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T e r m é k v a s  G r ö n l a n d b a n .  —  A 
londoni geológiai társulat 1871.  no
vember 8-án tartott ülésén a kopen- 
hágai britt követségnek egy jelentése 
olvastatott fel, mely tudatja, hogy egy 
svéd tudományos expeditió, mely csak 
legközelebb tért vissza Grönland 
partjairól, számos meteorszerű vas
tömböt hozott magával, melyek ott a 
sziklatalaj fölszinén találtattak. Azon 
érdekes eszmecseréből, mely ezen 
közleményhez fűződött, a következő
ket adjuk. Dávid F o r b e s ezen vas
tömböket már régebben Stockholm
ban vizsgálta meg. A legelső példá
nyokat még a múlt évben fedezte fel 
és hozta el Grönlandból a svéd sark
vidéki exp ed itió ; míg az 1871-ik évi 
expeditió már húsznál is több darabot 
hozott magával, melyek között kettő 
rendkívül nagy. A legnagyobb darab, 
mely 49000 svéd fontot (közel 427  
vám-mázsát) nyom, s legnagyobb ke
resztmetszetének fölülete 42 négyszög
láb, a stockholmi k. akadémiában van 
elhelyezve ; míg a nagyságára nézve 
ezután következő darab, melynek súlya 
k. b. 183 vámmázsa, a kopenhágai 
muzeumnak ajándékoztatott. E vas 
közel 5 %  nickelt tartalmaz ; étetve 
pedig a meteorvasra jellemző rajzokat 
(Widmánnstátten-féle alakokat) mu
tatja. —  A tömbök a fölszínen, köz
vetlen a bazaltnemű kőzeteken hever
nek , s látszólag már eredetileg eme 
kőzetekbe voltak beágyazva. Gondo
sabb vizsgálat folytán nem csak az 
derült ki, hogy a bazaltban oly apró 
fém-vas darabkák lelhetők, melyeknek 
vegyi szerkezete a nagy vasdaraboké- 
vel tökéletesen m egegyez , hanem  
hogy megfordítva némely nagyobb 
vasdaráb belsejében meg apró bazalt 
zárványok találhatók. —  Ezek folytán 
N o r d e n s k j ö l d  tanár abban a vé
leményben van, hogy e vasdarabok

oly aérolithek gyanánt tekintendők, 
melyek a megolvadt bazalttömegbe 
még a bazalt kitörése alkalmával hul
lottak. Feltűnő jelenség, hogy e vas
darabok, mióta a múzeumokban el
helyeztettek, gyors bomlást szenved
nek. Rövid idő alatt apró darabokra 
s végre finom porrá oszlanak szét. —  
M a s k e l y n e  constatálta, hogy a 
British muzeum már kapott e vasból 
nehány darabot; a szétmállás ellen 
pedig oly módon sikerűit ezeket m eg
óvni, hogy a darabokat kissé megme
legítvén, vízmentes alkoholban felol
dott shellakból álló firnisz-szel vonták 
be. Hogy vájjon valóban meteor-ere- 
detűek-e?, azt, véleménye szerint, 
csak az által lehetne kifürkészni, ha a 
bazalt a vastömböktől távol eső helye
ken is megvizsgáltatnék. —  R a m s a y 
tanár megjegyzi, hogy azon feltevés 
alapján, mely szerint a földnek erede
tileg részben fémnemű a m agva, azt 
is el lehetne gondolni, hogy a kitörő 
izzófolyós tömegek véletlenül termék-

i vasat is hoztak magukkal a fölszínre.
( Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. 1871.

, N r .  16.) —
S z ín m á s í t ó  b o r o s t y á n k ő . — 1869- 

ben a palermói osztrák konsuí a bécsi 
muzeumnak egy darab borostyánkövet 
küldött, mely a Simeto torkolatánál 
Catania mellett a tengerből halászta
tok ki s kék színe miatt mindenki 
előtt feltűnt. —  A darab egyik olda
lán még meg van a homályos kéreg, 
másik oldalán törésfelületek s egy na
gyobb sík, csiszolt lap van. Átmenő 
világosságban az ásvány mézsárga, 
mint a közönséges, átlátszó borostyán
kő, de a ráeső világosságban kéknek 
látszik s e mellett kissé homályos. Ha 
a háttér sötét, úgy ráeső világosság
ban csak a kék szín látszik, míg ha a 
háttér fehér, mindkét szín egyszerre* 
tűnik e l ő ; a vastagabb helyeken a
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kék, a vékonyabbakon a mézsárga szín. 
A kéregréteg .azonban kivételt képez, 
mert az sohasem látszik más mint 
mézsárga színben. —  A tünemény 
még feltűnőbb lesz, ha színes fényt 
bocsátunk reá. Ha napvilág vagy di- 
rect napfény esik sárga üvegen át, s a 
borostyánkő ezen sárga fénynek téte
tik k i , az tiszta sárgának látszik s e 
mellett teljesen tiszta és világos; ép
pen így teljesen világos marad, ha 
veres fénynek tétetik ki, mely réz- 
oxydul üvegen megy keresztül, to
vábbá, ha zöld üveget alkalmazunk; 
ha azonban a fényt kék üvegen bo
csátjuk át, akkor az egész borostyánkő 
egyszerre teljesen megváltozva néz ki. 
Homályos a kéregréteg kivételével, 
mely átlátszó marad mint előbb. A 
homályos tömeg pompás almazöld 
színt mutat. A hirtelea elhomályoso- 
dás a kék fény belépténél igen m eg
lepő, s oly benyomást gyikorol, mint 
ha a borostyánkőben finoman elosztó
dott por hirtelen sárga fénynyel kez
dene világítani. A borostyánkődarab 
e szerint egy igen erősen színmásító 
anyagból s egy kéregrétegből áll, mely 
nem színmásító (fluorescáló). (Mine- 
ralogische Mittheilungen.) G. B.

H o n n a n  e r e d  a  f ü s t k o v a r c z  

s z í n e z e t e ?  —  Az 1868. augusztus 
havában Úri kantonban a Tiefen- 
gletscheren kristály barlangra akadtak, 
mely eddigelé a sötétfekete hegyi-je- 
gőczöknek, úgynevezett morionoknak 
legnagyszerűbb lelhelyét képezi. F e l 
i e n  b e r g  számítása szerint az ebben 
a barlangban talált fekete kristályok 
súlya 300  mázsát nyom. F e l i e n -  
b e r g  a legszebb példányokat egyen
ként ismerteti hosszaság, kerület, súly 
és egyes eltérő sajátságaik szerint. 
Hogy némi fogalma legyen az olvasó
nak a nagybecsu leleményről, néhá
nyat nem tartunk érdektelennek köze
lebbről ismertetni.

1) Az úgynevezett Nagyapó hossza 
69, kerülete 122 centiméter*), súlya 
267 vám-font. Gyönyörű fekete szí

*) 100 centiméter »  38 bécsi hüvelykkel,

nezetű, tükörfényű pyramislapokkal, 
három-három váltakozó lap az ural
kodó ; egyik pyramislap régi törés ál
tal meg van sértve. A prisma élei igen 
tökéletes állapotban maradtak fenn.

2) Az úgynevezett K irály  hossza 
87, kerülete 100 centiméter, súlya 
255 font. Ez a legszebb és legépebben 
maradt példány mind hosszaságára, 
mind a prisma-lapok egyenértékére 
nézve. Sérülés nélkül levő pyramisai, 
tükröző lapjai, szóval aesthetikai töké
letessége és szénfekete színe által 
nem csak az együtt találtak, hanem 
valamennyi hasonlói között eddig e- 
gyedűl áll.

3) Az úgynevezett Vastag Károly 
hossza 68, kerülete 11 o centimeter, 
súlya 210 font. A pyramislapok sötét 
barna feketék, metsző élűek. A prisma, 
melyhez egy kis iker van nőve, kissé 
világosabb.

4) Az úgy nevezett Két csúcsos 
hossza 82, kerülete 71 centiméter, 
súlya 134 font. Ez valamennyi között 
a legsajátságosabb példány, a mennyi
ben rajta mind a két pyramis ki van 
fejlődve. A prisma annyira tökéletes, 
hogy sehol sem észlelhetni rajta a he
lyet, hol oda volt nőve.

5) és 6) Castor és Pollux  hossza 
72 illetőleg 71, kerüle 84 illetőleg 77 
centiméter, súlya 130 illetőleg 125 
font. Mindkét jegőcz hibátlan, korom 
fekete színű, pompásan fénylő lapok
kal, hajszálnyi vékony élekkel..

Ezen hat jegőcz részletesebben 
adott jellemzése elegendő leend arra, 
hogy a lelemény jelentőségét elismer
jük. Találtatott pedig 100 mázsa ca- 
binetpéldány és 200 mázsa csiszolásra 
és különféle ékszerekre alkalmazható 
darab. Ezen jegőczök legszebb pél
dányait B ü r k i F. úr vette meg és a 
berni muzeumnak adományozta.

Ily nagyszerű lelemény önkényte- 
lenűl arra a kérdésre terelte a tudósok 
figyelmét , hogy honnét eredhetett 
ezen jegőczök oly szép és oly jellemző 
színezete. Ezen kérdés megoldását 
Dr. F o r s t e r  tanár tűzte maga elé
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és vizsgálódásainak eredménye a kö
vetkezőkben összpontosul:

Egyszerű kísérlet által kitűnt, hogy 
a szín hevítés által eltűnik és a kris
tály tökéletesen átlátszó lesz. A sötét 
színezet tehát vagy szerves anyagoktól, 
melyek hevítés által megrontatnak, 
vagy pedig a tömecseknek a hevítés 
által eszközölt más elhelyezkedéséből 
eredhetett. Ezen utóbbi feltevés által 
a füst kovarczot, mint a hegyi jegőcz 
egyenanyagú, de más tömecselhelyez- 
kedésű (allotrop) változatát kellene 
tekintenünk. F o r s t e r  kísérletei ép
pen ezen két lehetség eldöntésére 
irányultak.

F o r s t e r  meghatározta a füst- 
kovarcz törési együtthatóját a legna
gyobb pontossággal, és a sűrűséget 
mind a még színes, mind pedig a már 
hevítés áltat színtelenített jegőcznél 
és azt találta: hogy a füstkovarcznak 
valamint törési együtthatója , úgy sű-

CSILLAGTAN ÉS 

(Rovatvezető : H

É j s z a k i  f é n y  f e b r u á r  4 - é n .  —  

Szándékunk Közlönyünk e rovatában 
figyelemmel kisérni mind azon tüne
ményeket, melyek a föld-, nap- és 
csillagphysikával összefüggenek és rö
viden megismertetni az ide vágó ész
leleteket , újabb nézeteket és elmé
leteket.

A színképi elemzés alkalmazása 
légtüneti és csillagászati tárgyakra 
oly hatalmas lendületet kölcsönzött 
a természettan ezen részének is, hogy 
most, úgy szólván, minden nap hoz 
valami újat. A spectroskop a csilla
gász kezében oly eszközzé vált, mely 
még mindig enged észlelni ott, hol a 
távcső már régen használhatlanná lett.

Több alkalommal volt már szó e 
füzetekben a sarkfény sajátságos tü
neményéről (I. kötet 278. 1., II. kötet 
406. 1., III. kötet 203. 1.), melynek 
tulajdonképpi lényegéről eddigelé  
még hypothesisünk sincs —  ámbár 
tudjuk, hogy kö^te és némely más

rűsége is tökéletesen azonos a hegyi 
kristályéval. Miután a színes és szín
telenített jegőcz sűrűségét egymással 
összevetette és azt találta, hogy a 
kettő közötti különbség- úgyszólván 
semmi, (csak az ötödik tizedesben tér
nek el) következik, hogy a szín a tö
mecsek helyzetváltoztatásából nem 
eredhet, mert változván a tömecsek 
helyzete, változnia kellene a sűrűség
nek is. Most tehát F o r s t e r  összes 
figyelmét a füstkovarczban levő fest- 
anyag meghatározására fordította és 
két izben is ismételt kísérletei mindig 
oda mutattak: hogy bizonyos nitrogén- 
és szénenytartalmú szerves anyagnak 
köszöni a hegyi kristály fekete színe
zetét. Hogy a nitrogéntartartalmú 
festanyag állati vagy növényi termény
ből származott-e és mily körülmények 
között, annak eldöntését a geológokra 
bízza. (Poggendorf*s Annáién, 1871,  
VI.). K ö z li: K— y.

METEOROLÓGIA, 

e 11 e r Á g o s t . )

tünemények között szoros kapcsolat 
van.

Pár napja majdnem egész Európá
ban és Afrika éjszaki partján ritka 
szépségű éjszaki fényt észleltek. —  A 
mi földrajzi szélességünk alatt a sark
fény már a ritkább tünemények so
rába tartozik és minél inkább közele
dünk az egyenlítő felé, annál ritkáb
ban mutatkozik ; úgy hogy Egyiptom
ban, hol ez alkalommal szintén látható 
volt, minden században csak egy pár
szor emelkedik a láthatár fölé. Itt 
Buda-Pesten sűrű felhők tették lát- 
hatlanná a f. évi február 4-iki éjszaki 
fényt, melyet Angliában , Német-, 
Olasz- és Törökországon kívül hazánk
ban is több helyütt észleltek és melyre 
nézve a különféle jelentések előttünk 
fekszenek.

Fölötte kívánatos ezen és hasonló 
természettüneményeknél, hogy mihél 
több oldalról jött észlelések fölött le
hessen rendelkezni; mert csak így si*.

Ásvány- 
és földtan.

Csillagtan és 
meteorológia.

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



io 8 APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Csillagtan és
meteorológia.

kerülhet a helyi és személyi befolyáso
kat kiküszöbölni. Társulatunk ország
szerte lakó tagjai, kik ily tünemények 
iránt érdekkel viseltetnek, szolgála
tokat tehetnének a tudománynak, ha 
észleleteiket felhasználás végett Köz
lönyünknek beküldenék:

Ez alkalommal csak három tag
társunk jelentése áll rendelkezésünk
re. Az egyik észlelő A n t  o 1 ik  K á 
r o l y  tanár úr Kassán, a másik D r. 
K i s s  A n t al úr Rozsnyón, a har
madik H o l u b y  J ó z s e f  lelkész úr 
Nemes Podhragyon , Trencsénme-i 
gyében.'

Miután a február 4-én észlelt éj
szaki fény ritk^ nagy intensitással lé
pett föl és az észlelők több oly meg
egyező körülményt hoznak fel, me
lyek a legközelebb lefolyt években 
észlelt és e Közlönyben leírt sarkfé
nyeknél nem mutatkoztak: örömmel 
közöljük a beküldött leírásokat.

A n t o l i k  K á r o l y  úr Kassán 
következőképpen írja le e tünem ényt: 
Az említett napon este 6*/4 órakor 
az egész égboltozat vörös fényben 
látszott, 6 3/ 4-kor fejlődött az ív a ke
leti láthatártól a nyugati láthatárig. 
Már akkor kezdődtek egyes fényesebb 
szalagok mutatkozni. A fényív vagy 
45°-nyi magasságig emelkedett, csak 
egyes helyei változtak különösen ke
let és nyugat felé. 7 y 2 órakor lát
szott a nyugati láthatáron egy sárgás
zöld, délfelé vonuló felhő. Különben 
az egész égboltozat rendkívül tiszta 
volt. 8 órakor az ív különösen a 
Cassiopeia csillagzata alatt ki volt 
fejlődve. E helyen mutatkozott azután 
egyszerre egy sárga gömbölyű felhő, 
mely 1 l/ 2 perez a latt, a láthatárt el
érte, útközben alakját hosszúra nyújt
va. 8 után a vörös fény már a ze- 
nithig ért. 8 y 2 órakor fejlődött a déli 
láthatár fölött egy másik ív. Az éj
szaki ív a Cassiopeia alatt vonult el, 
a déli ellenben az Oriont érintette; 
a keleti és nyugati láthatáron azon
ban összeért mind a két ív. g 3/ é óra
kor következett be a tünemény fejlő

désének fénypontja, t. i. a korona kép
ződése. Majdnem egész körben fejlő
dött ki fehér szalagokkal intensiv pi
ros háttéren; középpontjával az ikrek 
csillagzatában állott a zenithen túl, 
tehát már a déli égboltozaton. Egy
néhány szalag eltűnése (felülről lefelé) 
oly sebességgel történt, mint azt a 
hulló csillagoknál tapasztalni szoktuk. 
A korona azonban csak alig 6 perczig 
volt látható. Dél felé 25— 3O0-n y i  

magasságig az égbolt, az egész tüne
mény tartama alatt, sötét maradt. 11 
óra tájban tünedezni kezdett a fény, 
míg 11 %  órakor újra vörösödött az 
eredeti éjszaki ív szalagaival éke
sítve. 12-kor már a déli ívnek nem 
volt semmi nyoma, éjszakon ellenben 
még 1 után is látszott a vöröses fény.

Az éj szaki fényen keresztül csak 
a nagyobb csillagok voltak láthatók. 
Egész estve, gyenge éjszakkeleti szél 
mellett, felhőtlen volt a égboltozat.

, Hasonlóan írja le második tudó
sítónk Dr. K i s s  A n t a l  úr Rozs
nyón. —  Mindkét észlelő egyetért a 
fénytünet szépségében, valamint ab
ban, hogy ez oly erős volt, miszerint 
a fehér falon árnyékot vetett, mint a 
teljes hold; és másodszor hogy a fé
nyen keresztül csak a legnagyobb csil
lagokat lehetett látni, Ezen két körül
ménynél fogva igen valószínűnek lát
szik, hogy a február 4-iki sarkfény 
tetemesen intensivebb volt, mint az, 
melyet Buda-Pesten 1870-iki október 
25-én észleltünk.

Nemes-Podhragyon Trencsénme- 
gyében már 6 órakor mutatkozott az 
égboltozat éjszaki részén egy sötét
piros ív, mintegy 5 0 0 magasságban. 
E vörös ív alól fehér fényes felhőcs- 
kék emelkedtek a zenith felé, s éjszak 
felé fordúlt oldaluk még akkor sem 
veszté el fényét, midőn a zenithen túl 
mélyen a déli égboltozaton állottak; 
8 órakor keleten több perczig egy 
nagyobb fehérfényű felhő le^t látható: 
belőle egy vastag fénysugár a zenithen 
keresztül nyugat felé vonult. 10 óra-
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kor az égboltozat több mint 2/ 3 része 
vörös színű volt.

Kár, hogy jelenleg nem tétetnek 
nálunk delejes észleletek ; most nem 
is tudjuk, mily mértékben háborgatta 
a tünemény a föld delejességi állapo
tát. Az éjszaki fény tartama alatt ha
talmas változások állhattak be a föld
delejességben, mivel a táviró-huzalon 
több helyütt erős villanyáramok men
tek keresztül, melyek a távirást egy 
időre lehetetlenné tették.

Hazánkon kívül, mint már emlí
tők, majdnem egész Európában lát
ták az éjszaki fényt egészen le Ale- 
xandriáig. Hogy pedig Alexandriá
ban még észlelhető volt, következik, 
miszerint a fénytünemény igen maga
san keletkezett.

L o n d o n b ó l  írják, hogy 7— 8 
óra közt az egész égbolt ki volt vilá
gítva. Akár hová szegezték a spectros- 
kópot, 5— 6 fényszalagból álló szín
képet lehetett látni.

A müncheni tudósítás kiemeli az 
égbolt éjszaki részének porlepelszerű 
kinézését, melyet már naplemente 
előtt lehetett látni és a mit némelyek 
a sarkfények rendes bevezetésének 
tartanak.

A tünemény két szakaszban lépett 
fel. Közvetlenül naplemente után az 
égbolt éjszaki része Vörös fényben 
tűnt elő ; 7 3/ 4-kor éjszakon magasan 
felszálló vörös sugárnyalábok mutat
koztak. Az észlelő —  ki már több 
nagyobb sarkfényt látott —  szintén 
különösen kiemeli a „viszfényt“ a 
déli láthatáron,, mint általa még nem 
észlelt tüneményt.

Érdekes végre még a jelentés 
HechingenboL

Már 4 órakor d. u. mutatkozott az 
éjszaknyugati láthatáron barnás-ibo- 
lyaszínű ködréteg; 6-kor fejlődött a 
sötét körív, melyből a fényes piros 
szalagok sugároztak k i ; 7 Y2-ig  tar
tott az így változó színekkel; ekkor 
derengett délnyugaton, sötét füstös 
felhőrétegből, a déli-fény ritka tüne
ménye ; 8 órakor elhalványodott az

éjszaki-, 12 után a déli-fény. A kö- Csillagtan és 
vetkező nap (5-én) reggeli 6 órakor meteorológia, 

ismét látszott a sárga déli-fény.
Azon körülmény, hogy oly éjszaki 

helyen még déli-fény volt látható, 
megerősíti eíőbbi véleményünket, hogy 
t. i. ez alkalommal a fénytünemény 
igen nagy magasságban ment véghez 
a légkörben.*) H. Á.

F ö l d á r a m o k  é j s z a k i  f é n y  i d e j é 

b e n .  —  Múlt évi november 9 és 1 o-én  
sarkfény volt látható, mely a Brestet 
Párissal összekötő távírói vonalon ne
vezetes háborgásokat idézett elő.
T a r r y  távirdatiszt Brestben a követ
kező leírást közli, melyet a Comptes 
Rendus 1871 nov. 20-iki számából 
veszünk át.

Az első háborgás nov. 9-én 10  
óra 25 perczkorvolt érezhető. Ez t. i.
7 perczig tartó 'folytonos áramban 
nyilatkozott épp akkor, mikor az éj
szaki fény kezdődött. (Párisban már 
az nap délben 12 és 12 y 4 óra közt 
észleltek folytonos áramot a távíró 
készülékekben.) 10 óra 38 perczkor 
ismét kezdődött a folytonos villany
áram és tartott éjfélig, mikor aztán fél 
óráig zavargás nélkül lehetett beszélni 
Párissal. Fél egytől y 42-ig folytonos 
áram ment a készüléken keresztül.
Azontúl meg-megszakadó áramokat 
tapasztaltak. 3 óra 30 perczkor ismét 
erősebbek lettek a háborgások és 
hosszabb ideig tartottak. A folyam

*) Csak most kaptuk meg a franczia 
tudósításokat; ezek közt “A  b b é L e c o t 

észlelése Noyonban több fölemlítendő kö
rülményt hoz föl. A  fi'nyes tünemény ott 
is 6 órakor vette kezdetét. Az éjszaki lát

határ alsó része tökéletesen sötét maradt.
Csak a legnagyobb csillagok voltak lát
hatók ; az Oriont fehér fényfelhö födte.
Spectroskóppal nézve négy fénycsík lát
szott, melyek közül egy különösen csillo
gott. Ez az egész tünemény alatt látható 
maradt és mindenütt előtűnt, hova a spec- 
troskópot szegezték. C o r n u, a l ’Ecole 
polytechnique tanára csak azt az egyetlen 
fényvonalt észlelte, melyet már A n g s tr ö m  
észlelt, mint a sarkfény jellemző színképi 
vonalát. Ezen fénycsík nem felel meg egy 
ismert földi anyag színképének sem.
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által a H u g h e s  - fé le  készülék vil
lanydelejében előidézett delejesség 
akkor oly erős lett, hogy a puha vas
horgony folytonosan függve maradt 
a patkón. Csak erőfeszítéssel lehetett 
azt onnét leszakítani. A harangjelzők 
megsiketítő zajjal zörögtek. A dele
jesség 15-^—30 másodpevczig tartó 
hullámokban lépett fel. Asontávirda- 
tiszt, ki éppen akkor a készültjénél 
virrasztott, nem emlékezik hasonló há
borgatásokra. Másnap reggel 10 óra
kor távirásközben egyszerre oda ta
padt a puha vas a patkóhoz ; az áram 
Bresttől Páris irányában, tehát nyu
gatról kelet felé vonult el.

Nevezetes azon körülmény, hogy 
a Bresf-Rennes-i vc/ial éjfél után már 
nem mutatott semi á háborgatást, ám
bár az annyira zavart Brest-Párisi vo
nallal ugyanazon rúdakon fekszik. A 
Brest-Nantesi vonal ,mel yLinderneau- 
nél ágazik el a párisitói, csak reggel
2 órakor vezetett villany-áramot. A 
bresti transatlanticus vezetés szintén 
mutatott gyengébb áramokat, épp úgy 
az amerikai vonalok is. L a m o n t, 
kinek hypotheziséről e füzetekben 
már egy alkalommal (I. kötet, 278. 1.) 
szó volt, figyelmeztetett, hogy nem 
maga a földáram az, mely a huzalon 
keresztül m egy; észrevehető mérték
ben soha sem fogja ez a nagy ellen
állással járó utat választani. Azon 
áramok, melyek a távirdát zavarják 
csak onnét vehetik eredetöket, hogy • 
a földáram sarkfény alkalmával erős
ségében vagy talán irányában válto
zik ; ennek következtében a huzalban 
inducált áram (ez esetben tehát kü- 
lönfolyam) keletkezik. Innen lehetne 
azután az áramon észlelt hullámszerű 
fellépést is magyarázni. Hogy a szó
ban forgó fénytünemény idejében a 
földáram csakugyan változásokat szen
ved, azt azon delejes háborgásokból 
tudjuk, melyek a sarkfény alkalmával 
mindig szoktak mutatkozni. H. A.

A  NAPFOGYATKOZÁS BEFOLYÁSA 

A FÖLDDELEJÉSSÉG ÁLLAPOTÁRA. —

Hosszabb idő óta tudjuk már, hogy a

Nap és a föld delejessége közt bizo
nyos összefüggés létezik. Ez L i o n 
alen^oni tanárt arra a gondolatra 
hozta, hogy megkísérti, nem áll-e be 
változás a föld delejességi állapotá
ban, ha a hold a Nap és föld közé jut. 
Múlt évi deczember 11-én volt egy  
teljes fogyatkozás, mely alkalommal 
L i o n  Alen^onban észlelt, de a hasz
nált tájoló csekély érzékenysége mel
lett nem lehetett semmiféle változást 
észre venni.

Szerencsésebbek voltak T  r i g e r, 
G r a r d  és L a i s e m e n t  távirda- 
tisztek, kik hosszabb huzalvezetésbe 
galvanométert iktattak és két végét a 
földbe eresztették. Ezen összeállítás 
mellett a következő háborgásokat je 
gyezték f ö l :

Reggel 2 óra 3 perczkor 2 perczen 
át lengések mutatkoztak, 10 fokig 
nyugatfelé terjedve. 3 órakor 8 fok 
nyugatra. 4 óra 5 perczkor 2 0 nyu
gatra. 4 óra 30  perczkor 2 0 nyugatra.
6 óra 4 perczkor 3 0, 6 óra 9 percz
kor 5 0.

A lengések legfeljebb 3 perczig 
tartottak. A feljegyzett időközökön  
kívül nem észleltek semmiféle ki
térést.

A második erre vonatkozó közle
mény D i a m i l l a  M ü l l e r  tői szár
mazik, ki Milanóban észlelt. M ü l l e r  
az 1870-íki deczember 22-én beál
lott fogyatkozás alkalmával felje
gyezte a delejtű menetét. M i c h e z 
pedig, a bolognai csillagda igazga
tója összeállította a greenwichi obser- 
vatoriumon történt delejes észlelése
ket, látható vagy láthatlan fogyatko
zások alkalmával. Az összeállítás azon 
fogyatkozásokra vonatkozik, melyek 
1842 és 1847 közt voltak, továbbá 
az 1 8 5 8 ,1 8 6 0 ,1 8 6 5 ,1 8 6 6  és 1869-iki 
efféle tüneményekre.

Ezen múnka szerint nagyon való
színű, hogy a naplogyatkozások csak
ugyan érezhető befolyással vannak a 
földdelej ességre. Az elhajlási tű, ösz- 
szeegyezőleg az előbb említett észle
lettel, nyugat-felé tér el és pedig an-
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nál inkább, minél jobban közeledünk 
a teljesség (totalitás) határához. Lát
ható fogyatkozásoknál az eltérés te
temesebb mint olyanoknál, melyek az 
észlelés helyén nem láthatók. A szá
mítás a következő köz ép értékeket 
a d ja :

Eltérés nyugatfelé :
Az észlelés helyén láthatlan fo

gyatkozáskor rendesen i '  89 “, fo
gyatkozás napján 2' 19". Látható fo
gyatkozáskor rendesen 1' 97“ , fo
gyatkozás napján 3' 43". Ezen ered
mények nagyon jói összevágnak azok
kal, melyekre az 1870 decz. 22-iki 
fogyatkozásnál jutottak. Terranová- 
ban, hol a fogyatkozás teljes volt, a 
tű elterítése 7' 4 9 " ;  Florenczben, 
hol a fogyatkozás nagysága 9/ t0 volt, 
az eltésés 3' 45" ; Moncalieriben pe
dig, hol a fogyatkozás nagysága O'8 7, 
az eltérés legkisebb, t. i. 3' 27".

M ü l l e r  a m. év decz. 11 -iki 
Európában láthatlan napfogyatkozás 
alkalmából felszólította az olaszor
szági csillagdák igazgatóit, kisérnék 
figyelemmel az elhajlási tű menetét a 
jelenség tartama alatt. Eddig azon
ban csak D o n á t i ,  a florenczi csil
lagda igazgatója közölte észleléseit, 
melyek azonban igen csekély befo
lyásról tanúskodnak. Hogy miben áll 
a szóban levő constellatió kérdéses 
befolyása a föld delejességére, azt 
ma — mikor még arról sincs tudo
másunk, milyen szerepet játszik egy- 
átalában a Nap a föld delejességé
ben — természetesen még csak^ sej
teni sem lehet. H. A.

E x p l o s i o  a  n a p o n .  —  Mióta 
L o c k y e r  és mások közvetlen az 
1868-iki nagyszerű napfogyatkozás 
után oly módszert találtak fel, mely
nek segélyével mindennap láthatókká 
lettek a protuberantiák, a napfelüle
tének ezen vörös fényű kidudorodásai, 
azóta ismereteink a nap felületéről 
igen gyorsan szaporodtak. Csakhamar 
felfedezte S e c c h i, a CollegioRomano 
csillagdájánakvolt igazgatója, hogy az 
egész Napot hydrogén és más gázok

ból álló r é te g  födi. E réteget chro- Csillagtan és 
mosphaerá-nak nevezték el, s ebből meteorológia, 

emelkednek ki egyes helyeken a pro
tuberantiák, melyek szintén nagyobb
részt hydrogénből állanak. Jelenleg 
több helyen észlelik egész rendszere
sen a protuberantiákat, úgymint már 
régóta a Napfoltokat. A következő 
sorokban egy igen érdekes efféle pro- 
tuberantia-észlelést írunk le, mely már 
azon oknál fogva is fölötte érdekes, 
mert ismét megerősíteni látszik azon 
véleményt, hogy a Napfelületen tör
ténő változások és földünk delejes- 
ségi állapota közt sajátságos titok
szerű összefüggés létezik.

Ez észlelést Y o u n g tette Ameri
kában. 1871 szept. 7-én % i 2  és
2 óra közt aN apon hirtelen egy rend
kívül erős kitörés ment végbe, '/g 12- 
kor a Napkorong keleti oldalán egy 
igen nagy protuberantia látszott, 
melynek hosszúsága (ívmértékben)
3' 45", magassága z ‘ volt. A Nap 
távolsága mellett 1" ívnek megfelel 
körülbelül 450 angol mérföld, úgy 
hogy az említett számok szerint a 
protuberantia hossza 100.000, ma
gassága, 54.000 angol mérföld volt.
Az egész egy felhőt képezett, mely 
több merőleges oszlop által össze
függött a chromosphaerával. Legna
gyobb részt hydrogénből állott, mint 
ezt a telespectroscop (spectroskópos 
távcső) mutatta. x/ 2 1 -kor , mikor az 
észlelő pár perezre távozott, nem volt 
semmi jel, a mi arra mutatott volna,

I-ső ábra.

hogy valami különös változás fogna 
beállani ; legfőlebb csak azt lehetett 
észrevenni, hogy a legdélibb oszlop, 
mely a felhőt a chromosphaera hy-
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drogén-tengerével összekötötte, erő
sen kigörbült és hogy az északi végén 
egy fénylő tömeg lassan emelkedett. 
Ezen állapotot tünteti elő az i . ábra. 
Mikor Young i óra 55 perczkor táv
csövéhez visszatért, az egész látványt 
megváltozva találta. A nyugodtan le
begő felhő helyén a tér piros foszlá
nyokkal, apró lángokkal volt tele, me
lyek gyorsan emelkedtek. Mikor elő
ször odanézett, némelyek már 4', azaz
100.000 angol mérföld magasságban 
voltak. Az emelkedés oly gyorsan 
történt, hogy azt majdnem a szemmel 
ki lehetett venni. 1 óra 5 perczkor, 
tehát 10 perez múlva már 200.000 
mérföld magasságban lehetett látni a 
chromosphaerának anyagát, tehát 7' 
49" a napfelszíne felett. Előbb ilyes 
még nem észleltetett.

Az emelkedési sebesség tehát 
rendkívül nagy volt, t. i. 166 mér
föld másodperczenként. A második 
ábra mutatja azon jelenséget, mikor

2-ik ábra.

a hydrogénfelhő foszlányai (Aláments) 
legmagasabbra emelkedtek. 1 óra 15 
perczkor tünedezni kezdtek a felhő 
m aradványai, csak egy tollbokréta- 
forma protuberantia jelölte a tüne
mény helyét. Az a fényes tömeg, 
mely a nagy protuberantia északi vé

gén lassú emelkedőben volt az észle
lés elején , most kezdett szerepelni. 
Mindinkább kifejlődött, végre 50.000 
mérföld magas , folytonosan változó 
lángot képezett, mialatt sajátságosán 
hátra- és lefelé kanyarult, a joniai 
oszlop volutáját utánozván. 2 óra 30

4-ik ábra.

perczkor eltűnt az is , mint a többi. 
A 3-ik é s^ - ik  ábra körülbelül fogal
mat ad ez utóbbi tüneményről ; a 
3-ik ábra I óra 40 perezre, a 4-ik 
pedig I óra 55 perezre vonatkozik.

Az egész tüneményt alig lehet 
másképen felfogni, mint egy roppant 
erélyű és kiterjedésű felrobbanást, 
mely a nagy protuberántia alatt a hy- 
drogén-tenger mélységében történt. 
Úgy látszik, hogy a titokszerű korona 
csóvái, melyeket napfogyatkozások 
alkalmával már észleltek, hasonló tü
nemények által jönnek létre.

Ugyanazon délutánon Young a 
napkorong nyugati részén egy rendkí
vül fénylő és mozgó protuberantiát 
észlelt, melynek színképében több 
mint 120 fénycsík volt kivehető.

Vájjon az a szép északi fény, mely 
ugyanaz nap este látszott, nem a föld 
felelete volt-e ezen különös tünemé
nyekre ? Ezt nehéz volna ugyan el
dönteni ; annyi azonban bizonyos, 
hogy a föld delejességi állapota atü-
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nemény tartama alatt —  délutáni 
'/21 és 2 óra közt —  csakugyan há
borgást szenvedett, mint ezt a green
wichi észlelde delejességi feljegyzései 
mutatják.

Hogy a Nap felületén véghez menő 
ilynemű vulcanicus kitörések csak
ugyan befolyással vannak a föld-de- 
lejességre, azt mutatja már C a r- 
r i n g t o n egy régiebb észlelése is.

1859-iki szept. i-én  Carrington egy 
nagy napfolt közepéből vakító fényt 
látott kitörni, mely 5 perez múlva is
mét eltűnt. Mikor azután a kewi 
m etereológiai észlelde feljegyzéseit 
megnézte, ugyanazon időről nagyobb- 
szerű delejes háborgást vett észre, mi
kor a napfolt elváltozását észlelte.

H. Á.

Csillagtan és
meteorológia.

Á TA LÁN O S V EG YTAN. 

(Rovatvezető : D r. L e n g  y e 1 B é l a . )

A M. KIR. EGYETEM ÚJ VEGYTANI

i n t é z e t e .  — Közlönyünkben már is
mertetve volt e példány-tanintézet, 
midőn létrehozójának , T h a n  K á 
r o l y  egyetemi tanárnak, a tud. aka
démiában tartott ismertetését közöl
tük. Amaz ismertetésben fővonalak
kal mintegy csak a körrajz volt ecse
te lv e ; az így keletkezett kép egyes 
helyeire legyen szabad nehány vonás
sal a részleteket is beilleszteni. —  Az 
új vegytani intézet felszerelése még 
eddig befejezve nincs ; egyes részletei 
azonban már is átadattak rendelteté- 
söknek. így két előadási terein és egy 
nagy, közös, kezdő vegyészek számára 
berendezett laboratorium már ez is
kolai év elejétől használatban vannak. 
A nagyobb tanterem az átalános kí
sérleti vegytan előadására használa
tik. A terem 10 ablak által világítta- 
tik meg ; s ezek mindegyike oly re
dőnynyel van ellátva, mely ha min
den ablakon lebocsáttatik, a terembeií 
absolut sötétség leend. Ily sötétségre 
akkor van szüksége az előadónak, ha 
fénytünemények vagy górcsői képek  
nagyban vetítését kell bemutatnia. A 
padok körívben vannak az előadási, 
vagy helyesebben kisérlet-tételre szánt 
asztal körül elhelyezve és pedig úgy, 
hogy a hátrább esők parabola vonalban 
emelkednek; e parabola gyúpontjában 
áll az előadó. A kísérletek bemutatá
sára szánt asztal 30' hosszú, 3' széles 
és a következő felszereléssel van el
látva : közepén két nagy átmérőjű cső-

Xermészettudományi Közlöny, IV. kötet.

vezeték nyílik, melyeknek egyike vi- Átalános 
lágító gázt, a másika élenyt ad. Utóbbi vegytan, 

egy nagy, a souterrainben elhelyezett *
gazométerben áll készletben. A gazo- 
meter csapja: fönt az előadási aszta
lon lévén elhelyezve, az előadó maga 
szabályozhatja a kísérleteihez szüksé
ges él^ny-áramot. Középtől jobbra 
és balra az asztal felszerelése symmet- 
rikus. Minden oldalán van 6, tehát 
összesen 12 gázcsap, melyek m elegí
tésre használtatnak ; s két nyílás, mely 
az asztaltáblába van metszve, össze
köttetésben áll két szellőző kémény
nyel ; ez utóbbiban egy-egy gázláng 
gyújtatik meg használatkor, mi által 
oly légvonat támad, hogy az említett 
nyílások felett a legbűzösébb vagy 
legmérgesebb gázokkal és gőzökkel 
minden veszély sőt kellemetlenség  
nélkül kényelmesen eszközölhetők a 
kísérletek. Az asztal két végén egy- 
egy mélyedés van. Ezek egyikében 
tükörüvegből készült vízkád, másiká
ban pedig vasból készült higanykád 
van elhelyezve akként, hogy a víz-, 
vagy respective higany alatti kísérle
tek nagy hallgatóság előtt láthatók 
egyszerre.

Az asztal mögött a feltolható táb
lák vannak elhelyezve. A középső ha 
feltolatik egy nagy fülkébe enged  
látni, melyet elől, közvetlen a tábla 
mögött feltolható tükör-üvegtábla ál
tal el lehet zárni. E nagy tükörlap 
egyrészt lehetővé teszi, hogy a fülké
ben felállított készülékek zavartalanúl
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Átalános
vegytan.

szemlélhetők legyenek, másrészt arra 
szo lgá l, hogy az előkészítő helyiség 
vele szemközt lévő ablakán keresztül 
a nap színképe és egy átalában nap
fénynyel eszközölt kísérletek tünemé
nyei reá vetítessenek.

A terem kényelmességét növeli 
még az, hogy esteli órákban is hasz
nálható. Két csillár lóg benne, melyek 
mindegyike 15 lánggal világít; ezen 
kívül a kísérleti asztal fölött, annak 
hosszában, szintén 45  egy egyenes 
vonalban fekvő láng világítja meg az 
asztalt és táblákat. E lángok egy re- 
flector által a hallgatóság előtt elta
kartalak, úgy hogy aíok semmi te
kintetben nem akadályozzák a táb
lára látást. E lángok valamint a csil
láréi egy főcsap által szabályozhatók 
és így a terem egy pillanat alatt el
sötétíthető, vagy megvilágítható. —  
Nem akarjuk leírni, miként történik a 
fűtés és szellőztetés; csupán azt em
lítjük meg , hogy midőn az előadás
nak, melyet a jeien félévben 300-011, 
fölül látogatnak, vége van, —  daczára 
a tekintélyes számú hallgatóságnak 
és a számos végbe vitt kísérleti mu
tatványoknak: a terembe lépő alig 
fogja észre venni, hogy ott közvetlen 
ő előtte már annyian voltak össze
gyűlve.

A nagy tanterem mögött vannak 
azon helyiségek, melyek az előadási 
kísérletek előkészítésére szolgálnak. 
E helyiségek berendezése éppen oly 
czélszerű, mint magáé a tanteremé.

A nagy tantermen kívül van még 
egy kisebb tanterem, melyben a ma
gántanárok tartják előadásaikat. En
nek berendezése is kényelmessé teszi 
a kísérletek kivitelét. Benne 56 hall
gató számára van a hátrafelé em el
kedő padokban hely. Az előadási 
asztal vízzel és gázzal«el van látva. Az 
író tábla itt is, mint a nagy teremben, 
feltolható és mögötte egy nagy üve
gezett rámával elzárható fülke van, 
melyben bűzös vagy ártalmas testek
kel kisérleték eszközölhetők.

E két termen kívül még van egy

harmadik is, melyben előadások tar
tatnak. Ez a kezdők számára beren
dezett nagy közös laboratorium, mely 
50 kezdő vegyésznek nyújt külön- 
külön jól felszerelt dolgozó helyet. A 
terem két szemközti hosszabb falán, 
az ablakok alatt, továbbá közepén 
vannak elhelyezve az ablakok, és ak
ként osztvák be, hogy’ az ablakoknál 
két-két dolgozó hely e s ik ; a középső 
asztaloknál pedig nyolcz-nyolcz.

Minden dolgozó helynek külön 
gázcsapja van, melyet a gyakornok 
tetszése szerint használhat. Vízcsap 
nyolcz van elhelyezve e helyiségben, 
és pedig úgy, hogy 6 dolgozó hely
hez tartozik egy. Savas és más ártal
mas folyadékok elpárlására 14 kisebb 
fülke szolgál, melyek úgy vannak a 
teremben elosztva, hogy minden két 
ablak között egy-egy, a nagy dolgozó  
asztalok közepéből kiemelkedő osz
lopokban pedig kettő-kettő van. E
14 kisebb fülkén kívül még két na
gyobb fülke van, melyek nagyobb ké
szülékek felállítására szánvák. A leírt 
dolgozó helyeken kívül, melyeket a 
gyakornokok használnak , van még 
egy emelvényen álló asztal. Ez a 
teremben oly helyen áll, hova a többi 
dolgozó helyről akadálytalanúl lát
hatni. Az emelvényen tartatik az elő
adásnak egy oly neme, milyen tud- 
tunkkal semmiféle más hasonló inté
zetben eddigelé nem tartatott. Ezen 
előadást gyakorlati előadásnak ne
vezhetjük ; mert ez élj a az, hogy a 
kezdő vegyészt megismertesse a vegyi 
műtételek technikájával, és azokba őt 
tényleg begyakorolja. E czélra az 
előadó bemutatja azon kísérleteket, 
melyek a gyakorlat tárgyát képezik, 
és minden egyes gyakorló azokat tüs
tént utánna csinálja. Szükségtelen ki
emelnünk, hogy ily modorban a ta
nítás és tanulás egyiránt megköny- 
nyíttetik.

E három helyiség felszere
lése olyan, minővel a külföld egy ha
sonló ezélú intézete sem versenyez
het. Lehetnek intézetek, melyek talán
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sokkal nagyobb költséggel és fény
űzéssel vannak kiállítva; de olyan
nal, melyben a berendezés és felsze
relés, czéljának a mi hazai vegytani 
intézetünkkel egyenlő mértékben meg
felelne, — a külföld sem dicseked
hetik. Ily berendezéssel fognak, ellátó 
tatni még a többi helyiségek is, me
lyekről külön megemlékezni nem le
het a mi feladatunk. Ezen még csak 
félig felszerelt helyiségeket is volt 
egyéb iránt alkalma a társulat számos 
tagjának megtekinthetni.

A fűtésről és szellőztetésről nem 
akarunk bővebben szólani; legyen 
elég csak annyit megjegyeznünk, hogy 
azok oly elvre vannak alapítva, mely
nél fogva mind a fűtés, mind pedig a 
szellőztetés ezéljoknak reményen fö
lül megfelelnek.

Az épület gáz- és vízvezetékkel 
van ellátva. E vezetékek részletes le
írásáról már csak azért is le kell mon
danunk, mert az több tért venne igény
be, mint a mennyivel rendelkezünk ; 
de nem mulaszthatjuk el kiemelni, 
hogy egy ily épületben, melyben közel 
500  nyílása van a gázvezetéknek, 
gondoskodni kellett oly egyszerű m ód
ról, mely az egyes nyílások szükség
telen nyitva maradását szigorú pon
tossággal ellenőrizze. E czélból a 
gázvezeték úgy van berendezve, hogy 
az épület egyes részeire, sőt egyes 
helyiségeire szolgáló ágazatok egy 
csap által elzárhatók. Az ilyen főcsap 
mellett mindenütt egy manométer van

felállítva, mely a csappal elzárható 
ággal összeköttetésben van. —  Ha a 
főcsap bezárása után is mutatja a ma
nométer a gáz nyomását, úgy bizo
nyos, hogy ezen ágnak minden nyílása 
el van zárva. Ily berendezés mellett 
a főcsap segítségével egy pillanat 
alatt ellenőrizni fehet: el van-e zárva 
az illető ág  végső 10, 15 vagty akár 
100 nyílása egyenként, vagy nem ?  
s így az annyira veszélyes gázkiöm
lést könnyen meg lehet akadályozni. 
A vízvezetékre nézve ugyanazt mond
hatjuk. Itt is egész ágak, függetlenül 
a többiektől, elzárhatók főcsapok ál
tal ; azonban a manométerre itt szük
ség nincs, a mennyiben a víz kifolyá
sát, ha valamely csap nyitva marad, 
úgyis könnyen észre lehet venni. 
Vannak azonban a vízvezétéknek is 
igen fontos végpontjai —  a tűzcsapok. 
Ezek, szám szerint 5, úgy vannak a 
vezetékből lebocsátva, hogy ha a fö- 
nebb említett, tőcsapok mind zárva 
vannak is, tűzvész esetén ezen 5 tűz
csap 4 légkörnyi nyomás alatt szol
gáltat vizet az oltáshoz. A tűzcsapok 
oly pontokon vannak elhelyezve és 
melléjük 50' hosszú kaucsukcső 
adva, hogy az épületnek bármely ré
szén támadjon is a tűz, néhány másod- 
percz alatt azt vízzel lehet elárasztani.

Az el soroltakon kívül még igen  
számos érdekes adattal rendelkezünk, 
melyeknek közlését azonban egy kö
zelebbi alkalomra tartjuk fenn ma
gunknak. L. B.

TÁRSULATI ÜGYEK.
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről.

X X IX . V Á L A S Z T M Á N Y I  Ü L É S .
1872. január 16-án.

E ln ök : S z i l y  K á l m á n .

A  múlt vál. ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása után jelenti az első titkár, hogy 
a „Reform" czimű politikai napilap január 
10-iki számában egy czikk intéztetett „a 
természettudományi társulat választmányá
hoz" — melyre a titkárok , a maguk ré
széről már feleltek is (1. a „R “-t jan. 14.). 
-— A  választmány a czikket s a titkárok

válaszát felolvasottnak tek inti; a titkárok 
válaszával megelégszik, a de névtelenül meg
jelent czikkre testületileg felelni nem tartja 
czélszerűnek.

A  pénztár és könyvtár megvizsgálására 
kiküldött bizottságok beadják jelentésűket, 
melyek tudomásul vétetnek.

Felolvastatik a „népszerű mezőgazda*.
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