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Szinnyei József.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Á S V Á N Y -  ÉS F Ö L D T A N .  
(Rovatvezető : K henner J ózsef.)

(2.) A HORTOBÁGYI PUSZTÁN 

FELFEDEZETT KESFRÜVÍZ-FORRÁS. ----

Debreczen város birtokához tartozó 
hortobágyi pusztarészen, a Horto- 
bágy-folyó nyugati partján fekvő 
mátai biztos lakától délnyugotra 
mintegy kétezer ölre gulyakút ásása 
közben keserűsós vízre találtak, 
mely a munkásokat, kik belőle it
tak, nem csak meghajtotta, de egyet 
közűlök erős hányásra is kényszerí- 
tett. —  Debreczen város polgár- 
mestere, Dr. T egze im re városi tiszti 
főorvos elnöklete alatt, Dr. Török 
József orvos és főiskolai akadémiai 
tanár, Dr. Schvarczer Viktor és D ei-  
ninger Imre gazd. felsőbb taninté
zeti tanárokból álló bizottságot kérte 
fel a forrásnak a helyszínén leendő  
megvizsgálására; a mely bizottság 
folyó april hó 23-ikán a vizsgálatot 
megtette, s észleleteiről a következő  
jelentést adta.

A kútépítés czéljából 7 láb és
6 hüvelyk mélyre ásott gödör a 
vizsgálatra legalkalmasabb lévén, 
a vizsgálatot a további fúrás alkal
mazása által itt eszközölte.

A fúrás 20 láb és 7 hüvelyk 
mélységig terjedt a felszíntől szá
mítva, mely a következő rétegeket 
tüntette f e l :

1 láb 6 hüvelyk mélységig kor- 
hanydús fekete réteg;

7 láb mélységig diluviális kép- 
ződésü vasdűs sárga agyag. Ez 
alatt

9 láb mélységig hasonló minő
ségű agyag, mely gazdagon keverve 
van gipszkristályokkal, melyek n e
hány vonaltól egy hüvelyk nagysá
gig , hol vékony rétegekben , hol 
egyes kiválásokként kristály halma
zokban fordúlnak elő. A gipsz két
féle : közönséges átlátszó kristálytör
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m e lé k ^ ,  s valóságos mária-üveg. 
Ezen réteg alatt

12 láb 3 hüvelyk mélységig a 
sárga agyag folytatódik gipszkris
tályok nélkül, melyben 9 láb 3 hü
velyknél, tehát közvetlen a kristályos 
réteg alatt, fakad a keserűvíz. Ezen 
réteg meglehetős számban tartalmaz 
csigákat, márgagömböket és úgyne
vezett osteocolla-kat, t. i. hajdaná
ban itt állott fák gyökereinek helyét 
kitöltő mésztuffképződéseket.

Ezen alul már most kékes agyag 
következik, mely lassanként sárgább 
és sárgább lesz, míg

19 láb mélységben nehány vonal 
vastagságú vasas homok rétegekkel 
váltakozván, ismét a sárga agyagban 
folytatódik.

Mi a víz fakadásának mikéntjét 
illeti, az bizonyos feszély alatt álló
nak látszik, mert a fúró kivétele 
után az egy láb átmérőjű lyuk tal
pán két három helyen nehány hü
velykre szökött fel, s bár a fúrólyuk 
oldalairól is a folytonos kimérés 
daczára erősen bugyogott, a víz fa- 
kadását alúlról felnyomulónak lehet 
állítani.

A forrás elég erősnek bizonyúlt, 
s az egy láb átmérőjű fúrólyukban 
perczenként 226 köbhüvelyk vizet 
szolgáltatott.

A víz a mint a fúrólyukban fel- 
bugyogott, 10-9 C. hőfokot mutatott, 
midőn a szabadban a meleg 23*8 
C° volt.

A víz izére 9 láb 3 hüvelyk, 11 
láb, és 20  láb 7 hüvelyk mélységben  
összehasonlíttatván , mind a három 
próba egyenlően a keserűsóhoz ha
sonló erősen sósnak találtatott.

Egyúttal jelenthetjük, hogy a mi
nőleges elemzést a víz főbb alkat
részeire Dr. Schvarczer Victor tnr. 
végrehajtotta. Elemzésének eredmé
nye az, hogy a következő anyagok 
mennyiségük szerint sorozva talál
tattak, úgymint, magnézia, nátron, 
mész, chlór, kénsav és kovasav, még 
pedig valószínűleg mint kénsavas

maganézia (keserűcó), kénsavas nát
ron (glaubersó), chlórmagnézium, 
chlorcalcium és chlornátrium. Cse
kély mennyiségben találtatott szén
sav, s a vasnak nyomai mint savas 
szénsavas vas.

Továbbá jelenthetjük, hogy Dr. 
Schvarczer Victor tanár a vizsgálat 
alkalmával közvetlen a forrásból 
sajátkezűieg gyűjtött nagyobb meny- 
nyiségű vizet hozott magával, s azt 
kénsav, magnézia, chlór, nátrium, 
calcium és vasra mennyilegesen e le 
mezni vállalkozott, mely munkálat
tal rövid idő múlva el fog készülni. 
Ennek végeztével —  ha kívántatni 
fog —  a mennyileges elemzést az 
összes alkatrészekre is teljesíteni 
hajlandó, a mi geologiai szempont
ból is igen kívánatos lenne.

Összevonván a tett észleletek 
eredményét, következő nézetünknek 
adhatunk kifejezést :

A felkutatott földrétegek közt 
nem találkozik olyan, mely tartal
mánál fogva mint trágyaszer a m e
zőgazdaság részére hasznosítható 
len n e; mert az aránylag legértéke- _ 
sebb réteg, mely az említett gipsz- 
kristályokat tartalmazza, sokkal sze
gényebb, sem hogy az alig két láb 
vastag réteg felett fekvő 7 lábas ré
teg betakarítását, s a fuvart csak 
Debreczen határában is megfizetné.

A vizet tekintve, már jobb kilá
tásunk van, mit kizárólag a folya
matban levő m ennyileges elemzés 
van hivatva igazolni. Annyi már 
tény, hogy a keserűvizekben talál
tatni szokott anyagok ebben is meg
vannak, de az a kérdés, vájjon a 
kénsav vegyületek vagy a chlorve- 
gyületek vannak-e túlsúlyban jelen?  
Előbbi esetben a víz mint más ke- 
serűvizek orvosi czélokra használ
ható, utóbbi esetben teljesen hasz
navehetetlen lenne.

Végül nem mulaszthatjuk el a 
városi tanácsnak melegen figyelmébe 
ajánlani, szíveskedjék a nyert ered
mény alapján további fúrást eszkö
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zöltetni, hogy kideríthető legyen, 
mely réteg szolgáltatja a keserűvi
zet ; ebből lehetne azután következ
tetést vonni a forrás gazdagságára 
és azt illetőleg, hogy állandóan  
egyenlő vízre lehet-e számítani. De  
igen becses adatokat lehetne gyűj
teni ezen további fúrásból a Horto
bágy földtani viszonyainak kiderí
tésére ; kérjük tehát a további kuta
tást is szakértők jelenlétében eszkö
zöltetni. Az eddig felkutatott réte
gek kövületeikkel további feldolgo
zásra megtakaríttattak.

K ö z li: Deininger Imre.

( 3 -) Ú j a b b a n  f e l f e d e z e t t  ö s á l -  

l a t o k  A m e r i k á b a n . —  A  gerinczes 
ősállatok száma ismét szaporodott. 
M a r  s c h O. Newhavenben, a „Yale 
College" tanára, —  a sziklahegysé
gekben (Rocky Mountains) kréta- és 
harmadkori gerinczes ősállatokat 
fedezett föl, melyek kiváló érdekes
ségüknél fogva bizonyára nem cse
kély izgatottságba fogják hozni a 
tudós világot. Addig is, míg a n e 
vezett sziklahegységekben talált, —  
s a mi majdnem hihetetlen, —  közel 
200 gerinczesből álló faunának leí
rása az ősállatok rajzaival együtt 
kezünkhöz ju t : egyelőre két oly 
ősállatot említünk itt föl, melyek iga
zán nagy mértékbeí! magukra vonják 
figyelmünket.

Az egyik a Wyomingből szárma
zó eocán-korszakbeli csodálatos 
ősállat a Dinoceras mirabilis Marsch, 
melynek leírása az American Journ. 
of Science and arts-ban (V. 117) 
jelent meg. Elefánt nagyságú állat 
ez, mely végtagjainak alkotására 
nézve is sokban hasonlít az ormá
nyosokhoz ; 76 centiméter hosszú 
keskeny feje hárompár elkülönített 
szarvval volt felfegyverezve, melyek 
közül a mellső rövid szarvpár az 
orrcsontból nőtt ki, míg két hosz- 
szabb szarv az agyar felett, a két 
leghosszabb pedig a nyakszirtcsont- 
nak túlságosan kifejlődött élén nyúlt

ki. Az állat felső állkapcsából két 
hatalmas (22 centiméter b osszú )  
agyar mereszkedik ki, ellenben felső 
metszőfogai nincsenek. Az alsó ál
kapocsban —  mint említik —  6 
kis praemolár fog van, míg valódi 
fogakat (molárfogakat) nem vettek 
észre benne. Különös összehalmozó- 
dása a kölönféle állati jellemeknek !

A Dinoceras mirabilis fölfedez
tetése olyanforma meglepetés ránk 
nézve, mint midőn a Sivatherium 
giganteumot fölfedezték a Himálaya 
Siwalik nevű hegyeiben. A Sivathe- 
rium giganteumnak 4 óriási (2 8" 
hosszú) szarva volt, tehát kettővel 
kevesebb, mint a Dinocerasnak, me
lyet talán valami otromba rövid
nyakú zsiráfhoz lehetne legjobban 
hasonlítani.

A másik érdekes ősállat a kan
sasi krétaképletből származó, kétszer 
homorú csigolyás kihalt madárfajnak 
egyik typusa, az Odontornithes, mely
ről Marsch bebizonyította, hogy va
lódi fogai voltak. ím e itt van egy 
új összekötő kapocs a kétéletűek és 
a madarak között, a mely összekötő 
tag a két állatcsoport közt levő 
nagy hézagot még jobban kitölti.

Marsch tanítványaival újabban 
elrándúlt Amerikának ezen szerfe
lett érdekes leihelyére, s a tudós 
világ még újabban meglepetésekre 
számíthat. Kr.

(4.) A l e g k is e b b  l é n y e k n e k  

a l k o t ó  s z e r e p e  a  f ö l d r é t e g e k 

b e n . —  Hogy némi fogalmat sze
rezhessünk arról, mily roppant nagy 
mennyiségű parányi szerves lény 
járúl bizonyos földréteg alkotásához, 
tekintsünk át azon adatokon, me
lyeket G ü m b e 1 C. W., bajor k. 
állami geolog, vizsgálatai alapján 
ide vonatkozólag közzé tett. Gümbel 
az ismeretes kressenbergi eocán  
képleteket, melyek tudvalevőleg 
eléggé becses vasérczeket foglalnak 
magukban, újabban vizsgálat alá 
vette, hogy a bennök levő szerves
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maradványok mennyisegét megha
tározza. Főfigyelmet fordított külö
nösen azon zöldesszürke márgaréte- 
gekre, melyek nummulitmész, ho
mokkő és vastelepekkel váltakoznak, 
s melyeket, minthogy nagyobb kö
vületeket vagy épen nem, vagy csak 
igén gyéren taztalmaznak, kövület
menteseknek tartottak.

A górcsövi vizsgálat azonban 
azt mutatta, hogy ezen márgák te
mérdek górcsövi mészhéjakat, részint 
apró, foraminiferiákhoz tartozó kövü
letkéket : Globigerinákat, Plecariá- 
kat, Cristellariákat, s a mi igen fel
tűnő Coccolitheket foglalnak ma
gukban, elannyira, hogy Gümbel 
hajlandó hinni, miszerint a márga 
mésztartalmát és e kőzet márgasze- 
rűségét ezek az apró kövületek okoz
zák. Gümbel azt találta, hogy ezen 
harmadkori márgából minden köb
méter közép számban mintegy öt 
milliárd foraminiferát és nyolcz- 
százbilliócoccolithet foglal magában.

Ha tekintetbe veszszük, hogy 
Gümbel szerint az egyes márgaréte
gek vastagságának az összege 1324  
méterre rúg, s hogy ezen rétegek a 
mellett tetemes kiterjedésűek: oly 
számok jönnek ki a képletben fog
lalt szerves lények mennyiségére 
nézve, melyek képzeletünket felül
múlják.

Gümbel kiemeli, hogy ez a do
log gyakorlati tekintetben fontos, 
a mennyiben a látszólagos kövület
mentes rétegekben talált Coccoli- 
thek elárulják a képlet tengeri ere
detét, a mit bizonyos czélokból tudni 
sokszor nagyon is szükséges. Kr.

( 5 . )  V u l k á n i  k i t ö r é s  a  t e n g e 

r e n . —  A San-Franciscoba érkezett 
hajó (Lebu) kapitánya egy vulkáni 
kitörésről tesz említést, mely a ten 
geren múlt évi május 13-án ment 
végbe 3 0 0 18' déli szélességnél, s 
2 3 0 23' nyugati hosszaságnál. Az 
eruptió 8 óra hosszant tartott, mi
közben a szél a legkülönbözőbb irá

nyokat vette fel. A tenger minden
felől hullámzott, miáltal a hajó mind
két oldalról lökéseknek volt kitéve. A 
levegő hőmérséke 7 2  F.° volt, míg 
a víz felszíne 86 F .°; a barométer 
29 hüvelyket és 7 vonalat mutatott. 
Reggel 6 órakor erős zaj volt észreve
hető a levegőben, ezt szélroham kö
vette, mely félpercz múlva NyDNy-i 
viharrá változott. A vihar ‘közben a 
levegőben támadt zaj másodszor 
hallatszott, mely inkább csörömpö
léshez, mint menydörgéshez hason
lított; az ég egészen felhőtlen volt.
(Gaea, 1873. 12. füzet.) G. B.

(6.) A GYÉMÁNTOK SZ ÍN É R Ő L .----

A gyémántok színezetének oka az 
ásványtan leghomályosabb kérdései
nek egyike. Ismeretes, hogy színes 
gyémántok hevítés alkalmával szí
nűket többé-kevésbbé elvesztik, más 
esetben színüket változtatják, mely 
színváltozás néha állandó , néha 
azonban csak ideiglenes, minthogy a 
keletkezett szín a fény behatása foly
tán ismét eltűnik. Az első esetre 
példáúl szolgál azon gyémánt, me
lyet M a r t i n ,  az ismert gyémánt
kereskedő, magasabb hőmérséknek 
tett ki, hogy a kő barna színét el- 
enyésztesse. * A hevítés után a kő 
állandóan rózsapiros színűvé vált. 
Ugyanazt akarta elérni C o s t e r 
egy Párisban 1867-ben kiállított 117 
szemer súlyú, csaknem teljesen szín
telen gyémántjával, mely a taplóban 
történt hevítés után szintén igen 
szép rózsapiros színt vett f8l, azon
ban ez csak addig maradt meg, míg 
a kő meg volt óva a világosságtól. 
A mint ugyanis a gyémánt 4 — 5 
perczig átszürődött (diffundált) fény 
hatásának tétetett ki, a vörös szín
nek nyoma sem maradt, a s kő alig  
észrevehető barnás színűvé lett. —  
Ezen adatokat D r . F l i g h t  a n é
met természetvizsgálók wiesbadeni 
gyűlésén (1873.) még a következő 
általa tett kísérletek ismertetésével 
bővíti.
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Kísérletet tett két piszkos sárga 
színű gyémánttal, melyek a Jóremény 
fokáról hozattak; még pedig úgy,hogy 
csak az egyiket hevítette, a másikat 
n e m ; hogy aztán a színeket össze 
lehessen hasonlítani.

A hevítés porczelláncsőben tör
tént, melyen köneny vezettetett ke
resztül ; ‘két órai folytonos hevítés 
után a gyémánt ugyanezen köneny- 
atmosphaerában kihüttetett. A kő fel
színe most is oly ragyogó volt, mint 
előbb, de színe egészen eltűnt. A 
mint azonban 6 — 7 perczig átszürő- 
dött fényre tétetett ki, eredeti színe 
egész teljében visszatért. Ezen kisér-

CSILLAGTAN ÉS 

(Rovatvezető :

(4.) A „GÖNCZÖL SZEKÉR* ‘ MÚLTJA 

é s  j ö v ö j e . —  Eszméinknek, melye
ket a csillagokról és az égről ma
gunknak eddigelé alkottunk, tökéle
tesen meg kell változniok: teljesen át 
kell alakulniok. Álló csillagok többé 
nincsenek. E távoli Napok, melyek 
a végtelenségben égnek,nem állanak; 
mindeniköket oly iszonyú gyorsaságú 
mozgások ragadják, melyeket kép
zeletünk alig bir felfogni. A mérföl
dek trilliói daczára,melyek bennünket 
tőlök elválasztanak, s melyek e napo
kat, Földünkről nézve, apró világító 
pontocskákká csökkentik, bárha oly 
nagyok is mint a mi Napunk, s bárha 
ezer- és ezerszer, millióm- és mil- 
liomszor nagyobbak Földünknél —  
ennek daczára a távcső és a számí
tás fel bírta azokat karolni és be 
tudta bizonyítani, hogy ki erre, ki 
arra, valamennyien haladnak, a z  ég  
többé nem változatlan, a csillagképek 
nem ábrázolják többé az absolut és 
megbonthatatlan rend symbolumát. 
N e m : mindezek a csillagok Napok, 
melyek gyorsan mozognak a térben, 
magukkal ragadva a rendszereket,me
lyeknek súlypontját képezik.

Kik elannyira hozzá voltunk

let ismételtetett különféle m ódosítá
sokkal. A gyémánt hevíttetett köneny- 
ben, chlórban, magas hőmérsékben, 
mely a hevítő-kemenczebeli gáznak 
benzolgőzzel való telítése által állít
tatott e l ő ; csekélyebb hőmérséklet
ben, higanyban (mely alkalommal a 
gyémántot vékony p latin-lemezbe 
burkolták). A szín m indig eltűnt, s a 
fénynek kitéve ismét visszatért. Egy 
alkalommal a kő a hevítés után 3 na
pig sötétben tartatott, s egészen szín
telen maradt, de a mint 6 — 7 per
czig a világosságon volt, ép en  úgy 
mint előbb, er edeti sárga színét is
mét visszanyerte. —  (Gaea, 1873.
12. füzet.) G. B.

METEOROLOGIA.

H eller  Á gost.)

szokva e csillagképeket, constella- 
tiókat úgy tekinteni, mint a látszó
lagos mennybőltozatra eltörülhetet- 
len jelekkel rajzolt hieroglypheket, a 
mi eszmekörünkben mily gyökeres 
forradalmat kell előidézni azon föl
fedezésnek, hogy valamennyi csillag
képben az egyes csillagoknak külön- 
külön egyéni mozgása van. ím e pél
dául a legrégebb óta ismert és elne
vezett csillagkép: a gönczölszekér 
(Ursus major). Van-e ember, ki meg 
ne tartotta volna elméjében ez ala
kot, mint az egek állandóságának, a 
megállapított harmóniának, a m eg
másíthatatlan tartósságnak örök sym
bolumát ?

És! ezen ős csillagkép el fog 
enyészni; csillagainak, melyekből al
kotva van, mindeniknek külön, egyéni 
mozgása van, egyiknek erre, másik
nak arra. Ebből az következik, hogy 
századok múlva e kép megváltoztatja 
alakját. Mostanság szekérhez hason
lít némileg; s e  hasonlatosság adatta 
neki minden népnél, az egész Föl
dön, a közhasználatú ,,szekér“ nevet. 
A tudósok nagy medvének nevezték 
el, mivel ez volt az egyetlen állat, 
melyről a régiek tudták, hogy a sarki
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tájakon megélhet. Tudva van, hogy 
azt a négy csillagot, melyek négy- 
szögüleg vannak benne elrendezve, 
a négy keréknek tekintették, a há
rom elsőt pedig a három lónak. Kü- 
lön-külön mozgásuk azonban meg 
fogja változtatni e rendet: az első 
ló hátra kerül, a két hátulsó pedig  
előre. A két hátulsó kerék közöl az 
egyik egyik felé, a másik pedig a má
sik oldalra fog menni. Ismervén a 
hét csillagra külön-külön az éven
kénti elmozdulást, ki lehet számítani 
jövendőbeli helyzetüket egymáshoz 
képest. Én megtettem e számítást; 
és ime itt következnek a meglepő  
eredmények, melyekre e számítások 
vezettek.

Hogy pontosan számot adhas
sunk a különbségről, mely bizonyos 
idő múlva e csillagkép alakjában 
nyilvánulni fog, előbb lássuk mos
tani alakját.

Az arabok e híres hét csillagnak 
külön neveket adtak, melyeket néha 
még most is idéznek. A szekér azon 
hátulsó kerekén kezdve, melynél a 
merőszöglet van, s melyet most a 
görög ábécze első betűjével jelöl
nek és jelöltünk mi is idomunkban, az 
arab nevek így következnek egymás 
után : Dubhe, Merak, Phegda, Meg- 
rez, Alioth, Mizar et Ackair. A leg
utolsó név e szerint az első ló neve. 
A jó szeműek Mizar, a második ló 
fölött, egy kis csillagot vehetnek észre, 
melyet postakocsisnak neveztek, s 
az arabok Alcor névvel jelöltek. 
Ezen elnevezéseket azonban alig 
használják már napjainkban, meg
szokták a „gönczöl szekér44 hét fő
csillagát a görög ábécze hét első 
betűjével megjelölni, a mint azt az 
ábrán látjuk. Mindezen csillagok má
sodrendű nagyságúak, kivéve a D el
tát, melynek nagysága harmadrendű.

V -
1...

........
oc

................ **

* * .... .
r

1-ső ábra.

A  gönczölszekér hét csillaga, mostani állásában.

Ugyanezen ábrán nyilak által ki
jelöltem az irányt, melyben az e 
tárgyban tett mérések középértéke 
szerint e csillagok mozognak. Lát
juk, hogy a hét közöl az első és 
az utolsó, Alpha és Eta, egy irányban 
haladnak, míg a többi öt ellenkező 
irányt követ. Azonkívül a gyorsaság 
sem ugyanaz valamennyinél. Éta 
például gyorsabban halad, Epsilon 
lassabban, és így a többi.

Az egyéni mozgás évi mennyisé
gét, sarktávolságban és egyenes emel

kedésben kifejezve, a következő szá
mok mutatják:

Csillag Egyenes Sark-
neve: emelkedés:

5
távolság:

Ct —-0*013 + 0*09

P + 0-015 — 0*03

y + o * o i  6 +  0*02

8 + 0*019 - t - o * o 6

8 + 0*017 + o * o ó

í + 0*020 + 0*04

n — 0 * 0 3 3 + 0*03

Egyéni mozgásaiknál fogva e csil
lagok között a viszonylagos távolsá-
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gok idővel megváltoznak. Minthogy 
pedig a változás évszázadonként 
csak néhány másodpercznyi, sok-sok 
század kell ahhoz, hogy a különbsé
get a szabad szem észre vehesse. E 
mértékhez képest emberi nemzedé
keink, dynastiáink, sőt még népeink 
sem élnek elég soká.

Csillagászati mennyiségekről van 
itt szó, melyeket, hogy megbecsül
hessünk, hozzájok való mértékeket 
kell használnunk. Földünkön csak 
egy időmérték van, melyet erre hasz
nálni leh e t: ez bolygónk nagy esz
tendeje, az éjnap-egyenlőség pont
jának körüljárása, földtekénk lassú 
körülforgása , melyre kerek számban 
huszonötezer esztendő kell. Az ily

korszak már elfogadható alapnak a 
földtanban és a csillagok astrono- 
miájában. Tehát e korszakokból né
gyet véve, mondjunk kerek számban 
százezer évet, -— ezen idő alatt az ég 
képében észrevehető különbség mu* 
tatkozhatik. Megtévén a számítást, azt 
találom, hogy ezen időközben, mely 
még sem oly rendkívüli valami a 
csillagok történetében —  hisz már a 
kis Föld , hol vagyunk, alkalmasint 
több millió éves —  úgy találom, mon
dom , hogy mostantól százezer év 
múlva minden csillagzat máskép 
lesz csoportosítva.

Itt van példáúl (2-ik ábra) a gön- 
czöl szekérbeli csillagok egyéni moz
gására vonatkozó számításaim mér-

2-ik ábra.

A  gönczölszekér százezer év múlva.

tani eredménye. Íme ez lesz az alakja 
e csillagzatnak százezer év múlva. 
Látjuk, hogy jelenlegi képét teljesen  
elveszti. Hiában keresnők ezen új 
idomban a szekér n yom ait! Alpha 
leszáll, hogy Béta jobbjára helyez
kedjék, és ekét csillagGammá-val jó 
formán egyenes vonalt fog képezni, sőt 
még Etával is, mely körülbelül ugyan
azon irányba fog esni.Delta, Epsilon és 
Zeta hasonlókép egy második egye
nesbe fognak helyezkedni. Ha e kor
szakban, mely tünékeny életünktől 
oly távol áll,a földi emberiség nyelvei 
még „szekér “ nevet adnak e csillag
zatnak, úgy nem fogják már megért
hetni ezen népies elnevezés szárma
zását. Minő nevet lehetne akkor an

nak adni ? Nagyon fölösleges lenne 
mindjárt most nevet ajánlani, me
lyen utódaink e csillagzatot majd 
nevezhessék.

Látván, hogy mily változást fog 
szenvedni e csillagzat a jövő száza
dokban, azt kérdezhetjük magunktól, 
vájjon mennyi ideje van az az alakja, 
melyben most ismerjük, és mily képe 
volt a régmúlt századokban. Hatol
junk vissza ugyancsak százezer esz
tendővel, midőn még igen valószínű, 
hogy emberek nem valának a földön 
és egyedül az antidiluvialis szörnyek 
(ezek pedig alkalmasint igen keve
set törődhettek a magasabb csillagá
szattal) emelhették föl tekintetöket 
a csillagos égboltozat felé,
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De igen hihető, hogy ezen kor
ban már értelmes lények lakhattak 
a Marson, Jupiter, Saturnus, Uranus 
ésNeptunon; s minthogy ezen boly
gókról az ég csak úgy látszik, mint 
a földről, —  ezek olyannak ismer
ték a gönczöl szekerét, a minő ak
kor volt. A hét csillag százezer év 
előtti állásának megtalálására, csak 
annyival kell visszarakni helyeiket, 
a mennyivel az előbbi példában előre

raktuk. E számítás egészen más ala
kot ad, mely semmiben sem hason
lít az elsőhöz, sem a másodikhoz. 
Ez egy idomtalan keresztforma, 
melyben Delta a karok keresztbevá
gását képezi, Alpha a bal, Gamma 
a jobb felét, Béta a fejét, Epsilon, 
Zeta és Eta az oszlopot. Eta még nem 
érkezett a többi hat gyülekezetébe. 
Elemezvén e csillagok járását, azon 
meggyőződésre jutunk, hogy az öt

3-ik ábra.

A  gönczölszekér százezer évvel ezelőtt.

társ: Béta, Gamma, Delta, Epsilon 
és Zeta sorsa együvé van fűzve : ez 
egy és ugyanazon társaság; közmeg
egyezéssel haladnak, s mint láthatni, 
megtartják egymáshoz képest v i 
szonylagos állásukat; holott A lpha  
egyfelől és Eta másfelől csak két 
vendég, melyek most ugyan a társa
sághoz tartoznak, de különben tőle  
egészen függetlenek. Lássák a 2-ik  
ábrát: Alpha, mely mindig jobb felé 
tart, végkép elhagyja a csoportot. 
Másrészről , a 3-ik ábrán , látjuk 
Etát, mely balról érkezik, s mely ad
dig az öt testvér családja előtt egé 
szen idegen volt.

Az észrevételek, melyeket a gön
czöl szekér százados átalakulására vo

natkozólag épen most tevénk, alkal
mazhatók lennének a többi csillag
zatokra is. Ezt csak példakép vettük, 
mert a legismertebb és a legjobban 
jellemzettek közöl való. Összefog
lalva az egészet, látjuk, hogy a csil
lagok egyéni mozgásának ismerete 
teljességgel átváltoztatja az egek  
állandóságáról táplált, szokásos né- 
zéteinket. A csillagok a mérhetet
lenség végnélküli regióin át, minden  
irányban sodortatnak; és valamint 
az égi természet, ép úgy a min- 
denség alkotmánya is századról szá
zadra változik, hogy megint visszatér
jen a régire. — (A Revue Scientifique- 
bői, F l a m m a r i o n  után’:)

Á. s.
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( 5 . )  S a r k -  é s  f ö l d f é n y .—  Las
sanként —  úgy látszik —  mégis osz
lik azon homály, mely a sarkfény- 
röl uralkodó nézeteinket borította. 
Már alig vonható kétségbe legalább 
azon nézet valószínűsége, hogy a tü
nemény anyagát elektrikus kisütések 
képezik, és hogy e kisütéseknek mind  
geographiai, mind geometriai rendez- 
kedése fényoszlopokra és fényfelüle
tekre a földdelej esség által történik 
épen úgy, mint átalában a dél ej es
ség akár milyen mozogható folyam- 

. vezetőre vagy villamos kisütésre irá- 
nyítólag hat. A földdelejességi tüne
mények összefüggése az éjszaki fény 
fellépésével m a már hypothetikusnak 
nem nevezhető.

A fentebbi sorokban kifejezett 
vélemény a sarkfény természetéről, 
melyet már korábban F ö r s t e r ál
lított volt fel, lényegében összeegye
zik D e 1 a R i  v e  nézetével a szóban 
forgó tárgat illetőleg. Ezen nézetre 
alapítva, bizonyos vonatkozást vettek 
fel a sarkfény és az égi háborúk között. 
L 0 0 m i s  statistikai feljegyzései mu
tatják, hogy a sarkfény gyakorisága az 
égiháborúkéval fordított viszonyban 
áll. Még inkább támogatja ezen nézetet 
L e  m s  t r ö m azon megfigyelése, hogy 
magasabb szélességek alatt hegycsú
csokon és felhőszegélyeken észrevett 
villamos fénysugárzások (Szent Elm 
tüze), melyek tehát légköri villamos
ságtól származnak, spektroskópban 
nézve az éjszaki fényt jellemző csíko- 
katmutatják. Úgy látszik, mintha égi- 
háború és sarkfény egy és ugyanazon 
alaptünem ény: a légköri villamosság 
kétféle módozata, és hogy e szerint 
gyakoriságukra nézve csakugyan bizo
nyos reciprocitás (viszonyosság) áll 
fenn. L e m s t r ö m  úgy vélekedik, 
hogy a magas szélességek alatt azért 
helyettesítik nagyobbrészt az égi hábo
rúkat a Sarkfények, azaz a sokáig tartó 
villanyos kiegyenlődések az erélyes, 
de csak rövid ideig tartókat, mivel 
a lég tetemesebb nedvességi foka ott 
ez utóbbiak létrejövetelét megakadá

lyozza. De ezen nézet nem tartható, 
mert a lég relatív nedvessége koránt
sem annyira különböző alacsony és 
magas szélességek alatt; mint erre 
szükséges volna. De nem is kell itt 
új momentumot hozzávenni, mivel 
a földdelejességi erő irányának te
kintetbevétele elegendő annak m eg
magyarázására, hogy ez egyenlítői öv
ben szaporaságukra nézve túlnyomók 
az égiháboruk, míg a sarkok vidékein 
a sarkfényi tünemények vannak túl
súlyban. A légköri villamosság elren
dezése t. i. kétségkívül párhuzamos a 
földszínnel, azaz vízszintes rétegek 
szerint történik; erre merőlegesen, 
tehát a földfelületre függélyes irány
ban lesznek a legnagyobb feszült- 
ségi különbségek. Ott, a hol a ki
sütések (villamos áramlások) iránya 
közel összeesik az azokat irányító 
erővel: a földdelejességi erővel, ott 
folytonos villamos kiegyenlődés fog 
létrejönni, azaz sarkfény; míg ott, a 
hol az nem történik, a földdelejesség  
irányító hatása gátló fog lenni a két
féle villanyosság ez útoni egyesülése 
ellen, úgy hogy nagy feszültségek és 
evvel villámszerű hatályos kisütések 
létrejöhetnek.

Vannak azonban fény tünemények, 
melyek a L e m s t r ö m  által meg
figyelt alacsony rétegben véghezmenő 
fénykifejlődésekkel nem látszanak ro
konságban lenni, t. i. az alacsony szé
lességek —  olykor még az egyenlítő 
alatt is mutatkozó sarkfények, hol
—  mint tavai Indiában —  még co- 
rona-képződések is előfordúlhatnak. 
Ezen tünemények 1 5 0 — 900  kilomé
ter magasságban mennek végbe, és 
így természetesen lég villamossági ki
sütésekre vissza nem vezethetők, ha
nem minden esetre átalános, az egész 
földet körüljáró villamfolyamokra mu
tatnak.

Mindinkább azon meggyőződésre 
vezettetünk tehát, hogy két fény
tüneményt kell megkülönböztetnünk, 
melyek egyike a légkör alsó részeiben 
megy végbe, és a sarkok vidékén^ a
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földdelejesség s talán más körülmé- 
nyekfolytánis mint sarkfény lép fel, a 
tropusok alatt pedig, sokáig eltartó 
égiháborúként jelenik m eg; míg az 
atmosphaera határán ezen villanyos 
kisütések mint öly fény tünemények 
fordúlnak elő, melyek a földdelejesség 
irányító hatásának engedelmesked
nek , és az egész Földön láthatók.

Czélszerűnek mutatkozik e szerint 
az első osztályba tartozó két tüne
mény egyikét sarkfény-nek, másikát 
aequatorialfény-nzk nevezni, míg a 
második osztálybeli tüneményre nézve 
a fóldfény  elnevezés legmegfele
lőbb lenne.

Szükségesnek mutatkozik továbbá 
ezen földfény-tüneményeket a Nap 
felszínén végbemenő tüneményekkel 
kapcsolatbahozni, mert —  míg a sark
fények mint elháríthatatlan villamos 
kiegyenlődések szakaszosságot nem 
mutatnak, addig a földfényeknél félre
ismerhetetlen azon periodicitás, mely 
tökéletesen egyezik a Nap felszínén 
mutatkozó változások szakaszossá
gával.

A föld- és sarkfény-tünemények 
azonosságát színképelemzési úton biz
tosan kimutatták, és valószínű, 
hogy a fénykifejlődés csakis légkö
rünk alkatrészeinek izzása által jön 
létre. Nagyon valószínű továbbá, hogy 
a Föld és világtér közt folytonos, ha
bár igen gyönge, villamos kiegyenlQ- 
dés történik. T i e t j e n a berlini 
csillagdán többször látta midőn az 
égbolt derűit és tiszta volt, hogy

K Ü L Ö N

(9.) L iv in g s t o n ^ r ó l .  —  Olva
sóink bizonyára értesültek a napi 
sajtóból mind arról, a mi a múlt he
tekben a boldogúlt Livingstone ha
láláról, tetemeinek hazahozataláról 
sz étszivárgott. A koporsó april 15-én  
érkezett meg Southampton-be, hol 
az a városi hatóság, a Royal Geogra- 
phical Society elnöke és küldöttsége, 
Livingstone családja és barátai által

majdnem az egész égboltozat szín
képe mutatja ama jellemző fekete 
csíkot, mely a sarkfény színképében 
látható. —  (Zeitschrift dér Ges. f ü r  
Erdkunde zu Berlin.) H. A.

(6) I s m é t  ú j  ü s t ö k ö s . — Alig múlt 
pár hete, hogy W i n n e c k e ,  strass- 
burgi csillagász, üstököst fedezett fel, 
s már ismét tudósít a táviró egy új 
ilyen kóborgó égi test fölfedezéséről, 
és ismét W i n n e c k e  az, kinek táv
csöve először feléje irányúit. Április 
12-ikén, reggeli 3 l/ 2 órakor, körül
belől 4 ívpercz átmérőjű ködfoltra 
talált, mely sebes mozgása által mi
voltát rögtön elárulta. Helyzete ápri
lis 1 i-én, 15 h. 30  m. strassburgi kö
zépidőkor, következőnek találtatott: 
Egyenes em elkedés: AR =  3 2 0 0 47' 
Déli declinatiója: S =  6° 56' 
Kedvezőtlen időjárás a további ész
lelést meggátolta.

Bécsben azonban történhetett a 
következő napon meghatározás, mely 
szerint:

április 12-én , 15I1. 41 m. bécsi 
közép-időkor:

AR =  3 2 0 0 4'
S =  6 U 11' volt.

A csillag tehát naponként körül
belől 1 fokkal mozog észak-nyugat 
felé, s így kilátásunk van rá, hogy 
még sokáig fogjuk észlelhetni. Át
mérője, mint már említve volt, 4 ív
percz, tehát elég tetemes arra, hogy 

gyöngébb távcsővel is jól lát
ható legyen. H. Á.

F É L É K .

a legnagyobb ünnepélyességgel és a 
legmélyebb tisztelet kifejezésével át
vétetett. A nagy kutató holt testét a 
hajótól hosszú és előkelő búcsújárás 
kisérte a vasúti állomásra, honnan 
külön vonaton szállíttatott Londonba, 
hogy az angol jelesek pantheonában, 
a Westminsteri apátságban, tétessék 
örök nyugalomra.

Sírja R e n n e 1 őrnagyé mellett
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van, kit az angolok úgy tisztelnek 
mint az angol földrajzi tudomány 
atyját. Egyideig haboztak, vájjon 
Livingstone-t ne Sir John C h a r d i n, 
a persa utazó mellé helyezzék-e? 
Végre Rennel mellett adtak neki he
lyet. —  Minden költséget a kormány 
fedezett.

Livingstone hivatása nem a pénz
szerző hivatások közé tartozott; nem  
is azért élt, hogy nevét a világ leg
nagyobb fiai névsorába felvegye. Fá
radozásainak rendkívül szomorú a 
vége. Hazája, és —  mondhatjuk —  
minden civilisált ország eleget fog 
tenni a.zon felhívásnak, melyet sze
génységben maradt családjának föl- 
segélésére kibocsátottak.

Mint várható volt , a skótok ra
gadták meg a kezdeményezést, hogy 
legnagyobb fiók számára szobrot 
emeljenek. Április 13-án Edinburg- 
ban meetinget .tartottak, melyben el
határoztatott, hogy „azon hősies szol
gálatokért, melyeket a boldogúlt L i
vingstone a tudománynak és civili- 
satiónak tett", hóna fővárosában 
nemzeti emlék fog állíttatni. Helye
sen van, és honfitársainak bizonyára 
becsületére válik, bár ha Livingstone 
emléke kőoszlopra nem is szorúl, 
hogy halhatatlan legyen. Nagyságá
nak teljes mértékéről az igazi foga
lom még csak most kezd hajnaliam, 
s idő kell rá, hogy igazán méltá
nyolni képesek legyünk.

Mennyi tisztelet halmozódott vol
na fejére, ha élve éri el hazája part
jait. (Natúré). --------

(10.) N em zeti ju t a lo m  P a s t e u r  
szá m á ra . —  D e  F o u r t o u  úr, 
Francziaország közoktatásügyi mi
nisztere, Pasteurt, a kitűnő franczia 
tudóst, oly kitüntetésben óhajtja ré
szesíteni, mely a tudomány minden  
barátjának örömére fog szolgálni. 
Tudjuk, hogy Pasteur a tudománynak 
szolgálatában nagybecső kutatásait 
oly törhetetlen buzgalommal foly
tatta, hogy egészségét tetemesen meg
rongálta, s egyizben már komoly 
aggodalommal virrasztottak fölötte 
barátai. Sikeres kutatásai nem csak 
magára a tudományra nézve megbe- 
csülhetetlenek, hanem egyszersmind 
szerencsés kapcsolatban a minden
napi élettel, több fontos iparágnak is 
igen nagy előnyére szolgálnak. Eczet- 
gyártási módszerét számos tekinté
lyes gyárban alkalmazzák; a borok 
megjavítására és eltartására ajánlott 
eljárása ma már világszerte ismeretes, 
s nem kevésbbé fontosak a selyem- 
hernyón tett kutatásai, a selymérkór 
s az egészséges és beteg selyemher
nyó-peték fölismerésére. Alaposan re
mélhető, hogy hasonló mérvben ki
hatók lesznek mind tudományos, 
mind gyakorlati tekintetben a sörrel 
foglalkozó legutóbbi kutaiásainak 
eredményei is. A kitűnő tudós mind
ezen szolgálatai elismeréseül, melyek 
a közjóléttel oly szoros kapcsolatban 
vannak, Francziaország közoktatás- 
ügyi minisztere a nemzetgyűlés elé 
törvényjavaslatot terjesztett, melyben  
azt ajánlja, hogy Pasteur nemzeti 
jutalom czímen 12,000 frank évi 
járadékban részesíttessék. — (Revue 
Scieniifique,) —
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