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mar. Azonban kétségtelenül figyelmet 
érdemei minden oly kísérlet, mely 
iparkodik megvilágositani a homályt 
a bonyodalmas természetjelenség 
felett.

Ilyen kísérlet a R o s s b a c h  é, 
ki nehány alkaloid hatását kémlelte 
a fehérnyére és a vér haemoglobin- 
jára. O vizsgálataihoz egyfelől tojás- 
fehérnye-oldaíot, másfelől sósavas 
chinint és morphint, eczetsavas vera- 
trint, strychnint és atropint használt. 
Kísérleteinél eljárása a következő 
volt. Két egyenlő mennyiségű fehér- 
nye-oldatot készített, és egyikbe al
kaloidot tett, a másikba nem ; e két
féle fehérnye-oldatot hevítette, és ész
lelte, hogy úgy az egyik mint a másik 
esetben mily hőfoknál kezdődik a 
fehérnye alvadása. O számos ily kísér
leteinél arra az eredményre jutott, 
hogy az alkaloid tartalmú fehérnye- 
oldat mindig hamarabb megalszik, 
mint a másik, mely alkaloidokat nem 
tartalmaz. O e kísérleteiből azt a kö
vetkeztetést vonja, hogy az alkaloid
mérgek hatása abban keresendő, hogy 
a vér és szövetek fehérnyéjével vegyi 
összeköttetésbe lépnek, minek fo lytán  a 
volt fehérnyébol egy alvadékonyabb és 
kevésbbé oldható feh ér nye-módosulat 
keletkezik.

Világos, hogy a vegyi egyesülés 
nem az alkaloid mérges voltán, hanem 
annak a lji tulajdonságán alapúi. He
vítésnél az égvényes hatású tojásfe- 
hér-oldatban alkáli albuminátnak kell 
képződni (feltéve, hogy már előbb is 
nem létezett benne), mely az alkaloid
sóval összeköttetésbe jővén, csere
bomlást szenved, míg egyfelől a meg
felelő alkáli só (az alkalmazott ese
tekben chlór és eczetsavas só), más
felől az illető alkaloid albuminát kép
ződik. Valószínűleg ugyanily csere
bomlás jönne létre akár mely szervi 
aljak sóival, tekintet nélkül arra, hogy 
mérgesek-e vagy ártalmatlanok.

Bár mily érdekesek is tehát e kí
sérletek : a mérges alkaloidok hatá
sának lényegéről még számot nem

adhatnak, annyival inkább nem, mert 
egészen közönyös hatású szervi anya
gok is idéznek elő hasonló élettani 
hatást. Ha meggondoljuk továbbá, 
hogy bizonyos alkaloidokból végte
len csekély mennyiség oly intensiv 
hatással van a szervezetre, be kell lát
nunk, hogy a fellépő nagyfokú mű
ködési zavaroknak alapoka sokkal fi
nomabb anyagi változásokban fekszik, 
mint a puszta megalvás, melynek foka 
kétségtelenül összefüggésben lenne a 
bevitt alkaloid mennyiségével.

R o s s b a c h  kutatás alá vette 
továbbá az alkaloidoknak a vér hae- 
moglobinjára való hatását is. Kiváló 
érdekkel bir ezek közül a chinin ha
tására tett vizsgálat, mely anyag áta
lános felfogás szerint sajátszerű vi
szonyban van az anyagcseréhez. E 
kísérleteiből azon következtetésre ju
tott, hogy a chinin mint egyátalában 
a többi alkaloidok is a vérben nem aka
dályozzák az ozon-képződést, és hogy 
ez anyagok az ozont szorosabban össze
köttetésbe hozzák a haemoglobinnal 
mint rendesen. Rossbach e következ
tetésre azon kísérleti tapasztalatból 
jutott, hogy az alkaloidok a haemo- 
globinnak a köneny fel élegre való ka- 
talytikus hatását nem csökkentik, ha 
a vérfolyadékba alkaloidokat te
szünk és könenyfeléleggel hozzuk 
össze; a gázfejlés éppen oly erős, 
mintha alkaloid nélkül vérfolyadékot 
veszünk. — (Verhandl. dér phys. med. 
Gesellschaft in Würzburg. N. F. 3 köt.)

H. E.
(13.) A KOLERA-ÜRÜLÉKEK HATÁ

SÁRÓL a z  Ál l a t o k r a . —  Átalános a 
felvétel, hogy a kolera ragályanyaga 
a kolera-beteg ürülékei által terjed 
szervezetről szervezetre. Ezen felvé
telen alapúi a fertotelenités (desin- 
fectio) alkalmazása a kolera-járvá
nyok idején, melylyel az czéloztatik, 
hogy az ürülékekben gyanúba vett 
fertőző méreg bizonyos vegyi vagy 
mechanikus eljárás által ártalmat
lanná tétessék. Vájjon e felvétel meg- 
felel-e a valóságnak ? van-e valamely
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oly anyag a cholera-ürülékben, mely 
képes lenne egy másik szervezetben 
kolerát előidézni ? az eddigi vizsgá
latok által eldönteni nem sikerült. A 
kolera ragályanyagát, — úgy mint a 
többi ragályos betegségekét is —  
nem ismerjük. Sem górcsői, sem vegyi 
vizsgálattal nem vagyunk eddigelé 
képesek olyan valami alak-elemet 
vagy vegyi-anyagot kimutatni, mely 
közelebbi összefüggésbe lenne hozr 
ható a kolerával.

Hogy , van-e valamely kártéko
nyán ható anyag a kolera-ürülékben ?, 
azt megkísértették úgy dönteni el, 
hogy beadtak az ürülékekből külön
böző állatoknak bizonyos mennyisé
get, és észlelték a beadás után fellépő 
hatást. E tekintetben eddigelé eltérők 
a tapasztalatok. Némelyek nem talál
tak semmi hatást az állatoknál ; má
sok pedig valóságos kolera-tüneteket 
voltak képesek előidézni. Némelyek 
azt tapasztalták, hogy a fris ürülék 
hatálytalan, csak a régi hat mérgezöleg, 
mások mind a fris, mind a régi ürü
léktől láttak hatást. Látható, hogy 
még e tekintetben nem tekinthetjük 
befejezetteknek a vizsgálatokat.

E sorok irója ez év julius havában 
terjedelmesebb kísérleteket tett a 
kolera-ürülékek állatokra való hatá
sának tanúlmányozása végett. Kísér
leteinél a következő kérdésekre kere
sett választ:

1-ör. Az üde kolera-ürülékek ké
pesek-e kártékonyán hatni az állati 
szervezetre, és ha igen, mily jelensé
gek között?

2-or. Mesterségesen előidézett 
gyomor és bélhurut növeli-e a fogé
konyságot a kolera-ürülékek hatása 
iránt ?

3-or. A légáram képes-e a kolera- 
ürülékekből oly részecskéket magá
val ragadni, melyek kártékonyán hat
nak a szervezetre ? és ha igen, mily 
viszony áll fenn e tekintetben a nem 
desinficiált és desinficiált kolera-ürü
lékekre, a közönséges hasmenési bél

sárra és a rothadó folyadékra vonat
kozólag ?

4-er. A kolera-ürülékek alakele
meiktől megszabadítva, képesek-e ha
tást gyakorolni az állatokra ?

5-ör. Mily részeket ragad tova a 
légáram a desinficiált és desinficiálat- 
lan kolera-ürülékekből ? Mi további 
sorsuk lesz ez alakelemeknek, ha egy 
tenyészésre közönyös és tenyészésre 
alkalmas talajba jutnak ? És miképpen 
változtatják meg e közegeknek élet
tani hatását?

Kutyákon és tengeri nyulakon 
tett kísérletei folytán a következő 
eredményekhez jutott:

1-ör. Az üde kolera-ürülékek kár
tékony hatással vannak az állatokra, 
még pedig, úgy látszik, hogy a külön- 
böző állatoknál különböző fokban.

2-or. E  kártékony hatás f ő  és 
majdnem elmaradhatatlan jelensége a 
gyomor és bélhuzamon mutatkozik, an
nak kisebb-nagyobb fokú lobos változá
saiban.

3-or. A mesterségesen előidézett 
gyomor- és bélhurut fogékonyabbá teszi 
az állatot e kártékony hatás irányában.

4-er. Nem fertoztelenitett kolera- 
ürülék-részecskékkel telitett légáram be- 
lehelése szintén oly tüneteket idéz elő, 
mintha a gyomron, a végbélen vagy a 
visszereken keresztül kebeleztetik be az 
állatba az ürülék, míg a carbolsavval 
fertoztelenitett kolera-ürülék-részecskék 
bel égzése, úgy látszik, hogy egészen ár
talom nélküli.

5-ör. Nem fertoztelenitett kolera- 
ürülékekből a légáram apró gomba
elemeket ragad tova, melyek kedvező ta-

, lajba ju tva , buja tenyészetnek indúl
nak, mig a carbolsavval fertoztelenitett 
kolera-ürülékekből tova ragadt gomba
elemek tenyészésre képtelenek.

6-or. A kolera-ürülékek alakele
meiktől megszabaditva, tisztán vegyi 
alkatrészeiknél fogva , ugyanazon kór
tani hatást képesek előidézni, mint alak
elemeikkel együtt. (— ( Orvosi Hetilap, 
1873.) Hőgyes Endre.
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(14.) A ROTHADÓ FOLYADÉKOK 

HATÁSÁNAK LÉNYEGÉRŐL AZ ÁLLA

TOKRA —  S á m u e l  terjedelmesebb 
kísérleteket tett a végből, hogy a rot
hadó anyag hatását kémlelje az álla
tokra a rothadás különböző fokán 
levő anyagokkal. E vizsgálataiból ki
derült, hogy a rothadás egyes szakai
ban más-más hatás jön létre az álla
toknál. Ha á fris hús 6 —8 napig 
állott a vízben, a folyadék —  mely 
tömve volt bacteriumokkal — ez idő 
alatt csak lobos tüneményeket volt 
képes előidézni az állatoknál, de ev- 
vért nem. 8 nap után, télen 4 — 6 
hétig, midőn már bűzös lett a folya
dék, evvért, helybelileg pedig üszköt 
hozott létre. 6 hét után a rohadó fo
lyadék elvesztette septogen hatását, 
és ha bőr alá fecskendezett az állat
nak, csak genyedő lob jött létre.

A hatás lényegére nézve a követ
kező tételeket állítja fe l:

1-ör. A rothadó folyadékok saját- 
szerü mérgező hatása illékony anyagok 
(kén és ammoniak összeköttetések) máltai 
idéztetik elő. Ezt onnan következteti, 
mert ha rendkívül bűzös rohadó 
húslevet 60 R°-ú vízfürdőn folytono
san kavargatva főzött, addig míg szag
talanná nem le t t : evvéri mérgezést 
nem volt képes előidézni, lobot azon
ban igen.

2-or. A lobfolyamatot a rothadó 
folyadék baderiumai idézik elő, melyek 
önmagukban véve sohasem képesek 
evvéri mérgezést hozni létre.

3-or. Ha a rothadó folyadékot több 
órai főzés és utólagos megszűrés által 
sajátszerű septikus anyagaitól és bac- 
teriumaitól megszabadítjuk, a vissza
maradt folyadék még mindig lob- és 
lázgerjesztő sajátsággal bir.

A rothadó folyadékok tehát bac- 
terium-tartalmuk és bizonyos nem 
illékony vegyi alkatrészeik miatt lob- 
gerjesztoleg hatnak, illékony vegyi 
anyagaik miatt pedig evvért (septi- 
caemia) idéznek elő. (Arch. f .  exper. 
Path . u. Pharm . 1873. 4— 5 köt.)

Hőgyes Endre.

(15.) Az i d e g r e n d s z f r  b e f o l y á s a  

a z  e p e - e l v á l a s z t á s r a . — H eid en -  
h a i n (Studien des physiolog. Insti- 
tutes zu Breslau, 2. fü^et V, és 4. fűz. 
IV, 226 1.) állította, hogy az ideg
rendszernek befolyása van az epe- 
elválasztásra, s ez állítását kísérletileg 
is igyekezett bizonyítani. (V. ö. Than- 
hoffer, adatok a zsírfelszívódáshoz stb. 
a m. Akadem. kiadványa, 1872.) Ő 
állatnál sipolyt képezve az epehólyag 
vezetékből (a közös epe-vezetéket le 
kötvén) gerinczagya nyaki táján tűket 
vezetett be, azokat másodlagos áram 
sarkaival kötve össze, az állat gerincz
agyát ily módon izgatta. Az epehó
lyag-vezetékbe kötött csőben a fel
szálló epe gyors vagy lassú emelke
dése mutatta annak kifolyási sebes
ségét.

H e i d e n h a i n  azt találta, hogy 
a gerinczagy ilyszerü izgatására elein- 
tén az epe-elválasztás nő, aztán rövid 
idő múlva csökken, még lejebb szállva, 
mint az izgatás kezdetekor. E lassu
lása az elválasztásnak fennáll, míg 
csak az izgató villanyfolyam tart, en
nek megszűntével azonban az elvá
lasztás ismét élénkül, de lasabban 
emelkedik; mert az izgatásra egy 
ideig tartó utóhatás marad hátra.

Ennek ellenében R ö h r ig  (Ex- 
perimentelleUntersuchungen über die 
Physiologie dér Gallenabsonderung. 
(Wiener Medizinische Jahrbücher, 
Jahrg. 1873. II. fűz.) állította, hogy 
ily izgatásra csakis állandóan az epe
elválasztás lassabbodása észlelhető. 
Röhrig metronom ütéseit számlálta, s 
a vezetékbe kötött csövön át kijutó 
epe cseppjeit számlálva, határozta 
meg az epe kifolyási sebességét.

P f l ü g e r  Archivja múlt szep
temberi füzetében (8-ik kötet. 2 és 3. 
fűz.) Dr. M ű n k  közölte kísérletei
nek eredményét, s mind H e i d e n 
h a i n ,  mind pedig R ö h r i g  módja 
szerint téve kísérleteit, az előbbi ja
vára döntötte el a kérdést.

H e i d e n h a i n  vizsgálatai ered
ményeinek megerősítése mellett még
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annak azon állítását is kísérletileg 
igyekszik erősíteni, hogy az epe-ki
ürítés fentebbi okokból való gyorsu
lása a H e i d e n h a i n  állította izom
elemek összehúzódásai által tételez- 
tetnék fel, melyek az epeutak falaiban 
volnának elhelyezve; míg annak csök
kenését az edény-idegek izgalmától 
feltételezett máj edény-izmok összhú- 
zódása által okozott vérkevesbedés 
okozná. Főleg ez utóbbi ténynyel 
összefüggésben látszik lenni egyik 
saját kísérlete, melynél a, kikészített 
zsigerideg (splanchnicus) izgatására 
hasonló viszonyokat észlelt, mint a 
gerinczagy fentebb említett izgatá
sára. Ismeretes lévén pedig, hogy úgy 
mint más szervekhez, a májhoz is az 
együttérző ideg viszi az edénymoz
gató iedegszálakat, a csökkent elvá
lasztásnak ily magyarázata elfogad
ható. Hasonló viszonyt ismerünk a 
nyálelválasztásnál is. Dr. T. L.

(16.) A GYOMOR PEPSIN KÉPZÉSÉ

RŐL. — Ismeretes az élettanból, hogy 
a gyomor nyákhártyájában székelő 
csöves pepsin-mirigyek, melyek az 
egész gyomor falában igen nagy szám
mal vannak képviselve, de hiányoz
nak annak nyit- (pylorus) táján, a fe
hérnyeféle anyagok emésztésére szük
séges gyomor-pepsint választják el.

Dr. W. E b s t e i n  és Dr. P. 
G r ü t z n e r  több hóval ezelőtt (Pflü
ger Archivja, VI. köt. i 1. és VII. köt. 
19. 1.) tették közzé vizsgálataik ered
ményeit, melyek abban központosúl- 
tak, hogy a gyomor nyit-tája (pylorus) 
is bir fehérnye-emésztő hatással, noha 
tudjuk, hogy itt a gyomor-pepsin miri
gyeket a gyomornyák mirigyek he
lyettesítik. — E szerzők ellenében

CSILLAGTAN ÉS 

(Rovatvezető : ]

(2 0 .) CtLLAGRENDSZEREK, AZOK

m o z g á s a  És t á v o l s á g a . — Vagy 
száz éve már, kogy J o h n  M i c h e l l  
és W. H e r s c h e l  azon nézetnek ad
tak kifejezést, hogy az állócsillagok

Wi t ti eh (Pflüger Archivja. V. köt. 440.
1.) kel ki, s igyekszik kimutatni, hogy 
a fentebbi vizsgálók módja a pepsin 
mennyiségének meghatározására nem 
elegendő. Ezek eljárása a következő 
volt. Szűrőben foglalt rostonyára só
savval kivont s pepsint tartalmazó 
folyadékot csepegtettek, erre bizonyos 
idő múlva bizonyos mennyiségű ol
dott rostonya jutott át a szűrőn. Ezen 
szürlet mennyiségéből következtettek 
a pepsin-tartalom nagyságára.

Wittich glycerinnel kivont gyo
mor-váladékokkal tette kísérleteit, s 
határozottan állítja, hogy a gyomor- 
nyittáj nem bir semmi fehérnye* 
emésztő hatással.

Most Pflüger Archivja szeptemberi 
füzetében (8. köt. 2. és 3. füzet) E b- 
s t e i n  és G r ü t z n e r  újra tett kí
sérleteik után igyekszenek kimutatni, 
hogy a sósavval kivont nyákhártya- 
váladék, mint már azt egyszer kimu
tatták, kétségen kívül bir a fehér
nyékre emésztő hatással, de egyszer
smind azt is kénytelenek bevallani, 
hogy a glycerinnel kivont folyadék 
ilyen emésztő-hatással nem bir, noha 
igen is, ha előbb a gyomor e tája 
sósavval vagy konyhasóval érin
tetik. Mivel azonban a pepsin csak 
savval, s különösen jól csak is só
savval összekötve képes a fehérnyé
ket emészteni, másrészről se a sósav 
maga, se a pepsin maga erre nem 
képes, valószínű, hogy az Ebstein és 
Grützner által kivont gyomor nyit- 
táji folyadék a pepsinhez hasonló, 
szerintök pepsinogen-nek nevezett 
anyagot termel, melyből konyhasó 
vagy sósavra a pepsin leválik, s 
glycerinnel kihúzatik.

Dr. T. L.

METEOROLOGIA.

3LLER ÁGOST.)

csoportokban mozognak. Átaláriosan 
el van ez fogadva a Pl ejadok j Hya- 
dok, s több más csillagképre nézve, 
azonban csak P ro  c tor mutatta ki a 
legújabb időben, hogy nagyobb ki-
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terjedésu csoportok is léteznek, péld.
a. fi, y, §, £, f , csillagok a gönczöl 
szekérben (ursus-major). Ezen cso
port legnagyobb átmérője 2O0-ot 
foglal el az égbolton. Tovább Proc- 
tor sem ment, sőt H u g g i n s, ki 
színképelemzési vizsgálódásai által 
Proctor felfedezését támogatja, kere
ken kimondja, hogy a 25°-nyi távol
ban álló a  és >/ csillagokat ugyanezen 
csillagzatban nem tartja elég szom
szédosoknak, hogy azokat egy rend
szerhez lehetne számítani.

K l i n k e r f u e s  egészen más vi
tat választott mint Proctor; míg ez 
utóbbi t. i. tisztán kartographiai úton 
találja az egy csoporthoz tartozó csil
lagokat, ő azon nézetből kiindúlva, 
hogy az állócsillagok oly rajokban 
vonúlnak át a világtéren és egymáson 
keresztül , mint azt a meteorokról 
tudjuk, fölkeresi azon pontokat, a me
lyekben a csillagok saját mozgásainak 
pályái hosszabbítva egymást metszik. 
Ezen metszési pontok egymáshoz való 
fekvéséből azután következtetést von 
arra nézve, vájjon azok összehalmó- 
zódása egy helyen véletlennek vagy 
annak tulajdonítandó-e, hogy egy 
csillagrendszer a pályák ezen metszési 
pont tája felől hozzánk közeledik, 
vagy feléje távolodik. Az első esetben 
a naprendszerünk felé tartó, körül
belől párhuzamos pályákban vonuló 
csillagok a perspectiva törvényei sze
rint egy pontból fognak látszólag ki
sugározni, mint azt a hulló-csillagok 
rajainál tapasztaljuk; a második eset
ben pedig ugyanazon okból látjuk 
őket egy pont felé összehúzódni.

Azonban P r o c t o r  és K l i n 
k e r f u e s  vizsgálódásai közt még egy 
lényeges különbség van. Míg t. i. 
amannál a csillagok egymáshoz való 
tartozása képezi a' főmomentumot, 
addig Klinkerfues ebbeli meghatáro
zásait csak eszköznek használja, hogy 
vele olyan mennyiségeket határozzon 
meg, melyek közvetlen mérése alkal
masint soha sem lesz kivihető, t. i. az 
álló-csil lagok távolságának (paral laxis-

mérés) és sebességének meghatáro
zására.

Ismeretes, hogy az álló-csillagok 
távolságai olyan nagyok , s ennél 
fogva parallaxisaik oly csekélyek, hogy 
sokáig a legügyesebb csillagászok 
.mérései által sem vóltak mérhetők : 
Klinkerfues módszerénél azonban 
sokkal csekélyebb ezen akadály, mint 
az előbbenieknél. Ha a csillagrend
szerhez tartozó csillagok közt csak 
egyiknek parallaxisa ismeretes, lehet 
a többieket, belőle számítani, de lehet 
közvetlenül is színképelemzési úton 
a csillagok sebességét és ebből azok 
parallaxisát számítani.

Klinkerfues a Bessel-féle funda- 
mental-csillagokra alkalmazta min
denekelőtt módszerét; ezek évi moz
gása 0*15 ívmásodperczre rúg. Ki
tűnt, hogy azon legnagyobb körök, 
melyekben Wega, Sirius, Fomalhaut, 
és Capella, tehát több mint 90 fok
nyira egymástól távoli csillagok mo
zognak, igen közel egy pontban met
szik egymást , tehát egy csillagrend
szerhez tartoznak. Abból ezen csilla
gok parallaxisait számítva, feltéve, 
hogy a Wegáé ~  o* 18" (ívsecundum), 
azt találjuk,-hogy:

Capella parallaxisa =  0*03“ 
Sirius = 0 * 3 1 "
Fomalhaut ,, =  0*03 “ 

a miből következik, hogy Sirius majd
nem kétszer oly közel mint Wega, 
és tízszer közelebb, mint Capella 
és Fomalhaut. .

Továbbá következik az előbbeni 
adatokból azon sebesség, melylyel a 
megnevezett csillagok felénk mozog
nak vagy tőlünk távolodnak. Ezen 
számítás szerint közelednék példáúl 
Wega 41*8 angol mérfölddel másod
perczenként, míg Sirius 40*4 angol 
mérföldnyi sebességgel távolodnék. 
Mind ezek oly számok, melyek ter
mészetesen csak durva megközelíté
seknek tekintendők.

Klinkerfues alkalmazza végre 
módszerét a fentemlített ursus major 
csillagzat csillagrendsizerére, továbbá
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oly csillagokra, melyek erős saját
mozgással (Eigenbewegung) bírnak. 
(Nachrichten d. Gesellschaft d. Wis- 
senschaften zu Göttingen.) H. A.

(21.) A M a rs  b o l y g ó r ó l .  —  

Naprendszerünk tagjai közt bizonyára 
a Mars bolygó az, melyet a physikai 
astronomia leginkább ismer. Physi- 
kája némely pontjaira nézve azonban 
a vélemények eltérők. Ennélfogva 
nem tartom érdektelennek C. F 1 a m- 
m á r i o n  azon észleletei, s ezekből 
vont következtetései ismertetését, me
lyeket a Mars legközelebbi opposi- 
tiója alkalmával ez év első felé
ben tett.*

„A Mars — így ir Flammarion
—  északi felét fordította felénk, mely 
a délinél kevésbbé ismeretes. Az 
északi sarkot egy fénylő fehér folt 
jelöli, mely — ha az athmosphaera, 
mind a Marsé mind a Földé, eléggé 
tiszta — a bolygó tányéra körvona
lain túlterjedni látszik.

Az északi sarkvidék jelenleg nem 
igen nagy terjedelmű ; néha úgy tet
szik ez a szemnek, mint egy fehér 
borsószem, mely a tányér alsó szélén 
ragyog, s helyzetéből Ítélve, a füg
gélyes átmérő alsó végétől 40°-nyi 
távolságra fekszik kelet felé (csilla
gászati távcső fordított képe szerint). 
Az északi sark hótömegei jelenleg 
nem nyúlnak a szélesség (marsi) 80- 
dik fokán tú l; némely években azon
ban a 6o°-on is átlépnek. A hóvidék 
változásai a déli sarknál még jelen
tékenyebbek.

Igen valószínű, hogy az északi 
sark környékét tenger borítja, egy 
sarktenger; sötét folt látható e he
lyütt, bár melyik oldalát fordítsa is 
felénk a bolygó. Úgy látszik, hogy 
ezen sarktenger a szél. 45°-áig terjed, 
néhol még tovább, keskeny szárazulat 
(kontinens) által a 65— 75°-ig a 
hosszúsági kör irányában ketté vágva.

Egy hosszú és keskeny tenger

* Naturforscher 1 8 7 3 . Nr. 3 9 .
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873.

nyúlik északról dél felé, hol terjedel
mes tengerrel, a déli tengerrel áll 
összeköttetésben, mely az egyenlítő 
túlsó oldalán a deli félgömbre benyú
lik. Rendesen úgy látszik, hogy ezen 
csatorna a két tenger összekötő ere, 
néha azonban mintha északi végén 
folytonossága meg volna szakadva, s 
derékszög alatt kanyarúlatot képezne.

Az északi félgömbön jelenleg ősz 
van; az északi sark hótömegei na
gyobb részben el vannak olvadva; a 
déli sarkon, mely most láthatatlan, az 
ellenkező történik. A déli vidéket, kö
zel a tányér széleihez, fehér szalag 
határolja. Vájjon a hó-e ez, mely a 
déli szél. 40 °-ig lenyúlik, vagy felhő? 
Az utóbbi valóbbszínü.

A bolygó felülete a szárazulat és 
tenger eloszlódására nézve a Földé
től igen különbözik. Míg Földünk 
felületének V^de víz, addig a Mar
son több a kontinens mint a tenger. 
A párolgásnak ott is ugyanazon hatá
sai vannak mint a Földön, s a szín
képi elemzés kimutatta, hogy a Mars 
légköre épp úgy vízgőzökkel van 
tele, mint a miénk, és hogy tengerei, 
felhői épp olyan vízből állanak, mint 
a mieink.

A kontinens vörhenyes színét ke
vésbbé intensivnek találtam ezen év
ben mint rendesen. A vörhenyes szín 
okát eleinte az atmosphaerában ke
resték.* E magyarázattól elállottak, 
mióta bizonyossá vált, hogy a tányér 
széle nem oly annyira színes, mint 
közepe, sőt majdnem fehér. Ha a 
vörhenyes színt az atmosphaera 
okozná, a tünemény éppen ellenkező 
lenne; mert ezen esetben a színes
ségnek az atmosphara-réteg vastag
ságával — melyen a visszaverődött su
garak áthaladnak — aránylagos mér
tékben erősbülnie kellene. A planétát 
alkotó anyagokban rejlik-e az ok? 
Föltehető volna ez akkor, ha analógia 
útján nem kellene azt következtet

* V. ö. Term. Tud, Közlöny III. 
köt. 187. lap.
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nünk, hogy a Mars szárazulatai nem 
sivatagok, sőt inkább, hogy az at- 
mosphaera, az eső, a nap terméke
nyítő melege és mindazon elemek 
befolyása alatt, melyek a Földön a 
növényvilág keletkezését előidézték, 
ott is vegetatiónak kellett létrejönni, 
mely a planéta physikai és chemiai 
alkotásával összefüggésben van. Ha 
tehát az, mit látunk, nem az anyag 
belseje, hanem a felület, úgy a vörhe
nyes szín oka nem lehet egyéb, mint 
a vegetatió, bárminő legyen is az. 
Igaz ugyan, hogy ama színesség semmi 
változást nem mutat az évszakok fo
lyamában, hasonlókat azokhoz, melye
ket Földünkön észlelhetni, bárha 
évszakai intensitásra nézve egyenlők 
a miéinkkel: de a felületét födő ve- 
getatio lehet a miénktől nagyon kü
lönböző, s év folytában kevesebb 
változásnak kitéve.

Marsra vonatkozó észleleteink 
eredményei tehát a következőkben 
állíthatók össze:

1. A sarkvidékeket váltogatva hó 
fedi az évszakok és azon változások 
szerint, melyeknek oka a pálya nagy 
excentricitása. Jelenleg a sarki jég a 
szél. 8o°-igér.

2. Felhői és szelei vannak ha
sonlóan a Földéhez; az atmosphaera 
télen inkább van telítve párákkal, 
mint nyáron.

3. Felülete egyenletesebben van 
szárazulatra és tengerre oszolva, mint 
a F ö ld é; valamivel több a száraz 
mint a tenger.

4. Meteorologiája közel ugyanaz 
mint a Földé: a víz ugyanazon phy
sikai és chemiai állapotú, mint saját 
gömbünkön.

5. A kontinens vörhenyes vege- 
tatio által látszik borítva.

6. Végre következtethetni, hogy 
e planétán organikus állapotok van
nak , kevéssé különbözők azoktól, 
melyek a Földön az életet létre
hozták. “

Horváth Miklós.

( 2 2 .)  J e g y z e t  a  m e g e l ő z ő  k ö z 

l e m é n y h e z . — Mars vörhenyes szí
nezetére nézve, mi is bátorkodunk 
egy nézetet koczkáztatni. Hogy ezen 
vörhenyes színezést a vegetatiónak 
nem lehet tulajdonítani, arra nézve 
csak azt említjük meg, hogy ez a 
Mars atmosphaeráján át szemlélve, leg
feljebb szürkének vagy éppen feke
tének fog látszani, legyen akármilyen 
szinű is, épp úgy mint földi vegeta- 
tiónk már pár mérföldnyi távolságról 
nézve fekete, annál inkább a világ
térből szemlélve. Ezen vörhenyes 
színezetet inkább hajlandók vagyunk 
egyszerű contrast-tüneménynek tekin
teni. A jég, mely a Mars sarkát bo
rítja, kétségkívül zöldes (csak a hó 
fehér) épp úgy mint a tengerek vize. 
És ezen szín millió mérföldre kive
hető, mert hatalmas tömegekből su
gárzik vissza. Ezen zöld színű felüle
tek közt Mars száraz földei, a fényt 
absorbeáló atmosphaerán keresztül 
nézve, vörhenyesnek fognak látszani.

H. Á.

(23.) E g y  m e t e o r  m a r a d v á n y a .

— „Október i3-án,kilencz óra negy
venegy perczkor szolgám jelenté: 
hogy „egy hosszú csillag lenne az 
égen." Kimenve a csillagda erké
lyére, láttam, mit előre is gondelék, 
egy már elégett meteor uszályának 
maradványát, mely az észak-keleti 
égen merőlegesen vonúlt a láthatár 
felé. Sajnos, hogy egészen nem lehe
tett látni, mivel i5°-on felül az eget 
sötét felhő fedte. A tizenöt-húsz iv- 
percz széles tfiz-csík elég fényteljes 
volt, hogy spektroskoppal elemezhes
sem. Először a tüneményt egy Brow
ning-féle kézi meteor-spektroskoppal 
kisériém meg elem ezni; de habár ez 
a nátrium és magnézium vonalait 
elég élesen mutatta, mégis jobbnak 
véltem , egy Browning-féle 5-»priwnás 
csillagspektroskoppal vizsgálni. Ezt 
hamar a refraktorra csavarva igazi- 
tám a tüneményre, s rögtön mes
terséges gázspektrumokkal kezdém
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