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AZ 1883—4-IK ÉVI ESTHAJNALI TÜNEMÉNYRŐL.

Az a gyönyörű égi tünemény, mely 
szokatlan fokú esti és hajnali pír alakjá
ban, az 1883-ik év őszén és a következő 
évben, majd két éven át, naponként bá
mulatra ragadta az egész emberiséget: 
sok feltevésre és állítólagos magyará
zatra adott okot s csak lassanként göm- 
bölyödött ki a tünemény valódi meg
magyarázása.*

Hogy a felmerült eszmék, feltevések 
teljes értékök szerint méltányolhatók 
legyenek: az amerikai rochesteri »War
ner Observatory« 1885-ben pályázatot 
hirdetett a tünemény kritikai magyará
zatának megírására.

Összesen 36 pályamunka érkezett 
be a világ majdnem valamennyi részé
ből. A pályázók közt volt B r a u n  K á 
r o l y  Jézus-társasági atya is, akkor a 
kalocsai érseki csillagvizsgáló igazgatója, 
jelenleg a mariascheini kollégium tagja, 
Teplitz mellett, Csehországban.

A pályázat sorsa a múlt év őszén 
dőlt el. Az első díjat, mely 200 dollárra 
rúgott, K i e s s 1 i n g hamburgi tanár 
nyerte el, a kinek a német tengeri 
obszervatórium számos eredeti távirata 
keze ügyébe esvén, legjobb alkalma volt 
a szóban forgó tünemény lefolyását és 
kiterjedését pontosan egybeállítani. Pá
ter Braun kapta a második jutalmat, 
egy 60 dollár értékű aranyérmet. Az 
ő munkája azon három értekezésének 
volt javított átdolgozása, mely a »Natúr 
und Offenbarung« folyóirat 3-ik, 4-ik és
6-ik füzetében még 1884-ben megjelent.

Érdekes a Braun pályaművének sar
kalatos pontjaival megismerkedni már 
csak azért is, mert kitetszik belőlök, hogy 
egy-egy fizikai tünemény mennyi fel
tevésre és ellentmondásra szolgáltat
hat alkalmat s a tudomány tárházából 
mennyi erősséget kell előszedni, míg 
egyik-másik feltevés igazsággá köszörü- 
lődik. Ez indítottá a Természettud. 
Közlöny szerkesztőségét arra, hogy Pá
ter Braun urat megkérje: készítene e

* Term. tud. Közi. XVI., 31, 49, 129.

Közlöny számára pályaművéből kivona
tot, melyből olvasóink a kérdést végle
gesen eldöntő okokat tisztán átérthet
nék. Páter Braun szeretetre méltó kész
séggel felelt meg e kérésnek s a követ
kező kivonatot írta a Term. tud. Köz
löny számára.

* mí

Az ég ama szokatlan pirosságát első 
pillanatra valami nagy tűz visszavert 
fényének akarták tulajdonítani, de ebből 
a hitből mindenki csakhamar felocsú
dott. Az északi fénnyel — a mire szin
tén gondoltak — sem akart ez a piros- 
ság sehogysem összeegyezni.

Három fontosabb, figyelmet keltő 
elméletet állítottak fel a tünemény ma
gyarázatára.

1. P i a z z i  S m i t h  elmélete (Na
túré, 1883. decz. 1 3.), mely a tüneményt 
a szokásosnál erősebben mutatkozó, 
máskülönben közönséges, szürkületi pi- 
rosságra akarta visszavezetni.

2. A kozmikus elmélet, mely felteszi, 
hogy valami világtérbeli porfelhő ütő- 
dött földünkbe s hozzákeveredett a Föld 
légköréhez.

3. A vulkáni elmélet, melyet Kelet- 
Indiában az angol megfigyélők már 1883 
szeptemberében kezdtek pengetni,- s me
lyet később L o c k y e r ,  a »Natúré« 
szerkesztője különösen kifejtett (Times,
1883. deczember 13.). Ez azt állítja, 
hogy a Szunda-tengerszorosban levő 
Kr^katoa vulkántól 1883. május havá
ban, főleg pedig augusztus 27-ikén és 
28-ikán légkörünkbe fellódított por és 
hamu volt ama gyönyörű tünemény 
okozója.

Világos, hogy az első helyen fel
sorolt elmélet egyáltalában nem fogad
ható el, már csak azon egy oknál fogva 
sem, mert sem a tünemény huzamos 
tartósságát, sem az egész Föld felületére 
szóló, általános elterjedését meg nem 
magyarázza.

De a kozmikus elmélet sem állja ki 
a tüzetesebb kritikát. Mert ha kozmi-
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kus porfelhő lett volna a tünemény va
lódi oka, úgy i-ször is ezeknek a jelen
ségeknek körülbelül egyszerre, vagy 
legföljebb egy pár óra különbséggel, a 
Földnek egy egész övén kellett volna 
mutatkozniok, holott a megfigyelésekből 
kitűnt, hogy 14 nap telt bele, míg a tü
nemény a Földet körül járta. 2-szór. Az 
a kozmikus felhő, mielőtt a Földdel 
összetalálkozik, üstökös csillag képében 
bizonyára már messziről hírt adott volna 
magáról. Ez annyival inkább biztosan 
állítható, mert épen az utóbbi években 
az új üstökösök keresését Amerikában 
oly ügyesen rendezték be, hogy, ha csak 
egy kisebbszerű kozmikus tömeg köze
lednék is, mindjárt lenne felfedezője, 
nemhogy egy akkora, a milyen ezen tü
neménynek megfelelne, surranhatna el 
észrevétlenül. 3-szor. Az ilyen felhő leg
alább is 15 km.-nyi, de sőt esetleg 
70 km.-nyi relatív sebességgel is botla- 
nék a Földbe, a mi rémítő vihart, vagy 
legalább rendkívüli nyomásváltozásokat 
okozna a levegőben. Pár mm. barométer
hullámzást tapasztaltak ugyan 1883-ban 
augusztus hó végén, de ezt, miként a 
számos önjelző barométeri feljegyzések 
világosan bebizonyították, a Krakatoa 
tűzhányó utolsó nagy kitörése szülte.
4 szer. Az ilyen összeütközést szükség
képen egy rendkívül nagyszerű' csillag- 
hullásnak kellett volna követni, mert a 
szerfelett nagy relatív sebesség mellett 
a kozmikus pornak légkörünkben okve- 
tetlenül meg kellett volna tüzesednie. 
1872-ben nov. 27-ikén és 1885-ben 
a Föld csak némi közelségbejutott az egy
kori Biela-üstökös maradványaihoz, s 
Ion olyan csillaghullás, hogy néhutt az 
emberek a Világ végét kezdték rebes
getni. Mindamellett az esthajnali piros- 
ság akkorában semmiféle rendkivülisé- 
get vagy feltűnőséget nem árult el. 
Ebből következik, hogy ha a szóban 
forgó jelenségek kozmikus összeütközés
től származtak volna, 1883-ban sokkalta 
erősebb csillaghullásnak kellett volna 
jelentkeznie, mint a Biela-üstökös rom
jainak közelségekor.

Ezzel tehát »per exclusionem« be

van bizonyítva, hogy csakis a vulkáni 
elméletet lehet helyesnek és elfogadha
tónak tartanunk.

Ugyancsak az utóbbi elmélet mellett 
szól az a kapcsolat is, melyet a feltűnő 
esthajnali jelenségek s más egyéb, akko 
riban megfigyelt tünemények között 
tapasztaltak. Több felől jött akkor a 
híre, különösen pedig Kelet-Indiából, 
hogy igen meglepő színváltozásokat ész
leltek a Nap korongján, midőn az reggel 
vagy este közel állott a szemhatárhoz. 
Némely helyen zöldnek, másutt kéknek, 
majd rózsaszínnek és vérvörösnek látták 
a Napot. Minthogy pedig ez a tünemény 
a Krakatoa tűzhányó kitörése után pár 
napra lépett fel s leginkább a tűzhányó
hoz közel eső vidékeken látszott: joggal 
állíthatták, hogy a Nap szín változatait 
a vulkáni pára-, hamu- és portömegek 
okozzák, melyeket a Krakatoa a leve
gőbe belefújt. Számos idevágó meg
figyelés jelent meg akkor a tudományos 
folyóiratok, különösen az angol » Natúré « 
hasábjain. Közülök kiváló említést ér
demel Wh y mp e r  úr tudósítása (Natúré 
1883, deczember 27.) egy a Chimbo- 
rasso megmászásakor tapasztalt rend
kívüli jelenségről. >>1880. jul. 3-ikán a 
Chimborasso nyugoti oldalán mintegy 
16,000 láb magasságban járhattunk, mi
dőn a Cotopaxi kitörésének alig 65 an
gol mérföldről szemtanúi lettünk. Rop
pant mennyiségű hamut és füstöt szórt 
fel, mintegy 40,000 láb magasságra. A 
füstoszlop eleinte egyenesen, sötéten 
rohant felfelé, azután a szél a Chimbo
rasso felé ‘ terelte. Midőn a füst a szem
lélő és a Nap között egy vonalba ju to tt: 
oly rendkívüli tüneményeknek Ion szülő
oka, minőket még az égen sohasem 
láttam. A Nap igen erős zöld fényben 
ragyogott, körülte az ég színe vörösre, 
sárgára, zöldre stb. változott.«

A színes Napnak és az ég piros- 
ságának tüneményét nem szabad s 
nem is lehet két különféle hatónak tulaj
donítani ; mert számos értesítés jelent 
mega » Natúré «-ben, melyek mindegyike 
azt bizonyítja, hogy a mely napon a 
Nap színesnek mutatkozott, akkor nap
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lemente után, vagy hajnal hasadtakor az 
a szokatlan pirosság is kigyúlt az ég
bolton. Különösen kitetszik ez a M a n 1 e y 
értesítéséből (Natúré szept. 14.), mely
ben már ő azt a gyanúját fejezi ki, hogy 
hátha a szóban forgó tüneményeket a 
Krakatoától kihányt hamu okozza. 
Eleinte, főkép Indiában, míg a vulkán 
hamu durvább részeket tartalmazott, a 
színes Nap volt a feltűnőbb jelenség s 
az észlelők figyelmét ez vonta magára; 
de később, s főkép a kitörés színhelyé
től nagyobb távolságban,’a hol a por 
már finomabb lett, a Nap színes volta 
csökkent, az ég pirossága pedig növe
kedett s ez keltett általános figyel
m et Azonban még ekkor is fellépett 
egymással karöltve a két tünemény, 
mint B o z w a r d  írja Worcesterből de
czember 4-ikén: »Ma reggel virradatkor 
az ég pompás szivárványszínekben ra
gyogott s a Nap fényes smaragdszínben 
kelt fel.« Ugyanő írja decz. 15-ikén: 
»Kevéssel napfelkelte előtt a keleti ég 
vérpirosnak látszott. 8 órakor kelt fel a 
Nap, néhány perczig zöld színben tün
dökölve^ Még 1884. jan. 24-ikén is 
azt iija K a r l i n s k i  Krakóból, hogy 
a mikor a Nap leáldoztakor ragyogó 
zöldszínű, ugyanakkor az esthajnali tü
nemények is a legpompásabbak. (Zeit- 
schrift f. Meteorologie.)

Minthogy tehát a két tünemény oly 
belső kapcsolatú, hogy egyetlen hatás 
két változatának kell őket tekinteni, s 
minthogy a színes Napot kétségkívül a 
Krakatoa füstje, pora szülte: ugyanaz 
a por és füst festette a szokatlan piros- 
ságot is ^z égre.

A vulkáni elmélet még a mikro
szkóp részéről is támogatásra talált azon 
porszemek megvizsgálása útján, melyek 
ez időben nagy magasságból az eső ré
vén a földre lekerültek. Ebben leginkább 
kitűnt két wageningeni gazdasági tanár 
Hollandiában: B e i j e r i n c k  és Dam. 
Ők decz. 13-ikán és később 1884. jan. 
1 i-ikén a légkör meteorológiai állapotá
ból (forgatagszerű szelekből s egyebek
ből) azt következtették, hogy a magasabb 
légrétegek az alsóbbakkal összekevered

tek; azért az esőt, fémlemezen felfogva, 
elpárologtatták s a hátramaradt szürke 
port megvizsgálták. A vizsgálatból ki
derült, hogy a por ásványi részekből 
áll, vulkáni eredetű s nagyon hasonló a 
Krakatoától kihányt s egyenesen onnét 
hozott hamuhoz, csakhogy sokkal apróbb 
szemű, a mi nagyon természetes dolog. 
B e i j e r i n c k  a második vizsgálatá
ról írt értekezését ezen szavakkal fejezi 
be: »Most már ezen üledék és a 
Krakatoa hamujának azonosságán senki 
sem kételkedhetik, a ki a Nature-ben 
közölt számos értesítést olvasta.« Ha
sonló eredményre jutott M a k p h e r- 
s o n is Madridban decz. 7-ikén, a miről 
ő is közölt egy tudósítást a Nature-ben.

Itt azonban jól meg kell jegyezni, 
hogy ezen mikroszkópi vizsgálatok csak 
akkor nyomnak valamit a latban, ha 
őket tényleg a felső és alsó légrétegek 
említett keveredése előzte meg. Mert 
voltak észlelők, a kik a mikroszkóppal 
negatív eredményre jutottak, s ebből azt 
következtették, hogy a levegő nem tar
talmaz Krakatoa-port. De ez helytelen 
következtetés, mert a meteorológiai kö
rülmények nem vétettek figyelembe. 
Előbb a meteorológiai diagnosisnak meg 
kell állapítani, hogy a légrétegek szó
ban forgó keveredése csakugyan meg
történt-e. Mert ellenkező esetben az 
esővíz üledéke csak az alsó levegőréte
gekből származik, s a felsőbbek minő
ségéről nem világosít fel.

Még olyan támaszai is vannak az 
égi pirosság vulkáni elméletének, a me
lyekről eleinte azt hitték, hogy hatá
rozottan ellenkeznek vele, t. i. a ré
gibb időbeli hasonló égi tünemények 
esetei.

A párizsi akadémiában A n g o t  
lépett fel először a vulkáni elmélet 
ellen. Rátalált ugyanis Kámtz Meteoro
lógiájában egy szakasztott olyan égi tü
nemény leírására 1831-ből, mint az
1883-iki volt s mivel ott vulkáni okról 
szó sincs, csak nedvességről és hó- 
kristályokról: Angot tartózkodás nél
kül kimondotta, hogy feltétlenül el kell 
vetni minden olyan elméletet, mely rá
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ülhetik az 1883-ikira, de nem illik rá 
az 183 i-iki tüneményre.

A bizonyításnak ez a módja azon
ban utóbb merőben ellene fordult azon 
urak szándékának, kik vele a vul
káni elméletet megdönténi akarták. Az 
1831 ‘iki tüneményre vonatkozólag csak
hamar megadta T i s s a n d i e r  sí választ 
Angotnak, ugyancsak a párizsi akadé
miában, kijelentvén, hogy 1831-ben 
épen olyanok voltak a geofizikai viszo
nyok, mint 1883-ban, t. i. 1831. julius hó 
első napjaiban erős vulkáni kitörés volt 
a szicziliai tengeren; tűz és temérdek 
hamu kiömlése kozepett új sziget (Giu- 
lia) emelkedett ki a tengerből. A ki
törés augusztus végéig tartott s az est
hajnali szép tünemény augusztus köze
pén kezdett jelentkezni, a legerősebb 
kitörés ideje után. Látták pedig az égi 
pirosságot Odesszában, Németországban, 
Milanóban, Rómában, tehát egy olyan 
körben, melynek középpontját épen a 
szicziliai tenger képezte.

Hasonlók voltak a viszonyok 1821- 
ben. Ezekről írja az egykorú Annals of 
philosophy: »ápril hó folyamán Angliá
ban a Nap kékszínűnek látszott«. Más 
források meg arról értesítenek, hogy 
ugyanazon évnek február havában a 
Bourbon szigeten igen heves, pár hónap
pal előbb pedig a Molukki szigeteken 
katasztrófaszerű kitörés volt.

Már 1783-ban is hasonló jelensége
ket tapasztaltak * Akkor a Nap fénye 
délben igen bágyadt volt, rozsda
vörös vagy vérvörös fényt árasztott, s 
más egyéb »megdöbbentő és különös« 
jelenségeket is vettek az égen észre. 
Ugyanekkor Calabriában heves földren
gés dúlt és a norvég partok közelében 
is új tűzhányó hegy bukkant fel a ten
gerből. Azonkívül az izlandi Skaptar 
májustól augusztusig igen gyakran kitört 
s több egykorú író állítása szerint észak- 
nyugoti Európát egészen elborította 
hamuval és füsttel.

1862-ben S tu a rt-W o rtley  épen 
déli Italiában tartózkodott, midőn a

Vezúv ez évben kitört s bámulattal em
líti a pompás színtüneményeket, me
lyeket alkonyat után látott.* ő  és más 
angol utazók, mint H e b e r és E 11 i s, 
említik, hogy bizonyos forróövi tájakon 

. az égnek ama pirossága gyakori tüne
mény s a Föld körül majdnem állandó 
gyűrűt képez, a minek okát ők azon 
nagy tűzhányó hegyekben sejtik, melyek 
é gyűrűbe beleesnek (Peruban, Ecua
dorban és a Szunda-szigeteken).

Ezek alapján eléggé be van bizo
nyítva, hogy az 1883-ik és 1884-ik évi 
rendkívüli tünemény valódi oka a Kra
katoa vulkán 1883. augusztus 26-iki és 
27-iki borzasztó kitörésében sarkallik s 
ezzel a kérdés teljesen el van döntve, 
mert az kétségtelen, hogy a levegő 
magasabb rétegeiben valamiféle pornak 
kellett lebegni, s csak arról lehet szó, 
hogy milyen természetű volt s honnan 
került oda az a por.

A tünemény további fizikai magya
rázata semmi különös nehézségbe sem 
kerül. Mert az ilyen porfátyol a Nap 
sugarait, melyek rajta keresztül igye
keznek, részben vagy egészben elnyeli. 
Az utóbbi esetben teljes sötétség áll be, 
mint a hogy történt a Krakatoa szom
szédságában is, mintegy 60 angol mér- 
földnyi távolságig.

A mint azután a gorombább por
szemek a Földre lehulltak, a levegőben 
csak olyan maradt, mintha megszitálták, 
vagy kiiszapolták volna, úgy hogy nagy 
kiterjedésben a porszemek nagysága, 
vagy inkább kicsisége alig különbözött 
egymástól. így léphettek azután fel sza
bályos tüneményképen a fényhajlási 
színek, az égnek egy-egy nagy darabját 
egyformára festvén; s a részecskék kü
lönböző méretei szerint itt a vörös, ott 
a zöld vagy kék stb. jutott uralomra. A 
porrészek hovatovább finomabbak lettek 
s a szerint szélesedének ki az ég színes 
mezői is. Innét magyarázhatók azon ra 
gyogó pirkadások, melyekben a szem
lélő sárga-, vörös-, zöld- és biborszínű 
sávokat vehetett észre.

* Natúré 16 . 17 6 . 1. * Natúré 16 . 1 8 0 . 1.
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A fényhajlás mellett még az egy
szerű reflexió — a fény visszaverése, 
szétszórása —  is közbejátszott. Ismere
tes ugyanis, hogy az apróra dörzsölt, 
parányi szemekre osztott anyaghalmaz, 
mint a gőz és füst stb., erősen megvilá
gítva, vöröskés fényt ver vissza, még azon 
esetben is, ha sem a ráeső fény, sem 
maga az anyag vörös vagy narancsszínt 
addig el nem árúit. Annálinkább meg 
kell ennek történni akkor, ha a rásütő 
fény már magában vöröses színt játszik, 
mint a Nap is, midőn a szemhatárhoz 
közel, vagy épen alatta van.

Harmadik momentumképen közre
működött a közönséges hajnalpír szín
pompája, mely az előbbi kettővel kar
öltve felséges színjelenségeket borított 
az égre.

De mindnyájan emlékezünk, hogy 
ezen tulajdonképeni égi pír után min- 
dig egy másik élénkebb, vörösebb színű 
pirkadás is következett, melyet az an
golok »afterglown«-nak neveztek el.

Ez az »elkésett izzás« egyszerűen a 
sugárverés eredménye, csakhogy nem a 
Napból lövelt sugarak verődtek vissza 
a magas porrétegekről, — mert ez a 
tünemény alkonyat után két órával is az 
égen derengett — hanem a szemhatár 
nyugoti peremének erősen megvilágí
tott részéről vetődött fel a fény, mely a 
porrétegeket alulról világította meg. 
Ezért volt a tünemény oly igen intenzív, 
noha a működő fény sokkal gyengébb 
volt, mint a Napé. E feltevést az a kö
rülmény is támogatja, hogy a két pir
kadás teljes kifejlődése, vagyis legerő
sebb fénylése között gyakran egy óra 
is elmúlt s így teljes képtelenség, hogy 
az »afterglown« az első pirkadásnak 
csak folytatása lett volna, hanem az 
egész fényjátéknak egy második válto
zata, melynek ható okai csak lassabban 
tudtak kifejlődni és érvényre jutni.

Az említett tüneményeken kívül még 
egy olyan jelenség is mutatkozott, mely 
az égi pírral semmi összeköttetésben 
nem állt: egy csillogó fénykoszorú a 
Nap körül; vagy mint mondani szokták : 
udvara volt a Napnak. Ez a fénygyürű

a közepe felé világos ezüstszürke volt, 
széle felé pedig mindinkább vörösbe 
és biborba hajolt. Ez a tünemény ke
vésbbé volt szembeszökő és eleinte alig 
is említették, alkalmasint azért, mert a 
többi tünemények a figyelmet teljesen 
lekötötték. De ez a jelenség tovább ki
bírta, mint a többiek, mert még két év 
múlva is tisztán látható volt. Úgy tetszik 
azonban, hogy ennek a tüneménynek 
sem lehetett más oka, mint a vulkáni 
po r; és pedig ennek az a véghetetlenűl 
apró szemű maradéka, mely még akkor 
is a légkörben lebegett, midőn a dur
vább szemek már mind a Földre hull
tak. Ez a finom por nem volt már ké
pes a pirkadás nagyszerű színpompáját 
létrehozni: de elég volt arra, hogy a Nap 
korongja körül — fényhajlás útján — 
színes udvart kanyarítson.

A felsorolt bizonyítékok oly nyoma
tékkai lépnek síkra a vulkáni elmélet 
mellett, hogy csaknem kizárólag ezt te
kintik ma már a fizikusok a szokatlan 
égi pirosság valódi okának.

De van mégis néhány fizikus, kik a 
vulkáni elméletet nem fogadják el. Ve
gyük sorra a tőiök felhozott ellenvetése
ket, kik a vulkáni magyarázatot »merész 
theóriának mondják, mely a fellármázott 
népség fantáziáját kellemesen izgatja«.

Dr. H a n n  a »Zeitschrift für 
Meteorologie« folyóiratban lehetetlen
ségnek mondja, hogy egy tűzhányó 
hegy oly rengeteg sok hamut szór
jon ki magából, a mely majdnem 
az egész Föld légkörét képes be
tölteni. Hisz a Krakatoa vulkán szilárd 
anyaga mindenestül sincs annyi (körül
belül 6 V2 köbkm. szilárd anyag), a 
mennyi erre elegendő volna. Igen ám, 
de ahhoz, hogy efféle tünemény álljon 
elő, nem is szükséges valami nagyon sok 
anyag; mert vegyük csak, hogy minden 
porszem 0*02 mm. vastagságú, és hogy 
a távolát hatása szerint egyik a másik
tól O’ 1 mm. távolságra jut: így már 
oly porháló képződik, melyen keresztül
— mint minden fizikusnak be kell is
mernie —  a fényhajlás tüneménye 
Nap sütésekor teljes pompában mutat-
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kozhatik. Már pedig egy ilyen porfátyol 
tömege, még lia az egész Föld felett 
kiterjeszkedik is, nem rúgna többre, 
mint ^2 köbkm. szilárd földanyagra. 
Jelen esetben pedig, mint Beijerinck 
vizsgálataiból kitetszik, a por még fino
mabb (körülbelül 001 mm.), tehát tö
mege is kevesebb volt. Ehhez még az 
is, hogy a porfátyol nem övezte körül 
egyszerre az egész Földet, hanem a lég
körben nagy porterhes rétegek váltakoz
tak pormentesekkel.

Az a nézet sem igen állja ki a 
próbát, hogy egy vulkán se okádhatna 
ki több anyagot, mint a saját külső tér
fogata. Mert pl. 1815-ben Szumbava szi
getén^ Szunda csoportban, egy tűzhányó 
annyi anyagot szórt ki, hogy a számítások 
szerint a 300 köbkm.-t is meghaladta.

A mi az atmoszférában feltételezett 
por finom voltát illeti, szükséges meg
jegyezni, hogy erre nézve is épen a 
vulkáni elmélet ad legegyszerűbb fele
letet. Mert ez idő szerint az a leg
általánosabban elfogadott nézet, hogy a 
tűzhányók kitörését az a víz okozza, a 
mely a Föld felületéről lassanként le
szivárogva, ̂ v égre odáig jut, hogy a belső 
izzó-folyó anyaggal érintkezik. A hatal
mas hidrosztatikai nyomás ellene szegül 
a gőzzé változásnak s e miatt a víz 
kénytelen összekeveredni az izzó anya
gokkal. Ha ezután az erők egyensúlya 
valamikép felbomlik : vagy az által, hogy 
a vulkán torkában meggyengül a nyo
más, vagy hogy a hőmérséklet szertelen 
magasra hág, akkor a gőz feszítő ereje 
kerekedik felül, a víz gőzzé válik s pá
ratlan erőszakkal sodorja ki az útjába 
álló anyagokat a kráteren keresztül; 
egyúttal szétfeszegeti és porrá szitálja 
a tüzes anyagokat, melyekkel már előbb 
összekeveredett, mintha csak víz helyett 
nitrogliczerin volt volna bennök. Ebből 
magyarázható a nagyobb szívósságú 
ásványoknak szivacsszerű, likacsos szer
kezete, a melyet a habkövön láthatunk.

A másik kifogás az, hogy megfog
hatatlan, mikép sodorhatta a vulkán 
ereje azt a sok anyagot olyan magasra.

De észleletek bizonyítják, hogy a

Krakatoának egy szelidebb tombolása 
alkalmával, 1883. május hóban, a hamu
oszlopok 13 km. magasra felgomolyog
tak. Az augusztus 27-iki sokkal heve
sebb kitörésnél tehát könnyen feljuthat
tak 20, sőt több kilométerre is ; de nincs 
rá szükség, hogy többet feltételezzünk. 
Azok az erők, melyek vulkánok ki
törésénél munkálkodnak, hatalmasak, 
majdnem a képzeletet felülmúlók. D a u- 
b r é  e a kráterben működőket legalább 
1000 légnyomásnyira becsüli; hát még 
addig milyen lehet, a míg a torok mé
lyében feszül ? s ez a vulkán torkának 
egész rengeteg hosszában működik a 
kiszórandó anyagra, mintha csak ágyú 
volna és benne töltelék. Ki csodálkozik 
hát azon, ha a láva kezdő sebessége 
1 vagy 2 kilométerre rúg, vagyis két
szeresére, vagy négyszeresére a közön
séges ágyúgolyó sebességének. És ahhoz 
nem is kell ilyen óriási sebesség, hogy 
a gőzből és hamuból álló keverék 20 
vagy 30 km. magasra vetődjék; mert 
a kirohanó nagy mennyiségű vízgőz és a 
magas hőmérséklet már magában is igen 
nagy felhajtó erőt fejt ki, ha a kezdő 
sebességet nem is vesszük számba. Ilyen
forma erő működik pl. a cziklónok és 
tornádok közepén, bár ezeknél a szülő
okok sokkal kevésbbé hathatósak, mint 
a vulkáni kitöréseknél. Efféle, csakhogy 
még sokkal hevesebb jellemű erők mű
ködnek a Nap protuberancziáiban.

Továbbá azt veti ellen Hann, hogy 
olyan sok por nem maradhat annyi 
ideig fent a levegőben, kiváltkép a 
hol az már oly ritka, hogy a tér üres
nek tekinthető. Erre az volna a leg- 
egyenesebb felelet, hogy a por mégis 
csak odafent volt és jó hosszú ideig 
fent lebegett. Hiszen ha ezt valóságnak 
nem vesszük, akkor puszta kézzel állunk 
a tüneménnyel szemben, mert por nél
kül semmiféle elmélet nem tud róla 
számot adni. Meg azután a tér odafent 
20 km. magasban messzejár még az 
ürességtől; ott is van még a levegőnek 
valami 60 mm. nyomása. Hogy az 
ilyen térben is még fenn úszhatik a 
por, a felől egy közönséges fizikai tény
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biztosít.. Ismeretes ugyanis, hogy min
den test felületéhez egy bizonyos vas
tagságú levegőréteg szegődik, a mely 
azt még a szivattyú harangja alatt sem 
hagyja e l ; legfeljebb kiterjed, ritkul, a 
környező levegő hasonló változása sze
rint. Ez a levegőréteg semmi szerepet 
sem játszik az olyan testeknél, melyek
nek számbavehető kitérj edésök van; de 
ha rendkívül. kis méretű anyagról van 
szó, akkor ez a réteg igen figyelemre 
méltó dolog, mert térfogata magáét a 
testét jóval fölülmúlván, olyanforma 
léggömböt képez, melynek magja egy 
láthatatlan porrészecske, s mely mag- 
vastúl együtt alig nyomhat egy század
részszel többet, mint az általa kiszorí
tott levegő. Könnyű már most belátni, 
hogy az így mintegy megszárnyasodott 
porszem sokáig ellebeghet a magasabb 
régiókban is, mert csak rendkívül lassan 
bocsátkozik lefelé. A rátapadó levegő
réteg fejti meg, hogy. az úgynevezett 
» ökörnyál«, melynek szövetét kicsi pók 
fonja, miért képes gazdástól együtt a 
levegőben lógni s ide*oda vándorolni.

Komolyabb nehézséget támaszt az 
a rendkívüli gyorsaság, mellyel a tüne
mény nyűgöt felé terjedt.

Pár nap alig telt el az augusztus 
27-iki kitörés után, a tünemény már 
Afrikában látszott Szeptember 7-ikén 
megjelent Panamában, 9-ikén a Sand- 
vich-szigeteken, úgy, hogy 14 nap le
folyása alatt már megkerülte a Föld
tekét. Ez bizonyára nagy gyorsaság; 
de mivel tényleg így esett a dolog, ezzel 
a nehézséggel nemcsak a vulkáni, ha
nem bármi más elméletnek is le kellene 
számolnia. Az a haladás körülbelül 
34 m. sebességnek felel meg (másod
perczenként). Ily gyorsszárnyú szél, itt 
a levegőtenger legfenekén, ritka ugyan, 
de azért néha nagyobb gyorsaságú sze
lek is vannak.

Csak azt kell feltételeznünk, hogy 
az egyenlítő fölött, a felhők határán túl, 
állandóan özönlik a levegő keletről 
nyugotra, s mindjárt meg van magya
rázva a tünemény gyors tovaterje
dése. Igaz, hogy eme feltevés támoga

tására nem kínálkozik semmi kézzel
fogható bizonyíték, mert abban a ma
gasságban nincsenek már felhők, melyek 
a levegő áramlásáról tanúskodnának, 
de épen ezért az ellenkezó't sem sza
bad igazság gyanánt feltolni akarni. A 
vulkáni por gyors elterjedése legyen 
elég bizonyíték arra, hogy ott való 
bán légáramlás van s megelégedhetünk 
azzal, hogy a Krakatoa tűzhányó ki
törése, borzasztó pusztításai mellett, leg
alább annyi hasznot hajtott, hogy általa 
egy ilyen nagyfontosságú meteorológiai 
tényről bizonyosakká lehettünk.

Egyébiránt az ilyen légáramlás tel
jes összhangban van a meteorológiá
nak egyéb, bebizonyított tanaival. Mert 
a passzátszelek nagy gyorsasággal ér
keznek mind a két féltekéről az egyen
lítőre, nyugoti irányban; s minden 
tapasztalat arra vall, hogy a maga
sabb régiókban sebességük még na
gyobb, mint a Föld felületén. S ha 
most meggondoljuk, —  a mint általá
ban felteszik — , hogy ez az állandó 
légáram hajtja folyton keletről nyugotra 
az oczeánok vizét, a mi bizony elég 
nehezen mozdítható anyag: miért ne 
lehetne feltenni, hogy a felső régiók 
levegőjét, melyet sem part, sem más szi
lárd anyag nem gátol, s azonkívül köny- 
nyen mozdítható, a passzátszelek állandó 
áramlásban tartják nyűgöt felé ? Igaz, 
hogy az egyenlítőnél felszálló levegő 
azonnal a sarkok felé rohan, de ezzel 
nagyon jól összeegyeztethető az a fel
tevés, hogy az egyenlítő táját egy 
nyugoti irányú áramgyűrű futja körül. 
Itt felemlíthetjük még némely tekin
télyes meteorológusnak azt a nézetét 
is, hogy az egész légkör, az észleletek 
tanúsága szerint, állandóan mozog nyu- 
gotról kelet felé. Ez a nézet elméletileg 
különösnek és ok nélkül valónak tűnik 
fel. De a különösség azonnal megszűnik, 
ha feltesszük, hogy a magasabb régiók
ban az említett kelet-nyugoti áram ural
kodik, mert akkor egyik a másikat ki
egyenlíti.

Még egy nehézséget gördített a 
tünemény vulkáni magyarázata elé
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C. M. Smith,* azt állítván, hogy a színes 
Nap tüneménye és a ragyogó égi piros- 
ság egészen különböző okokban gyöke
redzett. És ezt a spektroszkóppal igyek
szik kimutatni. A zöldes Nap színképe 
ugyanis a vörös mezőben igen erős fény
nyelést mutatott, míg a másik színkép vö
rös széle feltűnően ment volt az absorp- 
tiótól. Ezen ellenvetéssel szemben elég 
arra utalni, hogy a spektroszkópnak eme 
tüneményekhez semmi köze, mert itt 
nem chemiai tüneményről van szó, mely 
az anyag chemiai természetétől függ 
vagy származik, hanem fizikairól, mely 
a porrészecskék külső méretei vagy 
más fizikai tuladonságaiban gyökered
zik. Ha S m i t h  következtetése meg
állhatná a sarat, akkor épen olyan jog-

* »Nature« 30. 347. 1.

gal lehetne mondani, hogy a szivárvány 
vörös csíkja egészen más tünemény, 
mint a viola-csík s így ugyanaz az egy ok 
nem szülhette őket. De ezt nem fogja 
vitatni senki, hanem elfogadja azt a 
magyarázatot, hogy a két csík ugyan
azon tüneménynek más-más oldala, vál
tozata. így kell ezt ama tüneményeknél 
is érteni.

Ezek után bátran elmondhatjuk, 
hogy a vulkáni elmélet ellen semmi 
olyan nehézséget nem bírtak felvetni, 
amit könnyű szerrel el ne lehetne hárí
tani, holott azok az urak, a kik a nehéz
ségeket támasztották, nem bírtak fel
állítani olyan elméletet, mely — ne 
mondjuk, hogy ennél jobb — de csak 
némileg is elfogadható és okadatol- 
ható volna.

B raun K ároly , S. J.

A HONI MADÁRTAN TÖRTÉNETÉBŐL.
—  A  madártan fejlődése a X V III-ik  század végéig. —

Bármely tudományszak fejlődésének 
legbiztosabb ismertetője annak törté
nete és könyvészete. Ezek mutatják ter
jedését, ezek emelkedését vagy sülyedé- 
sét, belolök ismerjük meg időszakos 
gyarapodását, szóval egész életét.

Hazánkban ma már annyira a meny
nyire a madártanban is örvendetesebb 
napok álltak be, s habár a németekkel, 
francziákkal és angolokkal a versenyt 
még távolról sem állhatjuk ki, mégis 
kezdjük ezt is számba venni, a mi elég 
haladás körülményeink között.

Mikor H e r m á n  O t t ó  Dresser 
nagy műve számára: »The birds of 
Europe« hazánk madártani irodalmát 
összeállította,* áttekintést szerezhettünk 
mindarról, a mi ornithológiai irodal
munkban az ideig történt. Az eredmény 
szomorú; szintúgy a mellékelt statisztika 
a munkák minőségére és számarányára 
vonatkozólag; de megadta legalább az

* Magyarul: Term. rajz. fiiz. II. 1878. 
80— 88. 1.

alkalmat, hogy belepillanthassunk ma
dártanunk múltjába és megtanuljuk, 
hogy micsoda nyomdokokon kellend 
haladnunk a jelenben. Hermán munká
ját követte T  s c h u s i v. Schmidhoffen 
nagy fáradsággal gyűjtött műve »Die 
ornithologische Literatur Oesterreich- 
Ungarns«, majd Dr. M a d a r á s z  
G y u 1 á-tól a magyarországi madarak 
rendszeres névjegyzéke, melyhez a reá- 
jok vonatkozó irodalom is hozzá van 
csatolva.*Tschusi 1884-től fogva éven
ként összeállítja monarchiánk madár
tani irodalmát** s a múlt évben terjedel
mesen közölte Erdély ornithológiájának 
történetét és könyvészetét is.***

Mindeme munkák szorgalmas kuta

* Madarász G yula: Rendszeres név
sora a magyarországi madaraknak és az 
azokra vonatkozó irodalom. Budapest 1 8 8 1. 
46 .  lap.

** Zeitschrift f. d. ges. Ornith. I. 1884 .  

525 — 530. 1. ;  II. 1885 .  1 8 4 — 192. 1. ; 
III. 1 886 .  2 7 1 — 2 82 .  1.

*** Mitth. d. orn. Ver. in W ien X . 1886 .  

73— 77., 7 7 — 88. 1.
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