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IX. AZ I R Á N Y T Ű .

Az ó kor művelődési történelme aránylag- igen szűk téren 
mozog. A  Földközi tenger partjain laktak mindazon népek, melyek  
a nyugati világ civilisatiójára döntő befolyást gyakoroltak. Her
kules oszlopait csak egyes merész utazók vagy kereskedők merték 
túllépni és kievezni a végtelen Atlantisba, vagy körülhajózni 
Afrikát, vagy borostyánkövet hozni a balti tengerből.

Népeknél, valamint a gyermeknél csak lassanként tágúl a 
látkör. A  meddig a szárazon van, rendesen talál tárgyat, mely 
szerint tájékozódhatik ; de a véghetetlen nagy vízmeder: a tenger 
közepén megszűnik minden jel, mely után indúlni lehetne, ha az 
égi világítókat segítségül nem hívjuk. Az ember csak akkor 
érzi igazán parányiságát, ha a világtenger ölébe vette és ringatja, 
ha mögötte a vízből kiemelkedő utolsó partszegély is eltűnt és 
midőn félénken, mint a ki lába alól a támaszt érzi hátrálni, 
minden jel után k a p , nehogy a végtelen vízfelületen elvesz- 
szén. Olvastuk akárhányszor, mily rémületesnek irják le álla
potukat azok, kik Amerika nagy síkságain vagy őserdeiben, vagy  
a kik Afrika pusztáiban eltévedtek, és rendesen valami szerencsés 
véletlennek köszönték megmenekedésöket. Pedig mily nagy a kü
lönbség e két állapot közt. Az egyikben meg van legalább a szi- 

6 lárd alap, de a másikban csak gyönge deszka, vékony fal választja 
el az embert az álnok tengertől, martalékúl adva a szomj- és 
éhhalálnak.

A  Földközi tengeren még bátran mertek mozogni az ó kor 
népei ; tudták, hogy akármerre tévedjenek, rövid, idő múlva ismét 
szárazra kell bukkanniok, hátán csak valami szigetre is. De hátuk 
mögött érezvén Herkules oszlopait, midőn kivitorláztak a phöni- 
ciaiak az Atlanti Oczeánba, nem merték szemük elől téveszteni a 
partot. És valóban, nem csekély bátorság kellett hozzá, midőn egy  
vakmerő normán - csapat, elégedetlen a hazai viszonyokkal, ott-

Természettudományi Közlöny, VIII. kötet. 1876.
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138 HELLER ÁGOST.

hagyta Norvégiát s nyugotnak indult új hazát keresni, míg az 
„Ultima Thule* földet, azaz Izland szigetét föl fedezi. *

Végre azonban megtalálta az ember kutató képessége azt az 
eszközt, mely folyton meghatározott irányban maradván, nagy  
mértékben alkalmas mint földi jel az égi jelek útbaigazítását nél
kül özhetővé tenni. A  mágnest értjük, illetőleg annak régi idők 
óta ismert tulajdonságát, hogy szabadon felfüggesztve, egyik  vége  
északnak, másik vége délnek irányúi. Nem tudjuk, ki találta fel 
az iránytűt, a compasst, de akár ki volt, az emberiség legnagyobb  
jótevői közé tartozik. Felszabadította az embert a rögtől, ottho
nossá tette lakhelyén, a Földön, kielégítést nyújtott azon vágyá
nak, hogy a mennyire szervezetének korlátoltsága engedi, át
kutathassa e földet.

A  vas és nehány rokon anyag — az utóbbiak azonban csak 
igen csekély mértékben — hordozója a mágnesi erőnek ; ámbár igen 
parányi mértékben minden test mutat mágnési tüneményeket. A  
magnetikus állapot tudvalevőleg abban mutatkozik, hogy a mág
neses test vasport magához vonz, vagy, hogy ha könnyen mozoghat
— parafára téve úszik — eg y  másik mágnes egyik  végét vonzza, 
a másikat taszítja. Aránylag nagy mértékben mutatkozik ez az 
állapot még a nikkel és a kobalt nevű két fémen. Össze sem hason
líthatók azonban a vas és különösen az aczél mágnesi állapotával.

R égen  feltűnt már a vasnak és vegyületeinek ez a kiváltsága 
és különféle hypothesisekre is adott alkalmat. Legvalóbbszí- 
nünek látszik még F a r a d a y  nézete, mely szerint minden fém 
nagyobb mértékben mágnesezhető, csakhogy nem ismerjük a 
mérsékleteket*, melyeknél a magnetismust felveszik. A  híres angol 
tudós t. i. azt vette észre, hogy forró mandolaolajban az aczél- 
mágnes magnetismugát elvesztette és úgy szerepelt mint a puha 
mágneses vas, vörös izzásnál pedig még a mágnesek, irányában is 
egészen közömbösnek mutatkozott.

H ogy mennyire van jogunk a magnetismust a testek annyira ® 
átalános állapotának tekinteni, még nem igen tudjuk. Minden
esetre figyelemre méltó az a körülmény, hogy egész bolygónk, 
maga a Föld, mindenféle anyagból való összetételének daczára, 
mégis erős mágnes, sőt igen valószínű, hogy nemcsak a Föld, hanem 
a Hold, a Nap és a többi égi testek is rejtenek magukban m ág
nesi erőket, A  mágnesi állapotot először a mágnesvaskőnek nevezett 
vasérczen vették észre. Azt is tapasztalták, hogy ez az állapot 
közölhető aczélrudakkal, melyeket a mágnesvaskövekkel különféle

* Faraday felteszi, hogy e mérsékletek igen alacsonyak.
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mód szerint végig  dörzsölünk. Az így  készített mesterséges m ág
nesek, még sokkal határozottabban mint a természetesek, két kiváló 
pontot mutatnak fel, hol központosítva találjuk a mágnes vonzó ké
pességét. E pontokat sarkpontoknak vagy pólusoknak nevezik. 
Sokkal későbben jutottak arra a felfedezésre, hogy a mágnesnek 
iránymutató képessége is van, ha könnyen mozoghat, ha fel van 
akasztva vagy ha vizen úszik, ámbár csak is ezen tulajdonságánál 
fogva játszsza azon fontos szerepet az emberiség müvelő4és tör
ténetében.

A  Föld mágnesi voltát megmutatja egy  úszó vagy felfüggesz
tett mágnes. A  szabadon felfüggesztett mágnes az egész Föld terü
letén mindenütt bizonyos irányba fog beigazodni és ha minden 
helyen állítanánk fel ily mágnest és meghosszabbítanók irányukat 
azon az oldalon, hol egymás felé hajlanak, a Földgömb északi 
felén levő mágnesek meghosszabbításai nagyon közel egy pontban 
találkoznának egymással , és ez a pont jelölné a Föld északi 
mágnessarkát ; valamint a déli félgömbön is ezen a módon tűzhet- 
nők ki a déli mágnessarkot. A  Föld mágnessarkai azonban nem esnek 
össze a geographiai sarkokkal, és így  az iránytű nem is mutatja 
pontosan a délészaki irányt, hanem ettől (t. i. a délkör vagy  
meridián irányától) bizonyos szöggel elhajlik ; ez a szöglet az 
elhajlás (declinatio)  szöge. De egészen vízszintesen sem állhat az 
egészen szabad mágnes, minthogy a Föld közelebbi mágnessarka 
felé irányúi, és ez a pont — az egyenlítőt kivéve — a Föld min
den pontja számára a láthatár alatt fekszik; azért az északi fél
gömbön a mágnestűnek északi, a déli félgömbön pedig déli 
vége fog a láthatár alá bizonyos szöggel hajolni; ez a lehajlás 
(inclinatio) szöge. Az inclinatio felfedezése H a r t m a n n  G y ö r g y  
a nürnbergi Sz. Sebaldus templom vikáriusának érdeme, ki A l 
brecht brandenburgi herczeghez írt levelében ( 1 5 4 4  márczius 
4-ikéről keltezve) erről mint saját felfedezéséről szól. N o r m a n n  
R ó b e r t  szerkesztette az első készüléket e szög mérésére, az első 
inclinatoriumot.

De azzal hogy meghatározzuk, vájjon minő a mágnestű elhajlása 
és lehajlása a Föld bizonyos pontján, még nincsen kimerítve min
den viszonya. Ezzel még csak az erő iránya van meghatározva, 
nem pedig annak nagysága. Ez is egy vonás tehát abban a kép
ben, melyet a földünk magnetikus állapota nyújt.

Azon kérdések, melyekkel a Föld átalános magnetikus álla
potát illetőleg találkozunk, e szerint a következők :

Hogyan lehet könnyen áttekinthető képet nyerni a Föld  
mágnesi állapota felől ? — Állandó-e ez az állapot, vagy ha nem,

9**
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H E L L E R  ÁGOST.

milyen változásoknak van alávetve ? — V égre melyek az egész 
tünem énykört m egm agyarázó végső okok, v a g y  ha azok nem is
m ere tesek  , mely hypothesiselc segítségével lehetne a tapasztalt 
tünem ényeket k im agyarázn i ?

Kezdjük e három  kérdés elsejével. A  Föld m ágnesi állapotát 
bizonyos időpontban legvilágosabban elő tün tetik  a m agnetikai 
té rképek  segítségével. Ezeken a Föld  felületének oly pontjait, a 
hol bizonyos tek in te tben  m egegyezés fordúl elő, vonalakkal kötik 
össze. L eg inkább  három ily vonalrendszert szoktak szerkeszteni.

I - s ő  áb ra .

Az első az egyenlő elhajlás pontjait köti össze és nagyjában, m eg
felel a délkörök rendszerének ; ezeket isogon vonalaknak nevezik. 
A  másik, az isoklin  vonalak rendszere, az egyenlő lehajlású pontokat 
köti össze és e szerint, természetesen szintén csak nagyjában, m eg
felel a  párhuzamos köröknek. V égre  harmadszor van egy  sora a. 
földgömbön az isoklinokkal körülbelül egyenlően elhaladó görbe 
vonalaknak, melyek az egyenlő m agnetikai erőt felm utató pontokat 
kötik  össze, az isodynam ikus vonalok. — Az inclinatio viszonyait 
előtünteti ném ileg a m ellékelt i-ső ábra, melyen az egyenlő lehajlás 
pontjai görbe vonalakkal vannak összekötve. A  görbe vonalak mellé 
tett számok fokokat jelentenek s kisebb vagy nagyobb voltuk az 
inclinatio m ekkoraságát tün teti elő. Az ábrá t körülvevő nyilak 
szintén a lehajlási tü irányát jelzik.
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E három vonalrendszer világosan mutatja a magnetismus el
oszlását a Föld felületén, a magnetikus aequator és a polusok el
helyezését.

Ismereteink a Föld magnetikus állapota felől nem származ
nak régi időkből. Ámbár már egyes adatokat a 16-ik század szol
gáltatott, valóságos tudományos alapra mégis csak a 19-ik század 
fektette azokat. A  Föld physikájának ez a része az emberiség 
egyik  legnagyobb szellemével van összeforrva. G a u s s  — „a 
mathematikusok fejedelme^, a mint őt királya nevezte — fogta fel 
a feladatot egész terjedelmében, új elméleteket talált fel, mérő
eszközöket gondolt ki e czélra, s nevének nagy súlyját használta 
fel a tudományos világban, hogy a Föld felületét a figyelő állo
mások egész hálózatával vonja be, hogy azok a szükséges ada
tokat szolgáltassák. Es e fáradozásokat siker koronázta. Ma már 
mindenütt, a meddig az európai műveltség képes volt elhatolni, 
vannak observatoriumok, hol a Föld magnetikai viszonyait vizs
gálják, éber figyelemmel kisérik azon csendesen végbemenő és 
csak a feszült figyelemnek feltűnő változásokat, melyek arról tu
dósítanak bennünket, hogy e sajátságos erők játéka folytonosan 
változik. G a u s s  84 helyre vonatkozó s az 1833-ik évre érvényes 
megbízható mérésből a magnetikus görbék hálózatát meghatározta és 
ezeket elméleti vizsgálat tárgyává téve, sok tekintetben későbbi 
mérések által igazolt eredményekre jutott. Szerinte akkor az 
északi mágnessark Amerika északi oldalán 730 35' északi szélesség 
és 264° 21* Greenwichtől számított keleti hosszasság alatt, a déli 
sark ellenben 720 35' déli szélesség és 1520 30' nyugati hosszasság 
alatt feküdt. R  o s s kapitány ugyanazon évben nem messze 
az elméleti úton meghatározott helytől találta meg azt a pontot, 
hol a mágnestű merőlegesen le felé mutatva, a sark helyzetét 
jelölte. Gauss számításaiból következik, hogy a Föld mágnességének  
oka, legalább legnagyobb részt, magában a Föld testében, s nem a 
légkörében rejlik ; és pedig tetemebb mélységben, miután légha
jósok, mint G l a i s h e r ,  csak csekély gyengülését vették észre a 
Föld mágnesi erejének.

Már ez előbbeniekben elmondtuk, hogy a Föld magnetikai 
állapota nem állandó. Lassan alig észrevehetően változtatja a 
mágnestű irányát , egy nagy lengést körülbelül 300 év alatt vé
gezvén el. Ezt a változást évszázados változásnak nevezik. 
De van azonkívül egy  másik kis ingadozása is az iránytűnek, 
melyet egy  év alatt és egy  harmadik még kisebb, m elyet napon
ként végez. Apró ingások és tántorgások a nagy lengés közben. 
A napi változások nyáron másképen történnek mint télen, a mint
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L a m o n t  találta és a mint ezt a mellékelt 2-ik és 3-ik ábrán látni, 
melyek elseje a szabad tü végének útját nyáron , másodika pedig 

Deelinatio. Declinatio.

> A (sÉjfél-
2 a ___ A
5 Ny. ” "N6 K.

-  ^  ^  y *  *
Dél. ~~ D él-

2-ik ábra. A  tű végének útja nyáron. 3-ik ábra. A  tű végének útja télen,

télen mutatja. A  görbe vonalak közelebbi megtekintése mutatja, 
hogy a tü vége némileg a Napot követi útjában, nyugatról k e le t- 
és keletről nyugat felé.

A  legrégibb feljegyzések a mágnestű állására nézve a párisiak, 
melyeket közel 300 év előtt kezdettek meg (legalább az elhajlásra 
nézve). E gy kis táblában összeállítjuk az elhajlás évszázados vál
tozásait Párisra nézve 278 év alatt.

Év Declinatio

1580 . . . . i i °  30' keletre
1663 . . . .  0 —0
1814 . . . . 22—34 nyugatra
1858 . . . .  19—36

1814-ben érte el az iránytű Párisban legnyugatiabb állását, 
onnét lassanként visszatér kelet felé. 1663-ban Párisban nem volt 
elhajlás, az iránytű pontosan északfelé mutatott. A  mint ezen 
összeállítástól kitűnik 151 év folyt le, míg a tü egy fél lengését 
végezte, e szerint várható, hogy 1964-ben ismét a délkörben fog 
állani, ott hol.w 1663-ban állott. E gy  egész ilyen ingaszerü lengés
3 századba kerül, mely idő alatt körülbelül 45 foknyi szöget ír le 
a tü egyik vége.

Több mint valószínű, hogy e számok a Föld akár melyik 
pontjára nézve is érvényesek, csakhogy az idő, midőn a tü iránya 
a délkörbe esik, vagy ettől leginkább el tér nyugatra v a g y  ke
letre, természetesen minden helyre nézve más. Épen úgy mint az 
elhajlás, változik a tü lehajlása is, valószínűleg szintén egy  ilyen 
300 éves szakaszban, csakhogy erre nézve ily régi feljegyzések 
még nincsenek. Hasonlóképen változik végre a Föld mágnesi erejé
nek nagysága is.

Ezen határozott időszakok alatt végbemenő ingadozásain ki- 
vül az iránytű még egyes zavargásokat mutat, melyek bekövet
kezésében határozott időszakot nem lehet észre venni.

H i o r t e r  svéd tudós, upsalai tanár 1741-ben fedezte fel,
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hogy  az északi fény néven ismeretes fénytünemény és a mágnestű 
á llása  közt határozott összefüggés létezik, a k k é p en  hogy  e ké t 
tünem ény mindig együ tt lép fel. H o g y  m ilyen  n y u g ta lan  az 
iránytű  északi fény a lka l m ával, ezt előtünteti a mellékelt ábra

(4-ik ábra), mely azon felü
le te t mutatja, melyen a tű  vége 
egy  ilyen zavargás a lkalm ával 
mozgott, a mint ezt L  a m o n t 
M ünchenben 1847 szeptember 
24-ikén megfigyelte. Látni fog
juk a későbbiekben, hogy  e 

feltűnő összefüggés ujj m utatást ad a Föld m ágnessége okainak k u 
tatásában.

E változások világosan m egm utatják  tehát, hogy  a Föld 
olyan mágnes, m elyben a  m ágnesség m aga  vándorol, melynek sa r 
kai és m elynek  erőssége is folyton változnak és hogy úgy kell a 
tünem ényeket fe lfogn i, mint h a  a Földben  egy  nagy  m ágnes volna, 
mely a mi iránytűink m ozgásának  tökéletesen megfelelő lengést 
végez. És ez a tapaszta lás átvezet bennünket felvetett kérdéseink 
harm adikára , t. i. a r r a : melyek az okozói mindezen tünem ények
nek vagyis a Föld m ágnességének ? A  legegyszerűbb felelet e kér
désre az az állítás lehetne, hogy  a Föld ős időktől kezdve delejes, 
teh á t  époly állandó mágnes, mint akárm ely ik  mágnesezett aczélrúd. 
Ezt a  nézetet azonban egyszerűen el kell ejteni azok szerint a miket 
a földmágnesseg változásairól mondtunk.

M inden valam ely  tünem ényt m agyarázó  hypothesistő l m eg
kívánjuk, h o g y  kevés v agy  eg y  alapról kiindulva tökéletesen 
k im agyarázza a tünem ény lefolyását a legkisebb  részletekig, mint 
ezt az égi testek  mozgásának alapúi szolgáló Newton-féle nehéz
ségi törvény csakugyan teszi. V annak azonban tünem ények, hol a 
főok m ellet m ég számtalan sok m ásodrendű tünem ény járúl közre, 
m elyet semmiféle theoria sem ölelhet fel tökéletesen. E rre  a leg 
jobb  példa a meteorologia vagyis  az időjárástan, melynek kö ré 
ben a zavargó befolyások végtelen sokasága  m egakadályoz ben 
n ünket biztosat á llítha tn i légkörünk  várandó állapotairól.

A  vizsgálat menete a földm ágnesség elmélete felállításánál, 
mint minden tüneménynél, kétféle lehet, vagy  egy  alapfelvételből 
kiindúlva m athem atikailag levezetni a  következtetéseket, m elyek
nek  a  valósággal össze kell egyezniök, vagy  — a  m int Gauss 
jár t  el — a  tünem ényből az okozókra, az erőkre  visszakövetkez
tetni. A  következőkben felsoroljuk azon hypothesiseket, m elyekkel

D e c l i n a t i o

4 - ik  á b r a .
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a különféle időkben a Föld magnessége tüneményeit m egm agya
rázni igyekeztek.

1. A  Föld belsejében egy  vagy két hatalmas nagy mágnes 
van elhelyezve, melyek helyzete változhatik.

2. A  Földet galván-áramok járják körül, miáltal ez magne- 
tikussá válik. A  galvánáramok a Föld felületi rétegeiben végbemenő 
vegyfolyamok által jönnek létre.

3. A Fold magnetismusát melegség okozta elektrikus áramok idé
zik elő, melyek a Föld egyenlítőjét a Nap melegítése folytán 
körüljárják és végre.

4. A  L a m o n t-féle vagyis a fö ldáram  elmélete.
Tartsunk szemlét ez egyes nézetek felett.
Az első hypothesis több oknál fogva nem állhat meg. K ö 

zülök csupán egyet említünk f e l : A mágnesség csak a Föld fel
sőbb, azaz hidegebb rétegeiben fordulhat elő ; a belső izzó tömeg 
már nem lehet magnetikus. Azért leggyengébb Dél-Afrikában a 
magnetikus erő intensitása, legerősebb Eszak-Amerikában. Bizo- 
zonyos feltételek alapján legfeljebb 225 méter vastagnak tartható 
a Föld mágnesi rétege. A  magnetismus ezen felületi székhelyére az 
is látszik mutatni, hogy bármilyen zavargásoknál leginkább az 
erő vízszintes része változik.

Még rövidebben végezhetünk a második és harmadik helyen  
felhozott hypothesisekkel, melyeket A m p e r e ,  D a v y ,  S e e -  
b e c k és mások védtek. A  galván-áram feltételezése határozott 
keletkezési ok és vezetés nélkül — semmi esetre s^jn igen ajánlja 
az efféle theoriát. A  dolog természetében vagy legalább a tudo
mány eddigi állapotában fekszik, hogy e tárgyban minden hypo
thesis merész fog lenni. És ennélfogva ez az epitheton a Lamont- 
féle elméletet is megilleti ; azonban, a mi benne bizalmat keltő, 
az, hogy nézete sehol sem ellenkezik átalánosan elismert physikai 
tényekkel. L a m o n t felveszi, hogy a Nap a Földre villamoszla- 
tólag hat, úgy, hogy annak forgása következtében a Földfelület 
villamosságában apály- és dagályszerü, nagyjában az egyenlítőt  
követő mozgások jönnek létre, minek következménye bolygónk  
magnetismusa.

A  következőben adjuk L a m o n t  — modorában classikus — 
vizsgálatainak rövid menetét. Minden, telegraphmódra feszített, két 
végén földlemezekkel ellátott huzal galvánfolyamot mutat. Ez 
az áram folyton változik. Ha két huzalt: az egyiket a délkör 
irányában, a másikat erre merőlegesen erősítünk meg és a bennök ha
ladó földáramot összehasonlítjuk a magnetikus készülékek menetével, 
azt tapasztaljuk, hogy a délköri huzalbeli folyam változásai össze
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esnek az iránytű elhajlás változásaival, míg- a másik telegraph- 
vezetésben mutatkozó ingadozások a földmágnesség intensitásának 
változásaival egyeznek meg. E változásokat a földáram erős
ségében úgy kell felfognunk, mint annak hullámzásait.

L a  m o n t a földáram megfigyelése által a következő ered
ményre jutott : K étséget nem szenved, hogy létezik egy  a Földet 
körülbelül a tengelyére merőlegesen körüljáró földáram, melynek 
létrejöttét másképen nem lehet kimagyarázni, mint a villa
mosságok kiegyenlődése által. A  Föld felületén szünet nélkül 
nagy mennyiségű negativ villamosság van felhalmozva, mint ezt 
többféle tüneményből tudjuk ; de azt is tudjuk, hogy annak meny- 
nyisége igen változó, a mi szintén az egyensúly zavarására mutat.

H ogy földünk, szigetelő űrtől környezve, csakugyan villamos 
állapotban lehet, az természetes; a mint átalában igen való
színű, hogy a többi égi testek is villamosak. Ezen villamosság 
árapálya, más távoli égi testek, talán a Nap és Hold Összes villa
mos behatása által származva, adna azután a folyamot.

Értekezésünk czíme nem igen felel meg eddigi fejtegeté
seinknek. Szükséges volt azonban megismerkedni azon nagy mág
nes tulajdonságaival, és, a mennyire lehet, annak okozóival, mielőtt 
kis mágnesünk, az iránytű  magaviseletét kutatnók.

Az iránytű (compass) feltalálását a hagyomány F 1 a v i o 
G i o j  á nak tulajdonítja, ki azt*1302 ben Amalfiban fedezte volna 
fel. Igen valószínű azonban, hogy e készülék Chinából származik, 
mely tartomány északi részeiben már régi időkben szekereken 
használták tájékozóúl az iránytűt.

Az iránytű, a mint jelenleg a tengeri hajókon használtatik, 
rendesen több mágnesezett aczéllemezből áll, és akképen van fel füg
gesztve, hogy a hajó himbálózását ne érezze. Közepében van 
ugyanis egy agát kalapocska sárgaréztokban, mely aczéltü hegyen  
szabadon van felállítva. A kalap több egyközepü, egymásban ten
gelyen szabadon mozogható gyűrű legbelsejéhez van erősítve, míg 
a külső a tulajdonképi mágnesrudakkal van összekapcsolva. Ha
sonló szabad — ú. n. Cardan-féle — felfüggesztésben függ még 
azonkívül az egész compass mindenestől.

Az iránytű a tengeri hajózásra annyira fontos és szükséges, 
műszer, hogy használhatását minden áron biztosítani kell. Ez ok
ból minden hajón három ily eszköz szokott lenni. Az első a 
kormány-compass, a második az azimuthal-compass a harmadik a 
szabályzó compass. Az első körülbelül 11/2 láb távolságban van a kor
mánykerék előtt, rajta a hajóéi iránya fekete vonalakkal (ú. n. kormány
vonalak) van kijelölve, éjjelre pedig világító készülékkel van ellátva

Természettudományi Közlöny. VIII. kötet 1876. I Q
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úgy, h°gy  vele a „menet“-szöget, azaz a hajóél^és az iránytű közt 
levő szöget, minden pillanatban meg lehessen határozni. Hadi hajókon 
két kormany-compass szokott lenni. A  második efféle készülék, az 
azimuthal-compass, arra szolgál, hogy segítségével a hajó többi 
iránytűinek valóságos elhajlását az északi iránytól egy szárazföldi 
mágnes közbenjárásával lehessen meghatározni, minthogy a hajón, 
sokféle oknál fogva, a compass mindig többé-kevésbbé hamisan 
mutat. A  harmadik helyen nevezett szabályzó tájoló különösen vas 
hajókon el nem kerülhető, szerinte igazíttatnak a többi compassok. 
Helye a hajó középvonala, az ú. n. nyolczas födélzeten, 6—12 láb 
magas oszlopon.

A  tájoló használása első idejében föltétlen bizalmat helyeztek  
útbaigazításaiba, de midőn a hajózás mindig nagyobb mérveket 
öltött, és különösen mióta vashajók jöttek mindinkább használatba, 
lehetetlen volt, hogy fel ne tűnjék, miszerint az iránytű csak a 
hajó bizonyos helyzetében mutat helyesen,

C o o k második utazásán a Föld körül W a l e s ,  az expe-  
ditió csillagásza, a delejtünek majdnem 30 foknyi eltérését nyugatfelé 
vette észre. De e tapasztalást nem vették figyelembe. Tiz évvel később 
egy dán admirál L ö w e n ö r n  és még - későbben P h i p s, 
D ’E n t r e c a t e a u x  és V a n c o u v e r  egymás után felhív-, 
ták a figyelmet e tüneményre de szintén eredmény nélkül; míg 
F l i n d e r s  (1803) Új-Hollandiába utazásakor gondosabb megfigyelés 
által pontosabb adatokat gyűjtött. Flinders tapasztalatait megerő
sítette a fiatalabb S c o r e s b y  spitzbergai utazása (1815— 17).

Rendkívül nagy a mostan átalánosan használt pánczélhajók 
befolyása a tájolókra, úgy. hogy eddig már beható kutatások tör
téntek e hibakútforrások felismerése és eltávolítása végett. A  
compass ezen eltérítése egy részről a menet-szöggel, másrészt a ha
jónak a vízszintes állásból való kihajlásával függ össze, mely utóbbi 
körülmény ( a F l i n d e r  s-féle szabály) különösen tekintetbe jő, ha 
a hajó, útját megtartva, a széltől hetekig egy irányban hajlik.

A  hajórészek, melyek a delejtükre zavarólag hatnak, első 
sorban a vashajók pánczéltáblái, a gőzgép vasrészei, a horgonyok, 
az árboczok vas alkotórészei stb. Ezek közt vannak olyanok, me
lyek behatása állandó ; péld. a hajó vasfalai, a gép, egyenlő mér
tékben térítik el a tájolót, a horgonyok, árboczok stb. szóval a mi 
a hajón különféle helyzetbe hozható, ellenben állásuk szerint mindig 
másképen hatnak.

A  vashajók magnetismusának főtényezője az ú. n. részben ma
radandó magnetismus; második helyen áll a változó vagyis inducált 
magnetismus,
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ITa egy vaslemez körülbelül a mágnesi délkör síkjában hosszabb 
ideig marad, vagy ebben a síkban még kalapáltatik, ezáltal dele
jessé válik. E magnetismusnak részben maradandó (permanens) 
lényegét kijelölendő, subpermanens delejességnek nevezték el, miután 
egy ideig, sőt ha a hajó nagy, igen is hosszú ideig, éveken keresz
tül is megmarad majdnem változatlanúl ; különösen ha az erő, 
mely a vasat mágnessé tette, sokáig tartott, akkor ez a vastól el 
nem vehető tulajdonsággá válik. A hajók ezen, úgyszólván építési 
magnetismusa a szerint irányul, a mint a hajó eleje az építéskor 
a szélrózsa északi felére nézett vagy a délire. Az első 
esetben eleje északi, hátulja déli delejességet mutat. A  második 
esetben épen megfordítva áll a dolog.

Nem oly nagy szerepet játszik az inducált magnetismus. 
Erre nézve F 1 i n d e r s azt találta, hogy a hajó északi széles
ségek alatt déli, déli szélességek alatt pedig északi mágnességet 
mutat a Földtől elfordított részén, vagyis a fedélzeten.

Az inducált mágnesség legcsekélyebb az egyenlítő, nagyobb 
a sarkok közelében. Miután ezen mágnesség befolyása az irány
tűre nemcsak a geographiai helyzettől, hanem egyszersmind a hajó 
helyzetétől is függ, nagyon fontos annak ellensúlyozása kiegyenlítő 
készülékek segítségével

Fa hadi hajón a delejtü eltérítése legfeljebb 5—6°, míg vas
hajókon 30 és több fokra is rúghat.

A  „Kaiser M ax“ nevű ausztria-magyar birodalmi pánczél- 
fregatt sz.abályzó tájolója 3*3 fok eltérést mutat.

Szólanunk kell most még arról, hogy lehet az iránytűnek e 
hibás mutatásait kijavítani, illetőleg a hibát kitudni. Midőn a hajót 
a tengerre bocsátják, körül forgatják a compass minden vonásába, 
hogy igy a correctiot kitudhassák. E mérésekre az azimuthal- 
compasst használják, mely szerint a szabályzó tájoló igazítása 
történik.

Természetes azonban, hogy a minden pillanatban használt 
kormány-tájolóra hosszadalmas javítgatás nem alkalmazható ; ott 
megkíván tátik, hogy a készülék maga magát javítsa. Ez úgy  
történik, hogy egy  pár mágnes a tájoló oszlopában helyeztetik el, 
különféle irányban, miáltal ez a hajó zavargó befolyásaitól mentve 
lesz. Minthogy az iránytű annál érzéketlenebb a Föld behatása 
irányában, mentői nagyobb vas vagy mágneses aczéltömegek van
nak közelében, a kiegyenlítés mindig az iránytű érzékenysége 
rovására történik.

1838 óta a következő három kiegyenlítés van használatban. 
A hajó állandó (subpermanens) magnetismusát egy a hajó hossz-

10*
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és egy annak harántirányában az iránytű alatt alkalmazott mágnes
sel ellensúlyozzák. A földmágnesség által a hajó vasrészeiben indí
tott magnetismus a compass egy víigy mind a két oldalán alkalma
zandó vastömegek által javítandó. Épen ezen czélra még- egy  az 
iránytű oszlopába tett mágnest is használnak. Mindezen javításoknál 
azonban igen óvatosnak kell lenni, különösen egészen vasbóí épí
tett hajóknál, minthogy ennek mágnesi befolyása a tájolókra igen 
változó, a hajó állása, geographiai helye és helyzete szerint s a 
világtájakhoz képest. Ezért semmi szín alatt sem szabad más mág
nest, mint a kormány-compasst kiegyenlíteni. Inkább történjék 
mentői több összehasonlítás a hajó közepén felállitott s ennél fogva 
sokkal kevésbbé zavart szabályzó tájolóval.

Tagadhatatlan, hogy a legérdekesebb tanúlmányok eg-yike, 
vizsgálni, mily befolyással volt a természeti ismeretek és tapasz
talatok szaporodása az emberi művelődés fejlődésére. És ezen 
vizsgálódások világosan mutatják, hogy olykor a legegyszerűbb, 
a legigénytelenebb műszer van hivatva arra, hog*y korszakot al
kosson az emberiség történelmében, a mint a jelentéktelennek 
látszó kis irány tü is a geographiai felfedezések történetében új kornak 
küszöbén áll. Biztatva ezen eszköz szilárd iránytartása által, in
dúlt a merész tengerész új világok felfedezésére; új vágyakkal, 
új szükségletekkel tért haza, és ezek képezték a kovászt, az erjesztő 
anyagot, melyek segítségével a középkor zavaros levéből kiforrta 
magát az új kor.

H e l l e r  Á g o s t

X. A PHYLLOXERA-KÉRDÉSHEZ.

Olvasóink közül sokan talán már feleslegesnek fogják tartani, 
hogy azon beható értekezések után, melyeket Hermán Ottó tisztelt 
barátom a phylloxera-ügyben e Közlöny hasábjain közzétett, valaki 
még* e tárgyhoz hozzászóljon. A  kérdés rendkívüli fontossága azon
ban, remélem, némileg menthetővé fogja tenni, hogy e részben egy  
pár észrevételt még én is koczkáztatok.

Különben is kötelességemmé teszi ezt azon egyenes felszólí
tás, melyet H. O. januáriusi czikkében azon magyar zoologiai szak
emberhez intéz „a ki egy, a levelészekhez igen közel rokonság
ban álló szakkal foglalkozik4* és a ki, mint H. O. magánúton érte
sült, az övétől „más véleményt táplál a parasitismus kérdésében.“ 
Talán nem tévedek, midőn ama feszólítást csekély személyemre 
vonatkoztatom. E feltevésre jogosit legaJább az a két körülmény,
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