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Az 1883-84-iki oppositi6ja Jupiternek a teli idöszakra 
esven, a bolyg6 felületenek megfigyelhetese a lehetö legkedve
zötlenebb körülmenyek között törtent, a mihez 6-Gyalla sze
rencsetlen eghajlati viszonyai is nagymertekben hozzajarultak. 

1884-ben csak 13 napon lehetett Jupiter felületet meg
figyelni, s azt is sokszor, söt a legtöbb alkalommal köddel telt 
legkörön, söt felhöhezagokon keresztül. 

A megfigyelesek, az utols6t kiveve, mind a nagy refractor 
segitsegevel eszközöltettek, s csak az utols6 tetetett a 162 milli
meteres kisebb refractorral. 

A megfigyeleshez hasznalt ocularok nagyitas ::. i mindig a 
legkör minösegehez alkalmaztattak, de az egesz megfigyelesi 
periodus alatt nem lehetett 285-szörös nagyitasnal erösebbet 
alkalmazni. A legtöbb megfigyeles egy 126-szor nagyit6 Stein· 
heil-fole ugynevezett micrometer-applanattal, 8 egy 157-szer 
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2 KONKOLY MIKL6S. 

nagyit6 szinten Steinheil·fele monocentricus ocular segitsegevel 
eszközöltetett. 

A bolyg6 felületeröl mindössze tizenharom rajz keszittetett 
a melyeket a mellekelt I. es II. tabla mutat. 

Az ev elejen lehetetlen volt megfigyeleseket tenni, a azok 
csak februar 20·an kezdödnek, s terjednek bezar6lag april 6-ig. 
Megfigyelesek eszközöltettek: februar 20., 21. es 2 -an; mar
czius 15., 16., 23., 27., 29. es 30-an, vegre ap1il 1., 2., 5. es 6-än. 

A megfigyeleseket mind kivetel nelkül magam tettem. 

1884 februar 20-an 9h 40m. k. i. Jupiter felülete eleg tarka 
kepet ad, daczara, hogy az elsö tekintetre eleg egyenlönek mu
tatkozik. 

Az egyenlitöi sav harom reszböl all, s ezek közül a legin
intensiveLb a deli, mely a többihez kepest vö1·öses barna szin
ben tünik elö, s azonfelül kettös. A deli szele, mely eleg szabä
lyos, a legsötetebb, s mindig halvanyabb lesz eszak feie, mig ott 
a masodik tagja ezen savnak hamvasszüi·ke szine>el valasztja 
azt el az egyenlitö közeleben szep feher szinü bolyg6 felületetöl. 
Ezen savban, es pedig annak kdeti vegetöl a bolyg6 közepeig, 
rendetlenül feher, de mondbatni igen intensiven vilagit6 feher 
foltok vannak elsz6rva, szam szerint bet; ezek mind rea dültek 
a nagy sav eszaki szelet kepezö hamvasszürke szalagra, mely a 
bolyg6 keleti reszen a feher foltok altal többször meg van tör
delve, s annak közepetfü szelid görbületekben halad tovabb, 
s közel a nyugati szelhez elenyeszik, mielött azt eierne. 

A közepsö sav eszaki szele, s annak közepe gyengen eszak 
· fele hajlik, s ket kisebb kiugrast leszamitva, melyek nem mesz

sze a bolyg6 közepetöl nyugat fele lathat6k, egeszen szabalyos, 
mig annak deli szele rendkivül kicsipkezett, s szamtalan kiug
ras nyulik ki belöle, s azok mind nyugat fele hajolnak, mint 
valami erös orkant61 arra korb::icsolva. Ennek a savnak a szine 
halvany hamvas szürke. 

Az eszaki sav, mely szinten halvany hamvas szürke szinben . 
tünik elö, mint a közepsö, szinten gyengen eszak fele van ha
jolva, s eszaki szele majdan egeszen rendes, mig a deli szinten, 
habar nem oly mertekben, mint az eszaki kicsipkezett. A bolyg6 

• 



A.DA.TOK JUPITER PHYSIKAJ AROZ. 

"közepetöl nyugat fele negy kiugras lathat6 rajta, s ezek, mint 
:a közepsö savnal, szinten mind erösen nyugat fele vannak ha· 
jolva, mig a sav keleti vagen, mely sokkal keskenyebb, ket 
gyenge kiugras lathat6, gomolyagszerü alakban, az egyik kisse 
kelet, a masik nyugat fele hajolva. 

A deli felgömbön, k. b. a bolyg6 közep jovigraphicus sze-
1essegeben, egy szeles csoportfelhö gomolyagszerü kepzödme
nyü öv lathat6, mely a korong keleti szeletöl a nyugatiig terjed. 

Mindket fälgömb erös, hamvas szürke szinben tünik fel, a mi 
.a sarkok fele mindig sötetebb lesz. Ez különösen szembetünö a 
-deli s\l.voknal, a mit egy vilagos öv contrastja is elömozdit, mely 
a csoportfelhöalaku öv s a deli sark szürke burkolata között 
iekszik. 

A megfigyeles a 254 millimeteres refractorral s 157-szeres 
.nagyitassal eszközöltetett. Levegö = 2-3. 

1884 februar 21-en 9h 40m. k. i. A mai Jupiter-kep rend
Jrivül tarka s complicalt alakban tünik fel, s mas oldala leven 
a bolyg6nak felenk fordulva, egeszen mas kepet nyujt, mint a 
tegnapi volt. A nagy egyenlitöi sav ismet härmas, s a legna
gyob b a deli, magaban kettös, bar nem az egesz korongon ke
resztül. Az eszaki szele hullamos; ket kisebb s egy 6riasi nagy 
hullamhegy lathat6 rajta, s ezen nagy hullam utan, mely közel 
-van a korong nyugati szelehez, egy Öriasi, az ugynevezett «VÖ
rÖS fofü altal elöidezett depressio mutatkozik. Az egesz savpar 
rendkivül sötet, s erös vörösbarna szinben . tünik fel, s azon 
ieher sav, mely öket szetvalasztja, keskeny s rendkivül intensi
ven mutatkozik, kisse a korong közepetöl nyugat fele egy kis 
Jeher folt, öbölalakban, nyUlik ki belöle eszak fele. 

E savpar eszaki i·esze egeszben veve szelesebb, mint a 
·deli, de valamivel kevesbbe intensiv, mint az elöbbi. Ennek 
eszaki szele igrn kicsipkezett, s härom nagyobb feher folt lat
hat6 benne, annak keleti reszeben, 8 az egyik, mely majdnem 

.a bolyg6korong közepen van, vekony szalak altal härom reszre 
van osztva. A sav nyugati reszen, körülbelül ott, hol a kettös 
savot valaszt6 feher szalag vegzödik, egy igen intensiv sötet 
kiugras lathat6 eezak fele, mely kelet fele van göi·bülve, s ettöl 
nyugat fele a fösavt61 igen kis tavolban vele parhuzamosan fut 
.egy vekony szalalaku sav a korvng nyugati szeleig. 

1* 
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E nagy savt61 eszak fele majdan a bolyg6 egyenlitöjen 
lathat6 egy meglehetös erl5s szürke szinben feltünl5 sav, mely 
nem igen szeles, s mindket o1dalan, illetö1eg szeJen rendkivüt 
kicsipkezett, mondjuk rendetlen alaku. 

Igen különös jelenseg a harmad.ik, vagyis az eszaki sav. 
Ez rendkivül erl5s szürke szinben tünik fel, s szinten igen 
kicsipkezett, mondhatni rendetlen alakban ; nyugati vege 
csucsba vegzl5dik, me1y nem eri e1 a korong szelet, mig ke1eti 
vegetöl, annak eszaki szelebl>l, egy szalag nylllik ki, mely ve1e 
parhuzamosan, de egesz közel ha1ad majdnem a korong köze
peig. A bolyg6korong közepen egy nagyobb feher öböl nyu1ik 
bele, mely az egesz savot kitolja eszak fele; ugyanilyen kep· 
zödmeny lathat6 a sav nyugati reszen is. 

Az emlitett savt61 eszak fele egy halavany hamuszinszürke 
sav lathat6, mely igen e1mos6dott, s a ket vage fele nagyobb 
gomolyagszerü kepzl5dmeny duzzad ki bell5le. 

Ettl>l mag eszak fele egy szaba1yos sötet-szürke keskeny 
szalag mutatkozik, mely a bolyg6 eszaki sarkat fedö szürke bu
rokt61 elvalasztja a kisebb jopigraphicus szelessegben fekvö 
feher regi6kat. 

Mint mar emlitve volt, a fösav nyugati vegehez közel egy 
6riasi depressi6t szenved. Itt lathat6 az ugynevezett uvörös
fofö, melyet ma inkabb feher foltnak lehetne nevezni, mint 
vörösnek. Ezen különleges kepz6dmeny, mely annyi megfigyelö 
figyelmet kötötte le, csakis oly m6don tünik fe1, hogy lathat6 
szele (mivel mar fele a bolyg6 tengelyforgasanak következteben 
a lathatarr61 letünt) egy halvanyszüi·ke arnyalattal van kö
rül veve. 

Ezen folt arnyalatat61 majdnem a korong keleti szeleig 
egy keskeny sav haJ"d, s vele parhuzamosan, a deli sarkhoz 
közelebb, egy masik, kisse erösebb s szelesebb. Ut6bbi meglehe
tl>sen kicsipkezett, s mindkettö a mi Stratus felh6inkre e:mJe
keztet. 

Az eszaki sark, ep ugy, mint a deli, erl5s szürke burokba. 
van öltve. 

A meg:figye1es a nagy refractorral eszközöltetett, 285-szörös 
nagyitassal. Levegö = 2. 

1884 februar 28-an 9h 35m. k. i. A bolyg6 kepe, bar 
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kisse hasonlitlenyegeben a februar 21-iki kephez, de att61 igen 
sokban megis alter, s lathat6 elsö pillanatra, hogy a különbseg, 
mely a ket kep között fennall val6ban realis valtozasokon is 
alapszik, melyek 21-ike 6ta a bolyg6 savjain vegbementek. Igy 
p. o. a nagy sav hullamai, ha azok altalaban meg leteznek, 
vegtelen kicsikre reducal6dtak, ~ csakis egy par nagy maradt 
meg, a mi voltakepen nem mas, mint a <<vörös folt»-t61 eredö 
depressi6. A nagysav kettössegenek nyoma sincs, hanem a va
laszt6 feher szalag helyett, annak keleti vege fele barom fenyes 
feher folt tünik fel. Az emlitett nagy kidudorodas a nagy sav 
eszaki szelen ugyan meg van, csakhogy nem kelet, de nyugat 
fele van hajolva, s mintegy belöle latszik azon keskenJ szalag 
kiömölni, mely 921-en parhuzamosan haladt afösavval, de ez is 
ket reszre van szakadva, s a hozza közelebb levö kigy6z6 alak
ban tünik fel, mig a masik mindig keskenyebb lesz a korong 
nyugati szele fele, mig eltünik. A sav erös vörösbarna szinben 
tiinik fel. 

Ezen savt61 eszak fele egy igen elmos6dott, de rendetlen 
szelekkel bir6, erös szfu:ke sav lathat6, mely szelesebb a nyu
gati vegen, s fecskefarkalakban vegzödik a korong keleti szelen. 

Azon ter, mely a ket sav között foglal helyet, nem ugy, 
mint az 21-en volt, tiszta fenyes feher, hanem elmos6dott, s 
halvanyszürke kepzödmenynyel van kitöltve, melyben csak m
hany kisebb feher mezö tünik föl a sötet nagy sav közvetlen 
szomszedsagaban. 

Ezen szürke savt61 eszak fele egy szeles feher mezö mu
tatkozik, de ez a korong keleti szelehez közel majdnem eltünik, 
a mennyiben az öt környezö savok ott összefolyni latszanak. 
Ezen feher mezötöl eszakra egy erös szürke sav lathat6, mely 
eleg szeles. Deli szele kiEse hullamos, e az eszaki szele
böl ket 6riasi gomolyag emelkedik ki eszak fele, s ezek mind
ketten kelet feie vannak görbülve. Az egesz kepzödmeny igen 
elmos6dott s beolvad az eszaki sark szürke burkolataba. 

A fö savt61 del feie lathat6 a vörös folt, melyre ma megis 
egy kis kepzeWdes rea foghatja, hogy vörös. Ez az egesz kep
zödmeny igen keskeny s hosszukas; körül van veve rendkivül 
fenyes regi6kkal, melyek pedig ismet, mint 21-en, körül vannak 
veve egy igen gyenge, elmos6dott szürke arnyalattal. 
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Ma az egesz kepzMmeny igen sokkal szebben tünik föl, 
mint 21-en, mert az egesz folt arnyalataval együtt lathat6, ha
bar annak nyugati vege mar egeszen a bolyg6korong nyugati 
szelen all. 

A <<vörös folh egy feher övben latszik lebegni, mely egy 
nagy, csoport-felhöinkre emlekeztetö övvel hataros del felöl, s 
ezen szürke e1mos6dott kepzödmeny egeszen összefolyik a deli 
sarkot bevon6 szürke lepellel. 

A megfigyeles a 254 millimeteres refractorral eszközölte
tett 126-szoros nagyitassal. Levegö = 4-3. 

1884. marczius 15-en 9h 3om k. i. Jupiter felületenek 
kepe ma val6ban igen egyszerü. A nagy sav, mely mindket sze
len majdnem egyenes, a bolyg6korong közepen a sav deli re
szen mutatkoz6 kisebb kidudorodas kivetelevel, s különös szo. 
katlan sargasbarna szinben tünik fel. Keleti vege fecskefärk 
alakban vegzödik, s ennek deli aga ismet kettös. Majdnem a sav 
közepen, mintef,!y intensiv fekete pont van annak eszaki szelere 
egyik holdjarntk arnyeka rea vetitve. 

Ezzel p:irhuzamosan fut egy igenytelen keskeny, halavany 
szürke s elmos6dott kis sav, mely egyik szelet sem eri el a 
bolyg6 korongnak. 

Ettöl eszakra egy mindket oldalon elegge kicsipkezett, ne
mely helyen eleg vastag, de elmos6dott szürke sav lathat6. Leg
nagyobb kidudorodasa a bolyg6korong közepen s a sav nyugati 
vege fele lathat6. 

Meg ezen savt61 is eszak fele egy sokkal keskenyebb, de talan 
kisse sötetebb szürke sav lathat6, melynek eszaki szele eleg 
szabalyos, de a deli meglehetö3en kicsipkezett. Ettöl a savt61 a 
fö savig az egesz egyenlitöi öv egy szürke lepellel van ftJdve, s 
mintegy 6riasi nagy övet kepez. 

A legut6bb emlitett savt61 eszak fele egy szeles feher öv 
lathat6, melyet meg az eszaki sarkot fedö szürke burokt61 egy 
igen elmoE6dott keskeny sav valaszt el, s mely delfele nehany 
kisebb kidudorodast mutat fel. Ezek közül legjelentekenyebb 
az, mely a sav nyugati reszen van, 8 ez kelet fele van görbülve. 

A nagy vöröses-sargas-barna savt61 delfele szinten egy szep 
feher öv lathat6, mely az eszaki sarkburokt61 egy halvanyszürke 
elmos6dott sav altal van elvalasztva. Ezen sav a bolyg6korong 
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közepetöl nyugat fele hetfele valik, B egy hosszukas, de keskeny 
feber mezöt fog körüL 

A bolyg6 mindket sarka szürke burokkal van fedve, melyf·k 
közül sokkal sötetebb az eszaki. 

A megfigyeles a nagy refractorral eszközöltetett 126- es 
157-szeres nagyitassal. Levegö = 4-3. 

1884. marczius 16-an 7h 50m k. i. A bolyg6 felülete ma 
ismet rendkivül tarka kepet nyujt a megfigyelönek, a mely 
sokban hasonl6 a februar 28-iki kephez, azon különbseggel, 
hogy akkor a <tVÖrÖS fofü mar athaladt azon a meridianon, 
mely latvonalunkkal s Jupiter közeppontjaval összeesik, mig 
ma a «Vörös foltii meg azon meridiant61 kelet fele fekszik. 
A nagy sav, mely szinten vörösbarna szinben tünik elö, deli 
Rzelen eleg szabalyos, ket nagy hullamhegy kivetelevel, melyek 
inkabb a depressi6 altal vannak elöidezve, melyet a vörös folt 
a savra gyakorol. A sav eszaki szele sokkal rendetlenebb, a 
nyugati resze mondhatni kicsipkezett. Feltünö itt ket igen sötet
barna kidudorodas, melyek közül a nyugati egeezen le van 
valva a savr61, s a keleti pedig nyugat fele hajlik. Ezen ket 
kidudorodast61 nyugatra egy keskeny szalag valik le a savr6l, 
s az majdnem a k01·ong nyugati szeleig halad a fösavval par
huzamosan. A vörös folt alatt, de a fösav eszaki szelen szinten 
egy keskeny szalag nyulik el azzal parhuzamosan, s val6ban 
reszt vesz az is azon hajlasban, a mit a <<vörös folt» az egesz 
savra gyakorol. 

Rendkivüli összevisszasagban tünik fel a masodik egyen
litöi sav, mely olyan benyomast tesz a megfigyelöre, mint ha 
egy nagy vihar altal szetkorbacsolt, felhöt szemlelne. A korong 
közepen ket kiugras lathat6 annak deli szelen, s mindkettö ke
let fele van hajolva, s mind annak daczara a nyugatib6l egy 
hosszu szalag valik ki, mely a savokkal parhuzamosan nyugat 
fele halad, de a korong szelet nem eri el; mindig vekonyabb 
lesz, mignem csucsban eltünik. 

Az ep leirt savt61 eszak fele all, meg közep jovigraphicus 
szelessegben egy az elöbbinel sokkal gyengebb sav, mely mind
ket szelen igen elszaggatott, s egyik vege sem eri el a korong 
szelet. Ezen savt61 a nagy fösavig az egesz egyenlitöi öv egy 
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szürke ködszerü kepzödmenynyel van kitöltve, mig ezen ezüstös 
savt61 a polaris sötet lepelig egy fänyes feher öv lathat6. 

A nagy savt61 delre lathat6 a ccvörös folt", ma rendkivül 
különös alakban. A folt belseje hatarozottan feher, s kifele 
kisse halvany rozsaszinbe megy at, mig a szelen eszaknyugat
t61 delen at eszakkeletig egy sötet szegelylyel van körülveve, 
s eszakon ezen szegely nyitva van; legintensivebb del-keleten 
s delnyugaton. A folt körül van veve az ismert feher mezövel, 
s ez egy halvanyszürke, ködalaku kepzödmenynyel, mely ege
szen összeolvad a deli sark szürke burkolataval. 

Mindket sark erös szürke szinben tünik fel, s ez leginkabb 
szembeö~lö az eszaki sarknal. 

A megfigyeles a nagy refractor segitsegevel törtent 
285-szörös nagyitassal. Levegö 3-2. 

1884. marczius 23-an 9h 20m k. i. A kep altalanos benyo
masa kisse hasonlit azokhoz, melyeken a vörös folt lathat6. 

A nagy egyenlitöi sav, mely erös barnavörös szinben tünik 
fel, deli szelen, eleg szabalyos. A n ·örös folt", mely mar azt a 
meridiant athaladta, mely latvonalunkba esik, erös depressi6t 
gyakorol a nagy savra, s töle kelet s nyugat fele nagy hullam
hegyek lathat6k, de ezek mindketten rendkivül szabß.lyosak, 
s egeszen egyenlö magasak. Ezeken kivül meg egy kis kiugras 
lathat6 a nagy sav del i szelen s keleti vegen. 

A nagy sav eszaki szele azonban meglehetös szakadozott, 
a mit de csak a legnagyobb figyelemmel lehet eszre venni. 
Nyugati vegen vele pärhuzamosan egy rövid kis szalag nyülik 
el, mely azonban csak alig eri el a korong szelet. 

Az eszaki sav szürke szinben tünik fel, deli szelen negy 
kiugrast mutat; a nyugati hullamszerü, a közepsö gomolyag
szerü, mely gyengen kelet fele hajlik, mig a ket keleti igen erö
sen kelet fole van hajolva, olyannyira, hogy majdnem rea fek
szik a savra. Eszaki szelen a közepsö gomolyagalaku kiugrassal 
szemben egy kis szalagszerü sav lathat6, mely a nagy savt61 le 
van 'alva. 

Ettöl eszakra egy egeszen elmos6dott homogen structuraju 
szeles, halvanyszürke öv vonul at a korongon, s ezt egy nem 
igen szeles fehßr Ö v va[asztj a eJ az eszaki sa1·k SZÜrke burkola
tat61. 

• 
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A vörös folt ma is igen hasonl6 ahhoz, a mint az mar
czius 16-an latzott; t. i. közepe feher, szelei fele r6zsaszines s 
egy gyenge barnas szegelylyel van körülveve. Környezetetöl a 
szürke arnyalat eltünt, bar a mezö, a melyben lebegni latszik, 
nem oly feher, mint az lenni szokott, hanem töle nyugat fele 
s eszak fele bizonyos ködszerü kepzödmeny altal van körül
>eve, a mely vele összefüggesben latszik lenni. 

A foltt61 kelet fele mint egy szakadozott sav lathat6 öt 
szürkesbarna foltocska, melyek közül az utols6 a korong majd
nem keleti szelen all. 

E kepzödmenyek es a deli sark szürke takar6ja között egy 
keskeny feher öv vonul el. 

A nagy egyenlit6i savok köze ma nincs oly sztirke kepzöd
menynyel kitöltve, mint a hogyan az februar 28-an, marczius 
15. es 16-an mutatkozott. 

A ket sark szürke burkolatanak intensitasa majdnem ege
szen egyenlö. 

A megfigyeles a 254 millimeteres refractor segitsegevel 
törtent 157-szeres nagyitassal. Levegö = 4. (I. tabla.) 

1884. marczius 27 -en 9h 50m k. i. Jupiter felülete ma ismet 
rendkivül tarka kepet mutat. 

A nagy sav erös barna szinben tiinik fel, B legintensivebb 
a deli szelen, mig az eszaki fele mindinkabb sargas szinbe 
megy at. Igen gyenge hullamzast leszamitva a deli szele eleg 
szabalyos, 8 az eszaki majdnem egyenes; nyugati vege fele rea 
van vetitve Jupiter egyik holdjanak arnyeka, mely intensiv 
fekete szinben tünik fel. 

Ezen savt61 eszak fele, egy keskeny feher szalag altal elva
Jasztva van a masocHk sav. Ez szürke szinben tünik fel, meg 
pedig az sokkal intensivebb annak nyugati, mint a keleti ve
gen. Ezen sav rendkivül kicsipkezett, mondhatni szetszaggatott 
alakü, különösen szembetünö az annak eszaki szelen. Keleti 
vege kettös, B igen :finom szalba vegz/:Sdik, S ezek közfil az 
eszakibb sokkal rövidebb. 

Ettöl eszak fele lathat6 ismet egy nagyobb sav, rendetlen 
alakban. A korong közepen belöle delfele kiemelkedik egy na
gyobb kiugras, mely alapzatan erösen kelet fele van hajolva, 
de azutan rögtön visszagörbül nyugat fele, s crnickzacb alak-
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ban balad, mint egy szalag a korong nyugati szeleig. Ugyan
azon kiugras talapzatab61 kelet fele is nyülik egy rövid kis sza
lag, de nem sokara eltünik. N evezetesebb ennel az, bogy azon 
helyröl a feldudorodasb61, hol az rögtön nyugatra bajlik, egy 
vegtelen finom balvanyszürke ((zickzacki> szalag nyulik ki kelE:t 
fele, mely mindig szelesebb lesz, mignem a korong keleti sze
len egesz elmos6dott alakot ölt fel. Eszaki szele ezen savnak 
valamivel egyenletesebb, a mennyiben az inkabb hullamos. 
Itt csakis a nyugati vagen van egy kis sav belöle lev alva, mely 
azonban nem eri el a korong nyugati ver,et. 

Ezen savt61 eszak fele egy szeles, tiszta feher öv latbat6, 
mely egesz az eszaki sarkot fedö szürke burkolatig terjed, de 
benne van egy szürke kettös sav, melyek közül sokkal intensi
vebb az eszaki. Leszamitva, hogy szelök kisse bullamos, külön
ben eleg egyenletesek. 

Az eszaki sarkot fedö szürke burok szelen van meg egy 
igen keskeny szalagszerü szürke sav, mely azonban a bolyg6 
korongjanak egyik szelet sem eri el. 

A deli nagy savt61 del fele egy feher öv lathat6, s ettöl del 
fele az ismeretes csoportfelhö-alaku öv, mely azonban nem 
folyik össze a deli sark szürke burkolataval, hanem azert egy 
vegtelen fiuom, ködszerü kepz6dmeny terjed töle oly m6don a 
deli sark fele, bogy az arrn mindig sötetebb lesz. 

Az eszaki sarok szürke takar6ja sokkal sötetebb, mint 
a deli. 

A megfigyeles a nagy refractorral e3zközöltetett 285-szörös 
nagyitassal. Levegö 2-1. (l-sö tabla.) 

1884. marczius 29. 9h 33m. Jupiter kepe ma is meglehe
tlls tarka. 

A nagy sav rendkivül intensiv barna szinben tünik fel, 
különösen annak deli szele, s ez egyuttal elsö pillanatra eleg 
egyenletesnek latszik lenni, s c5ak tüzetes vizsgälas utan Iat
hitt6, bogy szine kicsipkezett. Az eszaki szele azonban annal 
rendetlenebb. A sav majdnem közepen s att61 kelet feie 
barom kiugras Jatszik r;Ljta, melyek mind erösen kelet fele 
vannak bajolva; a közepsö atrnnul a masik nagy savba, mig a. 
ket keleti csucsba vegzödve, eltünik. Egy negyedik kiugras lat 
hat6 meg a sav nyugati reszen, mely a közepsövel egyesül 
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kelet fele, s nyugat fele szaggatott szürke felhöalaku kepzödme
nyekbe megy at. ßlindezen kepzödmenyek közei igen intensiv 
feber szinben tünnek fel. 

A masodik sav eszak fele az elöbbitöl rendkivül szeles es 
szürke szinben tünik fel, s kettösnek mutatkozik, bar a kettö 
köze szinte sötetebb kepzödmenynyel van kitöltve. Az eszaki 
ezek közül kisse barnas szinben tünik fel, mig . a deli egeszen 
szürke, szaggatott, s rendetlen alaku. Az eszakinak eszaki szele 
kisse kicsipkezett, mig a deli eleg rendes. 

Ezen savt61 eszak fele egy nagy feher öv lathat6 egesz nz: 
eszaki sark szürke burkolataig, csak az eszaki szelen ezen feher 
övnek lathat6 egy szürke sav, melynek eszaki szele eleg egyenes, 
nyugafon ket kis nyugat fele görbült kiugras kivetelevel, mig a. 
deli szele meglehetösen bullamos. 

A deli nagy savt61 del fele ismet egy feher öv latbat6, 
melyben az egesz korongon vegig megy n.z ismeretes csoport
felbökböz hasonl6 savkepzödmeny. Ezen csoportfelhöszerii savot 
egy keskeny feher öv vahlsztja el a deli sark hurkolatat6l. 

Mindket s_ark eleg egyenletes, s intensiv szürke szinben 
tünik fel. 

A megfigyeles a nagy refractorral eszközöltetett 157 -szeres. 
nagyitassal. (II. tabla.) 

1884. marczius 30. 9h 5m. A mai Jupiter-kep ma meg sok
kal tarkabb s complicaltabb alakban tünik fel, mint 29-en. 
Egeszen mas regi6k is lathnt6k, mert a tegnapi megfigyeles 6ta. 
a bolyg6 közel 2·4 tengelyforgast vegzett el. 

A deli egyenlitöi sav rendkivül intensiv harna szinben. 
mutatkozik. Deli szele, gyengebb kicsipkezes leszamitasaval s a. 
ket bullam kivetelevel, melyek közet a «vörös foltii tölti ki, eleg 
egyenletes. A mi külöuös rajta, hogy a bullamvölgyben is„ 
melyben a «vörös foltii fekszik, kicsipkezett a sav. :Eszaki szele 
annal nagyobb összevisszasagban tünik fel. Nyugati vege mond
batni negyszeres; ezekböl az agakb6l a barom deli harna szin
ben tünik fel, mig az eszaki, melyet ha szigorl'l vizsgalat al8. 
veszünk, egy-ket beolvadas kivetelevel a nagy savba, s megsza
kadassal, majdnem vegig megy a korong keleti szeleig. A nagy 
sav nyugati vege fele a megoszlas következteben ket feher folt 
tamail. EzektöI beljebb, a korong közepe fele pedig egy barma-
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dik ilyen lathat6, mely beterjed egeszen a korong közepeig, 
s igen fenyes. Risse kelet fele ett61, egy egesz kicsi, de intensiv 
feher folt lathat6, mig vegre egy negyedik ilyen, de igen kes
keny a vörös folt alatt lathat6, mely szinten kisse eszak fele 
van hajolva, S reszt vesz a sav depreEsi6jaban, ·mely a VÖrÖs 
foltt61 szarmazik. Egy ötödik ilyen feher folt a savban egeszen 
a keleti szelen csak felig lathat6. 

Az eszaki nagy egyenlitöi sav egeszen hamvasszürke szin
Len tünik fel, s alakja igen rendetlen. Nyugati vege kettös, de 
az eszaki szalag nem nyulik ki a korong nyugati szeleig. Eszaki 
szele különben elegge egyenletes, kiveve, hogy barom kis kidudo
rodas lathat6 rajta. Annal kicsipkezettebb a deli szele. A korong 
közepen egy hegycsucrnlaku nagyobb kiugras lathat6, melyböl 
nyugat fele egy kis sav agazik el, mig vegre legörbül, s majdan 
egyesül a fösavval. Az elöbb emlitett kipuposodast61 kelet fele 
Iathat6 meg olyan harom; az elsö rendes hegycsucsalaku, a 
masik zilalt alaku, s belöle egy szalag szakad ki kelet fele, s az 
közel a korong keleti szelel.Jez, ismet a fösavba visszagörbül, 
s ott egy tovabbi kidudorodassal egyesülni latszik. 

Ezen savt61 az eszaki polaris burkolatig egy nagy feher öv 
latbat6, melyben egy elmos6dott szürke sav 1atbat6; ennek 
keleti vege nem egeszen a korong közepeig kettös. Eszaki szele 
gyengen hullamos, de a deli elegge kicsipkezett, s a kidudoroda
sok mind nyugat feie vannak görbülve. 

A nagy de1i egyenlitöi sav felett lathat6 a «Vörös folk 
V egtelen halvany ruzsaszinben tünik ez fel, s a sötet szegelye 
vegkep eltünt. Ismet feher mezöben frszik, mely körül van veve 
egy szürke kepzödmenynyel, de ez ma egesz terjedelmeben 
csoportfelhö-alah{1 kepzödmenyhez basonlit, s mint szeles 
elmos6dott sav vonul vegig a korongon keletröl nyugatra. 

Ezen uagy elmos6dott savot egy gyenge feher öv valasztja 
el a deli sark szürke fedöjetöl. 

A sarkok szürke burkolatban tünnek elö, s különösen fel
tünö es sötet az e -zaki sark. 

A meg:figyeles a 254 millimeteres refractorral eszközölte
tett 9!85-szörös nagyitassal. Levegö 2-3. (II. tabla.) 

1884. aprilis 1. 9h 4Qm k. i. Jupiter kepe ma e]eg egy
szerünek mutatkozik. 

l 

1 
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A deli nagy egyenlitöi sav kettös, s rendkivül intensiv 
barna szinben tünik fel. A deli szalagjanak deli szelen ezen 
sötetbarna szin különösen feltünö, mig a sav belseje fele az 
mindig vilagosabb lesz. A deli szele, keleten es nyugaton, egy 
kis kipuposodas kivetelevel, egeszen egyenes, s ket vege a 
korong szelei fele kisse keskenyebb, rnondhatni a keleti vege 
majdnem csucsba vegzödik. 

Az eszaki szalagja ezen fösavnak meglehetösen hajlott, 
meg pediglen közepe eszak fele van hajolva 8 ott legszelesebb is. 
Belsö szele egeszen egyenes, mig a külsö (eszaki) vegtelen 
gyengen csipkezett, a mi a közepen legjobban szem betünö. 

Ezen savt61 eszak fele all az esiaki egyenlitöi sav, szürke 
szinben, 8 elvalasztva a delitöl egy szep tiszta feher öv altal. 
Eszaki szele kisse hullamos, mig a delin hat kisebb-nagyobb 
kidudorodas eszlelhetö. Ezek között legjelentekenyebb egy nagy 
gomolyagalaku,a korong nyugati szelen, mely kisse nyugat fele 
latszik hajol va lenni, s csucsa meglehetös sötetszürke. Meg
jegyzesre melt6 meg a ket keleti kiugras, melyek sötetszürke 
szinök miatt tünnek leginkabb fel. 

Ezen savt61 az eszaki sark szürke takar6jaig egy nagy 
vilagos öv vonul vegig a korongon, 8 majdnem közepen huz6dik 
vegig egy kisse elmos6dott sav. Ennek eszaki szele csak kisse 
hullamos, de deli szele igen kicsipkezett. 

A deli nagy savt61 a deli polus szürke burkolataig egy 
vilagos öv huz6dik el, ;rnelyben az ismert csoportfelhö-alaku 
sav lebeg. Ennek mindket szele igen hullamos s egyenetlen. 
A korong keleti szele fele keskenyebb lesz, s annn.k nyugati 
i;zelet el sem eri. 

A sarkok erl5s szürke burokkal vannak fedve, a mi külö
nösen feltünö az eszakinal, 8 ennek a burkolatnak deli szele 
meglehetösen kicsipkezett es csoportfelhöalaku kepzödmenyekre 
emlekeztet, a mi különösen a korong nyugati szelen feltünö. 

A meg.figyeles a nagy refractoron törtent 126-szoros nagyi
tassal. Levegö = 3-4. 

1884. aprilis 2. 9h 35m k. i. Jupiter felületenek kepe 
rendkivül tarka, a minek j6 lathatosagat meg az eleg tiszta 
levegö elösegiti. A. megfigyeles gyorsan elvonul6 nagy fellegek 
között törtent, a midön tudvalevöleg a levegö igen atlatsz6. 
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A deli nagy egyenlitöi sav deli szele rendkivül erös bama 
-szinben tünik fel, s ha szigoruan veszszük kettös, bar az eszaki 
·componense nyugaton egeszen össze van vele folyva s csakis 
·szürke szine altal valik le r6la. Nyugati vege fecskefark-alak
ban ketfele valik, s a ket vegenek közeit igen elenk feher folt 
tölti ki, melynek ugyan csak fele lathat6, mert a masik fele a 
bolyg6 gömb tölünk elfordult oldalan van. A hol ezen feher 
iolt vegzödik, ott a szürke szalag, mely a nagy savot kettösse 
ieszi, szetszakad, s körülfoglal egy feher foltot s azutan ismet 
.egyesül, de meg is szakad. Rözvetlen utana kelet fele egy igen 
-sötet, majdnem fekete folt lathat6 a sötetbarna savban, s az 
azonna.I eszakkelet, tovabba kelet fele görbül, s egy rövid meg
szakadas utan mint szalag kifut a korong keleti szele fele, 
gzine mindig gyengebb lesz, mig a nelkül, hogy a korong keleti 
.'8zelet elerne, elenyeszik. Ezen szalag es a barna fösav között 
egy fenyes feher szalag nyülik el, s a korong közepetöl kelet 
fele van erre ra vetitve az egyik holdnak arnyeka, mintegy in
tensiv fekete pont. A barna sav keleti vege szinten ketfele szakad, 
.eszaki resze kifut a korong szeleig, mig a deli azt nem eri el. 

Az eszaki egyenlitöi nagy sav erös szürke szinben tünik 
fel, s eszaki szele, leszamitva, hogy nyugati vege kisse eszak 
fele van görbülve, egeszen szabalyos es egyenei:1. Annal tar
kabb s szaggatottabb a deli szele. A sav nyugati reszen egy 
6riasi nagy gomolyagszerü kicsipkezett kepzödmeny emelkedik 
fel del fele, a mely rendkivül sötet szüi·ke szinben tünik fel, 
s vege nyugat fele ·van görbülve. Alapjab61 pedig egy szürke 
szalag nyülik ki nyugat fele, mely a savot kettösse alakitja, de 
nem eri el a korong nyugati szelet. Ezen kepzödmenytöl kelet 
fele, majdnem a korong közepen egy masodik, epen olyan 
kiemelkedes lathat6, mint az elöbbeni, s epen oly intensiv 
szlirke is, mint amaz, csücsa szinten nyugat fele van görbülve. 
Ennek tetejeböl egy zickzak alaku szalag szakad ki kelet fele 
s parhuzamosan fut egy darabig a fösavval. Ezen kiemelkedes
töl keletre meg ket feketes szürke folt mutatkozik a savban 
s- felettök (del fele) a sav ren<?kivül kicsipkezett, s a keleti vege 
kettös. A ket nagy kiemelkedes talapjat egy sötet szalag köti 
össze, ugy hogy közöttük ez altal a sav szinten kettösnek 
tünik fel. 

'1 
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Ezen szaggatott savt61 eszak fele egy szeles, vilagos öv lat
hat6, a melyet egy rendkivül szaggatott szürke sav követ, mely 
azonban össze van olvadva a polaris burkolattal. Ezen elmos6-
dott savban is lathat6 egy sötet szürke foltsor, mely az egesz 
savon vegigvonulni latszik, a legszaggatottabb minösegben. 

A deli nagy egyenlitöi savt61 delre egy vilagos öv vonul 
vegig a korongon keletröl nyugatra, B ennek deli szelen van 
egy elmos6dott szürke sav, mely nyugatt61 kisse a korong 
.közepen tul igen szaggatott, itt vegleg megszakad, de ujb61 
.kezdödik, s csucsalakba vegzödik, mielött elerne a korong 
szelet. 

Ezen savot azonnal követi a deli polaris köpeny, mely ma 
·ep oly sötet szürke szinben tünik fel, mint az eszaki. 

A megfigyeles a nagy refractoron eszközöltetett 157-szeres 
nagyitassal. Levegö = 2. (II. tabla.) 

1884. aprilis 5. 9h 'LOm k. i. Daczara a rossz levegönek, 
Jupiter felülete megis eleg tarka kepet nyujt a megfigyelönek. 

A deli nagy egyenlitöi sav deli szele igen sötet, barna, 
mig az eszaki lassankint szürke szinezetet vesz fel. Deli szele 
igen szabalyos, csupan crnk a nyugati vege fele egy igen intensiv 
szegelylyel körülvett feher öböl nyulik bele, s közvetlen utana, 
nyugat fele, ef1Y kis gyenge dudorodas lathn.t6. Az öböl kelet 
felöl meneteles, de nyugati szele egyszerre felugrik ugyannyira, 
hogy a kis kidudorodas szinten reaborulni, vagyis kelet fele 
görbülni latszik. Ettöl kelet fele a sötet szegelyböl, mely külön
ben az egesz sav deli sz<-len vegig hüz6dik, e'ty 6riasi sötet folt 
tör at az egesz savon eszak fele, ugy hogy annak vege a savb61 
tetemesen kiall s kelet fele van görbülve. Ehhez hasonl6 kep· 
.zödmeny mutatkozik majdnem a korong közepen, mely azon
ban nem nyülik a savb61 ki. Alatta, illetöleg töle kelet fele ter
jed a fösav alatt (eszaki szelen) egy rövid, hosszükas alakü 
elmos6dott folt. A hol ez vegzödik, utana kelet fele ismet egy 
6riasi nagy elmos6dott kiemelkedes lathat6 a barna savb61, de 
ez mar uem a deli sötet szegelyböl jön, mint az elsö, s ennek 
vege kisse nyugot fele van hajolva. 

Az eszaki egyenlitöi sav eszaki szele egeszen egyenes, 
eltekintve att61, hogy a közepe gyengen eszak fele hajlik. Deli 
szele azonban rendkivül szaggatott s nem kevesebb mint öt 
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6riasi nagy kiemelkedes lathat6 i·ajta a korong közepetöl nyu
gatig. Nyugatt61 szamitva, a negy elsö erösen nyugat fele van 
görbülve, mig az ötödik kelet fele hajlik. Ettöl kelet fele a sav 
kettös, s mig az eszaki resze szabalyos, addig a deli igen kicsip
kezett. Mindkettö csücsba vegzödik a korong keleti szelenel. 
A sav elmos6dott s szürke szinben tünik fel. 

Ezen savt61 eszak fele egy feher öv vonul vegig a koron
gon, s ennek eszaki szelen, a nyugati vegen kisse szaggatott, 
különben eleg szabalyos sav huz6dik vegig kelettöl nyugatig, 
melyet csak egy keskeny feher sav valaszt el a polaris bur· 
kolatt61. l 

Ezen sav nem egeszen a korong nyugati szele,n kezdödik 
s azonnal elszelesedik, hol is szine igen intensiv szürke lesz, 
s 45° alatt egy aga kinyülik eszak fele, befut egeszen a polaris 
burkolatba, s ott csucsba vegzödve, elenyeszik. Ugyanezen 
kiugras felett, töle kisse keletre, egy epen olyan kepzödmeny 
lathat6, sokkal gyengebb kiadasban, mely a sav deli szeleböl 
emelkedik ki, mely azonban nyugat fele van görbülve. 

A deli nagy egyenlitöi savt61 del fele egy szeles feher öv 
vonul keresztül a korongon keletröl nyugatra, 8 ennek deli 
szelet az ismert csoportfelhö-alakü öv valasztja el a deli polaris 
köpenytöl, melylyel az egeszen összefügg. 

A deli sark ma sokkal sötetebb szürke szinben tünik fel, 
mint 2-an. 

A megfigyeles a 254 millimeteres refractorral ~szközölte
tett 126-szoros nagyitassal. Levegö = 4. (II. tabla.) 

1884. aprilis 6. 9h 25m k. i. Jupitei- felülete, daczara a 
borzaszt6 rossz levegönek, igen szep kepet nyujt. 

A deli nagy egyenlitöi savon s pedig annak keleti reszen 
egy 6riasi nagy lmllamhegy lathat6, s töle keletre a vörös folt 
altal elöidezett nagy depressio, melynek masodik (keleti) bullam
hegye meg nem latszik, mivel az mega bolyg6nak tölünk elfor
dult oldalan van. A hullamhegy csücsa rendkivül sötet barna 
szinben tünik fel, sokkal sötetebben, mint a sav többi resze. 
A sav nyugati vegen ismet elszelesedik s kisse eszak fele görbül. 
Ezen különben hatarozott barna savb61 nyugaton harom s 
keleten egy nagy, egeszen szürke kidudorodas nyulik ki eszak 

, 
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fele. A barom nyugatinak vege erösen kelet fele van görbülve, 
mig a keleti nagyon is nyugat fele hajlik. 

Az eszaki egyenlitöi sav egeszen szürke s meglehetös 
elmos6dott. Eszaki szele kisse szaggatott, de deli szeleböl negy 
nagy kiemelkedes eszlelhetö. Nyugatt61 szamitva, a ket elsö 
gomolyagszerü kepzödmeny egyenesen emelkedik ki belöle, 
mig a legnagyobb, mely a korong közepen all, deli vegevel 
kisse nyugat fele hajlik. A sav keleti reszen egy elmos6dott 
gomolyag emelkedik fel del fele abb61, s erösen kelet fele van 
basisa hajolva, mignem az visszagörbül 8 vege visszahajlik 
nyugat fele. 

Ezen savt61 eszak fele egy feher öv vonul at a korongon 
keletröl nyugatra, s ennek eszaki szelen egy elmos6dott eav lat
hat6 szürke szinben, mely szelesebb nyugaton mint keleten. 
Mindket vege csucsban vegzödik, s nem eri el egyik se a korong 
szelet. Ezzel hataros az eszaki polaris köpeny. 

A nagy deli egyenlitöi savt61 del fele annak a keleti vege 
felett lathat6 a <cvörös fofü. Vegtelen gyenge r6zsaszinben 
tünik ez ma is fel, s sötet szegelye vegleg eltünt, nemkülönben 
a sötet kepzödmeny, mely azon feher mezöt, melyen uszik, 
környezni szokta. 

Egy feher öv vonul vegig a korongon kelettöl nyugatig, 
melyben a vörös folt is helyet talalja, s ennek deli szele hataros 
a deli sark szürke köpenyevel. # 

Mindket sark igen sötet szürke szinben tünik fel, különö
sen a deli. 

A megfigyeles a 162 millimeteres refractoron eszközöltetett 
128-szoros nagyitassal. Levegö = 4. (II. tabla.) 

M. T. AK. ERT. A MATH. TUD. KÖREBÖL, 1885. xn. x. 7. s:i. 
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Jegyzet. 

A kepeken eszak alul, del föhil, kelet jobbr6l, nyugat bal
r6I fekszik. 

Ha a korong közeperöl van sz6, akkor az alatt nem annak 
geometriai centruma ertendö, hanem azon meridian, mely 
Jupiter központja es latvonalunkkal összeesik. 

A levegö negyfelekepen osztalyoztatik; t. i. 1 = igen j6; 
2 = j6; 3 = eleg rossz; 4- = igen rossz, a midön mar csak a 
legnagyobb bajjal s nehezseggel lehet megfigyeleseket tenni. 





Konko l8 Adatok Jupiter ph8sikajahoz Isö Tabla. 

1884 f ebruar 20. gti_ 401'1'\ 1884. Marczius 15. 9 ~ 30"1. 

188+ Februar .21. gt\ 4-0IT\. 1 88~- Marczius 16. r"L 5011"\. 

l1 

1884- Februar 28 . 9~ 35"1. 1884- Marczius 23. 9~ 20 "1. 1884 Marczius 2/. g"L 50"1. 

M T. Ak. Erl a malh tud köreböl 188.'5 XII K. /. sz 







Konkoly .Adalok Jupiter ph~sikajahoz. JUPITER. HikTabla. 

1884 Marozius 29. 9~ 35rri. 2 9'1 35"1. 

1. ·g~ 40"\ 1884 6. 9'1 25m 

Dr' Konko·I~ del : Lit~ Anst v.JG Bac~. Leipzig . 

' 
M T Ak. Ert. a mat.h.: t.ud köreböl 1885 XII K, /. zz 
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1877-ik ~vben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Mikl6s. A napfoltok es 
a napfelületenek kinezese 1877-ben. Ar!!- 20 kr. - VIII. Konkoly Mikl6s. 
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. 
majus 6-an 10 kr. 

Hetedik kötet. 

I. Konkoly MikliJs. 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 Miklos. Hull6csil
lagok megfigyelese 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. Hwnyady Jenö. A Möbius-fäle kriteriumokr61 a kup
szeletek elm8leteben 10 kr. - VI. Konkoly MikliJs. Spectroscopicus megfigye-
18sek n.z 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. Weinek Laszl6. Az 
instrumentalis fänyhajlas szerepe es Venus-atvouulas photographiai felvetelenel 
20 kr. - IX. Suppan Vi lmos. Kup- es hengerfelületek önall6 ferde vetites
ben. (Ket t ablaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Siindor. Emlekbeszed Weninger 
Vincze l. t. fölött. 10 kr. - XI. Konkoly Miklos. Hull6csillagok megfigyelese 
a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. Konkoly Mikl6s. Hull6· 
csillagok radiatio pontjai, levezetve a mngyar korona területen tett megfigye
lesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly Miklos. Napfultok meg
figyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly MikliJs. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy M6r. A fäny törese es visszaverese homo
gen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dszerenek aJt„Janositasaval 
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Mor. A sarkitott fäny1·ezges 
elhajlit6 racs altal val6 forgn.tasanak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Szily Kalrnan. A telitett göz nyomasanak törve
nyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jenö. Masodfoku görMk es felületek meg
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jenö. Tetelek azon cleterminansokr61, 
melyek elemei n.cljungalt renJszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich I zor. Az allancl6 elektromos aramlasok elmeletehez. 20 kr. 
XXI. Hunyady Jenö. 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 Janos. A Steiner-fäle kriteriumr6l a ki'.lp
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jenö. A pontokb61 vagy erin: 
tökböl es a conjugalt haromszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 

Nyolczadik kötet. 

I. szam. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgä.16n 1880-
ban. Konkoly Mikl6st6l. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter physi
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Konkoly Mikl6st6l. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyulat6l • . - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merese. Konkoly 
Miklostol. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly MiklostOl. - VI. szam. Csil
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly MiklUst6l. -• 



1 

1 r 

VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik
l6st6l. - VIII. szam. Uj villarnzar6 vagy nyit6kßszülek normal6ran, es a 
Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. Konkoly Miklostol. Egy keptablarnl. - IX. szam. 
Aclatok Jupiter forgitsi elemeihez. Dr. Kobold A.rmintol. - X. szam. A Ha
milton-füle renclszerek es az elsörenclü partialis clifferentialegyeuletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. Kün·ig Gy·ulJ,tol. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. Kripolnai Pwuer Istvantol. Szekfvglal6 erte
k ezes. - XII. szam. Egy negyrdrenclü felületröl. Hunyady Jenötöl. 

Kilenczedik kötet. 

I. szam. A.strophi8ikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha
rom tablaval.) Konkoly Miklostol. - 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 Jenötöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg
:figyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - V. szam. Csillagaszati megfigyelßsek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Hull6csillagok 
wegfigyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars physikajahoz, a:r. 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablival.) 
Konkoly Miklostol. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Miklostol. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Köve.~ligethy Radotol. - X. szam. Neliany deter
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötöl. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatok
r61 Dr. Klug Lip6tt6l. - XII. szam. Az elhajlott füny intenzitasanak vizsga
lata. (A rne.th. es termeszettudomanyi allacd6 bizottsag segeh-ezesevel keszült 
clolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Frühlich Izortol. - XIII. 
szam. Az algebrai egyenletek elmeletehez. König Gyuldtol. 

Tizedik kötet. 

I. A nap felületenek megfigyelese 1882-ben. Konkoly Mikl6st6l. -
II. Astrophysikai megfigyelesek 1882-ben. a) A Wells-üstökös szinkepe. b) A szep
temberi nagy üstökös szinkepe. c) 9 Meteol' szinkepe. d) 115 all6csillag spec
truma. e) Coloremetricus megfigyelßsek. Konkoly lrl.ikl6st6l. - III. Hull6-· 
csillagok megfigyelese a magyar korona területen. 1882. Konkoly Miklostol. -
IV. Egy uj reversio-spectroscop s annak hasznalata. (Egy tablaval.) Konkoly 
Mikloslol. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati megfigye
lesek eredmenye. 1882. Konkoly Mikl6st6l. - VI. Nehany sz6 az üstökösök 
vegytani alkotasar61, összel.tasonlitva a meteoritekkel. Konkoly Mikl6st6l. -
VII. Egy uj szerkezetü spectroscop. (Egy tablaval.) Konkoly Mikl6st6l. -
VIlI. Astrophysikai megfigyelesek a herenyi observatoriumon, 1882. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IX. Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physika
jahoz. (Harom tablaval.) Gothard Sdndortol. - X. Egy uj spectroscop. (Egy 
tablarajzzal.) Gothard Jenötöl. - XI. Astrophysikai megfigye16sek 1883. (Egy 
tablaval.) I. resz. a) y Cassiopejae spectruma. b) a Ursae minoris spectrnma. 
c) A Swift üstökös spectruma. d) A Brooks üstökös spectruma. e) Colori
metricus megfigyelese 65 all6csillagnak. Konkoly Miklostol. 
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