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Nero a megfigyelesek szama, nem is azok erdekessege, 
hanem ket mas dolog teszi az 1884-ik evet az observatoriumra 
nezve nevezetesse. Az elsö ezek közül az observatorium berende
zesenek s az 1881-1882-ki megfigyeleseknek nemet nyelven valö 
közzetetele, melynek a vilag nevezetesebb csillagaszati intezetei
nek s egyes szakfärfiainak val6 megküldese altal az observato
rium nemcsak eletjelt adott magar61 es szamolt be eddigi mükö
deseröl, hanem velök kiadvanyaik kicserelese altal szellemi 
összeköttetesbe is lepett. A masodik nevezetesebb momentum 
az observatcriurtl sarkmagassaganak a becsi katonai geographiai 
intezet csillagaszati szakosztalya altal eszközölt meghatarozasa, 
melynek eredmenyet az 1884. ev deczember 15-iki ülesen voltam 
szerencses beterjeszteni a t. Akademianak. 

Az eddigi programmon valtozas nem törtent, a megfigyelesi 
m6dszerek stb. maradtak a mult eviek. 

A kedvezötlen idöjaras, különösen az ev utols6 h6napjaiban 
lt, T, AK, ERT, A llllTH. TUD, KÖREBÖL, 1885. XU. K. 3. SZ, 1 
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a rendszeres megfigyelesek utjaba sok akadalyt görditett s az 
idö legnagyobb reszet a mechanikai mühelyben voltam kenyte
len a hianyz6 berendezesi targyak s müszerek elkeszitesere for
ditani. A kabinet-kiserletek es dolgozatok közül a legfontosabb 
a nagy csillag-spectroscop micrometer leolvasasanak hullam
hosszusagra val6 reducalasahoz szükseges tablazat elkeszitese, 
a hydrür-gaz spectrumanak tanulmanyozasa, egy csillag-spec
trograph szerkesztese czeljab61 tett tanulmanyok a spectrumok 
fänykepezese körül. 

A müszerek nehany nagyon fontos es szükseges eszközzel 
szaporodtak. A hull6csillag-eszleleshez egy kenyelmes meteoro
skopot szerkesztettem, melynel az azimuth-kör vizszintesre alli
tasat harom igazit6-csavar, a 0-180°-nak a meridianba val6 
allitasat az azimuth-kör forgatasa s a beallitasok leolvasasat egy 
kenyelmes, a müszerre felerösitett lampa teszik lehetöve es 
kenyelmesse. E müszer, ugy egy chronograph is sajat mühelyem
ben keszült el. A chronographot harom emeltyüvel szerkesz
tettem, melyek közül a közepsö az alland6, 2 masodpercznyi 
feljegyzeseket, a ket szelsö pedig a tetszöleges megfigyelesek fel
jegyzeset teljesitik. A müszerrel egy jelfog6, az 6ra jeleinek 
atvitelere a közepsö emeltyüre, egy kettös billentyü a feljegyze
sek parallaxisanak meghatarozasara vannak összeköttetesben. 
Egy alkalmas valt6-rendszer m6dot nyujt, hogy a müszer a 
hereny-szombathelyi telephon-vezetekkel is összeköthetö Iegyen, 
ugy, hogy Szombathelyen a tavir6-hivatalban törtenö bekapcso
las szerint tavoli observatoriumok megfigyelesei is feljegyezhe
tök, s viszont a helybeli megfigyeleseknek megfelelö jeleket 
küldhetek az illetö helyekre. Miutan a Chronograph, ugy a refiec
tor kupolajat61, mint a passage-epülettöl tavol esö physikai 
kabinetben van elhelyezve, szükseges volt a müszerre egy 
mikrophont felerösiteni, melynek segelyevel az 6ramü jarasa 
s az emeltyük müködese a megfigyelö helyeken alk1tlmazott 
telephonokban eröteljesen hallhat6, s igy akar az 6ragep leja
rasa - mely különben körülbelül ket 6ra hosszat jar - akar 
az emeltyük hibas müködese tavolr61 is azonnal consta
talhat6. 

A mühelyben egy Weinhold-fäle vizfuv6t vagy Körting-fäle 
viz-legszivattyut allittattam föl. Az elsö az üvegfuvashoz beren-



ASTROPHYSIKAI MEGFIGYELESEK. 3 

~ezett keszüleket latja el süritett levegövel, a masodik pedig ugy 
helyben, mint egy befalazott csö altal törteno összeköttetes sege
lyevel a physikai teremben vegyes czelokra szolgal. 

Konkoly Mikl6s baratomt61 kapott, de szallitas közben 
-eltört bigany legszivattyu romjaib61 egy Geissler-fele szivattyut 
.lillitottam össze. A keszülek azonban csak ugy müködik j61, ba 
az utols6 legbuborek legritka terbe lepbet ki a derek szögü f6.ras
sal bir6 üveg csapb61, igy azonban elerbetö a ritkitas legmaga
.sabb foka is. 

A refiector, spektroscopok stb. elektromos lampainak meg
·vilagitasaboz az accumulatorok, költsegeseknek s nebezkes keze
lesüeknek bizonyulvan be, primär-batteriat allitottam össze, mely 
ugy folyam-erösseg, mint kenyelmes kezeles es alland6sag altal 
.az egesz evi szüksegletnek ketszeri uj összeallitas mellett tökele
tesen megfelelve, czelszerüseget uebizonyitotta. Jelenleg az esz
leleseknel minden vilagitas, mely a jegyzetek irasaboz s a 
.Jupiter stb. rajzok keszitesehez szükseges is, elektromossag altal 
törtenik. 

Az ev utols6 napjaiban egy csillag-spectrograpbot allitot
tam össze, mely meg azonban nincs teljesen keszen, de remeny
Jem, hogy rövid idö alatt ugy a keszüleket magat, mint a vele 
·tett tanulmanyok eredmenyet beterjeszteni lehetek szerencses. 

Vegül meg kell emlekeznem azon erdekes telepbon-tanul
manyokr61 is, melyeket a közmunka es közlekedesi miniszterium 
j6vahagyasaval a 160 km. hosszu hereny-szombathely-papa-györ
csornai vonalon tettünk. E vonal ugyanis bizonyos napokon a 
hivatalos 6rak utan rendelkezesünkre all, mikor Csornan dr. 
Kuncz Adolf prepost ur lakasan levö telephon allomas, Szombat
·helyen dr. Edelmann Sebö fögymn. tanar ur lakasan keresztül 
a herenyi allomasokkal közvetleniil összekapcsoltatik. A nelkül, 
bogy a kiserletek eredmenyeröl sz6lnek, kötelessegemnek tar
tom Koller Laj os orsz. fötavirda-igazgat6 es -Bzalay Laszl6 tavirda 
igazgat6 uraknak az engedely kieszközlese s annak pontos 
vegrehajtasa körül tanusitott lekötelez6 szivessegökert legöszin
tebb köszönetemet kifejezni. 

Az 1884-iki megfigyeleseket mint eddig is: 
I. Spectroskopicus megfigyelesek. 

II. A nagy bolyg6k felületenek megfigyelese. 
1* 
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III. Az 1883/84-iki szokatlan szürkületi vörösseg megfi
gyelese. 

IV. CsillagaE?zati megfigyelesek 
V. Meteorologiai megfigyelesek 

fejezetek ala foglaltam össze. 

I. Spectroskopicus megfigyelesek. 

a) All6csillagok spectrumain. 

Az 1884-ik evben csak egyes kival6bb erdekü csillag-spectru
mot eszleltem, az atvizsgalast az 1883-iki megfigyelesekben (Ert. 
a math. tud. kör. XI. 5. sz. 3.1.) bövebben kifejtett elvekhez hiven 
nem folytattam. Kival6 erdekkel foglalkoztam ß Lyrae es s Cas
siopeire valtoz6 csillagok spectrumaival es sikerült is a spec
trum valtozasat, különösen az elsö csillagra, ketsegen felül 
helyezni. Sajnos, hogy a rossz idöjaras miatt nagyon bezagos 
megfigyelesi sorozatb61 nem sikerült megallapitani a valtozasi 
idöszak törvenyet. 

ß Lyrae. 

ß Lyrre spectrumat ez evben 30-szor figyeltem meg. A spec
trum valtozasa meglepö, a fänyes hydrogen-vonalak, de kival6an 
a D3 vonal idöszakos fellepese s ujra eltünese a legnagyobb 
erdeket kölcsönzik, de {1gy latszik, nem csak a fänyes vonalak, 
hanem val6szinüleg a sötetek is ala vannak vetve valami valto
zasnak. Adatom ugyan nincsen rea, de val6szinünek latszik, 
hogy e valtozasok valami nagyobb periodusban szinten m6do
sulnak, nem val6szinü ugyanis, hogy 1871-72 6ta, mikor a 
fänyes vonalakat dr. H. C. Vogel Bothkampban eszlelte, 1883-ig 
lathatatlanok marndtak volna, mikor ez erdekes csillagot mind 
Secchi, mind Vogel, mind Konkoly, mind magam gyakrabban esz
leltük, minden eredmeny nelkül. 

Tudvalevölag e csillagnak ket külön minimuma es ket. 
maximuma van, melyek együtt veve 12 nap, 21 6ra, 53 percz 
idötartalmuföperiodus alattismetlödnek. Hezagos megfigyeleseim 
e kettös periodust sejteni engedik, bar belölök eddig alapos. 
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következtetest levonni nem sikerült is. (A fänyes vonalaknak 
idöszakos fellepeset es eltüneset a következö összeallitas eclatan
san bizonyitani fogja.) 

Jövö evben färadsagot nem kimelve, a csillag fänyvälto2a
sait is figyelemmel kiserendö, a photometert is segelyül veszem 
s iparkodni fogok lehetö sok megfigyelest tenni s belölök valami 
törvenyt levonni. 

Az eddigi megfigyeleseket összegezve, ugy latszik a fänyes 
D. vonal szenved Iegnagyobb valtozast, neha rendkivüli inten
sitassal ragyog, mig maskor alig vagy epen nem lathat6. A fänyes 
hydrogen vonalakjelenlete sokkal alland6bb, mint az a következö 
napl6-kivonatb61 is kitünik. 

Februar 18. 17h L = 4, nyugtalan. 
Kedvezötlen Iegköri viszonyok között is sikerült H(J. es Hß 

fänyes vonalait megpillantani. Da a leggondosabb kereses mel
lett sem latszik. A megflgyeles hengerlencse nelkül törtent, 
különben a spectrum lobogasa miatt mi sem volna kivehetö. 

Majus 12 L = 2 
Sem az ocularspectroskoppal, sem a nagy csillag spectro

skopppal nem talaltam fänyes vonalat, csak ha a nagy müszer 
tüjet a spectrumnak azon helyere allitottam a mikrometerrel, 
hol D 8-nak s Hß kellene latszani, vettem valami olyast eszre, 
mintha a folytonos spectrum vilagosabb volna e helyeken. 

Majus 18 m = 36° *) 

Hengerlencse nelkül mintha D3 latszanek. 
Majus 22 L = 4. 
Hengerlencse nelkül D. es Ha. Hß (?) fänyes vonalai lät

szanak. 
Majus 23. 
Az ocularspectroskoppal D3-t talan lattam, a hydrogen

vonalaknak nyoma sincsen, de a nagy müszerrel semmifele vonal 
sem latszik. 

Junius 2 L = 2-3 m = 39° 
Ha. talan Hß is latszik D3-nak nyoma sincsen. 
Junius 23 L = 4 apr6 felhözet m = 62°. 

*) L. a levegö allapotat 1 legjobb, 4 eszlelesre alig alkalmas OBZ

talyzatok szerint, m a csillag magassagat a horizonthoz jelölik. 
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öz? ~-közb~n gyönyörü intensiv Ds vonal villanik fel, 
, ak ri~~an, tillan ha a barany-felhözet hasadekain jut a feny

~ a; e.. ~~szer~e, 1:°~llette a ~ev. tör. resz fele sötet sav sejtbetö. 
( lo ~1~ulea _Iegkori absorbho-sav.) (Hengerlencsevel.) 

Jumus ~.) L = 4. Nero atlatsz6, ködös. rn = 82°. 
A folytonos spectrumban a legnagyobb erömegfeszitesset 

m latni semmit. 
J ulius :~ L = 3. Erös holdfeny. m = 58 °. 
A pectrum eleg nyugodt, de azert semmifäle vonal sem 

lathat6 sem hengerlencsevel, sem a nelkül. 
Julius 9 L = 4. Cirrus felbök, holdfäny m = 60°. 

1 
i en valöszinüleg Ha s talan Hß is latszanak henger-

lenc e nelkül. 
Julius 13 L = 1-2. m = 72°. 

gyogö szepsegü Ds ! Ha es Hß is latszanak. Ds kival6an 
·1enk heng rlencsevel is kivalik erösen a folytonos spectrumb6L 

Julius 16 L = 2. m = 70°. 
, nak nyomasem Jatszik akar bengerlencsevel, akar a nelkül 

viz alom a spectrumot. A hydrogen vonalak közül is talan csak 

Bß hi.t zik. 
JUlius J 7 L = 2-3 m = 74°. 
Hengerlencse nelkül, megeröltetessel Ds neha, neba latszik, 

ugy Hais. 
Julius _3 L = 3 m = 72°. 
Csupan csak a vörösben levö sötet savot latni. 
Augusztns 3 L = 4 nedves, erös holdfäny. 
D, gyönyörü szep, bosszabb megfigyeles utan hengerlencse 

n elkül Ha es Hß is latszanak. 
Augusztus 17 L = 4 m = 78°-
Ds fänyes vonala biztosan latbat6, ugy Ha is, söt talan 

Hß is. Ha roellett a törekenyebb oldalon sötet sav foglal helyet. 

Augusztus 25. m = 72°. 
Dr. Kövesligethy, ki vendegem volt, bengerlencse nelkiii 

D sötet vonalat gyanitotta, magam semmit sem lattam. 
Szeptember 2. L = 4, nedves, nyugtalan. m = 75°. 
Hosszas roegfigyeles utan, mintba D sötet es Ds fänyes 

vonalat Jattam volna, de ez a rossz levegö altal elöidezett csal6-

daA is lehetett. 
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Szeptember 13. L =4. 
Ho: szokatlan fenyes, talan Ho: is latszik, Hß, Da azonban 

sehogy sem vehetök ki. 
Szeptember 15. L = 3. 
Csak Ds latszik, ez is nagyon gyengen, helyzetet a nagy 

spectroskoppal 5-ször lemertem, mi azonban sok nebezseggel 
jart a vonal gyengesege miatt. 

SR· 685 587·9 
655 587•5 
655 6 + 0·4 m. m.m. 

662 
675 

közep 8·66 - 587 •9 m. m. m. 

Szeptember 17. L = 3. m = 68 °. 
Semmi vonalat sem latni hatarozottan, talan Ha. es D 5-at

megis (?) 
Szeptember 22. L = 3. m = 73. 
D3 ragyogo szep, a hydrogen vonalak közül legfeljebb Ha 

latszik. 
Szeptember 28. L = 3-4 nedves, erös holdfeny m = 47°. 
A folytonos spectrumban semmi m6don sem lattam vona-

lat, sem sötetet, sem fänyeset. 
Szeptember 29. L = 4. Nedves. Roldfeny m = 63 °. 
Talan Ho: latszik, D .-nak nyoma sincsen. 
Szeptember 30. L = 4. Roldfeny m = 58°. 
Nagy gonddal vizsgaltam at a spectrumot, de semmi vona

lat sem talaltam benne. 
Oktober 9. m = 62. 
D 8-nak nyoma sincsen, csupan Ha. latszik s egy sötet sav 

az ibolyaban (?) 

Oktober 14. L = 4 m = 52°. 
D8, talan igen bizonytalanul a Ha. mellett levö sötet sav, de 

Ho: maga nem latszik. 
November 1. L = 4 apro felhözet. 
A leggondosabb megfigye!es mellett is talan csak Ha.-t 

latom. 
November 5. m = 26 °. 
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A meg:figyelest Konkoly Mikl6s baratommal együttesen 
tettük. 

D3 nem lathat6, csak Konkoly latta egyszer felvillanni, Ha 
s a mellette levö i;ötet sav j61 latszik. A zöldben is veltünk latni 
egy sötet vonalcsoportot. 

November 17. m = 35°. 
A fänyes vonalak eltüntek ujb61, csupan a sötet savot a 

vörösben s a sötet D vonalat lattam. 
A bekövetkezett nagyon kedvezötlen idöjaras megakada

lyozta a tovabbi meg:figyeleseket. 
Legmeglepöbb a Ds vonal roppant gyors valtozasa, mely

nek föllepese es eltünese között csak par nap foly le. Igy junius 
23. D8 intensiv, mig 25. mir nyoma sem letezik, vagy meg 
szembetünöbb ez jul. 13 es 16-iki eszleleaekneJ, melyeknek igen 
j6 legköri allapot kedvezett, az elsö nap gyönyörü D"' a harmad 
nap mulva tett meg:figyelesnel mar vegleg eltünt. Val6szinüleg 
az eltünes rohamosan megy vegbe, mig a fö118pes lassubb folya
matu. Sajnos, hogy egyhuzomban soha sem tehettem meg:figye
lest több ejjelen at, a szeszelyesen valtoz6 idöjaras miatt. 

A kiserlet egy het napos maximumot a Ds vonalra leve
zetni, a következö eredmenyt adta: (Ha felveszem maximum 
idejeül jun. 23, jul. 13, aug. 3, szept. 22-ket, U.gy ezekböl közel 
7 napos periodust lebet levezetni) 

JU.nius ~3 

JU.Iius 13 
Augusztus 3 
Szeptember 22 

Összesen 

20 nap 
21 
50 

91 

: 7 = 3 + 1 nap 
3 0 
7-1 

13 0 

Tovabba ha jun. 23-iki meg:figyelest veve fel alapul, a _7-7 
napos maximumokat a h6nap napjain megjelöljük, a következö 
egyezest talalunk: 
Szamitott maximum: maj.10., 17.,24. jun. 23.jul. 7., 

-c-::---:--=---::-::~-::-::-~~--=-=c--~~ 

Meg:figyelt maximum: - 12„ 18„ 22-23 23. 9„ 

14. aug. 4., 11., 18. szept. 1., 15., 22. nov. 3. 
13. 3., 9„ 17. 2„ 15., 22. 5. 

Nem eayezes, midön a maximum-napon lehetetlen volt Ds jelen-
o ' letet constatalni : 
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jun. 2. aug. 25. szept. 29. nov. 17. 
Tehät midön 13 eset közül 9 nagyon pontosan egyezik, akkor 
a 4 kedvezötlen eset mellett a valöszinüseg mindig 2 egy ellen, 
hogy ilyen 7 napos periodus letezik. A het napos periodus mel· 
lett meg nagyon nyom6s bizonyitek ama körülmeny is, hogy 
ha az összes, eddig rendelkezesemre a116 megfigyelesi napok 
közötti, napokban kifejezett idö különbseget 7-el osztjuk, az vagy 
minden maradek nelkül törtenhetik, vagy csak + 1, igei:i ritka 
esetben ket nap különbseg okozza vagy egesz pontosan nem 
oszthat6. 

1871 szept. 19 - okt. 4= 15 n.: 7 = 2n. +1 n. *) 

1872 jun. 2- szept.21 111 7 16 -1 *) 

jun. 2- okt. 20 25 7 18 -1 *) 

1871szept.19 - 1872 okt. 20 397 7 57 ..,.-2 *) 

1883 jun. 2- szept.29 119 7 17 0 **) 

1883 szept. 29 - okt. 18 19 7 3 -2 

szept. 29 - okt. 29 30 7 4 -2 

okt. 18- nov. 23 36 7 5 +1 

szept. 29 - nov. 23 55 7 8 -1 

1884 jun. 23- jul. 13 20 7 3 -1 

j(ll. 13- aug. 3 21 7 3 0 

aug. 3- szept.22 50 7 7 +1 

JUD. 23- szept.22 91 7 13 0 

1883 szept. 29 - 1884 jul. 13 288 7 7 +1 
1871szept.19 - 1884 szept.22 4752 7 619 -1 

Ez azonban csak elöleges hozzavetes, legfeljebb a jövö evi 
megfigyeleseknel szolgalhat valami tamaszpontul. 

De ha eddig a kedvezötlen idötöl akadalyozva semmi bizo
nyosat nem allithatok is e valtozas törvenyeröl, meg is nagyon 
9rülök, hogy nekem jutott a szerencse osztalyreszül, ezen masok 
altal csak sejtett rendki vül erdekes valtozas · letezeset kimutat
nom es ketsegtelenne tennem. 

*) Dr. H. C. Vogel eszleltlsei. BeobacLt. zu Bothkamp. 
**) Dr. H. C. Vogel eszleltlse. Beobacbt. v. Potsdam. 



10 GOTHARD JENÖ. 

1) Oassiopeiae. 

1 Cassiopeim spectroskopicus megfigyelese, bar nem veze
tett oly vegtelenül erdekes eredmenyre, mint ß Lyrm-e, de azert 
a fänyes hydrogen-vonalak intensitasanak valtozasat mutatja 
ki. Periodust vagy a fänyvaltozassal val6 összefüggest nem 
constatalhatok, remenylem azonban, hogy legalabb az ut6bbi a 
jövö evben sikerülni fog. A mult - 188:1-ik - evben eszlelt Ds 
vonalat csak egy izben gyanitott·1m, hatarozottan - ugy, mint 
1883 aug. havaban, mikor mereseket is tettem rajta - egy 
izben sem lattam. 

Kivonat az eszlelesi napl6b61. 
Janull.r 22. L = 3. 
1 Cassiopeim spectruma lenyeges valtozast nem mutat, Ha 

es Hß igen intensiven latszanak, a nyugtalan levegö daczara is. 
D,-at sokaig, figyelmesen, de eredmeny nelkül kerestem. 

Februar 17. L = 3. 
Hengerlencse nelkül Ha, Bß, söt neha Hr is lathat6k, 

. mint fänycsom6k a fonalalaku spectrumon, hengerlencsevel alig 
lathat6k a kedvezötlen levegö miatt, de a HIY. mellett levö fekete 
sav s talan a b csoport (?) is kivehetök. 

April 4. 
Ha es Hß fänyes vonalai mindig j61 kivehetök. 
April 1 o. 
Daczara a csillag kedvezötlen allasanak H a nedves levegö 

altal elöidezett lobogasnnk, mihez erös holdfäny is jarul Ha, 
neha Hß, söt Hr is latszanak, a sötet sav nagyon balvany. 

Majus 22. L = 4. rn = 19°. 
HIY. nagyon intensiv. 
Junius 23. L = 4 apr6 felhözet rn = 24°. 
Igen intensiv Ha s ket sötet sav D körül - val6szinüleg leg

köri absorbtio-savok. Nem lebetetlen, hogy közben D 8-t is latni. 
A megfigyeleshez bengerlencset hasznaltam. 

Junius 25. rn = 25°. 
Igen intensiv Ha, mellette a szokott sötet sav,ezeken kivül 

talan D es b csoport vonalai vehetök ki. 
Julius 3. L = 3 erös Hold. rn = 24°. 
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A spectrum erösen lobog, csak hengerlencse nelkül sikerült 
Ha.-t s a sötet savot megpillantani. 

Julius 9. L = 4. Cirrus felhök, tele hold. m = 27°. 
Ha. igen szep B a sötet savval, hengerlencsevel is kitünöen 

latszik. 
Julius 13. L = 1-2, m = 34°. 
Ha.-t hengerlencse nelkül is alig lebet latni. 
Julius 16. L = 2. m = ~2°. 
Ha. hengerlencsevel is igen szep, a nelkül Hß es Hs is lat-

szanak. A sargaban vekony sav. 
Julius 23 L = 3 m = 38°. 
Ha. Hß s a sötet sav nagyon elenkek. 
Augusztus 3. L= 4 nedves, erös holdfeny. 
A spectrum igen Iobog, de azert Ha. igen j61 kivehetö. 
Augusztus 17. L = 4 m = 40°. 
Hengerlencse nelkül Ha.-t s a sötet savot a legrosszabb 

Ievegö daczara is latni. 
Szeptember 2. L = 4. Nedves. Nyugtalan m = 43°. 
Ha. ra.gyog6 E>zep, a fekete sav feltünöen gyenge, epen nern 

fekete, mint szokott lenni. Hengerlencse nelkül Hß-t is lattarn. 
Szeptember 13. L = 4 m = 57°. 
Ha. rendkivül intensiv, mas vonalat vagy savot a spectrum 

erös lobogasa miatt. lehetetlen kirnnni. 
Szeptember 15. L = 3 m = 50°. 
A spectrum vonalainak helyzetet a nagy spectroskoppal 

(8. sz.) meghataroztam. Hß csak hengerlencsevel, Ha.-t pedig 
csak a nelkül lebet beallitani. Az elöbbi sokkal gyengebb, mint 
a mult evben s a meres alig lehetseges. 

Ha. 
7·050 

70 
50 

7"0GO = 658·2 
656·2 

6 = + 2·0 

Szeptember 22. L = 3. m = 51. 

Hß 
12·755 

790 
755 

19.l-770 = 486·1 
486·1 

6 = o·o 

Ha. rendkivül intensiv, Hß is sokkal elenkebb, mint a mult 
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alkalommal. A kis ocularspectroskoppal ket sötet savot lattam 
az ibolyaban, de a 8. szamu müszerrel csak a szep, intensiv 
Hß-t. 

Szeptember 28. L = 3-4. Nedves erös Hold m = 70°. 
Ha. igen szep, Hß tajan mintha sötet savot Iatnek, mely 

talan a neki megfelelö absorbtio-vonal.(?) A megfigyeles henger
lencse nelkül törtent. 

Szeptember 29. L = 4. Nedves, hold. m = 58 °. 
Hengerlencse nelkül Ha. vagy Hß is intensivek. 
November 17. m = 81 °. 
Ha. rendkivül fenyes, Hß is latszik s egy sötet sav az 

ibolyaban. 

Vegyes megfigyelesek. 

1551 Lal. a. =Oh 49m 42• o = + 59 ° 45'8 (1883) n = 7 (?) 
A mult evben gyanitott fonyes vonalakat sem januar 22-en, 

sem november 17-en nem voltam kepes constatalni, erösen 
gyanakszom mar, hogy az egesz megfigyeles csal6dason alapult, 
ami mellett az 1883. evi deczember 2-iki eszleles bizonyit, hogy 
e spectrumban fenyes vonalak nem Ieteznek. 

R. Geminorum vegtelen gyenge spectrumaban lehetetlen 
volt a Secchi altal latott fenyes vonalakat megtalalni. 

ß Orionis jan. 26. L = 3-4. 
A nagyon rossz levegö miatt az ocular spectroscoppal nezve 

a spectrum folytonos, de a 8. sz. ruüszerrel Hß es Ha vonalai 
j61 kivehetök, az elöbbi igen vekony es eles, mig Ha sötetebb, 
szeleeebb. Pontos merest tenni nem sikerült, csak bizonytalan 
beallitasokb61 következtettem a vonalak azonossagara Hß es 
Ha-val. 

13412 Lal. a. = ßh 49'11 20• o = - 23 ° 46·7 (1883) n = 7· 0
• 

E szep spectrumot marczius 14-en (L = 4 nedves, nem 
atlatsz6) vizsgaltam, sajnos, hogy a levegö rosszasiiga s a csillag 
mely allasa sokat levontak szepsegeböl. 

Összesen negy fenyes vonal van a spectrumban, közülök a 
kßt közepsö az elsö pillanatra feltünik, szinök zöldes - zöldes
kek, a sargaban levö harmadik sokkal gyöngebb, s az elmos6-
<lott kek sav alig gyanithat6, elötte szeles, erösen elmos6dott 
sötet absorbtio-sav van. 
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a. = 11h 52m 41• o = + 20° 13'9 nagy.= 8 vörös. Maj. 12 

L=2. 
Ujb61 felkerestem ezen evben is eme csillagot, melyre Kon-

koly Mikl6s utjan Hasselberg pulkovai csillagasz tett figyelmesse 
meg 1883-ban. A fonyes vonalak jelenletenek constatalasara 
a 8. sz. müszert csavartam fel a refl.ectorra es sikerült is vele 
constatalnom, hogy fonyes vonal e spectrumban nincsen, hanem 
a csal6dast, mely a spectrnm hengerlencse nelkül val6 eszlele
senel a fänyes vonalak benyomasat gyakorolja a szemlelöre, sok 
szeles, sötet sav idezi elö. A spectrum ketsegkivül III. typus 

b-hez tartozik. 
152 Schel. a. = 12h 39m 38• o = + 46° 4'7 (1883) n = 5·5. 

Majus 12. 
A legszebb III. typus b, melyet valaha lattam, härom sötet, 

a törekeny resz fele elmos6dott savval. Ocularspectroskoppal 
nehany homalyos vonalat a kevesbbe törekeny reszben is lat
tam, de a 8. sz. müszerrel csak a harom fösav lathat6. A mere
seknel a spectrum gyengesege miatt kenytelen voltam a rest 
kisse jobban megnyitni, mint szoktam. A csillag kepe azonban 
a mozdithatatlan res-elre volt allitva a meres alatt. Erdekes a 
spectrum a kis spectroskoppal hengerlencse nelkül, ugy latszik, 
mintha harom kiilön spectrumb61 - sarga, zöld 8 kekböl allna. 

A meresek eredmenye 3 beallitasb61: 

I. II. III. sav ele. 

9·41 = 562•1m 11'17 = 516•4 1:3·56 = 473·6mmm 

37 3·1 18 6·2 57 3·5 

38 2·9 21 5·6 59 3·1 

563·0 516·1 473·4 

Vogel szerint: "') 562·5 516·3 471·0 

ß +o·5 -0·2 +2·4 

A sötet savok a szenhydrogen spectrum II„ III., IV. savja
val nagyon j61 egyeznek ugy helyzetre, mint alakra. Majus 18-an 
m =82° e savokon kivül eles, fekete D vonalat is lattam. 

*) Dr. H. C. Vogel Einige Spectr. anal. Untersuchungen an Ster
nen etc. etc. LXXXVIII. Bd. 3. Sitzb. 3. Akad. d. Wiss. in Wien 1883. 

pag. 12. 
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17681 Al_.g. Ölzt. IJ. = 18h 1 m 28• o = - 21 ° 16'0 (1883) 
N=8·0. 

Ezen, Pickering altal fölfedezett roppant erdekes csillagot 
ket izben figyeltem meg: junius 25-en ködös, nem atlatsz6 levegö 
mellett (L=4) es juliu:S 13-an nagyon kedvezö viszonyok között 
a 8. sz. müszerrel. 

Ha ocularspectroskoppal hengerlencse nelkül nezzük a 
spectrumot, a gyenge folytonos spectrumon ket roppant inten
siv fänycsom6t különböztetünk meg, az egyik sargiis, a masik 
zöldes, s ez ut6bbi különösen intensiv, hengerlencsevel a sarga 
vonal igen meggyengül, mig a folytonos spectrum teljesen 
kialszik, s a spectrum csak a zöldes vonalb61 all. Julius 13-an 
törtent meresnel a res elött kezdetben alkalmazott hengerlen
cset el kelle tavolitanom. A folytonos spectrum igen halvany 
4R•49=636·4 es 16R·38=437·4mmm között terjed ki. A sarga 
vonal azonban intensiv, de meg ragyog6bb a zöldes-kek, szeles 
elmos6dott szelü sav, melyet egy sötet absorbtio·sav elöz meg. 

A sarga vonal közepet s a zöldes säv ket Rzelet 3-szor 
mertem le. 

Sarga vonal Zöldes sav 

8·85 13·82 14·55mmm 

89 14.0?2 26 
79 03 20 

8·84 13·96 14·34 

581-i:l 467·4 462•1mmm 

Vogel szerint*) 581 ·0 470·0 461·0 

ß +o·8 -2·6 +M 

A zöldes savnal levö nagyobb különbseg, az erösen elmos6-
dott sav szeleire törtenö beallitas bizonytalansagaban leli ma
gyarazatat. 

*\ lJgyanott pag. 19. 
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b) Ustökösök spectroskopicus megfigyelese. . 

A Pons-Brooks üstökösön kivül, melynek megfigyeleset 
april 21-en voltam szerencses beterjeszteni, csak a gyenge 
Wolf-üstököst lehetett volna spectroskoppal eszlelni, ha gyen
gesege minden törekvest meg nem hiusit. Szeptember 28-an es 
okt6ber 9-en kerestem föl, a kicsi, .szabalytalan ködtömeg közep· 
fele sürübb, körülbelül 8-ad negysagu, eleg fenyes maggal. 
SpectrumiLt egy kicsi Schmi<lt··H!1msch-fele zsebspectroskop
pal eszleltem, a folytonos spectrum a szenhydrogen-vonalak 
rövid elmos6dott vonalait majd a kivehetetlensegig elnyomja. 
Meresröl sz6 sem lehetett. 

c) Vegyes spectroskopicus rnegfigyelesek. 

1. Venus. April 12. 3-4h L=3. 
Felhasznalva a bolyg6 kedvezö allasat, spectrumat tüzete

sen atvizsgaltam. A spectrum nagyon eles, s a vonalak igen 
tisztän latszanak, bar a kep rezgese a meresnel nehezsegeket 
okoz. A hattert kepezö legköri spectrum vonalai igen kenyelmes 
m6dot nyujtanak a bolyg6 vonalainak azonositasahoz, ezek az 
elöbbiekhez kepest val6szinüleg el vannak kevesse a töreke
nyebb resz f<"le tol6dva, melynek nagysagat azonban merni 
nem lehet. A törekenyebb resz különösen elenk, az ismertebb 
vonalak közül C elmos6dott, D 1 de kival6an D2 igen elesek es söte
tek, ut6bbi erösen fekete, E szinten eles, sötet savval a b cso -
port fele 522·6mmm.nel, b csoport vonalai igen sötetek es elesek, 
F elmos6dott szelü, G-nel elmos6dott szelü sav van, Hr es 
432·5 nagyon sötetek 

A meres eredmenyet a mellekelt tablan allitottam 
egybe. (I. tablazat.) 

Junius 25. 8h 10m m= 10°. 
Venus nagyon vekony sarl6alaku, reszlet nem vehetö ki 

az erös rezges miatt. Spectruma sajatsagos, az ocular·spectro
skop prismajanak kellö allitasa mellett az eleg szeles folytonos 
spectrumot a sarl6idomnak megfelelö görbe, sötet savok szelik 
at. ß, C, rJ., D, b, F vonalak egeszen j61 kivehetök, D kiva16an 
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sötet a k. t. reszen elmos6dott. A spectrumot a következö rajz 
abrazolja. 

1. abra. 

ö F 

2. A nyugv6 Nap spectruma. 
Augusztusban nebany tisz~a esten a Nap spectrumat vizs

galtam at, közvetlen lenyugvasa elött. E czelb61 a 8. sz. müszert 
azon universal-allvanyra erösitettem föl, melyet a Pons-Brooks 
üstökös megfigyelesenel bövebben leirtam. A res ele alkalma
zott lencse a Nap kepet a resre vetitette, s az allvany igazit6 
csavarait ugy allitottam, hogy a Nap közeppontja a lencse- s a 
spectroskopnak opticai tengelye egy vonalba essek. A spectrum 
igy nagyon intensiv volt s a vörös veg egesz A vonalig j61 lat
szott. Miutan legfölebb 10 perczig vagy negyed6raig lehetett 
csak e m6don eszlelni, az eszleles több napot vett igenybe, s 
pontos rajzot nem is keszithettem, csupan a lathat6 vonalak 
meresere szoritkoztam, melynek eredmenyet a II. tablazat adja. 
A spectroskop mikrometer erteke 7·000 beallitason tul meg
hatarozva nem leven, f>'600 es 7·095 között csak a mikrometer
leolvasasokat közölhetem. (II. tablazat.) 

A Nap hanyatlasaval a-val jegyzett sav fokozatosan sötetül, 
ß es 1 között levö köz vilagos marad, az utols6 sav - 580·2-
568·0 - csupa finom vonalbol all. Kesöbb a majd teljesen ösz
szefoly, ß vonalai rendkivül elesek. 

Ezen megfigyelessel kapcsolatban szüksegesnek talalom a 
Nap nyugtat követö szürkületi szinesseg spectrumat is közölni, 
melyet meg 1883. deczember 6-an eszleltem. E megfigyeles nem 
egeszen azon nevezetes, ez idöben föllepö -tünemeny spectro
skopicus eszlelese, mivel a meg:figyeles közvetlen a Nap nyugta 
utan törtent. 
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A megfigyelesi jegyzökönyv ezeket mondja: 
Deczember 6. 4h30-5h10m K. I. 
A nyugati egen reteges felhök, s ezek fölött fürtösek terül

nek el, melyeket a nyugv6 Nap bucsuougarai aranyoznak meg. 
A narancsszinü feny a legkörböl re:flectal6dik s legerösebb, hol 
az egbolt a)ithatart erinti, a felhök arnyekban vannak, s csak 
als6 reszök van megaranyozva. 

A spectrum eszlelesere a 8. sz. spectroskopot hasznaltam, 
melyet az universalis allvanyon a kupola ablakaban allitottam 
föl. A spectrumr61 rajzot keszitettem, s a következö savokat 
B Vonalakat martern le : 

R. 
1. 6·57 B, erös, fekete sav. 

7·25 . gyenge sav törekenyebb vege. 

A kettö közÖit gyenge homaly, melyre intensiv narancs
vörös resz következik.' „ 

2. 7•69 a, elmos6dott sav. 
3. 8·22 gyenge homaly kezdete. 

8·63 D vonalak. 
4· 8'86 } ""t't / 1 "'t ' t bb ' 8 95 'l 

9
.
48 

so e sav, egso e e resz . ·ne . 

5. 10·52 l homalyos vonalak. 
6. 73 E 
7. 11·11 f b 
8. 11·59} 

12·07 
9. 12·77 

16·65 

sötet sav 

homalyos F vonal. 
Spektrum vege. 

4h 45m.kor mar nagyon meggyengült a sargas- fäny, mely 
a felhöhasadekokon latszott keresztül, most azonban a ködös 
levegö a felhök fölött kezd sargulni. 2., 3. sav folyton erösbül, 
D nem lathat6 többe, 4. igen erös, sötet. 5h Om a fäny a felhök 
fölött erösül, a spectrum intensitasa a müszer hajlasanak 
-0-45 °-ig val6 emelesenel alig valtozik. 2„ 4. perczröl perczre 
sötetebb lesz. 5., 6., 7. vonalak alig latszanak, a spectrum inten · 
.sitasanak maximuma 7·20-8·00 között van. 

M. T, JiK, .ßRT. A.. MA.TH. TUD. KÖRE.ßÖL . 1885. X.II. K. 3. SZ. 2 
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5h 1 om. A spectrumot csak a res ele tett gyüjtölencsever 
lebet eszlelni, de igy igen szep. A spectrum vörös vege 6·13-nal 
intensitas-maximuma 7'10-8·10 között. Hömerseklet -4·0·0_ 
Nedvesseg 70%. 

Az 1883. ösz 6ta föllepö szokatlan szürkületi vörösseg· 
spectruma a.z elöbb leirtt61 alig különbözik, csak a vonalak 
tünnek el s adnak helyet a sötet savoknak, a spectrum inten
sitasa igen különbözö, különbözö helyeken a vörös resz rend
kivül elenk, mig a többi szin inkabb szürkes, mint szines .. 
A spectrum 700-450=m között terjed ki, a D vonal körül levö· 
savok roppant sötetek, különösen a törekenyebb oldalon levö
majd szenfekete, törekeny vege hosszan elmos6dik. 

3. Villamok spectruma. 
A villamok spectrumat megfigyelni csak ritka esetekben 

sikerül, szükseges erre, hogy a villamlasok nagyon sürüen es 
intensiven következzenek egymasra, különben az eszlelö vegte-· 
lenül kifarad, s gyöngen fölvillan6 folytonos spectrumnal nem 
igen lat egyebet. Mine! erötelj esebb az elektromos szikra, s minel 
tökeletesebben esik fenye a müszer reszere, annal több detailt 
latni spectrumaban. 1883 julius 22-en Konkoly Mikl6s bara
tommal sikerült a megfigyelt 214 villam közül 3 lecsap6 villa-
mot, a legkedvezöbb körülmeny között, spectroskoppal meg-

. .figyelni, merest akkor nem tettünk, csak inkabb az atalanos 
tüneteket jegyeztük fö'. A szep siker, a spectrum inteni;i.itasa 
8 a meres lehetösege ujabb kiserletre batoritott föl, s alig var
tam 1884 nyaran a kedvezö alkalmat 6hajtasom teljesitesere. 
Sikerült is julius 10 en 5h30-6h3Qm között tart6 erös zivatar-· 
nal körülbelül 15 villam spectrumaban egyes vonalak helyzetet 
a 8. sz. müszerrel megallapitani. Fölösleges emlitenem, hogy a. 
legjobb esetet fölteve, egy villamon csak egy vonal allithat6 be .. 

4 spectrumban csupan a hydrogen vonalakat lattam, a 
nitrogent jellemzö savok nelkül, sikerült is 3-nal a Hß-at. 
lemerni. Egynel gyönyörü nitrogen spectrumot eszleltem, 
2-nel 7·96=615·0mmm hullamhosszusagu vonalat (val6szinüleg 
az oxygen legintensivebb vonala 614·0), egynel 8·09=609.7mmm 
(megfelel a nitrogen spectrum erös savjanak 606·3), egynel 
9·21=567·7 (mi a legköri spectrum 568·0 intensiv vonalaval 
egyezik), s negynel a következö leolvasasokkal ; 
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11 ·81 = 503·8mmm 
98 500·0 
92 499·8 

közep 500·5mmm 

12·00 499·6 

az elektrodok között szabad levegön atcsap6 elektromos szikra 
spectrumaban levö legintensivebb (500·4) vonallal azonos vona
lat sikerült eleg pontosan lemerni. 

Az ily megfigyelesekhez gyengebb dispersioju, nagyobb 
latmezejü, s lehetö durva. beosztasu skalaval ellatott müszer volna 
szükseges. Mig igy egy beallitashoz rendesen 2-3 villam kell, 
bacsak a tü a fölvillan6 vonal közeleben nincsen mar meg
elözöleg. 

Julius 18-an 10-11h között körülbelül 50-szer csak foly
tonos spectrumot eszleltem, csak nehany erösebb villamnal 
tüntek föl a bydro~en vonalak. 

4. Kiserletek h~drilrgaz spectrumaval különbözö nyomas_es 
hömersek mellett. · 

A hydrür-lang spectruman tett tanulmauyaimat a Pons
Brooks üstökös megfigyeleseben mar volt szerencsem beterjesz
teni (Ert. a Math. t. kör. XI., VI. 32. 1884. 36-37. l.) E tanul
manyokat majus havaban a hidrür-göznek elektromos szikra 
altal elöidezett spectruman folytattam. A keszülek összeallitasa 
a lehetö legegyszerübb volt, egy 22 cm. bosszu, 15 mm. atme
röjü üvegcsöbe ket nyitott vagen j61 zar6 kaucsuk dug6 segelye
vel 2 üvegcsöbe zart alumiuium dr6tot erösitettem meg, ugy 
hogy szabadon all6 vegeik (csak 2-3 mm. allt ki az üvegcsöböl) 
körülbelül 5-7 mm.-nyire voltak egymashoz, e közön ugrottak 
at az elektromos szikrak. Az üvegcsöre ket oldalcsö volt for
rasztva a gaz, stb. bevezetesere, az egyik ezek közül az epület 
gazvezetesevel, a masik pedig egy egyköpüs legszivatytyuval 
allt összeköttetesben, vastag falu (7 mm. falvastagsag) kaucsuk 
csövek altal. A bevezetö csö elött 2 U alaku csö s egy ketnyaku 
palaczk volt bekapcsolva, az elöbbiek egyikeben kalihydrat 
oldat, a masikban chlorcalcium darabkak, a palaczkban pedig 
gyapot altal fölszivott hydrür-folyadek volt, a gaz tisztitasara 
s hydrür-gözzel val6 telitesere. A legszivattyu elött egy oldal
elagazas volt alkalmazva, mely barometer magassagu mano-

2* 
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meterhez vezetett, a nyomas meghatarozasa czeljab61. Minden 
kaucsuk·összeköttetes sürü sellack-oldattal volt lehetöleg leg
mentesse teve. A szikrak elöallitasara 1. a Wymhurst-fäle 
duplex-inductio-gep, 2. egy kisebbszerü Rhumkorf-fäle szikra
indit6, melynek primär tekercsebe az alland6an együttlevö 4 
chromsav-elem adott folyamot,szolgaltak. A szikrak intensita
sanak fokozasara 2 nagy süritö palaczkot is kapcsoltam be. 
A spectrumot a 8. sz. müszerrel eszleltem, mely az universal 
allvanyra volt fölerösitve, elöl a nagy fekete ernyövel. A szikra 
kepet nehany kiserletnel rövid gyutavolu objectivvel a resre 
vetitettem, maskor csak a rest huztam lehetö közel a kiserleti 
üvegcsöhöz. A megfigyeles, különösen erös szikranal, roppant 
färaszt6, alig lebet egy 6ra lefolyasaig a spectrum folytonos 
lobogasa altal elöidezett szemetbant6 kellemetlen erzes miatt 
egyhuzomban eszlelni. 

a) Wymhurst-gep, telep-, projectio - lencse nelkül. 
P=735mm környezet hömerseke 18·5°0. 

Az aluminium elektrodok között atcsap6 szikrak folyto
nosak, vekonyak, zöldes - neha vöröses - udvar veszi öket 
körül. 

A spectrum teljesen basonl6 a lang spectrumahoz, <le 
gyöngebb, Cm Hn I. sav nem latszik,*) II. mellett masik sav is 
tünik föl, III. nagyon intensiv, IV. csoport vonalai j61 meg
különböztethetök egymast61, azonban csak ß vonalnal kezdödik, 
s a törekenyebb veg fele kiterjedtebb mint a langnal, intensivek, 
utanok a spectrum elmos6dik, az ibolyavonal csak neha lat
szik. A kev. tör. eleket egyszer lemertem. 

R. R. 

{
12•46 = 491 •4,mmm 

II. 9·36 = 56:-Mmmm III.a 13·07 481 •3 

{
11·17 

III. 12·07 
516·4 
498·2 

IV. 

V. 
{

13·62 . 472·6 
14·53 459·6 
17·00 431 ·0 

A sajatsagos, a III. es negyedik sav között föllepö, IIIa sav 
a megszelesedett Hß vonallal azonos. 

*) Lasd Pons-Brooks üst. megf. 36-37. 1. 
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b) Wymhurst-gep, 2 süritö palaczkkal, proJ. lencsevel. 
P=727=. 

A spectrum igen elenk, sok fänyes vonal hasitja at n. 
spectrumot, ezek nemelyike az elektrodoknal tüalaktilag kihe
gyezett, val6szinüleg aluminiumnak felelnek meg. Nagyon erde
kes a szeles Hß savon feltünö finom fekete absorbtio-vonal, mely 
Hß-nak helyen tünik föl. A spectrum hattere gyönge folytonos 
spectrum. 

Sz. R. m=. 
1. 6·97- 7·15 = 653·5-653•1 intensiv, de erösen elmos6-

dott Ha. vonal. 
2. 7·74 624•9 Cm Hn J (?) 
3. 7·94 615·9 erösen elmos6dott intensiv 

vonal (Levegö ? ?~ 

4. 8·63 589·0 gyenge vonal (Na ?) 

5. 9·10 571·4 finom vonal. 
6. 9•17 569·1 finom vonal, elöb binel in -

tensivebb. 
7. 9·21 567·7 Ievegö. 

8. J 9•37 563·1 J elmos6dott sav,a k. t. resz 
elött sötet alap. 

9. l 9·52 559·0 l szeles sav Om Hn II. 
10. 9·71 553·7 elmos6dott vonal. 

11. f 11·17 516·4 a Om Hn III. sav ele. 
12. 1 i':ll5 514·8 vonala. 

13.l11·35 512·8 
14. 11 ·53 509·2 
15. 11·97 500·2 elmos6dott vonal közepe, 

levegö. 
16. 12·57-13·00 489·5-482•4 szeles, igen erösen elmos6-

dott intensiv sav, Hß. 
17. 12·76 486·2 sötet, finom vonal a sav 

közepen Hß. 
18. 13·57-13·98 473·5-467·0 gyenge vonalcsoport (0 m 

Hn) bizonytalan beallas. 

19. 14·04 466·2 igeu elenk intensiv, ibolya-
vonal, N. 
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Sz. R. mmm. 

20. 15•04 452·8 
1 21. 15·13 451·7 eleg eles vonalcsoport. 

22. 15·45 447·9 elrnos6dott csoport. f 
23. 16·13-17·00 440·0-431 ·o elmos6dott, homalyos sav 

H1. 
24. 17•44 426·8 igen elenk ibolyavonal. 
25. 17·98 421•9 
26. 18·24 419·6 
27. 18·77 414·6 gyenge sav. Levegö? 
28. 21 ·35 
29. 21 ·73 

Ezen lemert vonalak közül 1, 16, 23 HrJ., Hß, H1 vona
laknak felelnek meg, de a nagyobb nyomas mellett igen ki van
nak szelesülve, s oldalaik hosszan elmos6dottak, mint emlitet
tem, a 16-on a Hß absorbtio-vonala latszik, 17. HIY. leginten
sivebb, nem is oly elmos6dott mint a többi, szükebbnek is tüuik 
föl, minek oka azonban a prisma dispersiojanak azon tulajdon
sagaban rejlik, hogy a törekenyebb sugarakat jobban szetsz6r]a. 
Racscsal pl. Hß volna Jegszükebb. H1 igen homalyos, alig ve
hetö ki a sötet alapon. Ugy tetszik, mintha a savok szelessege 
a szikra tartama alatt valtoznek, mi talan a szikra altal kifej
tett hömersekvaltozasokb61 magyarazand6 meg. 

A Cm Hn vonalak felismerhetök, az elsö savb61 csak egy 
vonal latszik (?) 2, annal szebb II. sav rJ., ß, 'Y vonalaival 8, 9, 
10, a sötet alapb61 IY.=8 intensiven kiemelkedik. III. teljesen 
egyezik a lang spectrumaval, 11, 12, 1S, 14 - csak a langnal 
a 512·8 bianyzik - az elöbbi kiserletnel eszlelt III. sav nincs 
meg. IV, 18 sav szinten különbözik a langet61, mert itt egy 
igen intensiv ibolyavonal latszik a törekeny reszben 19, de az 
val6szinüleg nem tartozik Cm Hn-hez, az V. sav belyet a szeles 
H1 foglalj a el. 

A többi vonal közül 4, val6szinüleg natrium vonala, 7, 
15 az ismert levegövonal, mint a villarnoknal is (lasd fölebb), 
talan meg 3, 19, 27 is. 19 val6sziniileg a nitrogen egy intensiv 
vonal~, 5, 6, 20, 21, 22 az aluminium legintensivebb vonalai
val esnek egybe, a többit eddig nem sikerült azonositani. 
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P=11mm. 
A következö vonalak latbat6k : 

R. mmm. 

1. 7·10 655·9 Ha csak mint intensiv vonal 
latszik. 

2. 7•74 624·9 Cm Hn J. 
4. 8·63 589·0 Na. 
6. 9·17 569·1 ismeretlen. 
8. 19·37 563·1 Cm Hn II. 
9. , 9.52 559·0 
8. 9·71 553·4 

X. 9·84 550·0 

11. f 11-17 516·4 Cm Hn III. 
13. , 11 ·35 5_12·8 
14. 11·53 509·2 (J. 

17. 12·76 486·2 Hß csak mint keskeny inten· 
siv vonal. 

113·57 473·5 Cm Hn IV. 
13•69 471·6 

18
· \ 13·81 469·7 

13·96 467·4 
19. 14·04 466·2 nitrogen? lintensitasuk sok-
20. 15·64 452·8 aluminium. kal csekelyebb 
~1. 15·13 451 ·7 1 mint nagyobb 
22. 15·45 447·9 nyomasnal. 
23. 16·34-17·19 437·8-42!)·2 elmos6dott sav Hr? 
24. 17·44 426·8 
27. 18·77 414·6 

21 ·20 

A spectrumon valami lenyeges valtozas nem eszlelhetö, 
<isupan a hydrogen-vonalaknak megfelelö savok keskenyülnek 
meg a ritkitas alatt, ugy hogy 11 mm.-nel csak mint eles vona· 
lak szerepelnek. Erdekes a levegö-vonalak eltünese is. A Cm H 0 

spectrum savjaiban levö vonalak elenkebbek 8 elesebbek mint 
a langnal. 
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c) Wymhurst-geppel, telep nelkül, proj. lencsevel, különbözö 
nyomtisntil. 

P=732=. 
A szikrak hosszusaganak megfelelö spectrum-magassag cse

kely, ugy hogy a spectrum szük szalaghoz hasonlit. 6R·28-19·72 
közätt eleg erl5s folytonos spectrumon latszanak a fänyes vona· 
lak es savok, de ezek fölül es alul atnyulnak a sätet Mtterbe is. 

Ha szeles, Om Hn I. nem latszik, II. intensiv, legintensi-
vebb azonban III. Hß, Hr nagyon szelesek. 

P=492=. 
A folytonos spectrum mindig igen erl5s, valtozas nincsen. 
P=440=. 
Folytonos spectrum tetemesen gyengül, nehany uj von·tl 

tünik fel: 
14·79=456·1 

P=415=. 
17•58=425·4mmm 

A spectrum erl5sen gyengül, csak az elektrodoknal erl5sebb, 
Cm Hn II. igen halvany, III. azonban meg mindig intensiv. 

P=102mm. 
Cm Hn II. mar nagyon gyenge, III. es IV. azonban inten

siv s a vonalak igen e!esek. 
p 49mm. 
Az elektrodoknak megfelell5 spectrum fänyes, csak a kä

zepresz egeszen sätet, Cm Hn III. es IV. käzätt is latszik 
vonal. 

P=7mm. 
A spectrum sajatsagosan lobog, az elektrodoknal neha 

vekony folytonos spectrum villanik föl, Cm Hn typus tulnyo
m6an erl5s, de mas vonalak is Iatszanak: 

14·80 = 456·0mmm homalyos, elmos6dott vonal. 
15·37 448·9 

22. 15·45 447·9 » aluminium. 
16·05 440•8 
16·68 434·3 )) 

24. 17·44 
18•28 

426·8 
419·3 

legintensivebb vonal. 
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E vonalak 22. es 24. kivetelevel 240= nyomasnal 
eltünnek. 

A kiserletek vegeredmenye nagyon termeszetszerü. A szikra-
spektrum ugyanis 4 spectrumb61 all : 

1. a Cm H 0 typikus savjaib6I; 
2. a hydrogen savjaib6l, vagy vonalaib61; 
3. legköri vonalakb61; 
4. ismeretlen, reszben a hasznalt leveg5,hydrür, elektrodok 

st b. tisztalalansaga altal elöallott vonalakb61. 
A hydrogen ketseg kivül a hydrür fölbontasa altal szaba

dul föl, erre mutat az er5s szenkivalas ugy az elektrodokon, 
mint a kiserleti üvegcsö falain. E kivalas oly nagymervü, hogy 
a csövet legalabb minden 6räban egyszer ki kell törülni, mert 
egeszen atlätszhatatlan szengyürü rakodik falaira. 

A langspectrumt61 leginkabb a kevesbbe törekeny resz 
gyengesegeben különbözik, mig viszont a törekeny savok itt 
fümkebbek. A ritkitasnal a kev. tör. resz mind homalyosabb 
lesz, a levegö-vonalak eltünnek, 8 nehany uj vonal lep föl. 

Attekintes vegett az összes meresi eredmenyt a mellekelt m. 
tablaban allitottam össze, a megfelelö vonalak hullamhosszil
sagaival kapcsolatban. A különbsegek a beallitas nebezsegeben 
rejlenek, de nem is volt ezen alkalommal czelom pontos meg. 
hatarozasokat csinalni, 8 igy csak egys?.er vagy ketszer allitot
tam be egy-egy vonalat. (III. tablazat.) 

II. A nagybolyg6k felületenek megfigyelese. 

a) Jupiter. 

A Jupiter felületet ez evben kizar6lag magam figyeltem 
meg, 23 megfigyelesi napon 27 rajzot keszitettem a bolyg6r61, 
melyek a januar közepen kezdödö atalakulas következteben 
erdekesek. (A mellekelt I. II. tabla a jan. 2., jan, 3., januar 22-iki 
megfigyelesek kivetelevel, melyeket a kedvezötlen legköri viszo
nyok folytan mint kevesse sikerült fölveteleket kihagyand6knak 
veltem, az összes megfigyeleseket tartalmazza. Mielött az egyes 
megfigyelesek reszletes Ieiril.saba bocsatkoznam, szüksegesnek 
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tartom Jupiter ez evi typilms alakjat s annak atalakulasat ecse
telni. A müszer, a megfigyeles m6dja, a jelzesek: L=lerngö 
1-4-ig, (1 legjobb), n = nagyitas, m = a bolyg6 magassagi 
szöge), ugyanazok mint a mult evben. 

Jupiter egesz januar 9-ig az 1883-iki typikus alakt61 elte
rest nem arul el. Az6ta azon ban meglehetös gyors valtozason 
ment at, ugy hogy jan. 26-an az uj typus mar teljesen kifejlö
<lött. Jupiter vazlatat, melytöl a kep leginkabb csak reszletekben 
ter el, mit kival6an a gyors köriilfordulas idez elö, a követko
zökben iparkodom összefoglalni: 

A deli felgömb legiokabb vilagos, piszkos sargas szinü, a 
sarkon ritkan van erösebb homaly, 30-35° jovigmphikus sze
lessegnel legtöbbször egy, neha kettös többe-kevesbbe eles, 
egyenes szürkes sav latszik, e savokat vilagosabb, sargas·feher 
öv követi, melyböl söteten emelkedik ki a barna-vörös deli · sav. 
Ez a legsötetebb resz az egesz bolyg6 korongon, többnyire ket
tös, deli oldala legtvbbször egyenes, csak kevesse elmos6dott, 
neha görbült is, meg pedig vagy - delfelöl nezve -- concav a 
vörös foltnal, vagy convex (febr. 4„ febr. 7.), eszaki resze e.rö
sen kifoszlott, s foszlanyai melyen benyulnak az egyenlitöi 
z6naba s rendesen a feher foltokat ölelik körül. A savon majd 
mindig ket sötetebb, legtöbbször pirallel vonal h 1z6dik at az 
egyenlitövel parhuzamosan. A vörös folt e savt61 delre tünik 
föl, vilagos alapon, mely a deli savb61 egy reszt mindig elföd, 
ugy hogy az itt kivagottnak latszik. A vörös folt szine igen vila
gos testszinü, hatarai meglehetös elesek, alakja is szabalyosabb 
mint a mult evben, egyatalan jobban ki van fejlödve. 

Az egyenlitöi z6na szennyes sargas-zöld, majd bodor füst
höz hasonl6, majd egyenes, majd mas phantasticus ~laku 

felhözettel. E felhözet legtöbbször igen elmos6dott, bizonytalan 
alaku, szine szürkes, zöldes-szürke. A z6nat eszakr61 mindig 
sötet sav zarja be, mely eszakr61 mindig egyenes es sötetebb. 
Erdekesek a z6naban a jan. 9-ike 6ta, legtöbbször, neha nagyobb 
szamban, föllepö feher foltok. Alakjok leginkabb ellipticus, 
hossztengelyök legtöbbször del-nyugat, eszak-keleti iranyü, 
neba azonban ferditett, maskor az egyenlitörel parhuzamos. 
Hataraikat legtöbbször a deli sav benyul6 foszlanyai kepezik, 
szinök ragyog6 feber, a gyöngyhazhoz basonl6, különösen a 
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kisebb foltok nagyon vilagosak. E foltok elsö jelet, mint emli
tem, jan. 9-en vettem elöször eszre, a kesöbbi megfigyeleseknel 
mar mindig lathat6k kisebb-nagyobb mervben, azonban teljesen 
kifejlödve jan. 29-en lattam öket elöször, az6ta minden eszle-

lesnel föltalalhat6k. 
Az egyenlitöi z6nara feberes, vilagos öv következik, majd 

vetekedik fänyere a foltokeval, de kiese sargasabb. Az eszaki 
sarkon mindig erös homaly uralkodik, melyet a feber övtöl 

sötet sav zar el, e sav legtöbbször kettös. 
Dr. Weinek Laszl6, a pragai csillagaszati intezet igazgat6ja, 

febr. 17-en 7h 31m pragai k. i.-ben a deli savon sötet foltot esz
lelt, *) melyet elöször egy hold arnyekanak tartott. De kitünt, 
hogy az a Jupiter felületen val6 kepzödmeny, mely gyorsan.--
elhalvanyodott, ugy hogy 8h-kor mar nyoma sem latszott. 
E tünemenyt eszlelte Dr. F. Terby is Louvainban.**) En azonban 
mar nem eszleltem febr. 17. 8h herenyi k. i. keszitett rajzomon, 
ugy latszik, akkorra mar a kepzödmeny teljesen szetoszlott. 

A rajzokhoz fölviltigosit6 szöve6Ül közlöm a megfigyelesi 

napl6 kivonatat. 
Januar 1. 9h 15m H. K, I. L=4 M=240. I. Tabla 1. 
Nyugtalan, sürü ködös levegö mellett keves detail latszik. 

A deli fälgömbön gyenge homaly vagy sav, a deli sav del felöl 
eles es sötet, eszakr61 elmos6dott. Az egyenlitöi z6na vilagos 
zöldes barna, csekely felhözettel. A feber iv utan sötet homaly 
következik, mely a sark környeket beboritja, benne harom sav 
különböztethetö meg. A bolyg6 korongon az I, es a III. hold 

arnyeka lathat6. 
Januar 1. 11h 3om L=3 N=240. 1. Tabla ~. 
Ezen megfigyelesnel a levegö mar sokkal jobb, s a bolyg6 

is magasabban allvan, a megfigyeles sokkal biztosabb. 
A deli fßlteken a homaly meggyengült, a sav nagyon ve

kony es gyenge. A vörös folt j61 latszik, deli fele sötetebb, szine 
igen halavany vöröses t.estszin, alakja erösen megnyult csucsos 
vegü ellipsis. A deli sav rozsda-vörös, keleten kettös, nyugaton 
a vörös folt nagyreszben elfödi. Az egyenlitöi z6na barnas, 

'~) Astronomische Nachrichten 2631. sz. 
**) Astronomische Nachrichten 2637. sz. 
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vekony szakadozott felhökkel. melyek az egyenlitönel parallel 
haladnak, a z6nat hatarol6 sav sötet-barnas. Az eszaki sarkot 
fedö homaly sötet, ket ferde iranyu savval. 

Januar 2. 10h 4Qm L=3 N=240. -
A deli felgömbön homaly es sav alig vehetö eszre, a deli 

sav egyenes, itt-ott. kettösnek tetszik. Az egyenlitöi z6na barnas, 
csekely, jobbara egyenes felhözettel, csak egy sötetebb felhö 
vonul at a közepponton, delkeleti iranyban. A feber öv fenylö, 
all eszaki homaly gyenge. 

Januar 3. 9h 10m L=4 N=240. -
A szinek halvanyak, a homaly mind az eszaki, mind a deli 

sarkon gyenge. A deli sav fürtös structurat mutat, del fele egy 
helyen, eszak fele harom helyen kidomborodott, keleten kettös. 
Az egyenlitöi z6na vilagos, melybe a hatarsav ket nyul vanya 
agazik be. 

Januar 9. 9h Qm L=3 N =240. !. tabla 3. 
Jupiter ma különös alakot mutat. Delen alig eszrevebetö 

homaly, keleten gyenge savval. Nyugaton a belepö vörös folt 
erdeket kölcsönöz a kepnek. A folt kicsi ellipticus, igen vilagos 
testszinü. A deli sav szeles, deli feie sötetebb, eszakon ket ferde 
kiagazassal, a vörös foltnal vekony s különö3 görbületü. A deli 
savot mind delröl, mind eszakr61 feheres öv környezi. Az egyen
litöi z6na felhözettel van tele, s ket vilagosabb pont vehetö ki 
közöttük. Az erös fänyü feher övtöl eszakra ket szürke sav es. 
sötet homaly lathat6. 

Januar 10. l 1h 15m L=4 N=240. I. t. 4. 
Rossz levegö mellett igen keves reszlet latszik. A deli sav 

fölött ivalaku gyönge sav lathat6. Az elöbbi ferde allasu mind
ket oldalat vilagos öv környezi, eszakr61 ket beagazasa van, mely
nek az eszaki sav basonl6 nyulvanya feie! meg. Különben az 
egyenlitöi z6na vilagos. A feher öv közepen vekony szürke sav 
s az eszaki bomalyba.n .sötet elmos6dott sav veheto ki. 

Januar 13. 9h 15m L=3 N=240. I. t. 5. 
Az erös Hold közelsege folytan az eszleles csak fekete 

poszt6 alatt lehetseges. Val6szintileg a Iatmezö erös vilagitasu 
battere okozza, hogy a szinek igen halvanyak. 

Delen gyenge homaly, vekony, kisse meggörbült savval, 
mely között a deli sav köriili feher öv huz6dik el. A deli sav 
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keleten elvekonyul, val6szinüleg a vörös folt közelsege folytan, 
eszakr6l ket agra szakad, melyek benyulnak a vilagos övbe. Az 
egyenlitöi z6na zavaros felhözetet mutat, eszakon sötetebb sav
val. Az eszaki homaly, sav s a feher öv a szokottak. 

Januar 21. 9h 15m L=4 N=240. I. t. 6. 
A levegö nagyon nyugtalan, a kepet lehetetlen elesre bealli

tani, a szinek is halvanyak, bagyadtak. A deli sav egyenes, sze
les, nyugaton kisse benyomul az egyenlitöi z6naba, mindket 
oldalon vilagos öv környezi. Az egyenlitöi z6na barnas, eleg 
sötet, ferde iranyu szabalytalan felhözettel, reszlet nem latszik, 
s a felhözet alakja csak gyanithat6. A feher öv igen vilagos, a 
homaly gyenge, szürkes savval. 

Januar 22. 9h 30 L=4 N=240. -
A levegö nagyon kedvezötlen, nem atlatsz6, köddel telitett. 

A J upiteren detail alig latszik, csak a deli s az eszaki reszen 
lehet ket megfelelö savot sejteni. A szokott savok, az eszaki 
homaly a szokottak, a feher öv szep fenyes. 

Januar 25. 8h Om L=3 N=240. I. t. 7. 
A levegö eleg nyugodt, de nem annyira atlatsz6, hogy a 

nnomabb reszletek is latszananak. 
Jupiter kepeigen szabalyos, csupa egyenes vonalb61 all. A deli 

sav igen sötet, eszaki oldalan harom haromszög alaku kicsi 
nyulvanynyal. Az egyenlitöi z6nan egyenes felhöreteg vonul at, 
szabalytalanul kicsipkezett szelekkel. A z6nat eszakra hatarol6 
savban harom csom6 vehetö ki. Az eszaki homaly igen gyenge~ 
a szinek, savok helyzetei a szokottak. 

Januar 26. 9h Om L=3 N=240. I. t. 8. 
Jupiter a kedvezötlen levegö mellett is igen szep, a deli 

sarkon csekely homaly, alabb ket vekony, egyenes sav. A deli 
sav vilagos, eszakon 2 D J(-re hajl6 nyulvanynyal. Az egyen
litöi z6na különös alaku savval van hatarolva, mely nyugaton 
villaszerüen elagazik s vilagosabb foltot zar magaba, kelet fele 
ivalakuan hajlott. A bolyg6 közep reszen feher folt latszik, ugy 
a deli sav eszaki felet is vilagos öv környezi. A feher savok 
nem fe!tünöen feherek, mint maskor. Az eszaki homaly gyenge. 

Februar 4. 8h 15m L = 3 N = 240. I. t. 9. 
Jupiter az eddigi összes megfigyelesektöl elterö valtozast 

tüntet fel. A deli sav mintha valami belsö erötöl deformal6dott 
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volna, a bolyg6 tabla közepen, iv alakuan delfele kidomborodott. 
Közepen vilagos hosszas folt van, mely a savot szetnyomni 
latszik. Delkeleten a belepö vörös foltnal a sav nagyon eles, 
sötet, egeszen barna, mig masutt szokott rozsdavörös szinü. 
Eszakon ket leagazasa van az egyenlitö z6naba, a nyugati elött 
s a keleti utan tojasdad feher folt latszik, melyek közül a maso
dik egeszen fänylö feher, az egesz z6nat betöltö sargas alapb61 
igen elenken kivalik. 

Az eszaki sav is gyengen hullam alaku, nyugati fele sötetebb. 
A feher öv igen fänyes. Az eszaki homaly nem epen erös, ket sav
val. Sajatsagos szinezetet ad a bolyg6nak amakörülmeny, hogy deli 
fele sargas, mig az eszaki tU!nyom6an feheres, szürkes. A deli 
siivban s az egyenlitöi z6naban nagy forrongas lebet, alig voltam 
kepes a rajzot befejezni. 

FebruiiJ: 4. 9h 20m L = 4. N = 240. I. t. 10. 
A nagyon erdekes elsö megfigyeles igen kivancsiva tett, 

minö valtozas törtent egy 6ra alatt? De leszamitva a bolyg6 
körül fordulasa altal elöidezett különbseget, egyeb valtozast nem 
eszlelhettem. Szinek, savok elhelyezkedese ugyanaz mint elöbb, 
de a vörös folt alatt eszakra benyomödott deli sav megvaltoz
tatja a bolyg6 kepe altal gyakorolt összbenyomast. A vörös folt 
alig eszrevehetö, a deli savt6l igen keskeny vilagos öv valasztja 
el, szine ugy sz6lvan nincs is, csak epen sejteni lebet, hogy ott 
van. A ferde ellipticus feher folt igen intensiv, ketfelöl sötet öv 
veszi körül. Az eszaki sav keleten, az eszaki homßlyt hatarol6 
sav pedig nyugaton sötetebb, a Ievegö az eszleles alatt nagyon 
megromlott, neha apr6 fürtös felhök keletkeznek s buz6dnak el 
a bolyg6 elött. 

Februar 4. 14h 30m N = 240. L = 4. I. t. 11. 
Nagyon nedves ködös levegö mellett keves detail latszik. 

A deli fälgömbön gyenge homaly, a deli sav egyenes, keleten 
j6val sötetebb, innen nyulvany agazik be az egyenlitöi z6naba, 
ebben harom feher folt latszik, különben barnas szinü. Az eszaki 
sav nyugaton szelesebb es sötetebb. A homalyt hatarol6 eszaki 
sav ferde iranyu. 

Februar 6. 10h om L = 1. N = 240 - 436. I. t. 12. 
Igen nyugodt, rendkivül atlatsz6 levegö mellett a mai Jupi

ter-kep val6di elvezetet nyujt, sajnos, hogy kesöbb apr6bb felhök 
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kepzödnek, melyeknek elvonulasa a bolyg6 elött a megfigyelest 
közben közben megszakitja. A deli homaly gyenge, alabb 2-3 
vonalb61 összetett sav B a vörös folt eszlelhetö. A deli sav a vörös 
foltnal benyom6dott, itt deli fele nagyon sötet es eles, nyugaton 
elagazassal bir eszakra, melyb51 ujra ket kar nyulik az egyenlitöi 
z6naba. A deli sav ket aga közötti ter nagyon vilagos. Az 
egyenlitöi z6nat sötetes, barnas felhözet boritja, benne, a vörös 
foltt61 nyugatra fenyes feher, nagy folt latszik, keletre egy masik 
is, de nem oly intensiv fänyü. Az eszaki sav különös elagaza
sokkal es csom6kkal van tele, melyeket leirni nem lehet. 

A feher öv utan sötet sav jön, mely csupa szakadozott 
parallel vonalb61 all. Az eszaki homaly nem felette erös. A vörös 
folt halvany husszinü, körvonalai kivalt delen elesek. 

Februar 7. 9h 15m L = 2. N = 240. II. t. 1. · 
Ködös, borus nap utan 9h fele varatlanul kitisztult, csak a 

kivancsisag vitt ra, hogy megnezzem Jupitert, nem sokat remelve 
a rossznak igerkezö leveg6töl, de varakozasomon felül, j6 levegö 
mellett nem kevesse leptek meg, a finom detailok s a kep 
elessege. 

A deli fälteken ket nagyon vekony, egyenes sav huz6dik at, 
a delfele esö közepen csom6sodassHl bir. A deli sav gyengen hul
lam alaku, szokott rozsdavörös szinü, több sötet helylyel s 
ket beagazassal az egyenlit6i · z6naba. A z6na sargas barna 
szinü, közepen nagy, feher ellipticus folttal, melynek hosszten
gelye az egyenlit6nel körülbelül 45 °-nyi szöget kepez. Az eszaki 
sav elmos6dott, keleten vastagabb, s mit meg eddig nem eszlel· 
tem, belöle eszakra kis felhözet valik ki kelet-eszaki iranyban, 
A feher savot egy vekony vonalszerü szürkes sav ket reszre osztja. 
Az eszaki sarkot fedö homaly sötet, ket savval, melyek közül az 
eszaki szeles es elmos6dott. 

Nem hagyhatom megjegyzes nelkül az 6riasi valtozast, 
melyet Jupiter januar közepe 6ta tanusit. Altalaban a fölület 
nagyon valtozatos, oly sok minden lathat6 rajta, hogy a rajzo
las legkevesebb 30m-et vesz igenybe, meg sem felelhet meg a 
val6sagnak hiven, ugy a gyors körülfordulas, mint a felhözeten 
törtenö rohamos valtozasok miatt. Egeszen uj jelenseg elöttem 
a feher foltok feltünese. A szinek is valtoztak, az egyenlitöi 
z6na sötetebb, a deli felgömb sargas, mig az eszaki szürkes. 
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Februar 17. 8h Qm L = 3 N = 24Q II. T. 2. 
A hosszasan tart6 felhös idöjaras megszakitotta a megfigye

Jeseket. A levegö ma sem egeszen megfelelö, a több napi sürü 
köd utan, de azert a kep elegge erdekes s apr6bb reszletek is 
kivehet6k. 

A deli fälgömb sargas, a sarkon bomaly alig latszik, a ket 
sav is felette vekony es :fi.nom, annal sötetebb a deli sav, vilago
sabb folttal, melyet sötet csom6 elöz meg. Az egyenlitö z6naban 
közvetlen a deli sav alatt, barom bosszas feher folt latszik, 
különben a z6nat barnas felhözet boritja. Az eszaki sav nyugat~n 
kettös s a deli sav foltjanak megfelelö belyen meg van szakitva. 

Az eszaki homaly igen gyenge, delröl erösebb batar-savval. 
Februar 18. 7h 5Qm L = 3-4 N = 24Q. II. t. 3. 
A deli folgömb sargas, nagyon gyenge bomalylyal a sar

kon, 3 finom savval az egyenlitö iele. A deli savon foltok van
nak, melyekböl nyulvanyok agaznak be az egyenlitöi z6naba s 
ott feher foltokat kepeznek a barant huz6d6 felhözetekkel. Az 
eszaki sav ket darabb61 all, közepen meg van szakitva. Az eszaki 
fälteke is nagyon vilagos, a feher öv, sötetes sav s gyenge homaly 
lathat6k raj1 a. 

Februar 18. 1Qh tQm L = 3 N = 240 m = 67° II. t. 4. 
A deli s az eszn,ki felgömb nagyon vilagos, mint az elsö meg

ngyelesnel, bomaly alig lathat6, az eszaki sav azonban köze
pen sötet. 

A deli sav nyugaton kettös, a vörös foltnal elvekonyodott, 
<le nagyon sötet es eles. Az egyenlitöi z6nat kitöltö felpözet 
batarozatlan alaku, tisztabban csak egy vilagos folt latbat6, 
körülbelül a vörös folt alatt. 

Februar 19. 1 Qh Qm L = 2-3 N = 24Q II. t. 5. 
A Jupiteren ma sok reszlet latszik s a kep sokban basonlit 

a febr. 18. 7h 50m-kor rajzoltboz. 
A deli fälgömbön savok vebetok ki, a deli sav szeles köze

:pen vilagosabb folttal, több belyen sötet csom6k latszanak rajta. 
A z6naban ket nagy, ferde iranyu feher folt van. Az eszaki sav 
mar megszakitottnak latszik. A feher öv utan harom vekony 
parallel sav s eleg erös bomlily következnek. 

A nyugodt levegö s a bolyg6 magas allasa ell5segitik a meg
:figyelest. 
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Februar 21. 8h 1om L = 3-4 N = 240. II. T. 6. 
Kedvezötlen legköri viszonyok között az eszleles nehez, 

i eszlet alig latszik. 
A bolyg6 täbla közepen van a vegtelen halvany vörös folt, 

mely e nevet mar meg sem erd, mli. A deli sav ala.tta erösen meg
vekonyult, söt~t, töle keletre s nyugatra kettös, a. mennyiben közep 
resze vilagosabb. Harom nyulvany az egyenlitöi z6naba vilago
sabb foltot zar be, a z6nat barnas felhözet tölti ki. Az eszaki sav 
nyugaton ferde iranyban hajlott, ugy az alatta levö sav is, ugy 
hogy egymassal szöget kepeznek. Az esza.ki homaly gyenge. 

Februar 26. 9h 15m L = 4 N = 240 m = 65° II. t. 7. 
Az eszleles a Jupiter elött elvonul6 apr6 fellegek miatt 

alig lehetseges, közben azonban a kep eleg nyugodt. 
A deli reszen 'ket vekony sav nyUlik el, alattok keskeny 

feher öv, mely a sargas alapszinböl elesen kivalik. A deli sav 
keleti vege az eszaki oldalon megvekonyodott, hol egy hosszas 
feher folt foglal helyet. A savon egy sötetebb vonal huz6dik at, 
mely keleten, a sav deli reszen kezdödik, mig a. bolyg6 közep
pontjain atvonul eszakra 8 egy nyujtott "-' alakot kepez. 

Az egyenlitöi z6naban szabalytalan felhözet s harom feher 
folt lathat6. Az eszaki sav kettös. Az eszaki homaly sötet, delen 
erös savval. 

Marczius 12. 8h 35m L = 4 N = 240 m = 68° II. t. 8. 
Kezdetben eleg tiszta s nyugodt levegö mellett eleg reszlet 

volt lathat6, de oly gyorsan beborult., hogy a rajzot csak emle
kezes utan fejezhettem be. 

Delen igen gyenge homaly s vekony sav tünik fel. A deli 
sav kettös, harom benyulvanynyal az eszaki z6naba, melyek 
mellett a feher foltok lathat6k. A z6na sötet szinü, az eszaki sav 
szeles, elmos6dott, harom csom6ponttal. Az eszaki homaly 
nagyon erös, ket sötet savval. 

Marczius 14. 8h 30m L = 4 N = 240 II. t. 9. 
A vegtelen rossz levegö mellett, a különben erdekes Jupite

ren alig lebet reszletet megkülönböztetni. A deli fälgömbön a 
szokott kettös sav s gyenge homaly latszik. A deli sav nyugati 
vege mind eszakr61, mind delröl söteten van hatarolva, mig 
keleten sajatsagosan beny'ulik az egyenlitöi z6naba s ket hosszas 
feber foltot vesz körül. A z6na vilagos, az eszaki sav elmos6dott. 

M. T, AK, ERT, A MATH. TOD. KflRf..DÖL , 18&5. XII, K, 3. SZ, 3 
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A sötet eszaki homalyt kettös, kisse haj lott irany6., sav ha
tarolja. 

Marczius 29. 8h 50m L = 2 N = 240 II. t. 10. 
Folytonos borulat utan csak ma derült ki es sikerült 

Jupitert rajzolni. 
Delen gyenge homaly es ket vekony parallel sav foglal 

helyet a sötet deli sav fölött. Ugy te.tszik e savok mar hosszabb 
idö 6ta alland6an megvannak; altalan Jupiter felülete nagyon 
keveset valtozik, emlitesre erdemes atalakulas jobbara csak az 
egyenlitöi z6naban megy vegbe, ez most sötet fellegekkel van 
tele, melyek közül ket sav alaku különösen sötct. A deli sav alatt 
keleten, hossz6. feber folt latszik, val6szinüleg van ilyen meg 
több is a nyugati reszen, de hatarozottan nem vehetök ki. Az 
eszaki sav kettös hajlassal bir, mi e savnal ritka eset. Az eszaki 
homaly kettös savjaval a szokott alaku, de nagyon sötet. 

April 3. 9h Om L=3 N = 240 m = 55 ° II. t. 11 
A mai J upiteren a szinek különösen sötetek, a deli sav barna, 

majd minden vörös arnyalat nelkül. A z6na a ket sav között is 
sötet folhözettel van tele, melyböl annal elenkebben tünnek ki 
a feher foltok, melyeket a deli sav beagazasai vesznek körül. 
A 9-eli fälgömb sargas szinü, ket vekony savval. Az eszaki sarkon 
a homaly a szokott kettös savval van hatarolva. Az eszleles 
a Hold közelsege s a rossz levegö mellett nagyon nehez es 
bizonytalan. 

Deczember 25.18~ tOm L = 4 N = 154 m = 50° II. t. 12. 
Hossz6. varakozas utan sikerült vegre par 6raig tart6 tiszta 

idöt egy Jupiter-rajz elkeszitesere felhasznalni. 
Jupiteren valtoziis nincsen, typikus alakja olyan, mint a 

mult oppositi6nal. Eszakon gyenge, sargae homal.v, a deli sav 
kettös, a deli resz sötetebbb, vilagos rozsdaszinü. Az egyenlitfü 
z6naban ket ferde, vilagosabb folt van, a többi reszt szabalytalan 
felhözet tölti be. Az eszaki sav szürkes, nyugaton vekony mellek
savval. A vilagos öv igen gyengen sargas, az eszaki sarkot 
homaly födi, a rendes hatar-savval. 
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b) Mars. 

Az 1884-iki Mars~oppositi6 mar nem kedvezett a bolyg6-
felület megfigyelesenek, ugy mint az 1881-iki, miutan a tavol
sag Mars es a Föld között 1877. 6ta folyton nagyobbodik. 
A különben is kedvezötlen idöjaras meg fokozta a megfigyelesi 
neb6zsegeket, s igy csak ket megfigyeles törtent, melyek fölem
litesre erdemesek. 

Januar 9. 10h N = 240. 
A bolyg6 nagyon kicsi, alig vehetö ki valami a felületen, 

csak a jegpolusok intensiv fenye Iatszik jobban, melyek közül 
az eszaki különösen fänyes. Mindkettöt sötet zöldesszürke resz 
veszi körül, fälkör alakban. E sötet reszek a meridian iranyaban 
hasonl6 szinü sötet savval vannak egymassal összekötve, e söte
tebb alapon, közel a deli sarkhoz egy meg j6val feltünöbb sötet 
folt latszik. 

A bolyg6 keleti s nyugati resze vöröses, de nem egyenlö 
arnyalatu, a keleti reszen eszak felöl s a nyugatin del felöl vila 
gosabb iolt tünik fel, közvetlen a dengerpart1> mellett. 

Februar 7. 9h 30m L = 2 N = 240. 
A Marson, kicsisege daczara is, eleg reszlet latszik, a deli 

jegpolus csak alig kivehetö, mig ellf'nben az eszaki rendkivül 
intensiv fönyes. Mind kettöt szürkes (ftengen veszi körül, mely 
az eszaki polusnal nagyon sötet. Keleten egy kisebb sziget, nyu
gaton pedig 6riasi vörös terület latbat6, mely ut6bbinak egy 
szeles es igen vilagos, majdnem fänyes resze atnyulik a keleti 
oldalra, s a kis szigettöl vilagos zöldes-szürke tenger valasztja eL 
A bolyg6 körülete nagyon vilagos s az atmerö 1/s-an körösköri.il 
majdnem semmi sem Iatszik, nz intensiv vilagitas miatt. 

c) Venus. 

Venust gyakrabban eszleltem, ilgy nappal, mint kora este 
felhasznalva magas allasat, de nem sikerült soha sem valami 
nagyobb szabalytalansagot a sarl6 alakon vagy feltünö foltokat 
felületen megfigyelnem. 

April 12-en 3-4h közötti spectrumat vizsgaltam at. 
Junius 25-en nagyon vekony sarki alaku, csak fonalvastag 

3* 
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fenye intensiv, sajnos, hogy alant allasa mellett, m. = 10" a kep 
nagyon rezeg. 

Aug. 17. 15h 30m 16h Qm L = 1. 

2. abra. 

A levegö a kora reggeli 6raban ritka nyugodtsagu es atlatsz6, 
a legnagyobb mertekben. A Venus oly fänyes, hogy gyenge vedö
üveget kelle meg:figyelesebez hasznalnom. A sarl6 alak nem 
ellipais alaku, a kis tengelynek megfelelöen majd egyenesen van 
levagva. A homalyos elmos6das sem egyenleies, hanem, mint a 
rnjz mutatja,gyenge folt-alakok vannak rajta. Ep oldala nagyon 
intensiv fünyes. 

III. Az 1883/84-iki szokatlan szürkületi vörösseg 
megfigyelese. 

Az 1883-ik evi november h6 masodik feleben mutatkoz6 
rejtelyes szürkületi vörösseg, mely az összes müvelt es müvelet
len vilag :figyelmet magara vonta - egyike vo1t a Iegszebb Jeg
köri tünemenyeknek. Pompara s nagyszerüsegre talan csak a 
sarkvidekek eszaki fänye vetekedhetett vele, mas hozza bason
lithat6t nem kepze1ek. Nem egyszer törtent mega Pons-Brooks 
Ü<Jtökös megfigye1ese alka1maval, hogy elfeledkezve tulajdon-. 
kepi szandekomr61, 10-15 perczig e]merültem a fenseges Jat
vany szem1elesebe. Oly megragad6, vonz6 jelenseg volt az a 
fälkör alaku r6zsas pirossag, me1y, mint a Nap 6riasi megara
nyozott Jegköre volt e1merülö fälben a nyugati Jatbataron, bogy 
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:a szem akaratlanul is ratevedt S nem tudott beteJni nezeseveJ. 
.A tünemeny fölött levö Venus eles feher, majdnem kekes szine
~etevel, mely mint vörös barsonyra helyezett gyemant tünt föl, 
meg festöibb hatast kölcsönzött a bajo16 latvanynak. 

A tünemenyt elöször 1883. deczember elsö napjaiban esz-
1eltem, igen szepen latszott deczember 5-iken. A nyugati eget 
.apr6 szürkes felhök boritottak, melyek a Nap lemente utan sar
gii.s, sargas-vörös fenyben usztak, de csakhamar sötetedni kez
·dett, ezen fäny majd teljesen kialudt a felhökön, midön az igazi 
izz6 vörös tünemeny lepett fel, s a nyugati eget 45-:-50° ma
_gassagig bibor palastba takarta, miutan maximumat eierte, 
gyorsan fogyott s körülbelül 6h 30m-kor tünt el teljesen. E napon 
-spectrumat is eszleltem. Masnap, deczember 6-an, hiaba vartam 
e tünemenyre, csak a megelözö sarga felhözet latszott, de ez is 
;gyorsan elhomalyosult es sötetsegbe merült minden. Kesöbbi 
esteken, különösen tiszta esteken, neha rendkivül nagyszabasu 
volt, s intensitasanak legmagasabb fokat januar elsö napjaiban 
-Elrhette el. Kesi:lbb nem volt oly mindennapos, söt hosszabb ideig 
is kimaradt, különösen marczius-aprilban alig eszleltem nyomait, 
11gy a nyari idöszakban is ; mar .azt hittem r6la, hogy vegleg 
meg is szünt, midön szeptemberben nehany este, meg taliin a 
mult evieket fölülmu16 nagyszerüsegben mutatkozott. Sajatsagos, 
hogy legtöbbször nappal is 18.tni nyomait e vörössegnek, ha a 
Napot felhö fedi el, a környezö felhöhasadekokon at a levegö 
gyenged r6zsaszinü, ha a Napot valami kerek atlatszatlan lappal 
takarjuk be, hogy csak közvetlen környezetet iathassuk, ugy egy 
barnas vörös gyürü latszik a Nap körül, melynek reszei mindig 
feltünnek, ha a Napot barmi okb61 nem, csak közvetlen környe
zetet latjuk. E gyürü folyton kiseri a Napot egesz nyugtaig, 
·ekkor azutan a horizont fölött megallapodik, közepe fänylö 
aczelszürke lesz, mig köriilete barnas-sargas-vörös, alul kisze
lesiil, felkör alaku lesz, melynek felsö csucsan a vilagos folt 
foglal helyet. Ezen mindennap lathat6 alak 8-lOm-ig tart, a 
Nap lenyugta utan, azutan elenyeszik s helyet csak a horizon 
fölött levö erösebb sarga szin jelzi. Neha midön az igazi piros
·sag is kesziilöben van, a Nap nyugta utan 15-25m mulva 
.35-40° magassagban halvany r6zsaszinü folt keletkezik, mely 
par. percz alatt a nyugati eg j6 reszet betölti, gyorsan fokoz6dik, 
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keletkezese utan 10-15m mulva eleri maximumat, azutan gyor
san ismet, 8-10m mulva, megszünik teljesen. Gyakran vissza 
tükrözödik e tünemeny a keleti egröl is, ugy hogy a nyugati es 
keleti eg egyszerre piros. Maskor meg teljes elsötetülesekor 
5-ßm utan ujra kezd kigyuladni az eg, meg egyszer föllep e 
tünemeny, bar j6val gyengebben; ezen masodszori föllepes inten
sitasat a Nap nyugta utan körülbelül egy 6ra mulva eri el s 
nagyon gyorsan 8-10m alatt vegleg kialszik. 

A tünemenyt szeptember 15-töl deczember 15-ig Gothard 
Istvan VI. oszt. tanu16val rendszeresen megfigyeltettem, ki 
annak elmaradasat vagy keletkezesenek stb. idejet s lefolyasat 
szorgalmasan feljegyezte. A 90 megfigyelesi napb61, 43 felhözet. 
miatt nem volt ertekesithetö, a többi 47 napb6115-ön ogyaltalan 
nem lepett fel a r6zsaszinü tünemeny, a többin is eleg gyenge 
volt, csupan 8 esten (szept. 15., 29., 30., okt. 14., nov. 5., 12., 
decz. 9., 10.) fejlödött ki teljes pompajaban, a masodszori kigyu
ladast 7-szer eszlelte (szept. 28., 29., okt. 28., nov. 1., 17.„ 
decz. 8., 9.). Megfigyelesi napl6jab61 ket esetet közlök: 

11 Szeptember 28. Hereny. 
A lathataron keves reteges felhözet. 5h 5m-kor a szokott 

gyürüszeles, közepe feher, ezntan a feber folt mindjobban eltünik„ 
5h 45m.kor mar megszünt egeszen, csak a narancsszinü fälkör 
alaku iv latszik, 5h 55m ez is eltünik. A keleti egen gyenge 
visszatükrözödes. ßh Om kezd a halvany r6zsaszinü fäny meg
jelenni, melyben a horizonthoz közel sötet sugar vonul vegig_ 
Maximum ßh 10m, ettöl kezdve a fäny felülröl fogy, mindig ala
csonyabb lesz, mig ßh 20m-kor eltünik. Ma sajatsagos tünemenyt. 
eszleltem, mit eddig nem tapasztaltam. ßh 22m-kor ujra feltünt 
a vörösseg, de j6val gyengebb, mint az iment; ßh 35m.kor eri el 
maximumat ßh 45m.kor ez is elalszik.» 

nDeczember 10. Szombathely. 
A gyürü atalakul:isat, közbejött elfoglaltsagom miatt nem 

eszlelhettem. A r6zsaszinü fäny 4h 31 m-kor kezdödött 4h 40m-kor 
oly fänyben ragyogott, minöben meg nem eszleltem, valami 
különös szep bibor szine volt, 5m mulva gyengülni kezdett, 
megsargult 4h 55m.J:or vegleg eltünt. Masodszor nem lepett feL 
Az eg teljesen tiszta.11 

A szep tünemeny meg folyton tart, midön e sorokat irom 
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<(jan. 27 .) egy csinos esetenek megfigyelesetöl jövök. Okanak fej
tegetesebe nem bocsatkozom, a Lockyer-fele por-elmeletet is 
.hallgatassal mellözöm, nem hozva fel erveket sem pro sem contra. 

IV. Csillagaszati megfigyelesek. 

Az idömeghatarozas az eddigi m6don törtent, a kis passa
·gecsövel. Az 6rak jarasa eleg megbizhat6 leven, ez evben csak 8 
id5meghatarozast csinaltam, miutan a beallitasokhoz szükseges 
'{lBillag-idö, ugy is mindenkor eleg kielegit5 pontossagu volt. 
_A physikai teremben elhelyezett normal 6ra nyaron at igen 
egyenletes jarasu, igy julius 13 es 24 között a napi elteres 
-+ 1•·46, jul. 24. es szept. 14. között + 1•43, mig ellenben telen 
at a terem valtakoz6 h5merseklete az egyenletes jarast nagyon 
-megzavarja„ Az inga jelenlegi szerkezete nem alkalmas arra, 
bogy a higany-compensati6 a gyors hömersekleti különbözetet 

. kiegyenlitse. A Smm_es ingarud sokkal elöbb kiterjed, mint a nagy 
-tömegü (körülbelül 2 kg.) higany, mely meg hozza vasta.g falu 
.öntöttvas edenyben van, felvehetne a környezet hömersekletet. 
:Legközelebb egy uj ingaval akarok kiserletet tenni, melynel a 
:higanyt kis atmer5jÜ B vekony falu vascsÖvekben osztom eJ. 
A meridian-pavillonban elhelyezett contact 6ra mar nem oly 
pontos, bar rövidebb id5közökben jarasa teljesen kielegit5, de 
bosszabb idöközökben szabalytalan valtozasoknak van alavetve. 
A Krueger-fele kettös contact mar 2 es fel ev 6ta a legtökelete
-sebben müködik; a platin felületeket meg egyszer sem tisztitot-
-tam meg az 6ranak fölallitasa 6ta, s most sem latszik a vasas 
vagy nagy oxydal6das nyoma rajtok, a mi az Arzberger-fele ellen
allas bekapcsolasanak czelszerüseger5l tanuskodik. 

A sarkmagassdg meghatarozasanak eredmenyet mar az 
1884. decz. 15-iki ülesen volt szerencsem beterjeszteni. 

A holdfogyatkozas megfigyeleset a teljes mervü felh5zet 
rneghiusitotta. 

A hull6 csillagok megfigyelese is annyi akadalylyal volt 
-Osszekötve, ugy a kedvez5tlen id5jaras, mint az er5s Hold-feny 
miatt, hogy eredmenyt itt sem mutathatok fel. 
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V. Meteorologiai megfigyelesek. 

A meteorologiai megfigyeleseket ez evben legnagyobb reszt:: 
MolnarJ6zsef mechanikus teljesitette, csupan julius s augusztus
ban eszlelt Gothard Istvan. A megfigyelesi 6rak reggel 8h, del
utan 2h este 9h. 

Ä legnyomas 
Hömerseklet 
Paranyomas 
Nedvesseg 
Felhözet 
Csapadek összege 

Közep 

742·18= 
9·58°C. 
7·20= 

75·1% 
5·9 

640·70mm 

maximum minimum 

756·7 jan. 1. 722·7 decz. 21.. 
33·3jul. 14. -13·5 jan. 4. 

32-90 jul. 10. 

A barograph egesz evben szabalyszerüen müködött, a szala-
gokat azonban kellö idö hianyaban, a sokoldalu elfoglaltsag_ 
miatt, ertekesiteni nem lebet. 

, 



G-othard j 1884-.Megf. a hereny i astrophys. Observ. JUPITER. 
1. 

Januar10. 4-. 11h15m Januar 13. 

Gothard Sandar, del. 

M.T. Ak Ert.a rnath.-tud köreböl 1585 Xl1. K . .3 . sz . . 

1884-. 

2. 

5. 

I.Tabla. 

3. 

9h15m Januar21. 6. 9h 15 rn 

Lith. Anst.v. J G.Bach ,Leipzig. 
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Gothard J. 188Lr.Megf a herenyi astro phys . Observ. JUPITER. 
Februar 7. 1. 9 h 15 m Februar 17. 

Februar 18. 4. ·10h 10 111 Februar 19. 

Feb ruar 26. 7. 9:-i 15rn Märczius1 2. 

Marczi us 29. 10 8h50m April3 . 

Gothard Sandor, del . 

M.T.Ak. Ert. a math,-tud. ~öreböl 1885. XILK.3.sz 

1884- . 

2. 

5. 

8. 

11 . 

8h om Februar 18. 

10h om Februa r 21. 

8h 35m Ma1·czius 14. 

9h om December 25 . 

II Tab la. 

3. 7h som 

6. 8h 10 m 

9. sh 3om 

12. 15h 10 m 

Lith.Anst .v. JG. Bach.Leipzig. 



1 

~'!':!\ · ·___,_1· ' \ 1\; ' • ; t A f .:,.i..1~tt . ,\ r \ •<··· ~:.~rl'. 
'L. f.. ' . ' ·- • „ ' 1 
n ~ .\~ ". ~ :{· ''·' j 



/ 

I 



I. TABLA. 
Hullamhosszusag 1 Hullamhosszusag 

1 Bealli- 11 1Hullamhoss7'usag1 Hullamhosszusag 1 Bealli-Leolvasas tas Leolvasas t{ig mmm Napnal szama m ni..1n Napnal szama B 
R 6·580 - 686·7 B 1 11·14·0 ?it7·0 517·2 b2 1 7·090 656·5 656·2 1 150 516 ·7 516 ·7 bsb4 1 8•633 588·9 588 · 9 D2 2 505 509·7 509·9 1 9• 125 570·6 570·8 1 610 507 · 6 508 ·0 1 290 565·3 565·8 1 800 503·8 504 ·1 1 440 561 ·2 561·4 1 975 500•1 i'J00 ·6 1 510 559·3 560·2 1 12•070 498 ·2 498 ·2 1 !if\2 558·2 558·6 1 220 495·2 495·7 1 926 5i7·.j 547 ·6 1 420 492·0 492·0 1 10·030 544· 6 544•6 1 622 488 · 7 4 >9·0 1 160 541·5 541 · 5 1 770 486·1 486· 1 F 1 290 fi38·1 538·2 1 15•034 453•0 4-52•8 1 488 533·0 533 ·2 1 632 445·7 445·4 1 640 529 ·3 529 •4 1 16· 280 438·4 438·5 1 735 526·9 526·9 E 2 720 433·.t 434 ·0 Ha 2 915 522 ·6 522·6 2 865 432·5 432·5 2 11 · 010 520· 1 520·4 1 17•000 431 ·0 430 ·7 G 2 060 51!)'1 519•1 1 425 427·0 

1 

427·4 1 09Fi 518·3 518·3 b1 1 960 422·6 422· 6 g 1 
1 





II. TABLA. 

Leolva- Hullam-

sas 
hosszusag M egj egyz es ek 

mmm 

R 
5·600 

} A vonal sötet, elmos6dott szelü sav 1 .. 630 
6·005 } H ai , sotet-barna 

075 om yos sav f alap 
095 

} « « elöbbinel sötetebb 140 
il26 Vilagos köz 
345 \ 
410 f Söt6tes sav 
455 \ • (( 
495 ( 
570 

} Finom vonalakb61 aH6 sav 580 
ßOO 

1 

B vonal koromfekete t . elen elesebb 
7•095 656•2 c (( sötet eleg eles 

165 652•8 Vonalcsoport 
210 650•0 

) Vekony vonalakb61 a116 sav ket fekete vonallal 220 649•5 
240 648 •5 
270 647·0 V onalcsoport 
500 636·0 V ekony vonal 
610 631•4 
685 627 · 5 ex Sötet elmos6dott szelü sav 
740 624 •9 
780 623 •1 
880 618·6 
937 615 · 8 

Finom vonalak es vonalcsoportok 990 613·6 
8·030 612·0 J Ang•trom ClbMJAh•n ninooon•k bouj'Olvo 

070 610·4 
140 607 ·8 
290 60:2·0 
365 599 · 1 

} a sav 400 5\J7·7 
435 5!J6·4 
460 '195•'1 y sitv 
488 594•4 
530 592·8 

ß '" 1 
Sürü vonalakb61 a116 csoportok 

550 592 · 0 
590 590 ·5 
{)20 

1 
589·4 D1 a k. tör. el elmos6dott 

635 fi88·8 cx sav D2 sötet vonal a törekeny reszen elmo-
650 fi88 · 2 s6dott, a kettö között vilagos köz 
870 580•2 } Sötet sav, különösen a k. t. resz !l-200 568·0 

M. T. AK. };nT. A MATH. TUD. RöREBÖL. 1885. XII. k. 3. sz. 



' III. TAB LA. 
-

P = 727 mm P= 11 mm P = 7mm A megfelelö anyag s 
A -ce 

1 1 
Leolvasas 1 Hullamh. Hullamh. \ "' Leolvasas Hullamh. Leolvasas Hullamh. n e v e w 

1 6·97- 7·15 663·5- 653·1 7· 10 655·9 7· 10 655·9 656•2 Ha. 1) -0·3 
2 7·74 . 624·9 7·74 624·9 6HJ·O GmHnI(?) 2) 
3 7·94 615·9 
4 8·63 589·0 8·63 589·0 589·2 Natrium 1) -0·2 
5 9• 10 571·4 572·2 Aluminium (?) ") -0·8 
6 9· 17 51)9. 1 9·17 569· 1 569·5 Aluminium ') - '.J•4 
7 9•21 567·7 568·0 L evegö 4) -0·3 
8 9· 37 563·1 9·37 563·1 9· ;37 563· 1 563·2 GmHnIIa. 2) -0·1 
9 9•52 559·0 9·52 559·0 558·0 GmHn IIß 2) +l·O 

10 9·71 553·7 9·71 553·7 553·7 Gm Hn IIy 2) O·O 
9·84 550•0 550 ·9 Gm Hn II a 2) -0·9 

11 11·17 516•4 11•17 516·4 11•17 516•4 516·5 GmHn IIIa. 2) -0·1 
12 11 •25 514·8 

13 11 •35 !i12·8 11 •35 512·8 6H!·9 Gm Hn III ß 2) - 0·1 
14 11•53 5ü9•2 11 •53 509·2 508 ·8 Cm Hn III ·r 2J +0·4 
15 11·97 f100· 2 500·2 Levegö 4) o·o 
16 12·57-13·00 489•5-482·4 

[H ß 1) 
17 12 · 76 486 ·2 12·76 1~8f:i· 2 12·76 486·2 486· 1 f +0·1 
18 13•57- 13·98 473· 5-467•0 13• 54 473·5 13· 57 473· 5 474·0 CmHnIVa. 'J - 0·5 
18 

J 13·1:i9 471 •6 

II 

13•69 471 ·6 471•4 CmHnIV ,3 ') +0·2 
18 13•81 469·7 13·81 469·7 469·5 CmHn IV r 2\ +0·2 .„ "" - ~).4 ~ ~ - ---- 18 _ Ja_,_q(;_ --· II 13·..1)6= J.1':7·4 II J.AA• 1 

=1~'T8'I:' 
~ ·- - - (]_'>J]._l;!,; . - - ---,. ~~,,.. 

19 l?4·04 
,_/ 

4GG · 2 14·04 46"\ 2 466·3 Nitrogen ' ' -:-.~ 4) 

14·79 ':' ) 45fi•l i.I · 80 456· 0 456· 9 Nitrogen 4
) 

20 15·04 452·8 15•04 452 ·8 452•!:! Aluminium 3) - 0·1 
21 15•13 451•7 15· 13 451 · 7 451·1 Aluminium 3) +0·6 

„ 15·37 448 ·9 
22 15•45 447·9 15·45 447·!) 15•45 447·9 447·8 Aluminium 8) +0·1 

16•05 440·8 
23 16·13-17•00 440•0-431•0 16·34- 17 · 19 ~37·8-429· 2 }Hr 16•68 434·3 434·0 

1) 
+o·:i 

24 17·44 42tl·8 17•44 426•8 17•44 426·8 
17•58 *) 425·4 

25 17·98 421 · 9 
26 18·24 419·6 

1, 
18·28 419·3 i 

27 18·77 414·6 18·77 414·6 ' 
21 •20 

'.J8 21•35 

29 21·73 

':') 440 mm-nel. 

') Dr. G. Müller. 
2

) Sajat megfigyeleseim: Pons-Brooks. Üst. 36-37. 1. 
3

) R. Thalen Schellen. Spectr. Analysis I. Bd. Anhang. 

') Dr. H. C. Vogel. Beobachtungen in Bothkamp I. Bd pag. 51. -
M. T. AK. ERT, A MATH. TUD. KÖR~:BÖL. 1885. XII. k. 3. SZ. 

' 





Ötödik kötet. 

I. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Nagy Karoly r. tag felett. 10 kr. -
II. Kenessey Albm·t. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - Dr. 
Hoitsy Pul. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szamtablaval). 
30 kr. - IV. Hunyady Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont felteteli egyPn
letenek különbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg
jelent ertekezesnek.) 10 kr. - V. Hunyadg Jenö. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Gruber Lajos. 247] Cassiopeiae kettös csillag 
mozgasar61. 10 kr. - VII. Martin Lajos. - A valtoztatasi hianylat alkalma
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. Konkoly 
MiklOs. A teljes boldfogyatkozas 1877. februar 27-en es az 1877. (Borelli) l. 
szamu üstökös szinkerenek megfigyelese az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
Konkoly Miklos. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (Mrom 
kßptavlaval.) '10 kr. - X. Konkoly Miklos. 160 all6 csillag szinkepe. Meg· 
figyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1876-ban 20 kr. 

Hatodik kötet. 

I. Konkoly Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. Konkoly Miklos. Hull6 csil
lagok megfigyelese a magyar korona területen. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
Gruber Lajos es Kiirtänder Ignacz kir. observatorok. 10 kr. - IV. Schenzl 
Guido. Lehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszag delkeleti resze
ben. 20 kr. - V. Grubm· Lajos. A november-havi hull6csillagokr61 20 kr. -
VI. Konl.oly Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona területen 
1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Mikl6s. A napfoltok es 
a napfelületenek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. - VIII. Konkoly Miklos. 
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. 
majus 6-an 10 kr. 

Hetedik kötet. 

I. Konkoly Miklos. Mars felületenek megfigyelese az 6-gyallai csillag
dan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - Konkoly Mikl6s. All6 
csillagok szinkepenek mappirozasa. 10 kr. - III. Konkoly Mikl6s. Hull6csil
lagok megfigyeiese a magyar korona területen 1878-ban IV. 1·esz. Ara 10 kr. 
- IV. Konkoly Miklos. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 6-gyallai 
csillagdan. 10 kr. - VI. Hunyady Jena. A Möbius·fäle kriteriumokr61 a kup
szeletek elm0leteben 10 kr. - VI. Konkoly Mikl6s. Spectroscopicus megfigye
lesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. Weinek Laszl6. Az 
instrnmentalis fenyhajlas szerepe es Venus-atvonulas photographiai felvetelenel 
20 kr. - IX. Suppan Vilmos. Kup- es hengerfelületek önall6 ferde vetites
ben. (Ket tablaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Sandor. Emlekbeszed Weninger 
Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. Konkoly Miklos. Hull6csillagok megfigyelese 
a magyal' korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. Konkoly Miklos. Hull6· 
csillagol;: radiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigye
Iesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly Miklos. Napfoltok meg
figyelese az 6-gyallai csi!lagvizsgal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly Mikl6s. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny törese es visszaverese homo
gen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6clszerenek altalanositasaval 
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Min·. A sarkitott fänyrezges 



elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös tekintettel Fi·öhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Szily Kälmän. A telitett göz nyomasanak törve
nyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jena. Mäsodfoku görMk es felületek meg
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jena. Tetelek azon determinansokr61, 
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich Izor. Az allarnl6 elektromos aramlasok elmeletehez. 20 kr. 
XXI. Himyady Jena. Tetelek a · componalt determinansoknak egy különös 
nemeröl. 10 kr. - XXII. König Gyula. A raczionalis függvenyek altalanos 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgeometriai tanul
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Jänos. A Steiner-fäle kriteriumr61 a kl'ip
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jena. A pontokb61 vagy erin
tökböl es a conjugalt haromszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 

Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gya llai csillagvizsgal6n 1880-

ban. Konkoly Mikl6sfol. Egy tabla rajzzal. - TI. szam. Adatok Jupiter phisi
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Konkoly MiklnstOl. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyulrlt6l. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merese. Konkoly 
Mikl6stul. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csi!lagok megfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly Mikl6st6l. - VI. szam. Csil
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Mikl6st6l. -
VII. szam. 102 lm116csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar kol'O]](l, területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik
l0st6l. - VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normal6ran, es a 
Jfügemsen-fäle 6ra•zerkezet. Konkoly Mikl6st6l. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupiter forg:'tsi elemeihez. Dr. Kobold Ärmint6l. - X. szam. A Ha
milton-fäle rendszerek es az elsörendü partialis differentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekez·es. König Gyu,lät6l. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. Käpolnai Pauer Istvänt6l. Szekfoglal6 erte
kezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületröl. Hunyady Jenatal. 

Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha

rom tablaval.) Konkoly Mikl6st6l. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A herenyi astrophi· 
sikai observatorium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenatöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg
figyelese 1881-ben. Konkoly Mikl6st6l. - V. szam. Csillagaszati megfigydesek 
az 6-gyallai csillagvizsgalon. Konkoly Mikl6st6l. - VI. szam. Hull6csillagok 
wegfigyeiese 1881-ben. Konkoly Mikl6st6l. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
1\fars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval. 
Konkoly Miklost6l. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani al,kotasa. Konkoly 
Mikl6stol. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Kövesligethy Radot6l. - X. szam. Neliany deter
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötal. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatok
r61 Dr. Klug Lip6tt6l. - XII. szam. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsga
lata. (A m"th. es termeszettudomanyi allacd6 bizottsag segelyezesevel keszült 
dolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Friihlich Izortol. - XIII. 
szam. A7. algebrni egy0nletek elmeletehez. König Gynldtril. 
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