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get, és ez — az igazság, mivel valamennyi út, bár melyiket válasz- 
szuk is, ugyanazon nézpontra vezet. Épp úgy, a mint előadásunk 
elején az anyag változhatatlanságát állapítottuk meg annak módo- 
súlásai és átalakulásai^közben, épp úgy a szerves tevékenységben 
a legnagyobb látszólagos változatosság alatt is mindenütt a legma- 
gasztosabb, miyel legegyszerűbb elvet fedezzük fel, t. i. az egység 
elvét.

D. L.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTAN. 
(R o v a tv e z e tő : H o fm a n n  K á b o ly .)

(8.) A SMARAGD- ÉS BERYLLKÖVEK

SZÍNE ÉS MEGOLVASZTÁSA. ---  Az
angol Royal Society jun. 19-én tar
tott ülésében, G r e v i l l e W i l l i a m s  
a smaragdokon és berylleken tett vizs
gálatai eredményének egy részét ter
jesztette e l ő , melynek lényegét e 
drágakövek festő anyagának és olva
dásbeli magatartásának megállapí
tása képezte. Érdekes értekezésének 
kivonatát a következőkben foglaljuk 
Össze.

A samaragd zöld színét, V a u- 
q ű e 1 i n elemzései óta, a chrom- 
oxyd jelenlétének tulajdonították, 
míg L e w y-től egy értekezés meg 
nem jelent, mely elismerte ugyan, 
hogy a smaragdokban ez az elem je
len van, de színüket bizonyos szerves 
vegyületek jelenlétére vezette vissza, 
s ennek megfelőleg azt hozta fel, 
hogy a legsötétebb színű smaragdok 
legtöbb szénenyt tartalmaznak. W ö h- 
1 e r és R o s e ellenben a réz olvadási 
hő fokának megfelelő hőmérséknek 
egy óra hosszat tettek ki smaragdo
kat, anélkül hogy szinök elillant volna, 
míg másrészt színtelen üveget meg
olvasztva , s csekély mennyiségű 
chromoxydot hozzákeverve szép zöld 
szín jelentkezett; ebből azt következ
tették, hogy csakugyan a chróm és 
nem valami szerves anyag hozza létre 
a smaragdok színét. Ugyanezen 
eredményre jutott B o u s s i n g a ü l t ,

é s H o f m e i s t e r  is ezeket a követ
keztetéseket találta valónak.

W i l l i a m s  most újra elővette e 
kísérleteket, s nyomozásait még to
vább terjesztette. Vizsgálataihoz San
ta Fé de Bogotáról való köveket hasz
nált, melyek fajsúlya z %69 volt. Egy 
ilyen smaragdot platin-tégelyben vi- 
lágos-veres izzásnak tett ki, három 
óra hosszáig. A smaragd élei e keze
lés után, átlátszatlanokká váltak, de 
zöld színét nem vesztette el. Ez a kí
sérlet tehát tökéletesen megerősítette 
W ö h l e r é s  R o s e  állítását és a 
mellett szólott, hogy a szénenytarta- 
lom, semmi összefüggésben sincs a 
kövek színével.

W i l l i a m s  most a beryllek e 
szénenytartalmának közelebbi vizs
gálatához fogott, és azt találta, hogy 
az ő általa elemezett beryll éppen 
oly mennyiségű szénenyt tartalma
zott, mint a L e w y smaragdja. Most 
azonban meg kellett állapítani, vájjon 
ez nem valami carbonátnak felbom
lásából származott-e ? Különös ké
szület segélyével a beryllt egymás
után lehetett kénsav és chromsavval 
kezelni, s ebből az tűnt ki, hogy kén
sav által semmi szénsav sem vált sza
baddá, míg chromsav hozzáadásával 
azonnal elillan. A széneny tehát, 
mint ilyen az ásványban csakugyan 
jelen volt.

Hogy mily módosulatban fordul
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elő a széneny, az faszén és graphittal 
tett összehasonlító kísérletek útján 
vizsgáltatott meg, s e vizsgálatok 
eredménye az volt, hogy a széneny a 
beryllben oly állapotban fordúl elő, 
melyet a reagentiák lasabban támad
nak meg, mint a faszenet és graphi- 
tot, és hogy valószínűleg gyémánt 
alakjában létezik, mint ez a mester
ségesen készített bór-kristályokban 
jelenlevő szénenyre nézve be van bi
zonyítva.

Úgy látszik, hogy a széneny a 
beryllekben változékony mennyiség
ben fordúl e lő ; így példáúl egy 
észak-amerikai nagy darab, látszólag 
semmi szénenyt sem tartalmazott. 
Az első darab beryllt összehasonlít
ván egy ezen czélra elemezett sma
ragddal : kiderült, hogy ez utóbbiban 
csekélyebb szénenymennyiség fog
laltatott.

Beryllek vagy smaragdok meg
olvasztására a durrlégfuvó lángját 
(hydro-oxygén - forrasztócső) kellett 
igénybe venni. Az első kísérletet egy 
oly beryllel tették, melynek súlya 
62*54 gramm és fajsúlya 2*65 volt. 
Ebből egy kis darabka a láng hatásá
nak tétetett ki, s rajta igen szép tü
nemények mutatkoztak. Ha a lángot 
úgy szabályozták, hogy a beryll a 
legnagyobb hőfok pontján csendesen 
olvadhatott, akkor nem maradt a szén- 
alzaton —  melyre helyezve volt —  
alaktalan tömeg gyanánt, hanem vas
tagabb le t t , felpuposodott s lassan
ként tökéletes, gömbölyű, tiszta és 
fényes gyöngygyé alakúit. Az így kép
ződött gyöngyök tiszták és színtele
nek, de rendesen apró légbuboréko
kat és csikókat tartalmaznak. W i 1- 
1 i a m s csak huzamosabb gyakorlat 
után volt képes oly gyöngyöket fúni, 
melyek teljesen hibátlanok.

Ha e gyöngyökhöz chromoxydot 
vegyített s ismét gondosan megol
vasztotta, szép zöld színt vettek fel, 
mely azonban kevésbbé volt intensiv, 
mint a smaragdé. A zöld gyöngyöket 
hosszan tartó s hatályos hevítés által

ismét színtelenekké lehet tenni. Co- 
baltoxyddal e gyöngyök szép, kék 
üveget adnak minden árnyalatban 
tetszés szerint.

A mejf&lvasztásnak hatása a be- 
ryllre továbbá a keménység és faj
súly csökkentésében állott. A gyön- 
gyöcskéket kvarczczal meg lehetett 
karczolni, s fajsúlyúk 2 *41 -re sülyedt 
alá. A beryll tehát tömöttségének 9 
százalékát veszti el, midőn kristályos 
állapotából az üvegesbe megy át. 
Összehasonlítva ezt a kvarcz (hegyi 
kristály) ezen tekinte\beli magatartá
sával : az tűnt ki, hogy a fajsúly vál
tozása ezen ásványnál még nagyobb. 
A kvarcznak tömöttsége olvadás előtt 
2*65, olvadás után pedig 2*19 volt; 
a veszteség tehát a kvarcz kristályos 
állapotából az üvegesbe való átmene
ténél 17 százalék, míg a beryllnél 
körülbelől csak félakkora.

Ha a durrlégfúvó lángjában sma
ragdot izzítunk, ez a vörös izzást ki
állja, anélkül hogy színét meghagyná 
s az élei csak azon hőfoknál válnak 
színtelenekké és át nem látszókká, 
mely a kezdődő megolvadást idézi 
elő, míg közepe zöld marad. Ha a 
smaragd már megolvadt, opalizáló 
zöldes üveggé válik, mely hosszú 
ideig a legmagasabb hőfoknak téve 
ki, egészen színtelen és átlátszóvá 
válik. Chromoxyd a gyöngynek ho
mályos zöld színt kölcsönöz. Azon 
tény, hogy a smaragdok kiállanak oly 
hőmérsékét, mely éleiket megolvasz
tani képes, anélkül hogy szinöket el
vesztenék, határozottan azon állítás 
ellen szól, hogy ezek festő anyaga 
szervi vegyület volna. A smaragdok
ból megolvasztás útján nyert gyön
gyök hasonlók az ugyanily módon 
nyert beryl Így öngyökhöz ; az olvadás 
alatti jelenségek is majdnem ugyan
azok, csakhogy a smaragdokból szín
telen és átlátszó gyöngyöket fúni 
sokkal több idő és magasabb hőfok 
szükséges, mint s berylleknél. A ke
ménység és fajsúlybeli veszteségek 
viszonyai épp olyan értékűek, mint a
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beryllnél; a gyöngyöket a kvarcz 
megkarczolja és fajsúlyúk 2*40-re 
csökkent.

Williams a végrehajtotta kü
lönféle gondos elemzésekből a beryl- 
lek összetételét igen pontosan kinyo
mozta; tartalmaztak: 67*5% kova
savat, 18*5 °/0 alumíniumot (timföld) 
és 14 berylliumot (beryllföld). Wil
liams az alkatrészeket ezen megálla
pított ttiennyiségi viszonyok szerint 
összekeverte, s ugyancsak a hydro- 
öxygén fúvó magas hőfokának tette 
ki. —  Vasat és magnéziát, melyek 
a természetes beryllekben változó 
Mennyiségben, tisztátalanító alkatré
szek gyanánt fordúlnak elő, a mes
terséges keverékhez nem tett. E ke
verék, az olvasztó lángban, a megol
vadásnál ugyanazon jelenségeket mu-. 
tatja, mint a természetes beryllek. E 
keverékből, amint már a vas és chróm 
hiányából következtethető is, sokkal 
könnyebben sikerül átlátszó színtelen 
gyöngyöt létrehozni, mint a beryll- 
vagy smaragdból. A mesterséges be- 
ryllgyöngyöknek fajsúlya 2*42 vagy 
körülbelől ugyanaz volt, mint a be
ryll és smaragdé, a megolvasztás után.

Ha a mesterséges keverékhez 
csekély mennyiségű chrómoxyd téte
tik, s vele megolvasztatik, a képző
dött gyöfigy élénk sárgászöld színű, 
s némely esetben a smaragd színéhez 
közelített; de e szín mindig inkább 
halvány levélzöld volt, s ámbár a 
smaragd élénk zöld színét soha sem 
adta vissza, ez üvegek mégis jól 
metszve és csiszolva, elég szépek 
árra, hogy ékkövek gyanánt szerepel
jenek. Folytonos izzítás alatt a szín 
hanyatlik, lassanként igen halavány 
üvegzölddé, s végre teljesen színte
lenné válik. Az eredmény ugyanaz 
mint a smaragdnál.

A mi a legszebb színezést adja, 
ha sötét beíyll vagy e mesterséges 
keverékkel összeolvasztatik, az a co- 
battókyd. Ez a rendkívüli hőfoknak 
bátfitrtátosaií éllöíiáll, s velemajdném  
fekete szilitől egész a leghalványabb

Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873.

saphirkéket el lehet érni. Az így ké
szült üvegek csiszolva igen szépek, s 
többnyire oly fényesek mint a termé
szetes kristályos ékkövek.

A gyöngyöcskék, melyeket a beryl- 
leknek didymoxyddal való összeol
vasztása által nyerünk, e fémnek jel
lemző elnyeletési színképét igen tö
kéletesen mutatják : a vonalok inten
siv feketék. Nagyobb mennyiségű 
dydimoxyd a gyöngynek élénk rózsa
színt kölcsönöz, s a gyöngyök csi
szolva igen csinos ékkövekként sze
repelhetnek. Ha elegendő didymoxyd 
kevertetik az elegyhez, a fajsúly 
2*59-re szökken fel, úgy hogy közel 
megüti a smaragd fajsúlyát az olvasz
tás előtt.

E kísérletekből, melyek az érte
kezésben igen bőven vannak leírva, 
W i l l i a m s  az alábbi következtetése
ket vonja:

„Azon tény, hogy a színtelen be
ryllek éppen annyi szénenyt tartal
maznak, mint a legsötétebb smaragd, 
valamint a chrómoxyddal több irány
ban eszközölt összeolvasztásnál je- 
lenkező eredmények, kétségen kívül 
helyezik V a u q u e l i n  azon állítá
sát, hogy a smaragd zöld színe a 
bennelevő chrómoxydtól származik.

Azon tény, hogy a smaragdok 
és beryllek megolvasztva, veszítenek 
fajsúlyúkból, nem hozható fel annak 
támogatására, hogy ezek a természet
ben alacsony hőfoknál jöttek létre; 
mert az is lehetséges, hogy oly oldat
ból kristályosodtak ki, mely eredeti
leg oly hőfoknál képződött, mely elég 
magas volt arra, hogy a smaragd 
alkatrészeit olvadt állapotban tartsa, 
s így a kristályok lassú kihűlés vagy 
elpárolgási folyamatok alatt jöttek 
létre. E d e l m a n n  a chrysoberyll 
mesterséges előállítására timföldet, 
beryllföldet és szénsavas meszet por- 
czellánkemenczében bórsavval addig 
hevített, míg a tömeg egy részegei 
nem illant; ezen mód szerint valódi 
fajsúlyú kristályok képződtek, s így 
az derűit ki, hogy az ásványok tö-
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möttsége kevésbbé függ a hőfoktól, 
mely alatt létre jöttek, mint inkább 
kristályos vagy amorph állapotuktól.

Egy kristályos drágakő (a rubin), 
a természetben kétségkívül magas hő
mérsék alatt képződött. W i l l i a m s  
többször ismételte G a u d i n kísér
leteit a rubin mesterséges előállítá
sára nézve, s annak eredményeit na
gyobbrészt helyeseknek találta. A 
Gaudin módszere szerint készített 
mesterséges rubinok fajsúlya 3*45 
volt, tehát alig 3 százalékkal cseké
lyebb mint a természetes köveké. E 
közeli összeegyezés oka abban rejlik, 
hogy a megolvadt timföld lehűlés 
közben kristályosodik; kristályoso
dása azonban zavart és tökéletlen, s 
ez az oka annak, hogy a termék csak 
részben átlátszó és hogy valamivel 
csekélyebb a fajsulya mint a termé
szetes drágakőnek. —  W i l l i a m s  
több tünemény egybevetése alapján 
hajlandó kimondani, hogy a rubin a 
természetben oly hőfok alatt képző
dött, mely ugyan olyan, vagy leg
alább közel olyan volt, mint amely 
a tim-föld olvadási pontjának meg
felel. (A Naturforscher után)

P - y .  J.
(9 .)  A u s z t r á l i a  f ö l e m e l t e t é s e .

S. H. W i n t \ e a Royal Society-ben 
már 1864-ben tett jelentést Tasmania 
kagyló-lerakódásairól, melyek azt bi
zonyítják, hogy e sziget partjai foly
ton emelkednek ; azonban akkor sok 
oldalról ellenmondásra talált, a meny
nyiben a legtöbb megfigyelő azt a 
nézetet nyilvánította, hogy ama kagy
lóhalmazok a benszülöttektől szár
maztak és nem egyebek mint tanyáik 
hulladékai. Ezen ellenvéleményt 
Wintle azzal czáfolta meg, hogy ki
mutatta, miszerint ezen kagylók nagy 
része sokkal apróbb, semhogy azokat 
a bennszülöttek táplálékúl használ
hatták volna. Wintle felfogásának 
helyes voltára nézve a további vizs
gálatok még sok más bizonyítékot 
szolgáltattak, melyek közöl a követ
kezőket említjük meg.

A legérdekesebb ilynemü lerakó
dások közé tartozik az a telep, mely 
Hobart-Town várostól két ang. mért- 
földnyire, aDerwenfolyó kikötőjének 
bekanyarulása mellett fekszik. Egy 
padban, melyet az út bevágása képez, 
60 yardnyira a parttól befelé és 40 
lábnyira a legmagasabb vízállás vo
nala fölött, 3 láb vastag kagyló-hal
mozódás fekszik. A kagylók agyagos 
föveny-talajba vannak beágyazva, s 
minthogy ezen kívül még többé-ke- 
vésbbé szét is vannak töredezve, kü
lönösen a kéthéjúak, ennél fogva csak 
kevés oly nyom mutatkozik rajtuk, 
melyekből geologiai korukra követ
keztetni lehetne. A kagyló-halmozat 
fölött nehány hüvelyk vastag, elkor
hadt növénymaradékokból álló föld
réteg fekszik ; a kagylók pedig barna 
agyag-rétegen feküsznek, melyben 
szerves lényeknek semmi nyoma; ez 
a réteg ismét durva szemcséjű ho
mokkő-rétegen fekszik, mely felülete 
közelében márga-erekkel van áthatva. 
A kagylók kivétel nélkül oly élő ne
mekhez és fajokhoz tartoznak, a mi- 
lyeket most a vízben ezen lerakódás
tól csak mintegy 60 yardnyi távol
ságban és mélységben lehet találni. 
Ebben a halmozatban öt év előtt egy 
munkás kanálalakú fossil csontot ta
lált, melynek egyik töredékét meg
határozás végett szakavatott zoolog- 
nak adták át. Wintle egyelőre is való
színűnek tartja, hogy az valamely 
czetféle nyelv-csontjának töredéke 
volt; az enyészet feltűnőbb nyomait 
nem lehetett rajta észre venni, mint 
ama kagylókon, a melyek közt talál
ták. Ezen helytől a part mentében 
egy mérföld távolságban van még 
más kagyló - lerakódás, mely átlag 
k. b. két láb vastagságú és bazalt
rétegen fekszik, melynek alzatát ho
mokos, sárga agyag képezi, mit a furó- 
csigák össze-vissza lyukgattak.

Egy másik helyiség, hol a part 
jelenkori fölemeltetésének bizonyíté
kai igen világosan láthatók, a királyi 
uradalomban, a város északkeleti ha
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társzélein, a kormányzóház közvetlen 
közelében terül el. Itt a kagylók a fe
lületi rétegben, a kikötő víz vonalától 
500 yardnyira feküsznek, de nagy 
mértékben szét vannak dörzsölődve.

Lorvel-kerületben, mely az utóbb 
nevezett helytől 14 mérföld távolban 
van keletre, hosszú homokos lapály 
terül el, melynek középemelkedését 
a tengerszín felett 10 lábra lehet be
csülni. Ezen síkság homokos talaja 
valami két angol négyszögmérföld- 
nyi kiterjedésben vastagon el van 
borítva, osztriga héjakkal, melyek kö
zöl némelyek sokkal nagyobbak, mint 
a milyeneket mai napság halásznak. 
A síkságot tengerág választja el egy 
homokkő sziklátólt mely körülbelől 
1 ang. mérföld széles és igen lapályos. 
A szikla 80 láb magas és csúcsán 
terjedelmes osztriga-héjakból álló le
rakodás van, melyek megfelelnek az 
imént említett lapályon heverő osz
trigahéjaknak. Ha már most vonalat 
húzunk ezea kagylóhalmaztól a Ho* 
bart-Towen mellett fekvő lerakodá
sokig, megkapjuk eme lerakodások
nak középmagasságát. Hogy ugyan
azon kagyló-fajok a tenger színe fö
lött oly különböző szintájakban, azaz 
mind a sziklán, mind a lapályon elő- 
fordúlnak, ebből a tényből Wintle 
véleménye szerint azt a következtetést 
lehet vonni, hogy az előbbiek idő
sebbek mintáz utóbbiak, ámbár két
ségkívül mind a kettő a pliocaen 
utáni korszakba tartozik; továbbá 
még azt, hogy a talaj azon időtől 
fogva, midőn a héjakban élő állatok 
voltak, a jelenkorig folyvást emelkedik.

„A sziget talajának a geologiai 
jelenkorban végbement emelkedését, 
úgy mond Wintle, még több más 
példával támogathatnám, ha az idő 
és hely engedné. Ha azonban Tasma- 
niát elhagyjuk és Ausztráliába térünk, 
ott hasonló tüneményeket fogunk ta
pasztalni.. Két évvel , ezelőtt Űj-déli- 
Walesbe. és Victoriába geologiai 
czélból tett kirándulásom alkalmával 
meg voltam lep étve a tenger nyo

mainak ezen pontos képviselői által. 
Hobson-Bay és Victoria partjainak 
vizsgálásánál, Brighton és Mordiallac 
közt jelenkori kagylókat találtam egy 
vastartalmú sziklában nehány láb- 
nyira a legmagasabb vízállás pontja 
felett és több mint egy mérföldnyi 
hosszúságban a part mentében a fölü- 
leten heverve.

. De Tasmaniának nemcsak plio
caen utáni tengeti lerakódásaival ana
lóg rétegeket lehet találni Új-déli-Wa
lesben, Victoriában, s az ausztráliai szá
razföld más részein, hanem a miocaen 
partképződményeknek is meg vannak 
aképviselőik. Ezeket azért említem föl, 
hogy kimutassam, miszerint Ausztrá
lia e két külön részében a közép- 
harmadkortól a pliocaenutáni korig 
(negyedkor), analóg physikai föltéte
lek uralkodtak.

Ingadozik-e a talaj a sarkvidé
kek közelében, az még kérdés dolga, 
a mi beható és türelmes vizsgálást 
igényel; Hogy azonban Földünknek 
ezen része ilyenforma változásokon 
megy keresztül, és pedig, hogy számí
tás szerint 100 év alatt 10 láb emel
kedés történik, azt minden vizsgáló 
geolog tudja. Oly tény ez, mely el
múlt geologiai események és a geo
logiai elméletek kimagyarázhatása 
végett, e tekintetben sok oldalú vizs
gálódásra ösztönöz bennünket. “

Habár most a Földnek ezen ré
szén a talaj gyorsan emelkedik — s 
a közzétett megfigyelések szerint 
épp úgy az északi tájakon is —  
Wintle úgy nyilatkozik, hogy még .ki
mutathatja, miszerint a harmadkor 
vége felé vagy talán a pleistocen- 
kor hajnalán ellenkező irányú moz
gás ment végbe, a midőn bizonyos 
földterületek lesülyedtek, mi által 
Tasmánia ésŰj-Zéland az ausztráliai 
szárazföldtől elszakadtak. Azonban e 
nevezetes tényt még most csak fu
tólag említette fö l , a mennyiben 
az terjedelmesebb közlemény tárgyát 
képezi. — ( ’Nafurforscher 1873.)

L. I. 
26*
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CSILLAGTAN ÉS METEOROLOGIA. 

(Rovatvezető : H e l l e r  Á gost.)

( 1 6 . )  H ü l l ó - c s i l l a g o k  m e g f i 

g y e l é s e  M a g y a r o r s z á g o n . — Dr. 
W e i s s  Ö d ö n  tanár úr Bécsből a kö
vetkező levelet intézte Dr. S c h e n z I  
G u i d o  úrhoz, a Budapesti kir. me
teorologiai intézet igazgatójához: 

„Bécs, 1873. szept. 23.

Igen tisztelt igazgató ú r !
Azon fölötte nagybecsfi észlelési 

sor, a mely múlt évi november hó 
végén a meteorologiai m. kir. köz
ponti intézeten az időszaki meteórokra 
vonatkozólag keresztül vitetett, és az 
ég ezen ázalékjainak kisugárzási pont
ját és pályáját meghatározni engedte, 
okot szolgáltat nekem, hogyazon ké- 
réssel forduljak Önhöz, miszerint jö
vőre is a hulló-csillagokra figyelmét 
fordítani, és, ha lehetséges, Magyar- 
ország több pontján is rendszeres 
hulló - csillag - észleletek eszközlését 
elrendelni szíveskedjék. Ezen czél- 
ból, véleményem szerint, fölötte kívá
natos volna, ha a magyar Természet- 
tudományi Társulat segélyét és közre
működését kieszközölhetné, a mely, 
mint élénk örömmel tapasztaltam, az 
egész országban oly nagy részvétre 
talál, és mely a természettudomá
nyok minden ágaiban a legnagyobb 
bőkezűséggel speciális kutatásokat 
segélyez és azok keresztülvitelére 
ösztönöz. A csillagászatot illetőleg 
pedig nem létezik tér, a melyen a tu
dománykedvelő rendesen eszközölt 
észleletek által drága és nehezen ke
zelhető műszerek nélkül a tudomány
nak oly nagy szolgálatokat tehetne, 
mint a fénylő meteoroké, a milyenek 
az északi és állatövi fény, a hulló
csillagok stb. A mi az utóbbiakat 
illeti, a megfigyelésükben leendő rész
vételre megkivántató kellékek elég 
egyszerűek: egy meteoroskóp és egy 
jó óra. És mégis éppen a hulló-csil- 
lagok lettek a legújabb időben a köz
tük és az üstökösök között létező 
összefüggés felfedezése által oly nagy

fontosságúakká, a mennyiben azok 
mostani nézeteink szerint az égi tes
tek képződése és feloszlásának tör
vényeit, más szóval a világegyetem 
életét szabályozó törvényeket sze
münk elé állítani hivatva lenni lát
szanak. Ezen tény helyes felfogásában 
a legtöbb állam természetvizsgáló tár
sulatai : első sorban az angol, fran
czia és olasz, a hulló-csillagokra for
dították figyelmüket, és az illető or
szágokban terjedelmes észlelési háló
zatot szerveztek. Igen örvendetes je
lenség lenne tehát, ha ezen észlelete
ket a magyar Természettudományi 
Társulat is felvenné működési prog- 
rammjába, és tagjai körében külön
böző pontokon rendszeres hulló-csil- 
lag-észleleteket léptetne életbe. Ez 
úton idővel Budapest körűi egy ha
sonló észlelési hálózat képződhetnék, 
a milyen néhány év óta Bécs körűi 
létezik (O-Gyalla — honnan Konkolyi 
úr a magán-csillagdáján tett becses 
észleleteket velünk közölni szíveske
dik —  Brünn, Krakó, Kremsmünster, 
Póla stb.), és ily módon a két hálózat 
együttes működése általa tudományt 
tetemesen lehetne gazdagítani.

Azt javaslanám tehát, hogy a 
megfigyelések egyelőre az időszaki 
meteorit-rajok ismeretes időpontjaira 
szorítkozzanak, nem csak azért, mivel 
ezen alkalmaknál gyakran egy és 
ugyanazon meteoritre vonatkozó, több 
ponton eszközölt megfelelő észlelete
ket szerezhetünk, a mi által ezen kép
ződmények felvillanása és eltűnésé
nek magasságát meghatározhatjuk. 
Ezen időszaki rajok beállásának idő
pontjai — a melyeken, ha az időjárás 
engedi és a Hold nem igen akadá
lyoztat, Bécsben rendes észleletek 
végrehajtatnak —  a következők 2

1. január 2.— 3.
2. április 19.— 23.
3. julius 25.— 28.
4. augusztus 9.— 13.
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5. október 18.— 25.
6. november 13.— 14.
7. november 26.— 29.
8. deczember 6.— 13.

Megjegyzendő még, hogy a fen
nevezett rajok főgyakorisága a két 
utolsó kivételével rendszerint csak 
éjfél után szokott beállani.

Ha, a mint reményiem, javasla
tom a magyar Természettudományi 
Társulat helyeslésével találkoznék, 
akkor a jó siker biztosítása czéljából 
Igazgató úr sokoldalú elfoglaltsága 
daczára szíveskedhetnék, az észlele
tek szervezését és vezetését avatott 
kezébe venni. Világos, hogy én, a 
mennyiben erőmtől kitelik, a vállalat 
előmozdítása érdekében Önnek és a 
Természettudományi Társulatnak 
minden tekintetben a legnagyobb 
örömmel segélyére leszek. Nevezete
sen késznek nyilatkozom a tisztelt 
Társulatnak észlelési módszerünket, 
az észleletek feljegyzésének, átszámí
tásának és közzétételének alakját, a 
mely több évi tapasztalásunk folytán 
legczélszerűbbnek bizonyúlt, egy rö
vid exposéban kifejteni, ha a tisztelt 
Társulat egy ilyen exposét, egy, tag
jai számára kidolgozandó útmutatás 
kiindulási pontjáúl óhajtana. Egy
szersmind azon helyzetben vagyok, a 
tisztelt Társulatnak a legrövidebb idő 
alatt egy az észleletek átszámítását 
könnyítő táblázatot nagyobb számú 
példányban rendelkezésére bocsát
hatni Végre különös örömömre szol
gál a Társulatnak két derék fiatal em
bert kijelölhetni, a kik kivánatára a 
legközelebbi időben nyerendő anyag 
átszámítását magukra vállalni hajlan
dók. Ezek egyike S c h u l h o f  L i- 
p ó t úr, ki több év óta csillagdánkon 
mint első segéd működik és alapos 
dolgozatai által már becsült nevet 
vívott ki magának a csillagászati vi
lágban ; a másik G r u b e r  L a j o s  
úr, ki szintén csillagdánkon már némi 
idő óta mint volontair leginkább me
teoritekkel foglalkozik és számos ó- 
gyallai és más hulló-csillag-észlelete-

ket átszámított.
Azon kéréssel, miszerint i. tisztelt 

igazgató úr ezen indítványomat a tu
domány érdekében a magyar Termé
szettudományi Társulat elé terjeszteni 
szíveskedjék, maradok stb.

D r . Weiss Ödön.

(17.) Az 18 73-DIK ÉVI MÁSODIK 

(TEMPEL-FÉLE) ÜSTÖKÖS ELLIPTIKUS 

e l e m e ir ő l . —  A jelen év periodikus 
üstökösök tekintetében igen jelenté
keny. Alig sikerült április hóban az 
1867-ben Tempel által felfedezett 
üstököst, mely akkortájban periodi
kusnak ismertetett fel, újra felfedezni, 
s így a biztosan visszatért üstökösök 
számát egygyel szaporítani, már ju
lius 3-dikán újra talált Tempel egy 
üstököst, melynek számításánál én 
azon észrevételt tettem, hogy lehetet
len pályáját parabola által kifejezni; 
azonnal hozzá fogtam az elliptikus ele
mek számításához, s meglepetésemre 
körülbelől 6 évi keringési időt talál
tam. Ezen üstökös tehát szintén azok 
sorába tartozik, melyeknek pályája 
Jupiter pályáján belül fekszik. Hogy 
az ilyen gyakran visszatérő üstökösö
ket még nem ismerjük mind, annak 
oka abban rejlik, hogy napközelük 
aránylag oly távol esik, hogy csak a 
legszerencsésebb viszonyok együttha
tása mellett sikerűi azoknak első fel
fedezése s eddigelé már több ízben 
hasztalan keresték újra későbbi visz- 
szatérések alkalmával az illető üstö
köst. Éppen az 1867-diki Tempel- 
féle üstökös az első, mely második 
visszatérése alkalmával systematikus 
felkeresés folytán találtatott meg. Re
ményiem, hogy a jelen Tempel-féle 
üstökös sem fogja kijátszani fárado
zásomat, s hogy számításaim folytán 
sikerülni fog azt 1878/9-ben ismét 
felfedezni. Az itt közlött elemeket hat 
heti vizsgálatok kimerítő felhasználása 
mellett számítottam, s minthogy ez 
által a számítás alapja igen jó, már 
feltehetni, hogy a nyert elemek a va
lóságot igen megközelítik; a keringési
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időt még rövidebbnek adják, mint 
azon elemek, melyeket sokkal rövi
debb időközből számítottam.

Az elemek a következők:
Napközei ideje 7 1 — ^ 7 3  junius 25*1910 
Napközei hossza jz =  306° 4' 52*9' \  g 
Felszálló csomópont I g.t§ 0

hossza Q  =  1200 5^  40-8"|2.|^» 
Hajlási szög 1 =  12° 44'27-8" ) jf 
Excentricitási szög =  330 21* 7*0"
Fél nagy tengely & =  2*984467 
Középnapi mozgás ^ =  688" 1870 
Keringési idő 5*15585 év.

Schulhof Lipót.

(18.) A N a p  f e l s z ín é n e k  h ö m é r -  

s é k é r e  n é z v e  Z ö 11 n e r három évvel 
ezelőtt érdekes vizsgálatokat tett, s a 
hőmérsék minimumát igyekezett ki
puhatolni. Beható számítgatásainak 
eredményeűl azt találta, hogy a Nap 
izzó folyós felszínén a hőmérsék 
13.230 C.°, ellenben a Nap átmérője 
!/40-ed részének megfelelő mélység
ben 1,112.000 C.0' Azon felvétel mel
lett, hogy a hőmérséklet a felszíntől be
felé bizonyos terjedelemben arányla- 
gosan növekszik a mélységhez képest: 
a felszín alatt 139 geogr. mérföld 
mélységre, vagy a protuberancziák 
kifolyási nyiladékán 1 */2 perez ma
gasságra , a hőmérséklet értékéül 
78.560 C.° adódik ki. Ellenben S ec 
c h i  azon eredményhez jutott, hogy 
a Nap hőmérséklete 5,000,000 C.° 
vagy még több, s hogy ez a legalsóbb 
határ, melyen alul a Nap hőmérséke 
nem lehet. A két eredmény teljesség
gel nem vág össze, s azért Zöllner 
egy második értekezésében a tárgyat 
újra fel véve, egészen új módon hányta- 
vetette meg. Nyilvánvaló, hogy olyan 
módnak, mely a Nap physikai tulaj
donságainak meghatározására fpldi 
mérték-egységeken alapúi, annál va- 
lóbbszínű eredményt kell szolgáltat
nia, minél csekélyebb az arra m eg
kívánt föltételek száma. Zöllner mód
jának, melyet a Nap-athmosphaera hő
mérsékletének meghatározására al
kalmaz, mint theoretikus előföltételre,

csupán a Mariotte és Gay-Lussac tör
vényére van szüksége, és egyszerű 
eiőföltételűl csak azon tömöttségi vi
szonyok ismeretét kívánja, amely a 
köneny-atmosphaerának két oly kü
lönböző magasságú rétege között 
van, melyeknek egymástóli távolsága 
ismeretes. „A napkorongnak színképi 
vizsgálata lehetővé tette hogy az izzó 
könenyathmosphaerának egy részét, 
mely a Napathmosphaerának lényeges 
alkatrészét képezi, az ú. n. chromo- 
sphaerának alakjában megfigyelhessük 
s ezen rétegnek középmagasságát 
meghatározhassuk a Napkorongnak 
azon helyein, melyek a protuberan
cziák eltávolodása által az athmo- 
sphaerának bizonyos egyensúlyi álla
potára engednek következtetni. Ha te
hát ezen álláspontban a chromo- 
sphaerának alsó és felső határain a 
nyomási vagy a tömöttségi viszonyo
kat csak közelítőleg is meghatároz
zuk, ezáltal birtokába jutunk ama két 
egyszerű adatnak, mely lehetővé te 
szi, hogy a képletnek alkalmazása 
által a chmosphaera középhőmérsék
letének értékét kiszámíthassuk." Zöil- 
ner kimutatja, hogy tényleg lehető, a 
chromosphaerának alapján és az áta
lában látható határszélen a nyomás 
viszonyát közelítőleg meghatározni. 
Egy általa kimutatott ténynek tekin
tetbe vételével nevezetesen a nyomás 
értékének közelítő viszonyát előre 
föl lehet tenni, a mely szerint földi 
viszonyok alatt a köneny speetruma 
éppen olyan állapotú változásokat 
szénved, mint a melyeken —  opti
kailag föltételeztük —  hogy a chro
mosphaerának mindkét határa keresz
tül megy. Wüllner vizsgálatai szerint 
ezen változások kerekszámban mint
egy 2240 millim. és 1 mm.-nyi nyo
másérték között vannak. Minthogy 
pedig a chromosphaerának közép
magasságát, a Nap felületének lehető 
legnyugalmasabb helyén, megfigyelé
sek folytán 10 ivmásodperezre lehet 
tenni, e szerint birtokába jutunk azon 
számadatnak, melyet Zöllner kép
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