül, a mely körül minden ke
ring, mint középpont körül. Miért volna a természetnek e tör
vénye alól a Gun-club lövege kivétel?

Az elliptikus pályákon pedig a vonzó test mindig az ellipsis 
fokusán van. A hold tehát ahhoz az égi testhez, mely körül 
kering, majd közelebb, majd távolabb van. Ha a föld a pályáján 
a naphoz közelebb jut, akkor a nap-közeiben áll (periphelia), 
ellenben naptávolban (aphelia), ha attól legtávolabb áll. Éppen 
így lehet a hold földközelben vagy földtávolban. Vigyük át a 
csillagászati fogalmak gazdagítása czéljából e megjelöléseket a 
lövegre, mint a hold bolygójára ; állhat tehát a hold közelben és
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a holdtávolban. Az előbbi esetben el kell érnie legnagyobb gyor
saságát, az utóbbiban a legcsekélyebbet. Most nyilván holdtávo
lának a pontja felé halad, és Barbicane helyesen következtéié, 
hogy sebessége addig a pontig csökkenni fog, hogy aztán abban 
az arányban, a mint a holdhoz közeledik, növekedjék. Ez a se
besség egészen megszűnik, ha arra a pontra jut, hol a két vonzás 
egymást kiegyenlíti.

Barbicane tanulmányozta ennek a két eshetőségnek a követ
kezményeit, hogy tudja, miképpen kell mindkét esetben visel
kedniük, midőn Ár dán Mihály hirtelen ezzel a felkiáltással 
riasztá őt fel:

— Uram-teremtőm, milyen nagy tökhlkók is vagyunk mi!
— Nem mondom, hogy nem, de hadd halljuk, miért?
— Mert igen egyszerű eszközünk van arra, hogy a sebessé

get megakadályozzuk és azt nem alkalmazzuk.
— Miféle eszközünk?
— Hát nincsenek meg a rakéták?
— A bizony! — mondá Nicholl.
— Igaz ugyan, hogy ezt az erőt nem használtuk fel, de majd 

megteszszük.
— Mikor? — kérdé Mihály.
— Ha eljön az ideje. Jegyezzék meg, barátaim, hogy a löveg 

mostani helyzetében, a mely a hold tányérához ferdén áll, az a 
hatása lehetne, hogy a holdtól még jobban eltávolítaná a helyett, 
hogy közelebb hozná hozzá ; ez pedig a mi tulajdonképpeni 
czélunk.

— Legeslegfőképpen! — jegyzé meg Mihály.
— Jegyezzék meg továbbá azt is, hogy valami megmagya

rázhatatlan befolyás következtében a löveg igyekezik aljával 
a föld felé fordulni, a semleges ponton valószínűleg kúpos csú
csával egyenesen a hold felé irányul. Ebben a pillanatban szá
míthatunk arra, hogy sebessége megszűnik. Ez lesz alkalmas 
pillanat arra, hogy rakétáink által a holdra való esést előidézzük.

— Ez már helyes! — mondá Mihály.
— Nem tettük meg akkor, mikor először jutottunk a veszteg-
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A HOLD TELJES FÉNYBEN RAGYOGOTT.

pontra, de nem is tehettük meg, mert a löveg mozgató ereje 
még jelentékeny volt.

— Helyes az ítélet, — jegyzé meg Nicholl.
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— Legyünk türelemmel, — folyt at a Barbicane. — Bizto
sítsuk magunkat az előnyös helyzet minden esetében, akkor én 
annyi kételkedés után újra reménykedni fogok, hogy czélhoz 
jutunk.

Ardan Mihály ezt a nyilatkozatot hip-pel és hurrah-val 
fogadta és e vakmerő emberek közül egyik sem gondolt arra, 
hogy minő végeredményre jutottak: t. i. a holdon nem laknak 
emberek, a hold valószínűleg nem lakható. És mégis arra töre
kedtek, hogy mindenáron a holdba jussanak.

Még csak arra a kérdésre kellett megfelelni, hogy mely pilla
natban éri el éppen pontosan az egyenlő vonzás határát adöveg, 
hol az utasok mindent Jmczkáztatni akartak?

Hogy ezt a pillanatot másodpercznyi pontossággal kiszámít
hassa, arra nézve Barbicanenak csak uti-jegyezteit kellett fel
ütnie, hogy utána nézzen, mikor voltak s mikor haladtak túl a 
hold különböző párhuzamos fokain. Az időnek, mely szükséges 
vala ahhoz, hogy a déli sark és a semleges pont között levő utat 
megtegyék, egyenlőnek kellett lennie az északi sark és a semleges 
pont között levő tér megfut ás ára fordított idővel. A megtett 
utak számadatai pontosan fel voltak jegyezve és így a számítás 
könnyű vala.

Barbicane megállapította, hogy a deczember 7-dikéről 
8-ára menő éjjel egy órakor jutnak arra a pontra. Ebben a pilla
natban hajnali 3 óra volt a deczember 6-dikáról 7-dikére menő 
éjjel. Eszerint tehát, ha valamely akadály zavarólag közbe 
nem jön, 22 óra alatt ahhoz a ponthoz érkeznek.

A rakétáknak eredetileg az volt a rendeltetése, hogy a holdra 
való esést meglassítsák, most pedig a vakmerő emberek arra 
akarták felhasználni, hogy éppen ellenkező czélra szolgáljon. 
Szóval ők még arra is elkészültek, hogy egy pillanatban lángba 
boruljanak.

— Mivelhogy most nincs semmi dolgunk, ajánlok valamit, — 
mondá Nicholl.

— Mit? — kérdé Barbicane.
— Aludjunk.
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MINDKETTEN CSAKHAMAR HORKOLTAK.

— Felséges volna! — kiáltott fel Ardan Mihály.
— Negyven órája, hogy le sem hunytuk a pilláinkat, —- 

mondá Nicholl, — néhány órai alvás egészen felfrissít.



— Soha! — veté ellen Mihály.
— No, jól van, ki-ki tegye azt, a mi neki tetszik ; én lefek

szem.
Nicholl végig nyújtózott a pamlagon s nemsokára úgy hor

kolt, mint egy negyvennyolczfontos ágyú.
— Nichollnak van esze, — mondá Barbicane, — én is köve

téin a példáját.
Néhány pillanat múlva ő is úgy horkolt, mint egy bőgő, 

kisérvén a kapitány baritonját.
— Bizony . . . bizony, — mondá Ardan Mihály, a mint egy

magában virrasztóit, — ezeknek a praktikus embereknek nin
csenek éppen olyan rossz eszméik.

És hosszú lábait kinyújtva, karjára nyugasztott fejjel, 
Mihály is elaludt.

Ámde ez az álom sem tartós, sem nyugodt nem lehetett. 
A három férfiúnak túlságosan sok nyugtalanító gondolat mo
toszkált a fejében s így néhány óra múlva, reggeli 7 óra felé, 
újra talpon voltak mind a hárman.

A löveg mindinkább eltávolodott a holdtól és mindinkább 
csúcsával fordult feléje. Ezt a jelenséget mindeddig nem tudták 
megmagyarázni, de szerencsére Barbicane szándékát elősegítette.

Még tizenhét óra kellett a cselekvés pillanatáig. Igen lassan 
telt ez a nap. Bármily vakmerőé к voltak is az utasok, mégis 
heves izgatottsággal várták annak a pillanatnak á közeledését, 
mely eldönti, hogy a holdra hullanak-e vagy örökre oda lesznek 
kötve egy változhatatlan pályához. Számlálták a hosszúra nyúló 
órákat, Barbicane és Nicholl szünetlenül számításaikba mélyed- 
tek; Mihály a szűk falak között fel és alá járt és vágyakozó pillan
tásokat vetett a holdra. Közben-közben a földre való visszaemlé
kezés villant át agyukon. Vájjon viszont fogják-e látni a Gun- 
clubbeli barátaikat, főképpen pedig a kedves Maston J. T.-t. 
Jelenleg az érdemes titkár bizonyára őr állomásán, a sziklahegyen 
van. Vájjon mit gondol, ha az óriási teles köp segélyével meglátja 
a hold körül keringő löveget? Minekutána látta, hogy a holdnak 
déli sarkánál eltűnik és az északinál újra előtűnik! Tehát a hold
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nak lett holdjává! Vájjon ezt a váratlan újságot elhiresztelte-e 
a földön? Ez volt tehát a nagy vállalat megoldása? . . .

Eközben eltelt a nap minden esemény nélkül. Beállott az 
éjfél. Deczember nyolczadikának kellett fel virradnia. Még egy 
óra s a semleges pontra jutnak. Vájjon mekkora volt akkor még 
a löveg sebessége? Nem lehetett megmérni. Ámde Barbicane 
számításai nem lehettek tévesek. Reggeli egy órakor e sebesség
nek 0-nak kellett lennie.

Egyébiránt valami más jelenségnek kellett jeleznie, hogy a 
löveg a semleges pontra, érkezett. A föld és hold vonzó erejének 
egymást meg kellett semmisíteniük. A tárgyak elvesztik akkor 
súlyokat. Ez a feltűnő tény, mely első alkalommal annyira bá
mulatba ejtette őket, bizonyára ismétlődni fog a visszatérésnél. 
Abban a pillanatban kell cselekedniük.

Ez alatt már a lövegnek kúpos csúcsa a hold felé fordult. 
Oly helyzetbe került, hogy a rakéták elsütése által nyilatkozó 
összes rúgó-erőt fel lehetett használni.

Kedvező kilátás vala tehát az utasokra nézve. Ha a löveg 
gyorsasága a semleges ponton csakugyan megsemmisül, akkor 
egy határozott lökés a hold felé, ha az nem is oly jelentékeny, 
létre hozhatja a lövegnek a holdra hullását.

— Öt perez múlva egy óra! — mondá Nicholl.
— Minden készen van! — jegyzé meg Ardan Mihály s a 

gázláng felé tartott egy meggyujtott kanóczot.
— Várj, — mondá Barbicane kezében tartva óráját.
Ebben a pillanatban a súlynak semmi hatását sem érezték 

többé. Nagyon közel voltak a semleges ponthoz, ha ugyan még 
el nem érték . . .

— Egy óra! — mondá Barbicane.
Ardan Mihály az égő kanóczot egy készülékhez érteté, mely 

a rakétákat rögtön elsütötte. Nem lévén levegő, semmi csatta
náét sem hallottak. Ámde a nyíláson keresztül észrevette Barbi
cane a nemsokára kialvó fénynek huzamos kiáradását. A löveg
nek olyan rázkódást kellett kiállania, a melyet belsejében na
gyon is megérezték.
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A három jó barát némán nézett körül, figyelt, alig véve lélek- 
zetet. A mélységes csendben szívók dobogását is meg lehetett 
hallani.

' — Esünk? — kérdé végre Ardan Mihály.
— Nem, — viszonzá Nicholl, — mert a löveg feneke nem 

fordul a hold felé.
Ebben a pillanatban Barbicane visszalépett az ablaktól, ba

rátaihoz fordult irtóztató sápadtan, redőkbe vonva homlokát, 
ajkait összeszorítva.

— Esünk! — mondá.
— Oh, — kiáltott fel Mihály, — és a holdra?
— A föld felé! — viszonzá Barbicane.
— Az ördögbe! — kiáltá Mihály, — de bölcs nyugalommal 

tévé hozzá : igaz, mikor mi ebbe a lövegbe bezárkóztunk, bizony 
sejthettük, hogy nem egykönnyen jöhetünk ki belőle.

Valóban megkezdődött a rettenetes alázuhan ás. A lövegben 
levő sebesség a semleges ponton túlhajtotta, a rakéták nem aka
dályozhatták meg. Az a sebesség, melylyel a földről elindultak, 
s a semleges vonalon túl jutottak, ismét megkezdődött. A fizika- 
törvényei szerint a maga elliptikus pályáján ugyanarra a pontra 
kellett visszatérnie, a hol elébb állott.

Rettenetes egy esés volt az 87,000 lieu magasságból, a nélkül, 
hogy valami készülék lassíthatta volna. A ballisztika törvényei 
szerint a lövegnek ugyanazzal a sebességgel kell a földre érnie, 
mint akkor volt, mikor a Columbiád torkán kirepült, tehát 
16,000 méter az utolsó másodperczben.

Hogy összehasonlíthassuk, egy másik számot említek fel; 
kiszámították, hogy a Notre-Dame tornyáról, mely csak 200 
lábnyi magas, aláhulló tárgy óránként 120 lieu sebességgel esik 
le a kövezetre.

Jelen esetben a lövegnek óránként 57,600 lieu gyorsasággal 
kell a földre alázuhannia.

— Elvesztünk! — mondá Nicholl hidegvérrel.
— Nos hát akkor nieghalunk, — viszonzá Barbicane, a 

jámbor lelkesedés egy nemével, — utazásunknak eseménye akkor
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ESÜNK !

nagyszerűen niegbővül. Isten maga fogja titkait velünk közölni. 
A másvilágon a tudásra vágyó léleknek nincs gépekre és műsze
rekre szüksége. Egygyé lesz az örök bölcseséggel.
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— Úgy van, — jegyzé meg Ardan Mihály, — a másvilág 
bőségesen megvigasztal és kárpótol minket azért a jelentéktelen 
csillagért, melynek hold a neve.

Barbicane keresztbe fonta mellén karjait felséges megadás
nak érzelmével és mondá:

— Legyen meg az Úr akaratja!

HUSZADIK FEJEZET.

A Susquehanna kutatásai.

— Nos, hadnagy, hogy állunk a kutatással?
— Azt hiszem, uram, hogy nemsokára befejezzük, — vi- 

szonzá Bronsfield hadnagy. De hát ki is sejthette volna, hogy 
e helyen, oly közel a parthoz, csak száz kilométerre az amerikai 
partoktól, ekkora mélységre bukkanunk.

— Valóban, Bronsfield, nagy mélység ez, — mondá Blombs- 
berry kapitány, — valóságos völgy a tenger fenekén, melyet a 
Humboldt-ár okozott, mely az amerikai partok hosszában, a 
Magellan-szorosig nyúlik.

— Ily nagy mélységek, — folytatá a hadnagy, — táviró- 
kábelek elhelyezésére nem alkalmasak. Jobb az egyenletes sík 
talaj, mint Valentia és Newfundland között van.

— Meghiszem azt, Bronsfield. S ha szabad kérdeznem, 
mennyire vagyunk a munkával?

— Uram, — viszonzá Bronsfield, — e pillanatban 21,500 láb 
hosszú zsinórunk van leeresztve, a mérőgolyó pedig még nem ért 
le a fenékre, mert akkor magától feljönne.

— A Brook-féle készülék mégis csak igen elmés, — mondá 
Blomsberry kapitány. — Igen pontosan lehet vele mélységeket 
mérni.

— Fenék! — kiáltá ebben a pillanatban egyik matróz, a ki 
a munkára felügyelt.

A kapitány és hadnagy odasiettek.
— Milyen mélységig hatoltunk? — kérdé a kapitány.
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MINTHA LÁTNÁM ŐKET EGY HOLDBÉLI PATAK PARTJÁN.

— Huszonegyezerhétszázhatvankét lábra, — monda a had
nagy s könyvecskéjében feljegyezte ezt a számot.

— Jól van, Bronsfield, — mondá a kapitány, — feljegyzem
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uzt az eredményt. Húzássá fel a zsinórt, eltart az is néhány óráig. 
Eközben a mérnök majd főtet s mihelyt elkészültek, felszedjük 
a horgonyt. Most esti tíz óra van s ha megengedi, hadnagy, le
fekszem.

— Csak rajta, uram, csak rajta, — viszonzá udvariasan 
Bronsfield hadnagy.

A Susquehanna kapitánya ez a derék férfiú, minőt csak el
képzelhetünk, a ki tisztjeivel a legnyájasabban bánt, be
ment kabinjába, szakácsának hízelgőén kifejezve megelégedé
sét, megivott egy pohár grogot, ámde előbb inasát is megdi
csérte, hogy olyan pompás ágyat vetett, ezeknek utána szépen 
elaludt.

Esti tíz óra volt. Deczember 11-dike pompás éjszakával vég
ződött.

A Susquehanna corvette, mely 500 lóerejű volt és az Egye
sült-Államok nemzeti flottájához tartozott, a Csendes-oczeánon 
azért időzött, hogy mintegy 100 mérföldre az amerikai partok
tól, átellenben a hosszú félszigettel, mely Új-Mexiko előtt vonul 
el, a mélységeket mérjék.

A szél lassankint elállott, a lég nem mozdult s bágyadtan 
lengett a főárboczról alá a korvette lobogója. Blomsberry Jona
than, a korvette kapitánya — annak a Blomsberry ezredesnek 
az unokaöcscse, kit a Gun-club tüzes tagja gyanánt ismertünk 
meg, — nem is kívánhatott volna kedvezőbb időt a mélység- 
mérésekre. Az ő korvette-je nem szenvedett attól a borzasztó 
vihartól, mely a Sziklahegy teles kopj a elől a felhőt elkergette 
s így lehetővé tette, hogy a löveg útját megfigyelhesse. Minden 
kívánságuk szerint történt, s nem is mulasztá el a kapitány oly 
benső áhítattal adni ezért hálát istennek, mint egy presbyte- 
rianus.

A Susquehanna által eszközölt mérések arra valók voltak, 
hogy a legalkalmasabb helyet keressék ki a hawai szigetek és 
az amerikai partok között elhelyezendő kábelre.

Ezt a nagyfontosságú tervet egy gazdag társulat akarta meg
valósítani. Igazgatójuk, a mely belátású Field Cyrus, azt is
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tervbe vette, hogy az oczeán összes szigeteit villamos hálózattal 
köti össze : rengeteg egy vállalat, méltó az amerikaiak vállal
kozó szelleméhez.

Az első intézkedéseket erre nézve a Susquehanna korvettere 
bízták. A deczember 11-dikéről 12-dikére menő éjjel pontosan 
27° 7' szélesség és 41° 87' nyugati hosszúság alatt a Washington 
meridiántól horgonyoztak.

A hold, akkor utolsó negyedében, tűnt fel a látóhatáron. 
Miután Blomsberry kapitány lefeküdt, Bronsfield hadnagy 
néhány tiszttársával a fedélzeten beszélgetett. Midőn a hold 
feltűnt, reá emelték tekintetűket. A legjobb tengeri látcsővel 
sem láthatták volna meg a hold körül keringő löveget és mégis 
mindenik reá szegeződött a fényes hold tányérára, melyet ugyan
ebben az időben millió szem vizsgált távcsövekkel felfegyverke
zetten.

— Tizedik napja, hogy elmentek, — mondá Bronsfield had
nagy. — Mi lett velők?

— Megérkeztek, hadnagyom, — jegyzé meg egy ifjú tenge - 
rész-hadapród — s azt teszik, a mit az utazók általában, ha ide
gen földre érkeznek: — sétálgatnak.

— Arról meg vagyok győződve, fiatal barátom, még pedig 
azért, mert ön mondja nekem, — viszonzá mosolyogva Bronsfield 
hadnagy.

— És mégis, — mondá egy másik tiszt, — nem kételkedhe
tünk abban, hogy megérkeztek. A lövegnek deczember 5-dikén 
éjfélkor, mikor holdtölte volt, kellett odaérkeznie. Most deczem
ber 11-dike van, összesen tehát hat nap telt el; hatszor huszon
négy óra csak elég idő arra, hogy kényelmesen berendezkedje
nek — ez csak világos dolog. Úgy rémlik, mintha látnám derék 
honfitársainkat, egyik holdbéli pataknak a partján, a völgyben 
tanyáznak, mellettük van az alázuhan ás következtében félig a 
földbe fúródott löveg vulkanikus romoknak közepette ; Nicholl 
kapitány hozzá kezdett nivelláló munkálataihoz, Barbicane 
elnök úti naplóit rendezi, Ardan Mihály a hold puszta tájékait 
teszi szivaréval illatossá.

Verne: Utazás a hold körül. 13
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— Helyes, bizonyára így van! — kiáltott fel a hadapród, 
lelkesülve feljebbvalójának ideális ecsetelésén.

— Hiszen elhiszem, — mondá Bronsfield hadnagy, a kit nem 
igen ragadott el a buzgóság. — Sajnos, hogy még mindig nem 
kaphatunk a holdból direkt tudósításokat.

— Bocsásson meg, hadnagyom, — mondá a hadapród, — 
hát nem tud Barbicane elnök írni?

Hangos kaczagás volt erre a felelet.
— Nem leveleket, — folytatá élénken a fiatal ember. — 

A postahivatalnak nincs ahhoz semmi köze.
— De a táviróhivatalnak csak van köze ahhoz? — kérdé 

gúnyosan egyik tiszt.
— Éppen oly kevéssé, — viszonzá a hadapród, — a ki ma

kacsul ragaszkodott ötletéhez. Hiszen nem is olyan nehéz dolog 
a földdel írásbeli összeköttetésbe lépni.

— Hogyan?
— A longs-peaki teles köp útján. Önök tudják, hogy, ez a 

teleskop a holdat két lieu távolságra hozza a Sziklahegyhez s 
hogy vele a holdon levő 9 láb átmérőjű tárgyakat meg lehet 
látni. Nos, tehát, ha a mi elmés barátaink egy óriási ábécét 
készítenek s azzal száz tois-nyi hosszú szavakat és egy lieu- 
nyi mondatokat írnak: akkor tudósíthatnak minket állapo
taikról.

A fiatal hadapród szavait, kinek bizonyára elég élénk fan
táziája volt, viharos tetszéssel fogadták. Maga Bronsfield had
nagy is megjegyzé, hogy az eszme megvalósítható. Azt is hozzá 
tévé, hogy parabolikus tükrök és kévék alakjában csoportosított 
fénysugarak által is fönn lehet tartani az egyenes összeköttetést ; 
mindazonáltal meg kell jegyeznie, hogy ha a holdból lehetne 
is ily tudósításokat küldeni, viszont a földről a holdba nem küld
hetnének, mert ott fenn hiányzanak a szükséges műszerek.

— Ez világos, — jegyzó meg az egyik hadnagy ; — de mi 
szerfölött érdeklődünk az iránt, hogy mi történt az utasokkal, 
mit végeztek, mit láttak. Egyébiránt ha a vállalat sikerült, 
a miben nem kételkedem, újra megteszik az utat. A Columbiád
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ÖSSZEZÚZTA AZ ÁRBOCZOT.

meg van még Floridában, tehát csak a 1 üvegről és a lőporról 
kell gondoskodni és valahányszor a hold a zenithre kerül, egy 
töltés látogatót fel lehet oda repíteni.

13*
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— Minden bizonynyal, — viszonzá Bronsfield hadnagy, — 
a napokban utána megy barátainak Maston J. T. is.

— Ha engemet magával visz, szívesen vele megyek! — kiál
tott fel a hadapród.

— Oh, vállalkozókban nem lesz hiány, — tévé hozzá Brons
field, — s ha beleegyeznek, a föld lakóinak fele kivándorol majd 
a holdba.

A Susquehanna tisztjeinek beszélgetése körülbelül hajnali 
egy óráig tartott. El sem lehet mondani, minő szédítő rendsze
reket, minő felforgató elméleteket állítottak fel. Barbicane válla
lata óta az amerikaiak előtt nem látszék semmi lehetetlennek. 
Már tervet csináltak arra, hogy nemcsak egy tudósokból álló 
bizottságot, hanem egész gyarmatot küldenek ki a holdba ; 
egész sereget, mely gyalogságból, tüzérségből és lovasságból áll, 
hogy a hold-birodalmat elfoglalja. Hajnali egy órakor a zsinór 
felhúzásával még nem voltak készen ; 18,000 lábnyi még a ten
gerben volt, erre is kellett még néhány órai munka. A parancsnok 
rendeletéhez mérten az őrtüzet meggvujtották és a gőzerőt mű
ködésbe hozták ; a Susquehanna indulásra készen állott.

Ebben a pillanatban — 1 óra 17 perczkor, — Bronsfield 
hadnagy őrségétől felváltva cabinjába akart menni, midőn egé
szen váratlanul távolból fütyölés vonta magára a figyelmet.

Eleinte azt hitte társaival együtt, hogy a füttyöt a gőz ki- 
szabadulása okozza ; de midőn fejőket felemelték, meggyőződ
hettek arról, hogy a hang a legtávolabb eső levegőrétegekből jön.

Nem volt idejök arra, hogy egymástól megkérdezzék, midőn 
a fütty végtelen erős lett és hirtelen rémült tekintetűk előtt egy 
hatalmas meteor tűnt fel, mely esésének rettenetes gyorsasága 
következtében a légkör rétegeihez súrlódván, egészen lángban 
állott.

Ez a tüzes tömeg szeműk láttára nagyobbodott, mennydör
gésszerű robajjal csapott reá a korvette orrára, összezúzta az 
árboczot és fülsiketítő zajjal elmerült a mélységes hullámokban.

Ha néhány lépéssel közelebb csap le, a Susquehannát sző- 
röstül-bőröst ül szilánkokra roncsolta volna.



И)7

Ebben a pillanatban félig felöltözve megjelent tilomsberry 
kapitány, oda siettek a tisztek is.

— Engedőimet kérek, uraim, mi történt? — kérdezte. És a 
hadapród mindnyájok nevében feleié :

— Kapitány úr, «ők» érkeztek vissza.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.

Maston balesete.

A Susquehanna fedélzetén nagy izgatottság volt. Tisztek és 
legénység elfeledkeztek arról a nagy veszélyről, a melyben az 
imént forogtak, annak a lehetőségétől, hogy a hajó összezúzva, 
velők együtt elmerülhetett volna. Csak az utazásnak siralmas 
végére gondoltak. így hát az ó- és újkor legvakmerőbb vállalata, 
a merész kalandosok életébe került.

— «ők» jönnek vissza! — mondta vala az ifjú hadapród. 
Mindenki megértette őt. Senki sem kételkedett abban, hogy ez 
a meteor a Gun-club lövege volt. A lövegben levő utasok sorsára 
vonatkozó vélemények megoszlottak.

— Meghaltak! — mondá az egyik.
— Élnek még! — jegyzé meg a másik. — A mély víztömeg 

az esést meglassította.
— De hát elfogyott a levegőjük, — vélekedők amaz — s ők 

megfuladtak.
— Elégtek! — haj tógát á emez. — A löveg, midőn a levegő

rétegen át alázuhant, olyan volt, mint egy izzó tömeg.
— Mindegy, akár élve, akár holtan, fel kell őket húznunk, — 

szólott az általános vélemény.
Eközben Blomsberry kapitány összegyűjtötte a tiszteket és 

engedelmökkel tanácskozott velők. Arról volt szó, hogy rögtön 
intézkedjenek. Legsürgősebb teendőjük az volt, hogy a löveget 
felhúzzák; nehéz, de nem lehetetlen feladat. Ámde a korvetten 
nem voltak meg az erre szükséges gépek, melyeknek erőseknek 
és pontosaknak kellett lenniök. Elhatározták, hogy a legköze-
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lobbi kikötőben Horgonyt vetnek és a Gun-clubbal tudatják, 
hogy a löveg aláhullott.

Ezt egyhangúlag elhatározták, most arról tanakodtak, hogy 
melyik kikötőt válaszszák. A közel fekvő tengerparton nem volt 
a kikötésre alkalmas hely 270 szélesség alatt. Monterey-félszige- 
ten felül vala a hasonló nevű jelentékeny nagyságú város, ámde 
ez nem volt a többi városokkal távírói összeköttetésben, már 
pedig csak villamos drót útján lehetett ezt a fontos tudósítást 
a kellő gyorsasággal tovább adni.

Néhány fokkal feljebb volt a S.-Erancisco-öböl. Az arany
föld fővárosán túl könnyen ment az Unió középpontjával való 
érintkezés. A Susquehanna teljes gőzerővel két nap alatt el
juthatott a S.-Francisco-öbölbe ; tehát haladéktalanul el kellett 
indulnia.

A fűtést fokozták. Nyomban elvitorlázásra készen állottak. 
A mérő zsinórból még kétezer ölnyi volt a tengerben. Hogy az 
időt el ne vesztegessék, elhatározta Blomsberry kapitány: 
vágják el a zsinórt.

— A végét odakötjük egy úszóhorgonyhoz s az pontosan 
meg fogja mutatni, hol esett a löveg a tengerbe.

— Azonkívül, — jegyzé meg Bronsfield hadnagy, — ez a 
hely pontosan meg van határozva: 27° 7' északi szélesség, 
41° 87' nyugati hosszúság.

— Jól van, Bronsfield úr, — iriondá a kapitány, — engedői
mével, kérem, vágassa el a zsinórt.

Előhoztak egy erős úszó horgonyt, melyet egy köteg kákával 
megerősítettek, ehhez kötözték a zsinór végét, úgy hogy az a 
jobbra-balra himbáló hullámokon lebegve jelezhette a helyet.

' Ebben a pillanatban jelentette a gépmester, hogy indulhat
nak. A kapitány megköszönte a jelentést, megadta észak-észak
kelet felé az irányt ; a korvette egyet kanyarodott s hatalmas 
gőzerővel szelte a hullámokat, egyenesen a s.-franciscoi öbölnek 
véve irányát. Reggeli három óra volt.

Kétszázhúsz mérföldnvi utat megtenni a Susquehannának 
gyerekjáték volt. Harminczhat óra alatt megtette és deczember
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14-dikén délután 1 óra 27 perez alatt a s.-franciscoi kikötőben 
horgonyt vetettek. Midőn a s.-franciscoiak meglátták az állami 
tengerészet hajóját összezúzott hajóorrával és eltört árboczával, 
olyan sietve közeledni, a tömeg kíváncsisága tetőpontra hágott. 
Sűrű tömeg verődött össze a kikötőben s várták, hogy partra- 
szálljanak.

Miután horgonyt vetettek, Blomsberry kapitány és Brons- 
field hadnagy egy nyolezevezős csónakba szállottak, mely őket 
csakhamar partra szállította.

Kiugrottak a partra.
— Hol a táviróhivatal? — kérdezték, a nélkül, hogy az ezer 

sóvárgó kérdésre feleltek volna.
A révkapitány maga vezette őket a táviróhivatalba a kiván

csiak rengeteg tömegének közepette.
Blomsberry és Bronsúeld beléptek az irodába, a tömeg az 

ajtóig tolongott.
Néhány pillanat múlva négy példányban fogalmaztak egy 

sürgönyt és elindították:
1. a tengerészeti hivatal titkárának, Washington,
2. a Gun-club alelnökének, Baltimore,
В. az érdemes Maston J. T.-nak Longs-Peak, Sziklahegy,
4. a Cambridge! Observatorium aligazgatójának, Massa- 

chusets.
Szóról-szóra ez volt a tartalmuk:
«Deczember 12-dikén, délelőtt egy óra és tizenhét perczkor 

a Columbiád lövege 27° 7' északi szélesség és 41° 37' nyugati 
hosszúság alatt a Csendes-tengerbe zuhant. Intézkedjenek. 
Blomsberry, a Susquehanna kapitánya.»

Öt perez múlva tudta egész S.-Francisco városa az újságot. 
Esti hat óra előtt az Uniónak minden városa tudta a katasztró
fát. Éjfél után tudta egész Európa a kábel útján az amerikai 
nagy vállalat eredményét.

Elengedik annak a hatásnak az ecsetelését, melyet ez a vá
ratlan megoldás keltett mindenfelé.

A tengerészeti hivatal titkára a sürgöny vétele után rögtön
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azt táviratozta, hogy a Susquehanna várjon a s.-franciscoi ki
kötőben, folytassa a fűtést. Éjjel-nappal készen álljon az el
vitorláz ásra.

A Cambridge! Observatorium rendkívüli választmányi ülést 

tartott, kedélyesen megbeszélte az ügyet, a mi főképpen jellemzi 

ezt a tudós társaságot.

A Gun-clubban valóságos felfordulást okozott a távirat. 
Minden tüzér odagyűlt. Éppen akkor olvasta fel az érdemes 
Wilcome azt az elsietett jelentést, melyben Belfast és Maston 
jelentették, hogy a löveget az óriási teles koppal észrevették. 
A jelentésben továbbá az is állott, hogy a löveget a hold vonzó 
ereje lekötötte s most a naprendszernek egyik alsórendű bolygó
jaként szerepel.

Mi tudjuk a dolgok valódi állását. Midőn pedig Blomsberry 
távirata megérkezett, mely a Mastonéva] oly homlokegyenest 
ellenkező tartalmú volt : két párt alakult a Gun-club kebelében. 
Egyfelől azoknak a pártja, a kik a löveg lehullását, vagyis az 
utasok visszatérését hitték; másfelől azoké, a kik szívósan ra
gaszkodtak a longs-peaki észleletekhez s a Susquehanna” kapi
tányának a jelentését tévedésnek minősítették. Ez utóbbiak a 
löveget csupán meteornak tartották, holmi bolygó testnek, mely 
alázuhantában a korvette előrészét összezúzta. Következteté
seikre nem igen volt mit válaszolniok, mert a nagy gyorsaság 
miatt nem figyelhették meg jól s a Susquehanna kapitánya meg 
a tisztek egészen jóhiszeműleg csalódhattak. Egy érv mégis tá
mogatta állításukat ; ha a löveg valósággal visszaesett a földre, 
akkor csak a 27° északi szélesség alatt történhetett és — ha a 
lefolyt időt és a földnek tengelye körül való forgását számba 
veszszük — a 410 és 42° nyugati hosszúság között.

Bármint áll is a dolog, a Gun-club egyhangúlag elhatározta, 
hogy a kapitány bátyja, Blomsberry, Bilsby és Elphiston őrnagy 
haladéktalanul utazzanak S.-Franciscóba és tegyék meg arra 
nézve az intézkedéseket, hogy a löveget a tenger fenekéről fel
húzzák.

Ezek a férfiak ügybuzgósággal telve keltek útra, egy pilla-
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natot sem vesztegetve el ; a vasút, mely nemsokára egész Közép- 
Amerikát be fogja hálózni, St.-Louisba szállította őket, hol 
gyors-postakocsik vártak rájuk.

Csaknem ugyanabban a pillanatban, midőn a tengerészeti 
hivatal titkára, а 0ип-с1цЬ alelnöke és az Observatorium al
igazgatója S.-Franciscóból megkapták a táviratot : állotta ki 
az érdemes Maston J. T. egész életének legizgalmasabb kedély- 
hullámzásait, még akkor sem volt izgatottabb, mikor hires 
ágyúja ketté repedt — ez az izgalom most is csaknem életébe 
került.

Emlékszünk még arra, hogy a Gun-club titkára a löveg fel
repülése után néhány perez múlva — még pedig csaknem oly 
nagy gyorsasággal, mint a löveg — a Longs-Peakbe, a Szikla
hegyre sietett. A Cambridge! Observatorium igazgatója, a tudós 
Belfast, kisérte őt. Mikor a két jó barát odaért, úgy nagyjában 
berendezkedtek s azóta óriási teleskopjuknak magaslatát nem 
hagyták el.

Tudjuk, hogy ez á teleskop olyan szerkezetű reflektor volt, 
melyet Angolországban «Front siew»-nek hívnak.

Szerkezetéhez mérten a szemlélet alá eső tárgyaknak csak 
egyszeri fénytörést kellett szenvedniök s így tisztábban lát
szottak.

így Mastonnak és Belfastnak a teleskop felső részén kellett 
észleléseiket megejteniük, nem az alsó részen. Mesterileg könnyű 
oldal-lépcsőn jutottak fel oda, hol a 280 lábnyi mélységű fém- 
teleskop szája nyílt, annak alsó végén volt a fémtükör.

A keskeny párkányon tartózkodott a két tudós> átkozva a 
napot, mely a holdtól őket megrabolja, meg a felhőket, melyek 
éjjel makacson eltakarják azt előlük.

Mekkora volt tehát örömük, midőn deczember 5-dikén észre
vették azt a kocsit, mely barátjaikat a világűrbe szállítja! Erre 
következett a vastag tévedés, midőn tökéletlen megfigyeléseik
nek alapján azt az első téves sürgönyt menesztették világgá, 
hogy a löveg a holdnak holdjává lett, s a hold körül kering vál
tozatlan pályáján.



Ettől a pillanattól kezdve többé nem látták a löveget, a mi 
annál könnyebben megérthető, mert a löveg akkor a holdnak 
láthatatlan fele körül haladt. Ámde midőn a látható felére kel
lett jutnia, a felfortyanó természetű Maston J. T.-nak s éppen 
olyan türelmetlen társának bámulatos vala a türelmetlensége. 
Az éjszakának minden pillanatában azt hitték, hogy a löveget 
megláthatják és még sem látták meg! E miatt szüntelenül ve
szekedtek egymással, a leghevesebb szóviták kerekedtek. Ha 
Belfast azt állította, hogy a löveget nem lehet látni, Maston J. T. 
azt erősítgette, hogy tisztán lebeg a szemei előtt.

— Az a mi lövegűnk! — kiáltott fel Maston újra meg újra.
— Nem, — viszonzá Belfast, — lavina az, mely a hold egyik 

hegyéről omlik le!
— No, hát holnap meglátjuk!
— Nem, többé nem látjuk meg! A tágas űrben kalandoz.
— De meglátjuk!
— Nem!
És ilyen pillanatokban, midőn jégesőként pattogtak alá a 

felkiáltások, a Gun-club titkárának ismert hevessége állandóan 
veszélylyel fenyegette az érdemes Belfastot.

Az együttműködés nemsokára lehetetlen lett volna ; de egy 
váratlan esemény végét vetette az örökös szóvitának.

A deczember 14-dikéről 15-dikére menő éjjel a két engesztel
hetetlen barát a hold tányérának szemléletébe vala elmerülve. 
Maston J. T., mint mindig, úgy most is megsértette a tudós 
Belfast, a ki most szintén ingerült volt. Ezredikszer erősítgette 
a Gun-club titkára, hogy éppen most látta a löveget, azt is 
hozzá téve, hogy reá ismert az ablakon kikukkanó Ardan Mihály 
arczára. Érveit oly kézmozdulatokkal kisérte, hogy tekintve 
fenyegető kampóját, nyugtalanítókká váltak.

Ebben a pillanatban — esti 10 órakor — megjelent Belfast 
szolgája a párkányon és átnyújtott egy táviratot. A Susque
hanna kapitányának a sürgönye volt.

Belfast feltépte, elolvasta és felkiáltott.
— «Hm?» — kérdé Maston «Г. T.
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TAKSA ELTŰNT A RENGETEG CSŐBEN.

— A lő vég!
— Nos?
— Visszahullott a földre!
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Ismét egy felkiáltás, aztán egy ordítás volt reá a válasz.
Belfast társa felé nézett. A szerencsétlen túlságosan előre

hajolva a teleskop párkányára, eltűnt a rengeteg csőben, 280 láb- 
nyira zuhant alá. Belfast ijedten rohant a teleskop szájához.

Maston J. T. ércz-kampójával fennakadt a teleskop egyik 
keresztrúdján. Rettenetesen ordított.

Belfast segítségért kiáltott. Szolgák siettek oda, kötelet eresz
tettek le s azon felkapaszkodott a Gun-clubnak vigyázatlan 
titkára. Nem történt semmi baja.

— Hm! — mondá, — szinte eltörtem a tükröt!
— Meg is kellett volna fizetnie! — volt rá a szigorú válasz.
— És az az átkozott löveg lehullott? — kérdé Maston J. T.
— A Csendes-tengerbe!
— Menjünk oda.
Negyedórával utóbb a két tudós útban volt a Szikla-hegyről 

lefelé, s két nap múlva Gun-clubbeíi barátaikkal egy időben 
megérkeztek S.-Franciscóba, minekutána öt lovat holtra nyar
galtak.

Elphiston, Blomsberry, Bilsby már eléjük rohantak.
— Mit csináljunk? — kiálták.
— Húzzuk ki őket, — viszonzá Maston, — még pedig minél 

előbb!

HUSZONKETTEDIK FEJEZET.

A kiszabadítás.

Azt a helyet, a hol a löveg elsülyedt, pontosan ismerték. 
De nem volt szerszám ahhoz, hogy megfogják, s a tenger fel
színére húzzák. Azokat előbb ki kellett eszelni, aztán meg
készíteni. Az amerikai mérnököknek ez csak gyermekjáték volt. 
Hahogy horog és gőzerő áll rendelkezésökre, bíztak abban, hogy 
a löveget újra felszínre hozzák súlyának daczára, mely egyéb
iránt a körülötte levő víz miatt úgyis csökken.

Ámde nem volt elég, hogy felhúzzák, hanem gyorsan is kel
lett cselekedniök. Akkor remélhetik, hogy életben találják még.
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— Úgy van, — mondogatá Maston szünetlenül oly biza
lommal, hogy az mindenkire ráragadt, — a mi barátaink ügyes 
emberek ; bizonyára nem estek úgy le, mint holmi tökfilkók. 
Élnek ők még, de sietnünk kell, hogy feltalálhassuk őket. 
Élelmiszer és víz dolgában nem szorulnak meg. Hosszú időre 
van nekik készletben. Hanem levegő! Abból hamar kifogynak. 
Azért hát gyorsan . . . gyorsan!

Gyorsan is intézkedtek. A Susquehannat az új rendeltetésre 
fölszerelték, gépeiket is alkalmasakká tették arra a czélra. 
A löveg csak 19,250 font súlyú volt, oly súly ez, mely csekélyebb 
vala az Atlanti-oczeánon átvivő kábel súlyánál, melyet éppen 
így emeltek ki. Az egyedüli nehézség abban állott, hogy sima 
falai nehezen akadhattak belé bárminemű kampóba.

E czélból Murchison mérnök, a ki nyomban S.-Franciscóba 
jött, önműködő óriási horgonyokat készíttetett, melyek ha erős 
fogaikkal a lövegbe kapaszkodnak, többé nem eresztik el. 
Parafa-ruhákat is készíttetett, melyeket a búvároknak kellett 
felölteniök, hogy a tenger fenekét felkutathassák. Hasonló
képpen a Susquehanna fedélzetén is fölállíttatott egy igen 
elmés, összesajtolt légtartalmú készüléket. Üreges tartók voltak, 
melyeket víz segélyével bizonyos edényekben nagy mélységbe 
alá lehetett ereszteni. Efféle készülékek S.-Franciscóban is 
éppen készletben valának, mert ott egy tengeralatti töltés 
készítésére használták. Szerencsére, hogy készen voltak, mert 
előállításuk nagy időbe került volna.

És mégis, e kitűnő készülék és közreműködők lángelméje 
daczára sem látszott egyáltalában biztosnak a művelet sikere. 
Mennyi bizonytalan eshetőségre lehetett számítani abbéli 
fáradozásuknak közepette, hogy a löveget húszezer láb mély
ségből felhúzzák! És akkor, ha esetleg felhúzzák a víz föl
színére, hogy állhatták vájjon ki az utasok azt a rettenetes 
lökést, melynek csökkentésére talán a húszezer lábnyi mély víz 
sem volt elegendő?

Végül is a lehető leggyorsabban kellett hozzá látniok a 
munkához. Maston J. T. sürgette éjjel-nappal. Kedve szottyant
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arra is, hogy felölt! a búvár-öltönyt, a lég-készüléket megpró
bálja, hogy merész barátjainak a sorsa felől valamit megtudjon.

És mégis elmúlt öt nap, ámbátor a legnagyobb sietséggel 
készítették a gépeket, s az állam a Gun-clubnak igen nagy 
összeget bocsátott rendelkezésére ... öt év... öt század! Csak 
ekkor készültek el. Ez alatt az idő alatt az általános érdeklődés 
tetőpontra hágott. Az egész világ telve volt sürgöny-váltással. 
Barbicane, Nicholl és Ardan Mihály megmentése nemzetközi 
ügy volt. Mindazok az államok, a melyek aláírtak volt a Gun- 
club felszólítására bizonyos összegeket, részt vettek az utasok 
megmentésének ügyében is.

Végre a lánczokat, a lég-kazánokat, az önműködő horgokat 
a Susquehanna fedélzetére szállították. Maston, Murchison, s a 
Gun-club követei kabinjaikban voltak. Minden indulásra készen 
állott.

Deczember 21-dikén, esti 8 órakor, átható hideg és észak
keleti szél mellett elindult a kor vette. S.-Francisco összes lakos
sága a kikötőben tolongott, tele izgatottsággal, mégis némán 
takarékoskodva a hurrah-kal majd akkorra, ha visszatérnek.

A gőzerőt a végsőig fokozták, szörnyű sebességgel röpült ki 
a hajó a kikötőből.

Nem szükség a fedélzeten levő utasok, tisztek és hajós
legények beszélgetése tárgyáról megemlékeznem : egij gondo
lat ja volt mindenkinek, ugyanaz a részvét dobogtatta meg 
mindenkinek a szívét.

Míg ők segélyökre sietnek: vájjon mit csinálnak Barbicane 
és társai? Mi történt velők? Tehettek-e merész kísérletet mene
külésökre? Senki sem tudta megmondani. Tényleg nem volt 
semmi segítő eszközük. Két lieure alant a vízben, ércz-börtönbe 
zárva kárbaveszett volna a foglyok minden fáradozása.

Deczember 23-dikán reggeli 8 órakor, gyors haladás után 
meg kellett a Susquehannak a szerencsétlenség színhelyére 
érkeznie. Tizenkét óráig kellett még vámiok, hogy pontos föl
vételt eszközölhessenek. A horgonyt, melyre a zsinór végét 
kötötték, még''nem találták meg.
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Tizenkét órakor Blomsberry kapitány és tisztjei a Gun- 
club képviselőinek a jelenlétében megcsinálták a számadatokat. 
Egy pillanatig kínos feszültség fogta el mindnyájokat. Pontos 
meghatározás szerint a Susquehanna nyugatra néhány pilla
natnyi távolságra volt attól a helytől, hol a löveg a hullámok 
között eltűnt.

A korvettet tehát éppen arra a helyre irányították. Tizenkét 
óra után 47 perez múlva észrevették a horgonyt. Ép volt és 
bizonyára csak kevéssé változtatta meg a helyét.

— Végre! — kiáltott fel Maston J. T.
— Hozzá kezdjünk? — kérdé Blomsberry kapitány.
— A nélkül, hogy csak egy pillanatot is elvesztegetnénk, — 

viszonzá Maston.
Intézkedéseket tettek, hogy a korvette lehetőleg mozdulat

lanul álljon.
Mielőtt a löveg felhúzásához láttak volna, Murchison elnök 

előbb a löveg helyzetét akarta kipuhatolni a tenger mélyében. 
A földalatti készülékeket, melyek e czélra valók voltak, meg
töltötték levegővel. E gépek kezelése veszélylyel jár. Mert 
20,000 láb mélységben a felszín alatt s oly rendkívüli nyomásnak 
kitéve, repedés, robbanás állhat be, melynek rettenetes követ
kezményei lehetnek.

Maston J. T., Blomsberry és Murchison mérnök nem tövédve 
a veszélylyel, a légkamrákba mentek. A pallón álló kapitány 
vezette a munkálatot, készen tartván a lánczot leeresztetni, 
vagy felhúzatni az első jeladásra. A csavart megeresztették és a 
gépek összes erejét arra fordították, hogy a lánczot lecsavar
gassák ; arra is alkalmassá volt az téve, hogy a készüléket rögtön 
felhúzza.

Délután egy óra huszonöt perczkor megkezdődött az alá- 
ereszkedés és a légkamra, víztartói által aláhúzatva eltűnt a 
tenger fölületéről.

A fedélzeten levő tisztek és hajóslegények kétszeres aggo
dalmat állottak ki: a lövegben és a lég kamrában levők sorsa 
miatt.
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Ez utóbbiak önmagukról megfeledkezve, a nyílások ablakai
hoz bilincselve vizsgálták a mélység vizét.

Igen gyorsan haladtak alá. Két óra tizenkét perczkor Maston 
társaival a tenger fenekén volt. Dehát egyebet nem láttak 
pusztaságnál, melynek sem faunája, sem flórája nem volt. Erős 
reflektorokkal fölfegyverzett lámpásaik fényénél a vízrétegeket 
meglehetős nagy távolságra beláthatták. Hanem a löveget 
sem nem látták, sem nyomára nem bukkantak.

A merész búvárok türelmetlenségét leírni nem lehet. Minthogy 
a búvárkészüléket a korvette-tel villamoscsengő kötötte össze, 
előre megállapított jelt adtak s a Susquehanna egy mérfölddel 
tovább haladt, a légkamra pedig nehány méterrel odább a 
tenger fenekén.

így kutatták végig a tenger fenekének síkját. Gyakran tév
útra vezette őket optikai csalódás, úgy, hogy a szívok vérzett 
belé. Itt egy szikla, amott holmi talajemelkedés úgy tűnt fel 
előttük, mint a sóvárgva keresett löveg. S ha aztán tévedésükről 
meggyőződtek, bátorságuk csökkent.

— De hát hol vannak? hol lehetnek? — kiáltott föl Maston.
A szegény ember hangosan kiáltozta Nicholl, Barbicane, 

Ardan Mihály nevét, mintha szerencsétlen barátja az áthatol
hatatlan környezetben meghallhatták volna.

Ily körülmények között a kutatás addig tartott, míg a 
romlott levegő a búvárokat kényszerít ette, hogy visszatérjenek.

Este hat óra tájban kezdődött a felszállás és éjfélig 
tartott.

— Holnap tovább megyünk, — mondá Maston J. T., — 
midőn a korvette fedélzetére kilépett.

— Jól van, — feleié Blomsberry kapitány.
— Más irányban.
— Értem.
Maston J. T. nem kételkedett a sikerben, de társai, kikben 

nem tartotta a lelket az első felbuzdulás, már fontolóra vették 
a vállalat minden nehézségét. A mit S.-Franciscóban könnyűnek 
tartottak, az az oczeán hátán megvalósíthat!annak mutat-
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A LÉGKAMRA ELTŰNT A TENGERBEN.
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kozott. A sikertelenségről mindinkább meggyőződtek, s még 
csak valami csodálatos véletlenben reménykedhettek, hogy a 
löveggel összetalálkoznak.

Verne: Utazás a hold körül, 14



Másnap, deczember 24-dikén, az előbbi nap nehézségei 
daczára újra hozzáfogtak a munkálathoz.

Egész napon át hiába keresgéltek. A tenger feneke üres volt. 
Deczember 25-dikén is így történt. Hasonlóképpen 26-dikán.

Kétségbeejtő helyzet vala, ha arra gondoltak, hogy e szeren
csétlenek 26 nap óta vannak a lövegbe zárva. Talán ebben a 
pillanatban fulladoznak, ha ugyan szerencsésen túlélték az alá
zuhan ás veszélyeit! Levegőjük kifogyott, s ezzel együtt bizo
nyára bátorságuk és reményük is.

— A levegőből meglehet hogy kifogytak, de bátorságukból 
soha! — viszonzá Maston J. T.

Két hosszú nap múlva, deczember 28-dikán a remény utolsó 
szikrája is kialudt. A megmérhetetlen tenger fenekén parány 
volt a löveg! Le kellett arról mondaniok, hogy megtalálják.

De Maston J. T. hallani sem akart róla. Nem akart a helyről 
elmozdulni a nélkül, hogy barátainak legalább a sírját lássa. 
Ámde Blomsberry kapitány nem maradhatott tovább ott, s az 
érdemes titkár minden ellenvetése daczára is ki kellett az indu
lásra a parancsot adnia.

Deczember 29-dikén délelőtt 9 órakor a Susquehanna észak
keleti irányban S.-Francisco felé el vitorlázott.

Tíz órakor, midőn a korvette csekély gőzerővel mintegy 
akarata ellen eltávozott a szerencsétlenség színhelyéről, a 
hajóslegények, a kik az árboczfákra felmásztak, hogy a tenger 
felszínét figyeljék, hirtelen felkiáltottak:

— Egy horgony keresztben a hajóval.
A tisztek a megjelölt irányba néztek. Távcsöveikkel föl

ismerték, hogy csakugyan a horgonyhoz hasonlít a jeladó 
tárgy, melylyel a kikötők folyó vizeit szokták jelezni. De külö
nös, az 5—6 lábnyira kiemelkedő horgony-féle csúcson zászló 
lengett. Ügy ragyogott a nap sugaraiban, mintha ezüst lemez
ből volna.

A kapitány, Maston J. T. s a Gun-club követei a pallóra 
siettek, s nézegették a hullámokon ringatózó tárgyat.

Lázas izgalommal nézte mindenik, de némán. Senki sem
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merte azt a gondolatot szavakba öltöztetni, a mely agyában 
felvillant.

A korvette két kábelnyire közeledett a tárgyhoz.
A legénységet borzalom töltötte el.
Az amerikai lobogó volt!
Ebben a pillanatban valósággal oroszlán-ordítás hallatszott. 

Az érdemes Maston J. T. úgy lezuhant a földre, mint egy tuskó. 
És megfeledkezve egészen arról, hogy karja helyett csak vas
kampója van, agyvelővel teljes koponya helyett csak ércz- 
lemezes gutta-percha ült a nyakán — iszonyúat csapott a 
homlokára:

— No de háromszoros marhák! Négyszeres tökfilkók! 
Ötszörös bárgyúk vagyunk mi mégis!

— Mi az? — kiáltának mindenfelől.
— Hogy mi?
— Beszéljen hát!
— Tökfilkók! — bőgött a rettenetes titkár — hát az, hogy 

a löveg csak 19,250 font súlyú.
— Nos?
— És hogy 56,000 font súlyú víz férne el benne, tehát szükség

képpen úszik a víz fölületén.
Jaj, s hogy megnyomta az érdemes férfiú ezt az «úszik a 

víz fölületén»-t. És igaza volt. Senki, úgy van, senki sem gondolt 
e tudós férfiak közül arra az alaptörvényre : hogy t. i. csekély 
faj súlya a löveget, minekutána a tenger fenekére sodródott 
az aláesés következtében, a természet törvénye szerint ismét 
fölhajtja a fölületre. Most pedig nyugodtan úszkál oda, hova a 
hullámok viszik . . .

Leeresztették a csolnakot. Maston J. T. és társai rohantak 
le. Az izgatottság tetőpontját érte el. Minden szív dobogott, 
míg a csolnak a löveg felé haladt. Élnek-e még vagy meghaltak? 
Élnek Barbicane és társai! ha a zászló kitűzése óta meg nem 
haltak.

Síri csend vala a csolnakban. Elszorult minden szív. Sze
meikre homály borult. A löveg egyik ablaka nyitva volt, a

14*



keretben maradt üvegdarabok arra mutattak, hogy az ablakot 
betörték. És a nyílás most 5 lábnyira volt a tenger felszínétől. 

A csolnak odaért. Maston J. T. a bezúzott ablakhoz rohant . . . 
Ebben a pillanatban vidám, harsány hangot hallottak. 

Ár dán Mihály kiáltá diadalmasan :
— Barbicane, mindkét részen fehér.
Barbicane, Ardan ^íihaly es Nicholl — — — — —

dominóztak.

BEFEJEZÉS.

Emlékszünk arra a kimondhatatlan érdeklődésre, melynek 
középpontjai valának utasaink elindulásuk alkalmával. Ha 
vállalatuk kezdetén oly nagy izgatottságba hozták az ó- és 
új-világ lakóit, minő lelkesedéssel kellett fogadni őket vissza
térésük alkalmával? Vájjon nem fog-e a Florida félszigetére 
tóduló kíváncsiak milliója a nagylelkű kalandosok elé sietni? 
Vájjon az idegenek légiója, kik a szélrózsa minden tájáról el
jöttek, Amerika földjét elhagyják-e, mielőtt meglátták volna 
Barbicanet, Nichollt és Ardan Mihályt? Nem, és a közönség 
szenvedélye legyen olyan nagy, mint minő maga a vállalat volt. 
Olyan embereket, a kik a földtekét elhagyták, s a világűrben 
tett rendkívüli utazás után visszatértek, kétségen kívül úgy 
kell fogadni, mint hajdanában Illés prófétát, mikor a földre 
visszaszállott.

Az volt az általános kívánság, hogy őket előbb lássák, 
azután hallják.

Ennek* a kívánságnak az Unió összes lakosai nemsokára 
megérték teljesedését.

Barbicanet, Ardan Mihályt, Nichollt és a Gun-club követeit 
visszatértük alkalmával leírhatatlan örömrivalgással fogadták 
Baltimoreban. Barbicane útinaplója nyomásra készen állott. 
A New-York-Herald oly összegen vásárolta meg a kéziratot, 
melyet eddig még nem ismernek, de a mely rengeteg nagy
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A CSOLNAK ODA ÉRT.

lehetett. Annyi tény, hogy a mikor ebben a lapban közölték 
«Az utazás a hold körüb-t, öt millió példányban jelent meg a 
lap. A visszatérés után harmadnapra a kirándulásnak leg-



apróbb részleteit is ismerték. Még csak az volt hátra, hogy ez 
emberfeletti vállalatnak a hőseit szemtől-szembe láthassák.

Barbicanenak és társainak a megfigyelései a hold körül, 
módot nyújtottak nekik arra, hogy a hold állapotáról eddig 
fölállított elméleteket összehasonlítva megbírálják. Ezek a 
tudósok közvetlenül és egészen sajátságos körülmények között 
figyelték meg a holdat. Most már tudták, hogy a hold képző
déséről, eredetéről, lakhatóságáról eddig nyilvánosságra hozott 
elméletek közül melyiket kell elvetniük, és melyiket meg
tart aniok. Múltjának, jelenének és jövőjének legmélyebb titkaiba 
pillantottak bele. Minő ellenvetéseket is tehettek volna olyan 
lelkiismeretes megfigyelők állításaira, a kik nem is egészen 
negyven kilométernyiről látták a csodálatos Tycho hegyét, a 
holdnak sajátságos hegyrendszereit? Mit válaszolhattak volna 
ezeknek a tudósoknak, a kik belemélyedtek tekintetükkel a 
Plato circus mélységeibe! Állíthattak-e e vakmerő férfiak elle
nében valamit, a kik vállalatuknak változó mozzanataiban 
a holdnak láthatatlan feléig jutottak el, melyet emberi szem 
még sohasem látott? Fel valának jogosítva arra, hogy a hold 
ismeretének határait kijebb terjeszszék, mi által a hold világa 
új alakot öltött, mint Couvier után az ősvilág állatának váza ; 
állíthatták: ilyen volt a hold, lakható világ, melyen előbb volt 
élet, mint a földön! Ilyen a hold, lakhatatlan és most üres 
világ.

A Gun-club tagjai egyletük leghíresebb tagjának és két 
barátjának visszatérése alkalmából tiszteletűkre díszlakomát 
akartak rendezni, ámde hozzájuk méltó diadalútnak kellett 
ez útnak lennie, méltónak az amerikai néphez, és oly szabású
nak, hogy az Unió minden lakója személyesen vehessen részt 
abban. Az államvasutaknak minden nagyobb állomását egy
mással külön sínpárral kötötték össze. Aztán minden pálya
udvaron ugyanazokat a lobogókat tűzték ki, s ugyanolyan 
díszítményekkel ékesítették föl, egyforma asztalokat csinál
tattak és egyformán terítették föl. Egy bizonyos órára, mit 
sorjában kiszámítottak s villamos, másodpercznyi pontos
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órákkal jelentettek, meghívták a népet, hogy üljenek le a dísz
lakomához.

Négy napon át, január 5-dikétől 9-dikéig beszüntették az
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állam vasutakon a forgalmat, mint vasárnapokon szokott tör
ténni, s így mindenütt nyitva állott a pálya.

Csak egy mozdony, még pedig a legnagyobb sebességű, 
meg egy díszkocsi közlekedhetett ezeken a napokon.

A mozdonyon, melyen csak egy gépésznek s egy fűtőnek 
volt helye, a Gun-club tiszteletreméltó titkára különös kegyből 
helyet foglalhatott.

A díszkocsit külön a Barbicane elnök, Nicholl kapitány 
és Ardan Mihály használatára szánták.

A gépész füttyére a /mrm/i-окпак és Tnp-eknek, s az ame
rikai nyelv csodálkozást kifejező összes természeti hangjai
nak elzúgása közepeit elindult a vonat a baltimorei állomás
ról. Órán kint 80 lieu utat tett meg. De hát mi volt ez ama se
bességhez képest, melylyel a három hős a Columbiádból ki
röpült?

Egyik városból a másikba robogtak, a népet a díszlakomáknál 
találták, s ugyanazok a kiáltások, tetszés-nyilatkozatok fogadták 
őket. így járták be az Unió nyugati felét: Pensylvániát, Con- 
nectikutot, Massachusets-t, Vermont-t, Maine-t és New-Braun- 
schweigot ; észak és nyugat felé New-Yorkot, Ohiot, Michigant 
és Wisconsint; aztán visszafelé délre Illinoist, Missurit, Arkan- 
sast, Texasi és Luisianat; délkeletre Alabamat és Floridát ; 
aztán megint fölfelé vették útjokat Georgián, a két Virginián, 
Indiánon át ; végül Washington állomást érintve vissza Balti- 
moréba. Ez alatt a négy nap alatt elmondhatták magukról, 
hogy Amerika Egyesült-Államai egy óriási díszlakomán ugyan
azzal a hurrah-val üdvözölte őket.

Ez a megdicsőít és méltó vala a három hőshöz. A mythikus 
korban őket a félistenek közé sorozták volna.

És most vájjon ennek, az utazások történetében páratlan 
vállalatnak lesz-e valami gyakorlati eredménye? Fognak-e 
valaha a föld és hold között egyenes összeköttetést létesíteni? 
A földet és az eget köti-e össze valaha rendes útvonal? Fognak-e 
egykor egyik bolygóról a másikra: A Jupiterről a Mercurra, 
később egyik csillagról a másikra : a sarkcsillagról a Sinusra
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utazni? Fölkereshetik-e valaha azokat a napokat, melyek az ég 
boltozatán hemzsegnek?

Ezekre a kérdésekre még nem lehet felelni. Ámha az angol
szászok vakmerő lángelméjét ismerjük, senki sem csodálkozik 
azon, hogy az amerikaiak megkísérlették, hogy Barbicane elnök 
vállalatának hasznát vegyék.

így nemsokára híre kerekedett az utasok visszatérte után, 
hogy a közönség határozottan érdeklődéssel fogadott egy fel
hívást, mely így szólott: «Csillagok között létesítendő közlekedési 
nemzeti részvénytársaság» alakult száz millió dollár alaptőkével, 
százezer részvény á 1000 dollár. Ennek a részvénytársaságnak 
elnöke Barbicane, alelnöke Nicholl kapitány, gazdasági titkára 
Maston J. T., forgalmi igazgatója Ardan Mihály.

S mivelhogy amerikai szokás mindenről előre gondoskodni, 
még az esetleges bukásról is : csődtömeggondnokká megválasz
tották az érdemes Trollope Harryt, és ügyvéddé Dayton 
Francist.

dipТАК

Verne: Utazás a hold körül. 14a
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