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I . ÜSTÖKÖSÖK ÉS HULLÓCSILLAGOK, 

KÜLÖNÖSEN A BlE LA-FÉ LE  ÜSTÖKÖS ÉS 

A NOVEMBER 2 7 - I K I  CSILLAGHULLÁS

1 8 7 2 - B E N .  —  Alig nehány éve, hogy 
S c h i a p a r e l l i ,  milánói csillagász 
a róla elnevezett szellemdús theoriát 
felállította, melylyel a hullócsillagok 
és. az üstökösök közt fennálló össze
függést kimutatni törekedett — és az 
abban kimondott nézeteket már is 
fényesen igazolják az azóta bekövet
kezett tünemények. Az i86ó-iki no
vember 13-ikára várt és csakugyan 
bekövetkezett igen sűrű csillaghullás 
indította arra Schiaparellit, hogy az 
egész meteorraj pályáját kiszámítsa. 
Ezen szép dolgozatában (Bulletino 
delT osservatorio dél collegio romano. 
Vol. V. és VI.) megmutatta, hogy 
ezen meteorok igen hosszú ellipsisben 
járnak a Nap körül. A pályának fél 
nagy tengelye 2 0 7  millió mérföld, 
tehát 17 millió mérfölddel nagyobb 
mint a Saturnus — naprendszerünk 
egyik határőrének — középtávolsága 
a Naptól. A keringési idő 3 3 ^  évet 
tesz, mit különben már O 1 b e r s 
1833-ban kimondott. Schiaparelli 
vizsgálódásaiból azt következtette, 
hogy a novemberi csillagraj oly gyű
rűt képez, mely mintegy medréül 
szolgál a Napot igen különböző sű
rűséggel körüláramló meteoroknak 
Azon elmélet, melyet Sc hi apar e l l i  
és L e v e r r i e r  az augusztus hó
10— 13-ik napjain látható tünemény
re is kiterjesztettek, —  hogy t. i. ezen 
időszakos csillaghullások onnan van
nak, mivel a meteorok elliptikus gyű
rűket képeznek, melyekben a Nap 
körül járnak, és hogy ezen gyűrűk 
némelyike a Föld pályáját átszeli, — 
azon nevezetes eredményre vezette a 
két tudóst, miszerint az augusztus
l o— 13 - ikán, valamint a november

13-kán látható csillagrajok oly pá
lyákban járnak, melyek tökéletesen 
összevágnak az 1 8 6 2 évi IIl-ik , il- 
letölég az 1866-ik évi I-sö üstökösével. 
E szerint a két tüneménynek (csil
laghullás és üstökös) szükségképpen 
igen közel összefüggésben kell egy
mással állnia. Schiaparelli egyenesen 
kimondta, hogy az üstökösök a meteor- 
gyűrűk legtömöttebb helyei. Az üstö
kösök keletkezését pedig a követke
zően magyarázza:

Felteszi, hogy a világtérben kos- 
mikus felhők, apró, különvált részecs
kékből állók, léteznek. Ha az ily felhő 
viszonylagos mozgása következtében 
a Nap vonzó körébe kerül, ennek ha
tása alatt parabolikus szalaggá húzó
dik szét , melynek keresztmetszete 
csekély, de a melynek hosszasága oly 
tetemes lehet, hogy évszázadok , sőt 
évezredek múlhatnak el, míg az egész 
áram a periheliumon (a napközelsé
gen) keresztül vonúl. Ha Földünk évi 
mozgása közben ily alakváltott fel
hőre talál, meteorhullás lesz észreve
hető , mely az égboltozat egészen 
meghatározott pontjából fog kisugá
rozni. Ezen pontot sugárzó (radians) 
pontnak nevezik. Minden szalagban 
egy vagy több csomó (azaz sűrűbb 
hely) lehet, és ha ez a periheliumba 
jő, tehát a Naptól erősen megvilágít- 
tatik, üstökösnek nevezzük. Gyakran 
meg fog történni, hogy a Nap a rend
szerébe jövő kosmikus felhőket gyű
rűvé alakítja. így származnak az idő
szakos üstökösök.

Bármily szellemdús is ezen elmé
let, mégis annak változatlan elfoga
dása oly nehézségekbe ütközik, hogy 
péld. D’A r r e s t , kopenhágai csilla
gász (Astron. Nachr. Nr. 1633) e ne
hézségeket egyátalában legyőzhetetle- 
neknek nyilvánította. Ez okból We'i s s,
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bécsi csillagász, némileg változtatni 
akart a Schiaparelli-féle theorián, 
hogy a mechanikai elvekkel tökéle
tesen összegyezzen. Míg t. i. Schia
parelli az üstökösöket kosmikus fel
hők kiegészítő részeinek tartja, Weiss 
arra figyelmeztet, miszerint az ily me
teorfelhő, néhány rajos hely kivéte
lével, elannyira ritkás, hogy az egyes 
részecskék száz mérföldnyre is lehet
nek egymástól, ehhez járulván még, 
hogy a meteorok tömege, mint He r -  
s c h e l  Sándorvilágítóképességök- 
ből következtette, ritkán tesz többet 
egy grammnál. Az ily felhőben pedig 
a belső vonzás oly csekély, hogy már 
a szomszéd állócsillagok szétoszlató 
hatása is elégséges volna, az egész 
rajt feloldani. Miután az ily felhő 
egyensúlya tartós nem lehet, azért 
nem is jöhet létre a világtérben. 
Weiss ez okból az üstököst magát a 
raj őstestének gondolja, melynek ele
gendő összetartása van, hogy nem
csak az álló csillagok által nem hu- 
zatik szét parabolikus szalaggá, hanem 
még akkor sem oszlik mindjárt 
szét, mikor a Nap rendszerébe jut. 
Még itt is ellen tudállani —  legalább 
egy ideig — az ide tartozó égi tes
tek szétvonó hatásának. Ha a felhő 
a Nap közelségébe jő, és azonkívül a 
Földtől sincs messze, úgy nekünk 
üstökösként tűnik fel. Ámde a nap- 
közelség alatt a meteorfelhő, alávetve 
a Nap hatalmas vonzásának, lénye
gesen megváltozik: a belső kapocs 
az egyes részecskék közt megszakad. 
A Nap nem tűri az üstökös önállósá
gát, hanem annak egyes elemeit köz- 
vetlenűl saját magának rendeli alá, 
akképp, hogy minden egyesnek külön 
pályát szab. Ha már most ez a felhő 
nem oly sebességgel és nem oly közel 
megy el a Nap előtt, hogy ez képes 
lenne őt visszatérésre, azaz elliptikus 
pályára kényszeríteni, úgy a megté
pett raj parabola ágon menekül ki a 
világtérbe, míg oly csendes tájra ér, 
hol képes szétzilált viszonyait ren
dezni, fellázadt elemeit ismét össze

szedni. Ha ellenben a Nap a sebes
ségi és helyzeti körülmények szerint 
elég erélyesen hathat, hogy a felhőt 
elliptikus pályára kényszerítse, úgy az 
imént leírt tünemény mindannyiszor 
ismétlődni fog, a hányszor az üstökös 
a périheliumon halad át. Rend
szerünk központi teste mindaddig nem 
nyugszik, míg az egész felhőt egyen
letes sűrűségű gyűrűvé nem alakítja, 
melyben ez azután egyensúlyi állapotát 
eléri. Megjegyzendő azonban, hogy 
a Nap hatása a közeljáró testre két
féle lesz: előszóra newtoni, vagyis 
nehézségi hatás, melynél fogva a Nap 
a test részecskéit egymástól elválasz
tani törekszik és másodszor meleg
ségé esetleg villanyossági hatás. A 
Napnak utóbbi két hatásáról a meteor
felhőket illetőleg még későbben szó
lam fogunk.

Ezen elmélet szükségképpi kö
vetkezménye az, hogy minden idő
szakos üstökös meteorgyűrűt hoz létre, 
továbbá hogy minden időszakos csil
laghullás onnan van, mivel a Föld 
az ő pályafutásában ilyenkor meteor- 
gyűrűt szel át.

Ha az üstökös netn időszakos, 
akkor csak meteorívet fog létesíteni, 
mely látható lesz akkor, mikor a Föld 
azon keresztül vonul, legyen az egy
szer, vagy az ív hosszasága szerint 
többször is. De az ily meteorív idősza
kos csillaghullást nem okoz.

Időszakos csillaghullások H u m 
b o l d t  (Kosmos), Q u e t e 1 e t (Phy- 
sique du globe) és különösen H e i s 
(Die periodischen Sternschnuppen und 
die Resultate dér Erscheinu^ngen ab- 
geleitet aus iojáhrigen Beobachtun- 
gen zu Aachen.) gazdag feljegyzései sze
rint a következő évszakokban vannak:

1) Január 1— 4-ikéig.
2) April 4— 11 (kétes).
3) April 20— 24.
4) Május 26 (kétes).
5) Julius 27— 29.
6) Augusztus i ö — 13 (a régóta is

meretes Lőrincz-könnyek). . . .
7) Szeptember 1 jén (kétes); .
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8) Szeptember 18 — 25 (kétes).
9) Október 19— 26.

10) November 13. (a legrégibb idő 
óta ismert csillaghullás).

11) November 28.
12) Deczember 6 — 9.
A 2), 4), 7), és 8) alatt felhozott 

csillaghullásoknak időszakisága még 
nincs tökéletesen bebizonyítva.

Az augusztusi raj meteorjai rövi
den Perseideknek (Perseus fiainak), 
a November 13-iki pedig Leonidák- 
nak (oroszlánfiaknak) neveztetnek, 
minthogy az előbbiek a Perseus, az 
utóbbiak az Oroszlán csillagzatából 
látszanak kisugározni.

W e i s s  két mód szerint kisérlette 
meg ezen időszakos csillaghullások
nak , tehát meteorgyűrűknek megfe
lelő üstökösöket kikeresni. Ezen mód
szerek leírása két igen becses érteke
zésben található, melyek egyike az 
Astron. Nachr. 1632-ik számában, a 
második a bécsi Akadémia értesítő
jének 1868-ik évi folyamában van 
közzé téve.

Az első módszer abban áll, hogy 
W e i s s  kiszámította, mekkora az 
üstökösök vezérsugara (azaz távolsá
guk a Naptól) azon pontokban, a hol 
pályájuk a Föld pályasíkját átdöfi, 
azaz a fel- és leszálló csomóban. Ha 
ezen vezérsugár közel összeesik a Föld 
vezérsugarával a csomópontokon, ak
kor lehetséges Földünk összeütközése 
az üstökössel, és erre a valószínűség 
annyiszorta nagyobb, minél hosszabb 
szalagra van már a meteorfelhő ki
húzva. Ha a meteorok azután már 
egész gyűrűt képeznek, úgy minden 
évben tanúi leszünk a csillaghullás
nak, vagyis azon égi jelenségnek, hogy 
meteortömegek légkörünkbe jutnak 
s abban vagy elégnek, vagy a Földre 
leesnek.

A második módszernél Weiss az 
ellenkező utat választotta. Kiindulasaúl 
azon pont szolgál, melyből a meteorok 
látszólag kisugároznák, és meghatá
rozza a raj pályáját. Összehasonlítván 
eken pályákat az ismeretes visszatérő

üstökösök pályaelemeivel, csakugyan 
sikerűit neki öt időszakos csillaghul
láshoz tartozó üstököst meghatározni, 
t. i. a 6) és 1 o) szám alatt elősorolta * 
kon kívül — ezeket már Schiaparelli 
és Leverrier is meghatározta — még 
a 3), 11) és 12) szám alatti csillag- 
hullásokat előidéző üstökösöket.

W e i s s  a következő értékeket 
nyerte :

3) April 20-iki csillaghullás.
1861 .1. sz. üstökös leszálló csomó- 

bán
R— r =  0*002 (a két vezetősugár 

különbsége, kifejezve Föld-Naptávol 
részeiben).

Keringési idő U =  415 év.
11) November 28-iki csillaghullás.
Biela-féle üstökös fj

R— r =  — o-oi 8 
U =  6*6.

12) Deczember 9-iki csillaghullás.
1819.  IV. sz. üstökös £2

R—r — 0*085 
U =  4*8 év (bizonytalan).

Az 1), 2) ,  5), 8) és 9) szám alatt 
elősorolt csillaghullásokhoz tartozó 
üstököst nem sikerűit bizonyossággal 
kimutatni; ellenben az augusztushavi 
tüneményt, úgy látszik, több üstökös 
hozza létre. Ebből meg is lehetne 
magyarázni, miért tart ez a hullás 
ily sokáig, és hogy miért változik a 
sugárzási pont ezen idő alatt. Ben
nünket ez alkalommal csak a 11) sz. 
alatt feljegyzett csillaghullás üstököse 
érdekel, minthogy éppen ennek és a 
múlt hó 2 7 - é n  megfigyelt pompás 
csillaghullásnak összefüggéséről aka
runk szólani.

Már régóta ismernek sűrűbb me
teorhullásokat november utolsó és 
deczember első napjaiban ; ezen tü
neményeket azonban szélességünk a- 
latt, hol a legtöbb csillagfigyelő-állo- 
más van, az évszak kedvezőtlen idő
járása folytán, ritkán lehet tiszta égen 
látni. A tünemény jelentőségét, a 
mint ez az előbbeniekből kitűnik, 
először 1867-ben februárhó 2 2-érői 
keltezett értekezésében W e i s s  is
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merte fel. Tőle egészen függetlenül 
jött D’Arrest Kopenhágában ugyan
az évi február 25-éről keltezett dol
gozatában szintén azon eredményre, 
mint három nappal előbb Weiss 
Becsben.

D’A r r e s t feltűnőnek találja, hogy 
még senki sem fordított figyelmet a 
deczember első napjaiban mutatkozni 
szokott hullócsillagokra, holott már 
Humboldt 1841-ben felhívta rájok a 
figyelmet, hozzájárulván az is, hogy 
a Biela-féle üstökös pályája éppen 
ott metszi át a Föld pályáját, hol a 
Föld deczember első napjaiban van. 
Ha — folytatja D ’Arrest — a Biela- 
féle üstökös egyes részei elváladoztak 
a főtesttől, úgy ezek pályája, még 
nem alkotván folytonos gyűrűt, leg
alább közel összeesik az üstökös pá
lyájával. Ha Földünk az üstökös 
csomópontjában éppen a világtest 
egyik töredékével találkozik, akkor 
sűrű meteorhullás áll be, míg más 
évben ez nem fog rendesen ismét
lődni. És ezen jellemmel bírnak ép
pen azon csillaghullások, melyeket 
1741 óta deczember 5 — 7-ike között 
megfigyeltek.

E meteorok a középeurópai csil
lagdákon a zenithhez közelálló pont
ból látszanak kijönni, t. i. a Cassio- 
peia és Andromeda csillagzataiból, 
vagyis A R ( egyenes emelkedés ) 
= 2 5 — 30°, declinatio =  -f-40—43° 
alatt. D’Arrest azután kiszámítja: az 
égboltozat mily részéből kellene az 
üstökös töredékeinek jönni és meg
lehetős összeegyezést talál. Továbbá 
igen jól összevág az üstökös körűl- 
forgási ideje, azaz 2441 nap azzal, 
hogy a nagy csillaghullások 1 798-ban 
és 1838-ban, ha azalatt 6 periódust 
számítunk, 2435 napi kürűlforgási 
időre mutatnak. E szerint tehát 1878ra 
is fényes meteorhullás volna várandó.

Ezekkel majdnem tökéletesen ösz- 
szevágó eredményekhez jut Weiss is 
fentemlítettt dolgozatában (Wiener 
Sitzungsbérichte, 1868. Január 18). 
Szerinte a deczemberi meteoroknál

nem annyira kisugárzási pontról, mint 
inkább sugárzási tájról lehet szó- 
(Erre azonban későbben még vissza
térünk). Igen érdekes volna — úgy
mond Weiss — ha valaki ezen meteor
gyűrűre szintén úgy kiszámítaná a 
szomszéd bolygók által okozott há
borgatásokat, mint ezt A d a m s  a 
novemberi rajra nézve tette. Ebből 
aztán meg lehetne magyarázni, miért 
következik a tünemény évenként ko
rábban be.

A W e i s s  és D’Ar r e s t-féle ér
tekezések után a Biela-féle üstökös 
azonosságát a többször említett me
teorrajjal nem igen vonhatni két
ségbe.

Az előbbiekben szó volt arról 
átalában, hogyan képzelhető az üstö
kösök származása, hogy jöttek be 
naprendszerünkbe és hogyan változ
nak át.

A mi már most különösen a Biela- 
féle üstököst és történetét illeti, ezen 
világtestet már 1772-ben M o n- 
t a g n e  megfigyelte, a nélkül hogy 
időszakiasságát felismerte volna. Is
mét 1805-ben P o n s  látta. Ezután 
kétszer ment át a periheliumon, anél
kül hogy valaki észrevette volna , al
kalmasint kedvezőtlen állása követ
keztében. Végre látta őt B i e 1 a 
V i l m o s  osztrák katonatiszt 1826 
február 28-án Csehországban Josef- 
stadt városában, és 10 nappal később 
G a m b a r t (miért a francziák Gam- 
bart-féle üstökösnek nevezik). Az üs
tökös mint valami ködtömeg jelent 
meg, uszály nélkül. A számítás ellip
tikus pályára vezetett. A Biela-féle 
üstökös pályaelemei H u b b a r d szá
mításai szerint a következők :

A felszálló csomó (ü) hoszsza,-az
az keletfelé számított távolsága a ta
vaszponttól (az ekliptikának azon pont
ja, hol a Nap márczius 21-én áll) : 
£2 =  2 4 5 0 51'; a perihelium hossza 
=  109° 8'; a pálya hajlása =  12" 
33' ;  periheliumtávolság =  0*8606 
földnap távolság; fél nagy tengely 
=  3*53 földnaptávolság; excentrici-
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tás =  0 7 5 5 9  föld-naptávolság; ke
ringési idő =  6*02. Haladási iránya 
Direkt (nyugatról keletfelé). Átmérő
jét O 1 b er s io*6 földsugárra tette. 
Fénye gyöngébb volt, mint az Encke- 
féleé.

1832-iki és 1839-iki visszatérés
nél az üstökös nem volt látható, a 
Föld akkori helyzete következtében.
1845 vége felé azonban ismét mutat
kozott. Akkor az amerikai újságok 
egyszerre azon hírt hozták, hogy 
M a u r y hadnagy a washingtoni ob- 
servatoriumon 1845-iki deczember
29-ikén az üstököst kettősnek látta. 
H i n d  ugyan már deczember 19-én 
vett észre az üstökös éj szaki részén 
egy kicludorodást, azonban deczem
ber 21-én még a szétosztásból nem 
lehetett semmit látni.

W i c h m a n n  Königsbergben és 
C h a 11 i s Cambridgeben 1846 ja
nuár 15-én látták Európában először 
a kettévált világtestet. A két üstökös 
egyenlő sebességgel, egy irányban 
mozgott.

D’A r r e s t mérései szerint a két 
üstökös mag-távolsága következőkép
pen változott:
1846 január 14. 38.390 geogr. mf.

,, 24* 4^*420 V » 

február 3. 41.529 „ „
„ 13. 41.822 

23. 4 I-572 
márczius 5. 41.091 „ „ 

15- 39*053 »
5 25. 37.339 »

A legnagyobb távolságban 41930  
mérföldnyire volt a két üstökös február
11-én, mikor a periheliumon mentek 
keresztül. Hasonlót tapasztalt D’A r- 
r e s t  1852-iki megjelenésüknél, az 
akkori legnagyobb távolság körülbelül
352.000 mérföld volt. 1859-iki visz- 
szatérésnél a perihelium idejében 
nem lehetett látni Földünk fekvésénél 
fogva. Annál nagyobb érdekeltséggel 

i^árták 186^5-ben, mely évnek vége felé 
kellett volna megjelennie. S e c-c h i 
és segéde F e r r a r i ,  a tiszta római 
égen kitűnő műszereikkel nagy ki

tartással keresték az üstököst; de 
mind hiába, hire sem volt! Ebből 
D’Arrest azt következtette, hogy már 
egészen szétoszlott. Minthogy a Biela- 
féle üstökös romjainak a számítás 
szerint folyó évi szeptemberhó elején 
kellett átmenni a f ol d pályasíkján, 
vagyis saját pályájának leszálló cso
mópontján, és minthogy igen való
színű, hogy a gyűrűképződés nála már 
messze előre haladt; várni lehetett, 
hogy ha majd a Föld november 28-án 
ugyanazon ponton keresztül megy, 
még mindig fognak az üstököshöz 
tartozó részek e ponton keresztül vo- 
núlni, és akkor sűrű csillaghullásnak 
kell bekövetkeznie. És csakugyan be 
is következett, a jövendölt * tüne
mény szokatlan fényességgel, csak
hogy nem november 28-án, hanem 
egy nappal korábban. Ebből azt kö
vetkeztetjük , hogy az üstökös pá
lyája, mióta nem láttuk, a szomszéd 
bolygók által annyira megzavartatott 
hogy a csomók tetemesen eltolódtak.

A bécsi csillagda kész volt * a 
tünemény megfigyelésére, de a ked
vezőtlen idő meghiúsította azt. —  
Azonban Európának minden részé
ről érkeznek adatok. Gazdag anyag 
felett rendelkezünk.

A  magyar kir. meteoroL és fö ld 
delej. központi intézet igazgatója D r. 
S c h e n z l  G u i d o  úrtól a követ
kező sorokat vettük:

,,F. é. november 27-én esti 7 óráig 
delejes variatio-készülékünkkel voltunk el
foglalva. 7 li. 25 m.-kor Dr. Baumgartner 
György úr, az intézet I l- ik  assistense je 
lenti, hogy számos hullócsillag látható. 
Csakhamar meggyőződvén, hogy tartamo- 
sabb tüneménynyel lesz dolgunk, p á lya 
meghatározásra  tétettem előkisérleteket. 
Miután csak hárman, kivülem : Kurlánder 
Ignácz és Dr. Baumgartner György urak 
figyeltünk, egy meteoroskopra kellett szorít
koznunk.*"

* A  hullócsillagok pályája L i 11- 
r o w által szerkesztett, meteoroskop-nak 
keresztelt durva theodolittal (vertical és 
horizontalkör) történik. Ezen készülék 
dioptrája  (egyszerű falécz) a meteor fel
es eltűnési pontjára állíttatik be, emléke
zet szerint.
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A megfigyelés kezdődött 8 h. 22 m. 
42 sec.-kor és végződött a megfigyelési 
jegyzőkönyv 170-ik számával. 11 h. 
26 m. 17 sec.-kor. Az előttünk fekvő 
terjedelmes jegyzőkönyv szerint Bu
dán 170 meteornak pályáját mér
ték Tneg. —  A jegyzőkönyv tartal
mazza a meteorok felvillanási idejét, 
valamint a fel- és eltűnés elemeit 
(magasságban és azimuthban). A 
benne foglalt igen becses anyagot je
lenleg már a bécsi csillagdán dol
gozzák fel, — mint L i t t o w  a bécsi 
csillagda igzgatója Dr. Schenzl úrnak 
irja. Ennél fogva nem sokára azon 
kellemes helyzetben leszünk, hogy 
a budai megfigyelések eredményéről 
részletesebben szólhatnunk.

A meteorok számát nem lehetett 
meghatározni, volt legalább 1000. 
A tünemény utolsó stádiumában szá
mos tűzgolyó is tűnt fel az Orionból 
vévén kiindulásukat.

Dr. S c h u l h o f L i p ó t  tagtár
sunk, a bécsi csillagda assistense, a 
csillaghullást Baján látván, a meteorok 
számát 1 o.ooo-re teszi. A hazai meg
figyelések közt még igen érdekes 
ama tudósítás, melyet K o n k o l y  
M i k l ó s  tagtársunknak, az ó-gyallai 
csillagászati, meteorol. és Jölddelejes- 
ségi?nagánállomás tulajdonosának kö
szönünk.

K ivonat az ó-gyallai csillagda nap
lójából. A z  1872 november 2 j-ik i csilla,g- 
hullás. „M ár kora  este, ámbár igen sűrű 
ködforma burkolat fedte az egész eget, 
több hullócsillagot vettem észre, s lestem 
a pillanatot, hogy a köd eloszoljon, a mi 
azonban csak későn este történt.

7 h. 45 m.-kor a zenith körűi kissé 
kitisztult, s ekkor figyelmezni kezdettem 
a tüneményre azon szándékkal, hogy ha 
az esés elég gazdag lesz, registrálni fogok. 
Ezen szándékról azonban csakhamar le 
kellett tenni, miután a meteorok oly sűrűn 
hu llo ttak , hogy feljegyzésről szó sem le
hetett, s igy összes figyelmemet az olva
sásra összpontosítottam.

7 h. 45 m.-től 8 h. 19 m.-ig 294 
hullócsillagot számláltam. E kk o r ismét el- 
borúlt s az figyelést abba kellett hagyni, 
míg 9 óra után ismét kitisztúlt.

9 h., 7 m.-től 9 li. 54 m.-ig 1796 
hullócsillagot olvastam meg. Ezen esés oly

gazdag volt , hogy egyszerre 6—8, sőt 
több is volt látható.

Az első megfigyelésnél (egyremásra) egy 
perezre 8*64 esett, míg a másodiknál 38*21. 
Nevezetes volt, hogy az egész raj a Cas- 
siopeae, a  Persei és y Andromedae há
romszögből jö tt ki, vagy is pontosabban

A R  =  2h +  8m =  30° ±  2°
Deci. =  + 55° ±  2°

Nevezett háromszögön, a sok közül egyet
lenegy meteor sem ment keresztül, s bár 
melyiknek pályáját meghosszabbítottuk, 
vége ezen háromszögbe talált.

A  hullócsillagok i-sőtől 6-od nagy
ságig változtak, a kisebbek közül legtöbb 
volt 4—5 nagyságú. Határolt színváltoza
tokat bajos lenne á ll í ta n i ; vörös alig ne
hány volt. Igen soknak pályája görbe, S  
alakú volt. #

Végre megemlítendő, hogy legalább 
5— 600-zal kevesebbet olvassam, minthogy 
az ég néha annyira elborúlt, hogy csak legfel
jebb harmadnagyságú hullócsillagot lehe
tett látni. 9 h. 54 m.-kor abba kellett 
hagyni az megfigyelést, miután az eget 
vastag felhő fedte el.“

Még a következő két tudósítást 
vettük tagtársainktól.

Az első S o m o g y i  G y u l a  
gyógyszerész úrtól Kis-Várdán  — no
vember 2 8-ikáról keltezve— szárma
zik. Érdekes soraiból a következőketc 
közöljük:

„Nyolcz óra tá já n , a csak negyed
részben felhőtlen láthatáron, a sarkcsillag 
Cassiopeia, Fiastyúk (Plejadok) és Sas
csillagképek által határolt némileg homá
lyos égbolton szokás szerint széttekintve, 
nagy meglepetésemre nehány másodpercz 
alatt \o — 12 csillagszaladást vettem észre. 
Legelső dolgom volt két értelmes tanút 
és egyúttal vizsgálót szerezni. Ezek segé
lyével és bizonyításával állíthatom, hogy 
a hullások száma perczenként 5o— 60-at 
tehetett.

Fájdalom, alig negyed órai vizsgálat 
után irigy ködszerű felleg vont átlátszatlan 
lepelt, mi közénk vizsgálók és az ür ken
gyelfutói közé. — Tekintetbe véve, hogy 
a megfigyelés idején a láthatár csak mint
egy negyedrésznyire volt felleg nélkül, de 
mégis annyira homályos, hogy a negyed
rangú csillagok alig, az ötödrangúak ép
pen nem valának láthatók, a futkosó me- 
teorkák számát első perczenként legalább 
ioo-ra lehet vennem. — Meg kell emlí
tenem, hogy a tegnapi meteorok nagyobb 
része látszólag a Cassiopeiaból indúlva ki, 
délkeleti irányt követett. Laikus létemre 
is, de bátorítva Schiaparelli theoriája által, 
azon gondolatnakj merek kifejezést adni,
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tekintetbe véve a két különböző futási irányt, 
hogy földünk pályafutásában november i 5 I 
(azaz 13-án) és 27-én más-más meteor
rajjal, vagy ha szabad magam így kife
jeznem, más üstökös-uszály követőivel ta 
lálkozott."

Az utolsó hazai tudósítást Z s í- 
r o s  K á l m á n  úrtól Oroszlámosról 
vettük. Nyolcz órakor este kiderült az 
ég, és tagtársunk 3 órán át szemlélte 
a sűrű csillaghullást, melyet többszöri 
rövid szünetek szakítottak félbe, mint
ha valamely gép szervezete szakította 
volna meg egyszerre a meteorokat.

A napi lapokban találtunk még a 
tüneményre vonatkozó megjegyzése
det Csatádról és Nasiczról, hol 8-tól 
10 óráig perczenként körülbelül 56 
meteort számláltak.

A külföldi megfigyelések közt min
denekelőtt S e c c h i a Collegio ro- 
mano igazgatójának tudósításáról kell 
szólanunk, mely az „Osservatore ro- 
mano“-bán jelent meg. Csak 8 órakor 
kezdődött a megfigyelés. Az egész 
égboltozatot számtalan tűzvonal ba
rázdálta át. Öt órányi figyelés alatt 
13,892 meteort számláltak ; ötödré
szük második , huszadrészük első 
rangú csillagnagyságú lehetett. —
10 h. 38 m.-kor egy pompás meteor 
tűnt fel 3 perczig tartó világos nyom
mal. Sebessége 2— 3 fok volt másod
perczenként. 10— 11 óra közt a leg
több meteor délnyugat és éjszaknyu- 
gat felé volt látható.

P a 1 i s a a polai tengerészeti csil
lagda vezetője Hamburgban perczen
ként 16 meteort számlált.

K a r 1 i n s k i tanár Krakkóban a 
kisugárzási pontot így adja m eg:

A R =  22°
Deci =  430

G a l l é  tanár Boroszlóban esti
6 h. 20 m.-től 7 h. 50 m.-ig 3000  
meteort, tehát perczenként kt'rűlbelől
30-a.t, 7 h. 15 m.-kor 5 perez lefo
lyása alatt 500 meteort számlált. 1 
órakor csökkent már e hullás. Lipcsé
ben 2 óra 14 perez alatt 2300 me
teort láttak.

A göttingai csillagász K 1 i n k e r- 1

f u e s  2 3/ 4 óra alatt 7651 futó csil
lagot látott. A sugárzó hely Trian- 
guli vagyis AR =  26°, Deci. =  —{-3 7 0 
volt.

H e  is  Münsterben azt találta, 
hogy a meteorok nagy száma a & 
Persei-bői, Cassiopeia és Andromeda 
közül jöttek, habár némelyek más 
sugárzó pontnak feleltek m eg.' Leg
sűrűbben estek a meteorok 8 h. 48 
m.-től 8 h. 54 m.-ig; 6 perez alatt 
600 esett. Nagyságra i-ső-r-5-öd 
nagyságúak voltak. Egyes vörös me* 
teorok voltak láthatók. Három óra 
alatt 7 7o o a t  olvastak, éppen annyit 
mint Göttingában.

Érdekes még T r o m h o l d t  
S o p h u s úrnak jelentése Svanholm- 
smindéből (Dánia), ki n  h. 30 m.-ig 
1666 meteort olvasott. Ezután az ég 
elborúlt, mikor 4 ,/ 2 órakor reggel 
kitisztult, észrevette, hogy a csillag- 
hullás bevégződött; a Föld elhagyta 
a meteor rajt. 4 ^ — 5 l/ 2 óráig csak 
4 futócsillag tűnt fel.

„Ámbár minden órára 2 y 2 ezer 
meteor — úgymond Heis — elég 
jelentékeny, mégis csekélynek neve
zendő az 1833 november 12— 13-iki 
tüneményhez képest, melyről Arn-  
s t e d t é s P a l m e r ,  kik Éjszak-Ame- 
rikában figyelték meg, azt állítják, 
hogy a meteorok hullottak mint a 
hópelyhek; számlálásról szó sem le
hetett, becslés szerint 9 óra alatt 
240.000 esett."

Még csak azt említjük meg a 
H e i s-féle tudósításból, hogy gazdag 
meteorjegyzéke 1850-ben november 
26., 27.,  és 28-án, különösen 29-én 
sok meteorról emlékezik, melyek — 
elég jellemző — szintén ?> Persei- 
ből sugároztak ki, tehát az idei meg
figyelésekkel tökéletesen összeegye- 
zőleg. A Huggenbühl-féle krónika 
szerint 1584-iki nov. 28-án rendkí
vül sok hullócsillagot láttak.

A számos angol megfigyelésből 
csak annyit említünk meg , hogy 
Bristolban nagy meteort láttak, kiin- 

1 dúlva az Andromeda éjszak-nyugati
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részéből, a Perseus kezén, Canelo- 
pardon áthaladva és eltűnve a nagy 
medve (gönczöl szekér) fején. Egy 
angol megfigyelő körülbelől 59,000-re 
becsüli a hullott meteorokat.

Befejezésül még csak arról a sok
szor pengetett kérdésről akarunk szó
lam, hogy t. i. mi lenne annak kö
vetkezménye, ha a Föld üstökössel 
összeütköznék, a mi, mint azt a f. évi 
november 27-iki ismét megmutatta, 
tökéletesen a lehetőségek körébe vág. 
Az üstökösök már kezdet óta arra 
vannak kárhoztatva, hogy az emberek 
ijesztgetésére szolgáljanak. Mikor sa
játságos rúdalakú csóvájukat már nem 
tekinték többé az Isten büntető szab- 
lyájának, mely fenyegető szerszámmal 
a romlott emberiséget megtérésre a- 
karja indítani, legalább azt tették fel 
róluk, hogy a levegőt megmérgezik, 
rósz gőzöket s ennél fogva ragályokat 
terjesztenek, s más efféle badarságo
kat. Mikor végre azután ki mutat
ták, hogy az üstökösök földünktől 
rendesen több millió mértföldnyi tá
volságban levő világtestek, akkor 
megszűntek ugyan a régi aggodal
mak, de helyükbe sokkal nagyobbak 
léptek. Attól kezdtek tartani, hogy 
egyik-másik üstökös a Földdel majd 
összekoczczan és ezt darabokra töri. 
Azok szerint, mit az üstökösökről tu
dunk, okunk van hinni, hogy az ily 
összeütközésnél nem a Föld lenne a 
vesztes, hanem egyedül az üstökös, 
mely az ily alkalommal egészen szét 
is verethetik.

Nézzük tehát az efféle katasztró
fának következményeit, először az 
üstököst, másodszor a Földet illetőleg.

Ha meteorraj a Föld vonzókörébe 
lép, az egyes meteorok ezen világtest 
hatása alatt körülötte, mint központi 
test körül egy ideig hyperbolikus pá
lyát járnak, és ennek következtében 
sokkal több hull le a földre, mint a 
mennyit ez útjában közvetlenül föl
fogna. Sokkal jelentékenyebb azon
ban e behatás azokra a meteorokra^ 
melyek nem esnek a Földre, hanem

a mellett elhaladván a Föld és Nap 
egyesült hatásánál fogva hyperbolikus 
pályán lódíttatnak ki á világtérbe. 
Miután a Föld ható gömbje (Wirkungs- 
sphaere) sokkal nagyobb, mint a föld
gömb maga, azért azon meteorok 
száma, melyek abban a sorsban része
sülnek, hogy egymástól elválasztva 
hajíttatnak ki az űrbe, sokkal teteme
sebb, mint azoké, melyek a Földre 
esnek. Valószínű, hogy a bolygók 
ezen szétoszlató hatásának köszönik 
eredetüket a szórványos (sporadikus) 
futócsillagok, minőket minden éjjel 
lehet látni.

A meteorok a világtérben párhu
zamos pályákon haladnak, mely pá
lyák azonban, ha láthatókká válnak, 
a perspectiva törvényei szerint, nem 
tűnnek fel pá* huzamosaknak, hanem, 
mint a hosszú fasor, egy pontból lát
szanak kiindulni. Ha tehát a Föld áta- 
lában nem hatna reájok, akkor azok, 
melyek a Föld útjába akadnak, és 
csakis ezek hullanak le úgy, mintha 
az égbolt egy pontjából sugároznának 
ki. Minthogy azonban Földünk a 
mellette elhaladó meteorokat szintén 
eltéríti* és ezek egy részét hyperbola- 
ágon gravitáltatja középpontja felé, 
úgy ezek természetesen már nem egy 
pontból fognak kisugározni, hanem 
egy egész körből, a sugárzó körből, 
még pedig akként, hogy ha azon tá
jék, melyből a meteorok jönnek, fel
kelőben van, a Föld bizonyos helyén 
csak azon meteorokat látjuk, melyek 
a Földet éppen érintik, s ennél fogva 
a sugárzó kör kerületének egyik szé
léről indúlnak ki. Ha a sugárzó kör 
déllőbe ér, akkor azon meteorok lát
hatók, melyek éppen szemközt jönnek 
a Földdel, tehát egyátalában nem tér
nek e l : ezek a sugárzó kör középpont
jából indulnak ki. Ha a kisugárzási 
táj a másik oldalán lenyugszik, ismét
lődik a tünemény, fordított rendben. 
Ha a meteorok viszonylagos sebes
sége nem kisebb a Föld sebességénél, 
úgy eltérésük csekély, tehát a kör át
mérője is csekély lesz. Ha ellenben,
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mint a Biela-féle üstökösnél a meteo
rok viszonylagos sebessége kisebb a 
Földénél, úgy a sugárzó kör átmérője 
igén tetemes lehet.

Közép-Európából nézve a Bielá- 
féla üstökösnél e kör átmérője 230 
i5,2'-ot foglal el ívmértékben. Az 
idei megfigyeléseknél csakugyan több 
helyen feltűnt a sugárzó táj nagysága. 
Ez teszi éppen értékessé Dr. Sc he nz l  
G u i d o úr megfigyeléseit, mivel be
lőlük ki lehet majd számítani, meny
nyire egyezik a valóság a Biela-féle 
üstökös pályaelemeiből nyert ered
ménynyel.

W e i s s  kiszámítja, mily pusztítá
sokat képes a Föld egyszerű áthala
dása a Biela-féle üstökös meteorraján 
véghezvinni. Azon módszert hasz
nálja, melyet L a p l a c e  a L e x e l l -  
féle üstökösnek Jupiter által szenve
dett nagy háborgatásainak kiszámítá
sára ajánlott s azt találja, hogy a me
teorok körülbelül y 2 nappal előbb, 
mielőtt a csomópontba érnének, már 
a Föld határgömbjébe kerülnek (ekkor 
a Földtől még több mint 170.000 
mérfoldnyi távolságban vannak); to
vábbá hogy a Föld azon meteorok 
pályáját, melyek hatása alá esnek, 
annyira megváltoztatja, hogy azontúl 
minden keringési idő 1 3/4 és 390 év 
között előfordúlhat, míg eredetileg 
minden egyes meteor keringési ideje 
6%  év volt. Ehhez járul még, hogy 
az üstökös pályája nagyon hosszúkás 
ellipsis lévén, a Föld hatása sok me
teor pályáját nyitott pályára változ
tatja át, úgy hogy közülök sok már 
nem is tér vissza a Naphoz, hanem 
kilódíttatik a Föld és Nap egyesített 
hatása alatt a világtérbe,

A mi végtére a veszélyt illeti, 
melylyel az üstökösök a Földet fenye
getik, már az üstökösök alkotásából 
lehet következtetni, hogy a Föld testén 
lényeges változást nem képesek elő
idézni. Leeshetnek ugyan egyes na
gyobb tömegek a Földre, de ezek 
ritkán tesznek egy pár fontnál többet. 
A legtöbb meteor a levegő nagy el

lenállása következtében már légkö
rünk magasabb rétegeiben izzóvá vá
lik és elég. Épp oly kevéssé képes az 
üstökös Földünk pályaelemeire be
hatni, vagyis azt háborgatni. Még az 
oly üstökös is, mely több millió má- 
zsányi meteorkövekből állana, még 
mindig kisebb tömegű, mint a Föld 
egy billiomod része, és ha ezen üstö
kös a Földhöz oly közel járna is, hogy 
csak 0*002 naptávolság volna a két 
világtest közötti távolság, még sem 
volna képes a csillag-évet (a Föld 
valódi idejét) y 500o másodperczczel 
sem megváltoztatni.

Nagyon valószínű különben, hogy 
Földünk — mióta rajta emberek fi
gyelik az égi tüneményeket —  már 
többször ment át egyik-másik üstökö
sön (ha nem is talán éppen a fején 
keresztül), anélkül hogy ez más kö
vetkezményeket szült volna, mint 
gyönyörű tűzjátékot, a Föld lakói 
számára.

Heller Ágost.

2. M e t e o r o l o g i a i  á l l o m á s  N a g y 

k a n i z s á n . —  K o t t e k  S á n d o r ,  
a nagy-kanizsai piarista-gymnasium 
igazgatója önkéntesen ajánlkozott, 
egy meteorologiai állomás berende
zésére. A hiányzó eszközöket már 
megkapta, és így remélhető, hogy az 
új állomás 1873 elején elkezdi meg
figyeléseit. Az igazgató úr ezen ajánl- 
kozása annnyival örvendetesebb, mi
vel az ország e részében nagyon gyé
ren vannak figyelő-állomások.

3. M a g y a r o r s z á g  METEOROLOGiÁ- 

j a  é s  a  k ü l f ö l d . —  A külföld folyton 
növekedő érdekkel követi Magyaror
szág meteorologiáját. Legújabban 
M a r i é - D a v y  a párisi „observatoire 
centrale “ ismeretes meteoro lógja azon 
kívánságát fejezte ki, küldenék meg 
neki rendesen a magyar-horvát meg- 
figyelő-hálózat 10— 12 állomásáról a 
havijelentéseket a „Bulletin mensuel“ 
számára. E kívánság valósíthatása 
természetesen azon pontosságtól függ, 
melylyel a figyelő urak havi eredmé
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