
E folyóiratot a tár
sulat tagjai az év
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő
fizetési ára -5 forint.
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XXIII. AZ ÜSTÖKÖSÖK PHYSIKÁJA.
(Előadatott az 1873. május 2-ikán tartott természettudományi estélyen.)

*
Sajátságos helyzetben találjuk magunkat, ha oly tünemények 

magyarázásához fogunk, melyek tőlünk oly roppant nagy távolság
ban mennek végbe, mint péld a Nap felületén történő változások; 
hol még azon eszköz is felmondja szolgálatát, melynek segélyével a 
látszöget több százszor lehet nagyítani. Azonban m ég más körül
mények is nehezítik ily esetekben magyarázási kísérleteinkét. V a
lamely tünemény megértéséhez mindenekelőtt szükséges, hogy is
merjük azon körülményeket, melyek alatt ez létrejön, hogy aztán 
Föfdünkön fölismert törvények alapján lehessen következtetést vofmi. 
Az égi testekre nézve azonban tökéletesen hiányzik a létező viszo
nyok ismerete. Nem csoda tehát, hogy az égi testek physikájáról 
oly hiányos fogalmaink vannak.

Ezen égi talányok sorába tartoznak első sorbán at  üstökösök, 
melyek a közönségestől annyi eltérőt mutatnak. Minthogy ezen vi
lágtestek annyi érdekest nyújtanak, érdemesnek látszik a rajtok 
mutatkozó tüneményekkel megismerkedni, és az azok magyarázására 
felállított hypothesisekről szintén tudomást szerezni, illetőlég ezeket 
bonczkés alá venni, annál is inkább, minthogy főleg újabb időben 
boldog, boldogtalan, hivatott és nem hivatott, új meg új theoriákat 
állított fel, sokszor a nélkül, hogy rászánta volna azon fáradságot, 
hogy legalább a már létező magyarázási kísérletekből tudomást sze
rezzen magának.

A  hypothesisek vagy theoriák elménknek ázort szükségéből 
származnak, hogy a bennünket körülvevő tünemények okát és össze
függését fölismerjük. A  hypothesiseknek azoilban bizonyos fő
kellékei vannak, melyek nélkül a hypothesis nem állhat meg, s a 
melyeket itt ki fogunk emelni.

A  magyarázási kísérlet mindenek előtt eleget tartozik tenni
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 1 9

Megje l eni k  min-r 
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a tühemény mértani és mechanikai viszonyainak, s másodszor a 
megértendő tünemény egyes részeinek összefüggését ki kell mu
tatnia, és így legalább egygyel csökkenteni a tünemény fel nem 
fogható elemeinek számát. Az üstökösökre nézve kétféle hypothe- 
siseket. lehet m egkülönböztetni: az első osztályba azok tartoznak, 
melyeket leginkább csillagászok állítottak fel megfigyelések alap
ján ; a másik csoport pedig magába foglalja a leginkább physiku- 
sok által alapított theoriákat. Meg fogjuk látni, hogy az első cso
portba tartozó nézetek bizonyos — kétszáz évi — folytonosságot 
mutatnak, miután éppen a megfigyeléseken alapszanak; míg a má
sodik csoportbeliek tökéletesen függetlenek egymástól. Észre fogjuk 
venni, hogy a csillagászok hypothezisei tisztán mechanikai alapon 
nyugszanak, míg a többiek inkább visszamenvén a legrégibb néze
tekre az üstökösök természete fölött, az ezeken végbemenő válto
zásokat csak tisztán optikai vagy chemiai tüneményeknek nézik.

Reményiem, sikerülni fog kimutatnom, mennyivel inkább meg
felelnek a vizsgálódások eredményeinek és minden hypothesis kel
lékeinek azön nézetek, melyekről első sorban tettem említést, mint 
a másik helyen nevezett theoriák.

Az üstökös-elméletek jelen állását és eddigi még ki nem elé
gítő állapotát, részben azon körülménynek is kell tulajdonítani, 
hogy újabb időben oly kevés nagy üstökös jelent meg. Századitok
ban csak 4 nagyobb üstököst láttunk: az iő n - ik i ( F l a u g e r g u e s  
által felfedezve), az 1835-iki (a H a lle y - fé le  üstökös), az 1'843-iki 
M a u  v a i s által felfedezett) és az 1858-iki ( D o n á t i -  féle) üstö
köst. Ezeknél mind azon tünemények jól ki voltak fejlődve, melyek 
az üstökösökre nézve jellemzők.

A nagy üstökösöknek úgyszólván cauontcus alakja O l b e r s ,  
B e s s e l ,  P a p é ,  B o n d  és W i n n e a k e  megfigyelései szerint az 
1811-, 1835-, *843- és 1858-iki üstökösökön egy vagy több egy
másba dugott vékony falakkal biró üres paraboloid, gyengén fénylő 
ködanyagból, melynek csúcsában — kis távolságban az enveloppe- 
tól a fényes mag, az üstökös feje van. Ezen alakot azonban 
csak a perihelium közelében mutatja az üstökös. Az éppen leírt 
üres paraboloidok képezik divergáló részükben az úgynevezett csó
váját az üstökösnek, vagy mint a chinaiak jellemzően nevezik, sep
rőjét, míg a páraboloid csúcsa coma-na.k neveztetik. A mi eddig a 
szóban forgó világtesteken leginkább feltűnt, az, hogy az uszályok 
a Naptól majdnem tökéletesen elfordított állásúak, mire Európában 
1540-ben először A p i a n  P é t e r  lett figyelmessé. A régiebb né
zeteket ezen sajátságos tünemény felett elhallgatván, átmegyünk 
N e w t o n  ide vágó nézetére.
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Newton a csóva keletkezését úgy magyarázza, hogy a Nap 
nagy hősége következtében erős párolgást idéz elő az üstökösön, 
és hogy ezen gőzök, mint a füst a levegőben, felszállanak. Newton 
nézete feltételezi tehát, hogy a Nap környéke bizonyos, habár nagyon 
ritka levegővel van kitöltve, melyben a gőzök, a lég felhajtó erejénél 
fogva,'emelkednek. Mi ugyan most már nem fogadhatjuk el Newton 
nézetét, minthogy lehetetlen ez úton magyarázni némely üstökös
csóva roppant hosszát; azonban még most is használjuk Newtonnak 
egy módszerét, melylyel ő az ió8o-iki üstökösnél kiszámította, hogy 
meddig tart, míg egy részecske behaladja az egész uszály hosszát. 
Az egész módszer egyszerű mértani elmélkedésen alapszik. Azon 
részecskék, melyek a Naptól távolodnak, oly sebességgel birnak az 
üstökös-pálya frányában, mint a fej maga. Minél gyorsabban távo
lodnak azonban a Naptól, annál nagyobb sebességgel kellene nekik 
birni a pálya hosszában, hogy a Nappal és üstökösfejjel egy egyenes
ben maradjanak. Minthogy pedig erre nincs ok, a csóva részei a fej
hez képest vissza fognak maradni, és az egész uszály vissza fog ha
jolni azon világtáj felé, melyből az üstökös jött. Minél gyorsabban 
emelkednek tehát az elpárolgott részecskék, annál inkább vissza 
hájlik a csóva. Ezen módszer egyszersmind arra is enged következ
tetést vonni, mily nagy a Nap azon repulsiv (visszataszító) ereje, 
melynek következtében az uszály létrejön.

Newton nyomait több mint 120 évig nem követte senki. A 
mostani század elején. 1811-ben jelent meg egy nagy üstökös, egy
szersmind e században a legjelentékenyebb. Ezen égitest mibenlétét 
és szerkezetét leginkább O 1 b e r s vizsgálta. A csóva alakja sze
rinte egy üres parabolicus vékonyfalú conoid volt, melynek gyú- 
pontjában állott az üstökös feje, a paraboloiddal csak egy fényes 
sector által összekapcsolva. Ezen alakból következik, hogy a 
magból fejlődő gőzök a magtól is. meg a Naptól is szenvednek 
taszítást.

Ha a mag répulsiója nem elég erős. hogy a Napéval daczol- 
hatna, akkor a kiszabaduló részecskék az üstökösfej oldalán hátra
felé folynak és onnét a Nap hatása által ettől egyenesen távoznak. 
Ez rendesen kisebb üstökösöknél történik, melyeknél e szerint a 
csóva egyenesen hátrafelé áll, és rendesen igen keskeny. 0 1 b e r s 
nem akarja állítani, hogy a Nap répulsiója csakugyan reális érte
lemmel birjon, megengedi, hogy" a Newtonféle vonzás bizonyős mo- 
dificatiójából származhatnék, ámbár — úgymond — e tünemények
kel szemben nehéz másra gondolni, mint elektricus vonzás- vagy 
taszításhoz analóg erőre.

O l b e r s  többször álló-csillagok (8—9 nagyságúak) fófayét
J Q * *
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nézte az üstökös uszályán keresztül, és azt tapasztalta, hogy azok 
fénye csak igen csekély mértékben gyengül, hogy a tőlük jövő 
fénysugarak azonban legkevésbé sem téríttetnek el, Ezen megfi
gyelés, melyet későbben Bessel és többek ismételtek, mutatja, hogy 
az üstökös csóvája különvált (discret) részekből áll, nem pedig gá
zokból, mert mi legalább olyan gázokat nem ismerünk , melyek 
absolut nem törik a fényt.

O 1 b e r s a Newton-féle módszer szerint számította, mily se
bességgel mozognak a részecskék az uszályban. Számítása szerint 
a 12 millió mföld hosszú csóva meghaladására n  nap volt szüksé
ges a részecskék gyorsuló mozgása mellett. Ezen roppant nagy 
sebességű mozgás kényszerít bennünket oly taszítási erőt feltéte
lezni a Napban, mely jóval túlhaladja a newtonianikus vonzást.

Olbers vizsgálódásait folytatta B e s s e l ,  mikor 1835-ben au
gusztus hó elején a Halley-féle üstökös 75 évi körutazásából visz- 
szatért. Bessel a Halley-féle üstökösnél egy egészen új tüneményt 
vett észre, azt találta t. i., hogy a kiömlési fényes sector ingaszerti 
mozgásokat vitt véghez, mintegy 60 foknyi szöggel térvén ki jobb
ról balra az üstökös vezető-sugarától. A  lengés leggyorsabb volt a 
legkisebb k itérésnél; tartam a körülbelől 2 nap 7 óra volt.

B e s s e l  ezen megfigyelése az egész üstökös-elméletre nézve 
a legnagyobb fontossággal b i r , a mennyiben belőle új adatot lehet 
következtetni, a Nap sajátságos hatását illetőleg az üstökösökre. Azt 
lehetne ugyan gondolni, ho£y ezen ingaszerü mozgások rokonok 
földünk tengereinek árapályával; ha azonban az üstökösfej kis átmé
rőjét veszszük tekintetbe és összehasonlítjuk a Nap nagy távolával, el 
kell ejteni ezen gondolatot. És minthogy azon erő, melynek követ
keztében a leírt lengés létrejön, a newtoni nehézséget se nem na
gyítja, se nem kisebbíti, vagyis más szóval, minthogy ez pályájában 
engedelmeskedik a Kepler-féle törvényeknek, azt kell következtet
nünk, hogy a Nap vonzó hatása, mely alatt a mag leng, egyensúlyozva 
lesz egy épp oly nagy taszítási erő által, hogy tehát az üstökösfej 
épp oly erő behatása alatt mozog, mint a delejtű a Föld delejes be
folyása alatt. És ezen erő egy polarerö, azon osztályba való erő, 
melybe a delej esség és villanyosság tartozik.

A  H  a 11  e y-féle üstökös alakjának változásaira nézve egészen 
hasonló volt az 1811-iki és 1744-iki nagy üstököshöz, mely utóbbi
ról H e  i n s i u s  igen pontos, becses rajzokat készített. A Heínsius- 
félo- rajzok kiegészítik az 1835-ben Bessel által te tt megfigyeléseket. 
Mind a kettőnél az üstökös Nap felé fordított részén keletkezett a 
kiömlés, és pedig előbb csak egy kis helyen, azután szélesbedett 
& kiömlési fényes sector, görbült a két oldalon, míg végre lefelé
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kanyarúlva képezte a csóvát. Onnét azonban az 1744-iki üstökös 
kétség kívül rendesebben fejlődött, mint a Halley-féle 1835-ben. 
Heinsius leírása szerint kétséget sem szenvedhet, hogy azon anyag, 
mely a magtól kiömlött és a Nap felé folyt, mozgási irányát meg
változtatta, és az ellenkező irányba vette útját. Az előbbiekben 
már említők, hogy a csóvát képező részecskék az üstökös és a Nap 
egyesített taszító erejének befolyása a la tt parabolákban távoznak. 
Miután azonban a Nap ezen taszító ereje olyan, hogy az üstököst 
pályamozgásában észrevehetőleg nem zavarja, azért ismét polarerőt 
kell ez okból feltételeznünk. Nagyon valószínű, hogy azon erő, mely 
a csóva-képződésnél közreműködik azonos avval, mely a Bessel 
által észrevett lengés eket f entartja. A  csóva-képződés az üstökösök
nél analógiával látszik birni a bolygóknál is ; B e s s e l  e tekintet
ben a sarkfényre hívja fel a figyelmet, melyet különben már K a n t  
I m m á n u e l  is a Föld csóvájának tekintett. B e s s e l  nézete 
szerint mind ez azt mutatja, hogy miként a bolygók világában ural
kodik a nehézségi erő, épp úgy túlsúlyban vannak az üstökösöknél 
a polarerők.

Az üstökös-uszályokon még más érdekes tünemény is mutat
kozik, nevezetesen annak elgörbülése a haladással ellentett irány
ban, valamint az egész csóva hajlása visszafelé, melyről azonban 
már volt szó. Az üstökös-csóva alakjából és hajtásából meg lehet 
határozni a működő hajtóerő nagyságát. Bessel az 1835-iki üstökös
nél azt találta, hogy a Nap taszító ereje majdnem kétszer akkora 
volt, mint newtoni vonzó ereje.

Ebből láthatni, mily hatalmas erők működnek ott a Nap kö
zelében. A nehézséggel tökéletesen vagy hozzávetőleg egyenlő erők 
csak gömb- vagy ellipsoidikus ködburkokat hozhatnának elő, nem 
pedig millió mérföldnyi uszályokat.

Az üstökös-csóváknak tényleg elég hirtelenül történő válto
zásai és gyors fordulásai miatt szokássá vált ezen világtestel^et 
csodaszerü, túlvilági testeknek tekinteni. Az, hogy a Nap répulsiója 
oly hatalmas, teljességgel nem lesz bám ulatra m éltó , ha meggon
doljuk, hogy nem minden erő nagysága függ á mozgó tárgy  tö
megétől, mint a nehézségi erő, hanem függhet annak felületétől is, 
mint a villanyosság. H a tehát a szóban forgó polarerő szintén egy 
olyan erő, mely aránylagos a mozgatott tá rgy  felületével, akkor 

• minden tetszőleges nagy mozgási gyorsaságot hozhat az létre, ha
csak felteszszük, hogy a világtért esetleg kitöltő lég sűrűsége egy 
bizonyos határon túl nem megy, és a csóvát képező részecskék elég
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aprók, mint azt már más okokból fel kell vala tennünk. B e s s e l  
egész vizsgálódásaiban óvakodik határozott nevet adni azon erő
nek, mely az üstökösök ismeretes tüneményeit létrehozza. Azonban 
a nagy csillagász figyelmét ki nem kerülhette, hogy a Nap egyoldalú 
meleghatása az üstökös fejére — forgó üstökös-magvak minden 
esetre igen ritkák — n\ég egy másik hatást kell, hogy létesítsen, 
mely azután az égi test mozgásában nyilvánúlna. Ha ugyanis az 
üstökösfej egyik oldalán erősen párolog, akkor az üstökös a kilö
kött gőz ellenhatása következtében hátrálni fog a térben, mint az 
ágyú, kisütése után. Az 1744-iki és 1835-iki üstökösöknél tetemes 
mennyiségű üstökös-anyag ment át a csillagászok szemei alatt a 
fejből az üstökös ködburokjába s onnét az uszályba. Az 1811-iki 
üstökös. A r g e l a n d e r  számításai szerint csakugyan eltéréseket 
mutatott pályájától, mint azt különben várni lehetett. Ezen vissza
hatásból egyszerűen lehet magyarázni némely üstökös gyorsulását 
pályájában, a nélkül, hogy szükséges volna É n e k e  vei ellenálló 
közeget felvenni a világtérben, ámbár alig szenved kétséget, hogy 
az interplanetarikus terek nem tökéletesen üresek.

3 Ö2 HELLER ÁGOST

Látjuk az előbbiekből, hogy Newtontól kezdve mindazon theo- 
riák, melyekkel törekedtek az üstökös természeti mivoltát magya
rázni, folytonos lánczolatot képeznek. Bessel annyira mentf, meny
nyire csak mejmi lehetett, a nélkül, hogy a megfigyelési biztos 
alapot elhagyja. 0  szigorúan megkülönbözteti a theoriát a hypo- 
thezistől, az első a tiszta ész. a másik legalább részben a combináló 
phantasiának szüleménye.

Bessel elméletét alkalmazták későbben P a p é .  W i n n e c k e  
és S c h m i d t  G y u l a  A theneben, későbben megjelenő üstö
kösökre.

P a p é  összehasonlítja azon tüneményeket, melyeket az 1858-iki
— felfedezője után Donati-féle — üstökös mutatott. Feltűnő össze- 
egyezést talál az 1744-iki és 1835-iki üstökösök és a Donati-féle 
üstökös közt, úgy átalános kinézésére, mint alakváltozásaira nézve. 
Ezen nevezetes üstökös feje szintén lengéseket vitt véghez, csak
hogy a párolgás által keletkező fényes sector oly széles volt, hogy 
a lengések kitéréseit nem lehetett mérni.

W i n n e c k e  szintén a Donati-féle üstököst vizsgálta ; méré
seiből kitűnt, hogy az üstökös magja, míg a perihelium felé sietett, 
folytonosan kisebbedett, átmérője péld. 1858 szept. 4-én körülbelől* 
1000 mföldet te tt ki, szept. 30-án pedig már csak 140 mfold volt, 
míg későbben ismét növekedett valamivel, Ezen feltűnő, azonban
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már előbb is ismeretes tény, hogy a fej legkisebb, ha legközelebb 
van a Naphoz, úgy látszik csak részben magyarázható az üstökös 
anyagának elveszése által. A Donati-féle üstökös csóvája több 
egymásba dugott paraboloidból állott , melyek legbelsejében a 
fej volt.

Az 186%-ikifényes üstökösnél W i n n e c k e  azt találja, hogy 
a fej szintén oscillatiókat visz véghez, csakhogy ezek semmiképpen 
sem történtek ingaszerüen. Winnecke ezért másképpen törekszik 
ezen tüneményt magyarázni, mint Bessel, t. i. egyszerűen a gőzsugár 
visszahatásából, ha a visszahatás nem a súlyponton megy keresztül. 
Oly lökés t. i., mely a testet nem súlypontjában találja, nem csak 
egyszerű haladást, hanem egyszersmind forgást is fog létesíteni, 
úgy mint azt a billardgolyónál látjuk, vagyis az *„Aeolypiletf-nek 
nevezett egyszerű készüléknél. Ha ezáltal azon hely, melyen a pá
rolgás történt, a napsugarak direkt behatása alól menekült, párol
gása és visszahatása gyengülni fog, de helyette máshol ismétlődik 
a tünemény, más mozgás áll be, talán most fordított irányban. Az 
oscillátiók akkor rendetlenül történnek, vagy forgásba mennek át.

S c h m i d t  Atheneben az 1862 II. üstökösnél rendes lengé
seket talált 3 napi lengési idővel és több mint 100 foknyi kité
réssel.

Az előbbiekben röviden összeállítottuk azon tüneményeket, 
melyeket az üstökösök pályájuk azon részében mutatnak, midőn 
legközelebb állanak a Naphoz. Láttuk, hogy a legügyesebb és leg
lelkiismeretesebb megfigyelők : Heinsius, Olbers, Bessel, Papé, Bond, 
Winnecke stb. megfigyelései ezen égi tárgyakra nézve annyira ösz- 
szevágnak, a mint ezt c sa t kivánni lehet oly kedvezőtlen viszonyok 
közt, mikor az üstökös a Nap fény-tengerében, vagy ahhoz legalább 
igen közel áll.

Lehetetlen az oly behatóan tanúlmányozott tüneményekben 
mutatkozó törvényességet be nem látni. Csak az a kérdés, mily 
erőnek tulajdonítsuk azon hatásokat, melyek magyarázására a 
newtonianikus vonzás egyátalában nem elegendő. Már K a n t  vil
lanyosságra gondolt, és ezen véleményben osztozkodtak vele O l
b e r s ,  B e s s e l  és J o h n  H e r s c h e l ,  az utolsó azonban ké
sőbben eltért ezen nézettől.

L a m o n t, a müncheni csillagda igazgatója, ki a villanyos
ságnak az égitestek világában sokkal nagyobb befolyást kíván tu 
lajdonítani, mint a mennyit rendesen megengednek, szintén elektri- 
kus taszítás által létrejöttnek gondolja a Naptól elfordított üstökös
csóvát. Szerinte legegyszerűbben lehet utánozni az üstökösön a Nap 
közelségében tapasztalt tüneményeket egy — nyílásával lefelé tar
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tott — csővel, melyből gőz ömlik ki, és lent domborulatot képez
vén, felszáll, csakhogy a Nap répulsiója itt a levegő felhajtó ereje 
által lesz pótolva.

B e s s e l  nem mondott ki határozott nézetet azon repulsiv erő 
felett, mely az üstökös fejében székel, és a Nap taszítása mellett 
szükséges, hogy ki lehessen belőle magyarázni a csóva alakját: Az 
utolsó időkben Z ö 1 1 n e r, Lipcsében, szintén törekedett az üstö
kösökön mutatkozó tüneményeket kimagyarázni. Ő elfogadja lénye
gében B e s s e l  nézetét, csakhogy a fej répulsiója helyébe a ki
fejlődő gőzök expansióját teszi, és hogy a H alley-féle és más üs
tökösökön tapasztalt ingaszerü lengéseket egyszerűen a gőz re^ctio- 
jából kívánja magyarázni, egyesítve a Nap olyféle hatásával, mely 
Földünkön az árapályt részben előidézi. Már Bessel gondolt ily 
hatásra, ezt azonban az üstökös kis átmérőjénél és a Naptávolság 
tetemes nagysága miatt elejtendőnek véli. Zöllner felsorolja azon 
okokat, melyeknél fogva a villanyosságot lehet az uszály-képződés
nél működő erőnek tekinteni.

1. K étséget sem szenvedhet, hogy a Napon, azon óriási mér
tékű erő-átváltozások mellett, villanyosság ne fejlődjék nagy meny- 
nyiségben. S p o e r  e r szerint bizonyos protuberantiák alakja vi
lágosan szabad villanyosság jelenlétére mutat.

2. A  villanyosság feltevése csakugyan mind kimagyarázza az 
üstökösökön megfigyelt lényeges tüneményeket. Az erő nagyságát 
illetőleg nem qkoz semmi nehézséget, hogy a roppant sebesség ki- 
magyarázása végett kis átmérővel biró uszály-részecskéket ve
gyünk fel.

3. A  Nap villanyos hatása mellett látszik tanúskodni a nap
foltok, földdelej esség , barom éter-állás, sarkfény stb. közti össze- 
függés.

4. Végre még a fej ködburokjának a periheliumban össze
húzódását is ki lehet magyarázni a napvillanyosság fölvétele 
mellett.*

Az elektrikus üstökös-elmélettel szemben állanak F  a y e és 
Z e n k e r  nézetei.

F  á y e véleménye szerint a Nap nagy hősége az üstököst oly 
állapotba hozná, mely hasonló a testek úgynevezett sphaeroidikus

* Ha a Nap az egyes discret részecskéket osztás által villanyozza, akkor ezek 
ellentett villanyossággal töltött oldalaikat egymásfelé fordítják és annak következtében 
közeledni fognak egymáshoz, az egész raj úgyszólván tömörül. Erre nézve létezik egy 
csinos kisérlet F u c h s  B é l a ,  pozsonyi lyceumi tanártól. Ha egy villanyozott üveg- 
pálczával t. i. megközelítjük egy kis szökőkút vízsugarát, ez összeszedi szétágazó mellék
sugarait és egy vízoszlopot képez.
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állapotához, és abban áll, hogy izzó fémlemezekre csöppen tett viz- 
tömegek gömbalakban fenállhatnak, gőzburok által az izzó lemeztől 
elválasztva aránylag hidegek maradnak, és csak lassan párolognak 
el. Ebből törekszik azután kimagyarázni a csóvák képződését.

Legújabb időben Z e n k e r, Berlinben, iparkodott kimutatni, 
hogy az üstökös-uszályok sajátságos alakja és fekvése nem a Nap 
villanyos hatása következtében jöhet létre. Ámbár ő t. i. nem akarja 
tagadni, hogy a Napon villanyosság nagy mértékben fejlődik, mégis 
azon véleményét fejezi ki, hogy a mennyiben a villanyfejlődés kö
vetkeztében a Napon a villanyosság mindkét nemének egyenlő 
meiyjyiségben kell föllépnie: ezek külső testre nézve egymást 
egyensúlyozni fogják, úgy, hogy semminemű külső villanyos hatás 
nem jöhetne létre. Z e n k e r e szerint más erőt keres, melynek 
segítségével meg lehetne érteni a Nap visszataszító erejét, és ezt 
véli találhatni azon ellenhatásban (reactio), mely a nagymérvű gő
zölgés folytán szükségképpen béáll, mely gőzölgés az üstökös-részek 
Nap-felé fordított oldalain fog történni. Ha ugyanis a Nap erős 
melegítő hatása következtében az üstökös fején az anyag gőzzé 
válni kezd, és az által úgy lövel ki abból, mint a puskapor égése  
által származott gázok a rakétából, akkor az üstökös hasonló visz- 
szataszítást fog szenvedni, mint a rakéta. De ezen hatás nem lesz 
a fejnél oly tetemes, hogy észre lehessen venni, minthogy ennek 
tömege a párolgási felülethez képest valószínűleg mégis e lég  tete
mes. Az egész üstökös tehát nem fog szükségképpen pályájából 
eltérni. Sokkal észrevehetőbb lesz azonban ezen hatás az üstökös 
fejéből elpárolgott részeknél, melyek? a hideg világtérben csakhamar 
lecsapódnak, és csak azon oldalukon fognak gőzöket bocsátani, 
mely a Nap felé áll. Ezeknél a tömeg viszonya a felülethez sokkal 
kisebb, mint az üstökös főtesténél, s ennél fogva a visszahatás oly  
nagy, hogy ezen részecskéket a kívánt görbe vonal szerint a Nap
tól kifelé mozgatja.

Z e n k e r nézetét könnyen meg lehet támadni, illetőleg meg- 
czáfolni. Mindenekelőtt a Nap elektrikus külhatására tett ellenvetése 

. alaptalan. Alaptalan pedig azért, mert a kétféle villany osság egyen
súlya csak nyugvó villányosságra nézve állana, és azonkívül akkor, 
ha a Nap egészen szigetelt térben volna. Ezek pedig oly feltételek, 
melyek semmi esetre sem felelnek meg a valóságnak.* De egyáta- 
lában nem okszerű ez irányból megtámadni egy  nézetet, míg a va
lóságban fennforgó viszonyok nem ism eretesek; oly nézetet, mely  
különben képes a tüneményeket magyarázni. Addig, míg ez nem

* A  Nap villanyosságí külhatása rendszerének egyes tagjaira ma már nehezen von
ható kétségbe.

Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 20

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



3 ° ó HELLER ÁGOST

történik, a Zenker-féle theoria legfeljebb egyenlő jogosúlt lehet a 
többiekkel.

De a mi éppen Z e n k e r saját elméletét illeti, ellene egy
szerűen fel lehet hozni, hogy — mindent megengedve — mint 
Zenkeí maga is belátja, a reactió, mint hajtóerő, nem elegendő, hogy 
belőle azon óriási sebességeket kimagyarázzuk, melyeket o tt fel 
kell tennünk. Ő ugyan ezen nehézség ellenében egy elég sajátsá
gos, kalandos expedienst talál, mikor t. i. felveszi, hogy a részecs
kék, melyek mozgásuk alatt a csóvát képezik, sokszor összekocz- 
czannak, és ez által összeforrva, pótolják a már vesztett tömeget. 
Minthogy azonban 1 a részecskék, hogy parabolában mozoghas
sanak, egyenletesen távoznak a csóva tengelyétől (közepétől), azért 
legfeljebb ezen tengely irányában találkozhatnának egymással; a 
mi természetesen a csóva paraboloidikus alakját lehetetlenné tenné.

Az utolsó nagy üstökös 1858-ban bukkant elő a világtér fene
ketlen mélységeiből. De csak egy évvel későbben fedezte fel 
K i r c h h o f f  a fénytan azon törvényét, melynek* alapján száza
dunk legfontosabb felfedezéseinek egyike, a spectral-analysis vagyis 
színképi elemzés fejlődött ki. Ez által Kirchhoff hatalmas eszközt 
adott kezünkbe, mely -  mikor a távcső hatásképességének már 
körülbelől határára értünk, — egy csapással az ismereteknek eddig 
nem sejtett egészen új országát tárta  ki előttünk. Nem csak hogy a 
megvizsgált, még oly távol levő tárgy aggregatiojára is lehet ál
tala következtetni, hanem még felületének vegyalkatát is, sőt — 
Doppler elve szerint* — még a vizsgált világtestnek földünkhöz 
viszonyított, vagy helyesebben az irányzás vonalában történő mozgá
sát is ki lehet tudni seg ítségével; mindmegannyi fontos momentum 
egy távollevő világtest megvizsgálására. És ezen műszer, úgyszól
ván határt sem ismer. Még az álló csillagok fényéből is, mely 
sokszor ezer meg millió évig útban van le hozzánk, következtetést 
enged vonni azon anyag minőségére nézve, mely ezen fénysugarakat 
kilövelte, és mérhetetlen távolságokon keresztül megtanít mérni 
azon pár mérföldnyi sebességet, melylyel a megfigyelt világtest 
hozzánk közeledik, vagy tőliink távozik.

Sajnos, hogy még a Donati-féle üstökös, mint utolsó, éppen 
kapunyitás előtt vonult át a periheliumon, anélkül hogy meg lehe
tett volna színképileg vizsgálni, úgy, hogy eddig csak némely k i
sebb teleskopicus üstökösön voltunk képesek az új módszert m eg
kísérteni.

* V. ö. Term. tud. Közi* 111. köt. (1871) és V. kötet (1873) 214. í,
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H i i g g i  n s  és V o g  e 1 ez úton több üstökösben szénhydró- 
gént fedeztek fel. Huggins nitrogént; csak a Brorsen-féle üstökös
ben talált. A színkép-elemzés azt is mutatta, hogy a fej részben 
önálló fénynyel bir, mely izzó gázokból ered, míg a csóva — mint 
várható volt — leginkább napvilágosságot ver vissza.

^;Ezek lennének azon nézetek, melyek úgyszólván távcső előtt, 
azaz a tünemények folyvást szemmel tartása mellett keletkeztek, 
és a melyeken keresztül vörös fonálként azon eszme húzódik, hogy 
az üstökös-csóvák sajátságos viszonyai mérhető mechanikai erők ha 
tása folytán jönnek létre.

Vessünk most egy pillantást azon hypothezisekre, melyeket 
rendesen physikusok állítottak fel, fájdalom, rendesen a nélkül, hogy 
a tüneményeknek legalább átalános viszonyait tekintetbe vették  
volna. Az átalános érdekeltséget támasztó tüneményekre nézve — 
minők az északi fény, zodiakál-fény stb. — az efféle hypothesisek 
gomba-módra gyorsan terem nek, de persze épp oly hirtelen el is 
tűnnek*

Egy ilyen nézet — a mely az újabb időben keletkezvén — 
ma már mindenfelé a tudomány kedvelő, de a laikus nagy publikum
nak szánt könyvekben is h irde tte tik : T y n d a l l  üstökös-theoriája. 
Tyndáll nézete szerint az üstökös oly testekből álló felhő, melyek 
a napsugarak actinikus, azaz vegytani hatása következtében azok 
mentében lecsapódnak, és ez által láthatókká lesznek, a mint ezt 
Tyndall bizonyos, könnyen bomlékony gáznemeknél, Allyljodid stb., 
igen ritka állapotban erős fény hatása mellett observálta. Az üs
tökös-csóva nem volna tehát egyéb, mint ezen fényes lecsapódások 
halmaza, mely lecsapódások, ha többé nincsenek az üstökös-mag 
árnyékában, a napsugarak melegségi határa folytán ismét fel
oldódnak.

T y n d a l l  nézetének megczáfolására nagy apparatusra éppen 
nincs szükség. Oly hypothesis, mely a megmagyarázandó tünemény 
átalános mértani viszonyainak nem felel meg, már el van Ítélve. 
Hógy e szerint belássuk a nézet alaptalanságát, csak az üstökösfej 
kicsinységét kell tekintetbe venni a Nap nagysága rhellett, minek 
következtében annak vetett árnyéka -— mely Tyndall szerint a 
csóvát adná — egy kis kúp, melynek csúcsa a Naptól kifelé áll, 
míg az ismeretes seprő-alakú uszály tényleg ebben az irányban 
mindinkább szélesbül. A. szóban forgó nézet értelmében a csóva 
legfényesebb része közvetlenül a mag mögött volna, a hol rendesen 
a legsötétebb hely van, míg ellenkezőleg ott, hol tényleg a legerő
sebb fénye van az üstökös ködburokjának, ott Tyndall szerint a

20*
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napsugarak melegségi hatása gátolná annak létrejövetelét. K ülön
ben Tyndall ú. n. theoriája nem más, mint egy multszázadbeli 
P  r é v o t-tól származó (rég elfelejtett) hypothesis felmelegítése. 
Egy másik, újabb időben Szintén erősen propagált nézet T a i t -nek 
köszöni keletkezését.

T a i t hivatkozik S c h i a p a r e l l i  szép vizsgálódásainak 
eredményeire, melyekből kitűnt, hogy a meteorrajok, melyek a 
Napot, szintén Kepler törvényei szerint, járják körül, igen közel 
összefüggésben vannak az üstökösökkel. T a i t felveszi, hogy az 
üstökösök feje és uszálya nem más, mint olyan meteorfelhő, melyre 
a Nap süt, úgy, hogy Földünk fekvése szerint mi ily felhőt külön
féle világításban látunk, olyanformán, mint egy sereg madarat, mely 
bizonyos taktikus elrendezésben repül, és fekete vonalként tűnik fel, 
ha a sereg élét fordítja félénk, ellenben mint fekete felület, ha 
egész kiterjedésében látjuk a rajt. A  fej e szerint csak sűrűbb felhő, 
a csóva pedig annak ritkább réssé volna. Az üstökös saját fényé
nek magyarázására Tait felveszi, hogy az egyes meteorkövek gyak 
ran egymásba ütköznek, és az által izzó gázatmosphaerával lesznek 
felruházva, mint ezt Huggins spectral-analytikus vizsgálódásai kö
vetelik.

T a i t  hypothesise épp oly kevéssé veszi tekintetbe a régóta 
oly behatóan vizsgált és tanúlmányozott tüneményeket, mint T y n -  
d a l i é .  A ki csak — néhi is az üstökösöket magukat — hanem 
csak azoknak rajzait megnézi, tüstént be fogja látni, hogy itt 
nagyszerű mechanikai hatások által létrejött, nem pedig a véletlen 
alakjaival, egyszerű fénytani tüneményekkel van dolgunk. Az egy
szerű, rendetlen vagy legfeljebb gömbalakú meteorfelhő nem képes 
azon szabályos alakokat mutatni, mint ezeket valamennyi nagyobb 
üstökösnél megfigyelni volt alkalmunk. Hogy T a i t  komolyan oly 
széles meteor-gyűrűt vagy felhőt engedne meg, mely az 1843-iki 
híres üstökös csóvája méreteinek felelne meg, azaz majdnem köz
vetlen a Naptól (az üstökös felülete körülbelől 6000 mf. távolságban 
volt a Nap felületétől a periheliumban) egészen a Mars pályájáig, 
azaz 30 millió mfdnyire terjedne, azt nem akarjuk itt kutatni. Csak 
annyi legyen még megjegyezve, hogy Schiaparelli maga erélyesen 
védi magát azon állítás ellen, mintha ő valamikor állította volna, 
hogy az üstökös magva és csóvája egy meteor-felhőnek részei 
lennének.

Legyen elég ezen két hypothesis. Látjuk, hogy nincsenek azon 
szilárd alapra építve, mely tudományos értékkel biró elmélettől 
megkivántatik, és, hogy nem tudományos komolysággal lettek ke
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resztül Víve, hanem hogy egy  — talán szellemdús — gondolat, 
analógia stb. adott alkalmat az egész theoriára.

Az előbbiekben láttuk azon tüneményeket, melyeket az üstö
kösök mutatnak pályájuk azon részeiben, hol közel járnak a Nap
hoz, és azon elméleteket, melyek segítségével törekedtek ama tü
neményeket kimagyarázni.

Foglaljuk most röviden mind azt össze, mit ezen érdekes v i
lágtestekről igen nagy valószínűséggel állítani lehet.

Az üstökösök, mint egyes discret részecskékből álló meteor
felhők futják be pályájukat, vagy ellipsisben a Nap körül, vagy pa
rabolában közelítik m eg azt egyszer, hogy azután ismét a v ilág
térbe visszameneküljenek. Ha a meteorfelhő a Nap közelébe jön, 
ez mindenekelőtt az átalános nehézségi erő következtében szét
nyújtja pályája hosszában a felhőt, miután nagy tömege folytán 
mindegyik részecskének külön önálló pályát ír elő. Ezen behatás 
fogja azután idővel a visszatérő üstökösöket, ha elég rövid keringési 
idejük van, egészen feloszlatni, illetőleg belőlök elliptikus gyüríit ké
pezni, mely azután szintén a Nap körül forog. De a Nap ezen newtoni- 
anikus hatásán kívül, még más erőket gyakorol az üstökösökre. Itt van 
mindenekelőtt a Nap nem hypothetikus m elegítési ereje, és a hypo- 
thetikus polár — mondjuk villanyossági erő. Az elsőnek befolyása alatt, 
ha elegendő nagy - a mit a legtöbb üstökösnél nem lehet kétségbe  
vonni, a mennyiben ezek elég közel jönnek a Naphoz — az üstökös
mag Nap felé néző oldalán erős párolgás áll be, hatalmas oszlopok
ban emelkednek a gőzzé vált illékonyabb anyagok (szénhydrogének) 
a Nap felé terelve saját expansiojuk által. D e itt beáll a Nap ta
szító hatása, a gőzoszlopok jobbra, balra lefelé kanyaróinak, és 
onnét, mint eg y  negatív nehézséggel bíró hajított test, gyorsuló 
mozgásban a vezető sugár irányában, egyenletesen pedig az arra 
merőleges irányban, tehát parabolában menekül az üstökös-anyag 
ki a világtérbe s íg y  képezi azon fényes palástot, mely az üstököst 
magát körülveszi Az ezáltal az uszály hosszában a világtérbe haj
tott anyag tehát elvesz az üstökösre nézve, és minthogy így  csak 
a kevésbbé illékony anyagok maradnak hátra, az üstökös minden 
visszatérésénél kisebb csóvát fog ereszteni, míg végre — ez leg 
alább igen valószínű — az uszálytalan üstökösök sorába lép. A  ki
gőzölgés a magból rendesen csak igen keskeny helyen történik, és 
átalában oly irányban hagyják el a gőzök az üstököst, mely hátra
felé hosszabbítva, nem talál a mag súlypontjára; a hátrálás hélyett 
tehát forgás áll elő, míg ha a párolgási hely — menekülvén az erős
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insolatio alól — lehűl és annak következtében gőzöket sem bocsát, 
akkor beáll a Nap azon ereje, melynek hatása alatt képződik a 
csóva, és az üstökös feje inga módjára fog lengeni, természetesen 
sokszor zavarva, más helyen kitörő erős gőzölgés által.

Ezen theoriák szerint az üstökösök nem állandó, hanem múlé- 
kony világtestek, és csak a bolygókhoz mért eltűnő kis tömegüknek 
lehet köszönni, hogy excentrikus pályáiknál és a pályasíkok erős 
hajlásá mellett egész naprendszerünk állékonyságát kérdésbe nem 
hozhatják.

Az eddig ismert természeti erők két csoportra oszlanak: az 
elsőbe azok tartoznak, melyeknek főképviselője a Newton-féle átalá
nos vonzó erő ; a második csoportot pedig az úgynevezett polárerők 
képezik, a villanyosság és a delejesség. N e w t o n  volt az, a ki az 
első csoportbeli erőknek meghódította a v ilágegyetem et; m egval
lom, nem tartom valótlan színűnek, hogy a polárerőknek is támad
hat egy  Newtona, ki azon erők uralmát is napvilágra hozza, me
lyek már oly csekély mértékben is — a miként azokat műhelyeink
ben előállítni módunkban van — daczolni képesek a hatalmas Föld 
tömegvonzási erejével.

H e l l e r  Á g o s t .

XXIV. A VILÁGOSSÁG ÉS AZ ÉLET.*
C o h n  F e r d i n a n d

boroszlói egyetemi tanár előadása után.

A  mint az éj fátyola, keletről föllebbenve, az égboltról las
sanként visszahull, s a világosság áramlata mind hatalmasb da- 
gálylyal ömlik a világra : a földgömb sötét alapú síkjáról előbb 
sötét-kék alaprajzban, majd vörös és violával színezve, mindinkább 
kiválik a hegyek és völgyek körrajza; s mielőtt még a Nap — 
a dicső látvány koronájaúl —. égőén a látkörre em elkednék, az 
egész tájkép fönségesen befejezve, élénk színekben ragyog. Egy  
természettünemény sem ragadja meg mélyebben az emberi kedélyt, 
a lélek erőit egy sem gerjeszti hatalmasabban — teremtő alakítá
sokra. A  hajnali világítás a legközönségesb tájat is költészi léhlel 
sugározza be; — ki azonban a R ig i csúcsáról, az előhegyek bibor- 
kékjén át, az alpes-magaslatok jégormait a hajnali derűben fel-

* Licht und Leben, Vortrag, gehalten von D r . F é r d .  C o h n ,  Professor an 
dér Uni ver sitiit zu Breslau.
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