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Jupiter felületének megfigyelése 

1879-ben. 

A bolygó felületének megfigyelése, egy esetet kivéve, , 
a 6 hüvelykes Merz refractorral történt, még pedig azon okból, i 

mivel tiszta s átlátszó  mellett azon is oly sok részlet 
látható, hogy alig lehet a rajzzal elkészülni, míg a tengely 
körüli forgás következtében már új részletek jönnek t  ; 

e körülmény a reflectornál kétszeresen fennállván, elhatároz-
tam Jupitert a refractorral megfigyelni. 

A nagyítás, melylyel a megfigyelések történtek, a lég-
köri viszonyok szerint lettek változtatva, de, kevf.s kivétellel, 
a rajzok Huyghens-féle (negatív) ocularok segélyével lettek 
készítve. 

A rajzok mellé még egy >l« betü is van mellékelve, 

számok kíséretében, melyek a szokásos mód szerint a  

átlátszóságát jelzik -t  4-ig, a hol 1 a legátlátszóbb, 4  a 

legrosszabb . 

A rajzok kivitele Hardtmuth-féle 2., 3. és 5-ös számú 
rajzónnal történt, t  (Wischer) segélyével, s végre a 
sávok színe részint római sepiával, részint égetett »terra 
Sienna«-val lettek oly módon visszaadva, hogy a szín igen 

vékonyan a kész rajzra lett feltéve. 
Jupiter színét valóban meghatározni igen nehéz feladat, 

azt sokan igen sokféle színben látják, s mindannyiban van 
valami való, s ha igen finom, gyenge színt képzelünk, mind-

annyi helyes fogalmat adhat a bolygó . A  

színek, melyek észleltetnek, a t : barnás szürke, vör-
nyeges sárga) sárgás vörös, sárgás, ockersárga, cser szín; vö-
rös barna, s végre rézvörös. Pater Secchi azt plane tengerzöld-
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4 KONKOLY MIKLÓS. 

nek is jelzi »Le Stelle« i  munkájában, ámbár más meg-

i  e kifejezést még nem használták. R  a sávokat 

a már nevezett két színnel tudnám leginkább jelezni, termé-

szetesen igen finom minémüségben. 

Jelenleg Jupiter felületén t játszik az egyenlí-

t i sávokon i  még egy nagy ellipticus folt, mely a bolygó 

déli félgömbjén vesztegel. E foltot már angol i  kik 

azt »a vörös folt«-nak (The red spot) nevezték, s mely elne-

vezést a naplóban én is az egyformaságért elfogadok, már 

júniusban látták, t az amerikaiak már 1878-ban is. Ezen a 

folton, mely hos zú tartóssága miatt méltán a i  

figyelmét magára vonja, igen jól lehet a barna vörös színt látni, 

mely az inkább barna sávok mellett igen t  vör-

nyeges, különösen némely e_stén. 

A folt színét  nem mindig egyformának lát-

tam; az valóban változott a  barnás t  a vörösbarnáig, 

a mely változást ép úgy a mi légkörünk, mint Jupiter lég-

körének állapotából lehetne magyarázni. 

1879. augusztus 20. 101i 3om k. i. Az t i sáv igen 

széles s egészben véve három részbe van szakadva,  a közepe 

t  világos, a bolygó többi részéhez képest, mondhatni, 

fehér. E fehér regiókban egy t  élesen körvonalozott, 

keskeny, a keleti végével kissé dél felé hajló sötét sáv látható. 

A  sáv északi része a  árnyalatokkal bír, 

s. keleti vége szintén kissé dél felé hajlik. Az északi széle min-
dig halványabb, s hullámos szélei igen fényes fehér regiókba 

olvadnak be, míg annak déli széle, különösen a bolygó közepe 

táján igen sötét, s elég élesen van körvonalozva. 

E hármas sáv déli sávja azonban igen komplikált alak-

ban tünik fel. A bolygó tábla közepén az, igen magasan föl-

emelkedik dél felé, míg keleten majdnem párhuzamosan megy 

a többivel, s nyugaton összeolvad az északi sávval. 

Az egé;;z  széle elég halavány, si.ít elmosó-

dott s hullámos. Benne egy nagy vagyis hosszú s négy kisebb 

igen markierozott körvonalakkal bíró sáv, i t  folt talál-

ható, úgy annak nyugati végén egy zavaros, o o  
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 van benne, a mely fölött áll egészen elszigetelve 
az ellipticus »vörös folh, ennek a keleti vége ma kissé hegye-
ses csúcsban i . 

E nevezetes folt igen éles körvonalakkal bír, s a közepe 
táján egy sötét, magszerü  mutatkozik benne. A folt 
szélessége (észak-dél) körülbelül a bolygó I /10 részét te-
heti ki. 

Ezeken i  az északi félgömbön még két sötétebb 
 s egy igen halavány sáv mutatkozik, mely utóbbinak 

nyugati vége már a tengely körüli forgás következtében nyu-
gaton t. t. 

A déli félgömbön pedig a szürke bµrokban három igen 
elmosódott, az t  párhuzamos sáv mutatkozik. 

A rajz 252-szeres nagyítás mellett lett készítve; 1 = 2. 

1879. augusztus 21. IOh 4om k. i. A mai kép t  a 
tegnapitól, mert a »vörös folt« a t  elfordúlt félgömbön 

van, s így nem látható. Az t i sáv igen szép és sok 
részlelet mutat, s kivételképen tiszta  mellett a 101,14 
hüvelykes refiectoron lett megfigyelve. 

Az északi sáv, mely bá1· részben véve elég egyenes, de 
egyes ré zei igen kicsipkézettek, úgy p. o. közel a tábla közép-

pontjáboz három csúcs áll ki  dél felé, a melyek között 
a  a legmagasabb, s kissé kelet felé van hajolva. -
Ugyan ilyen emelkedések mutatkoznak a sáv keleti vége felé 
is, de ezek sokkal alacsonyabbak, s mind nyugat felé vannak 
hajolva, míg végre a nyugati végen a bolygó t i t

jének negyedrész hosszaságú sötét szalag nyúlik ki  s 
az majdnem elér a bolygó nyugati széléig. 

Ha tehát e csúcsok hajlásából viharokra lehet követ-

keztetni, úgy a Jupiter keleti részén keleti szél, a közepén 
nyugati, míg nyugaton ismét keleti szél dühöngött. 

Ugyane sáv északi szélén, párhuzamosan vele, a bolygó 
közepén egy vékony sáv látható . 

.r evezetes azonban a sáv keleti végén észak felé kinyúló 

 mely derékszög alatt kelet felé hajlik, s így itt, 
a mi az említett csúcsoktól alig 7 -8000 kiiometer távolban 

esik, ismét nyugati szél dühöngne ! 
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A déli t i sáv, mely intensiv fényes, fehér, csíkkal 

van az északitól elválasztva, igen rendetlen alakú, s nagyon 

hullámos, különösen t i  ez annak északi szélén s nyugati 

végén. Színe nem oly sötét, mint az i  s szintén két 

kinövést mutat észak felé, melyek nyugat felé hajlottak. Hozzá 

egészen közel s párhuzamosan vele, mondható, hogy némely 
helyen össze v::i.nnak egymással olvadva, van két párhuzamos 

sáv, s ezek közül az, mely a nagy sávhoz közelebb fekszik, 

igen sötétbarna színben t i  . 

Az északi félgömbön még nevezetteken kiv(íl négy sáv 

látható, s különösen sötét az, mely nagyobb, jovigraphicus, 

szélességben fekszik. 
A déli félgömb pedig  alakú gomolyagokkal van 

ellepve, melyeken három gyenge sáv vonul át. 

A déli sark  szürke burokkal látszik átvonva lenni, 

míg az az északinál nem látható. 

A rajz ma 208-szoros nagyítású achromaticus oculárral 

lett készítve; - 1 = 1. 

1879. augusztus 22. lOh 45m k. i. 

A mai Jupiter-kép  látványt nyújt a megfigye-

. Az t i sáv tt  a déli t  távol áll az 

északitól s délkelet felé divergál t  míg  két keskeny 

elmosódott sáv nyulik ki, az északival párhuzamosan, annak a 

 nyugat felé. E sáv keleti része igen elmosódott, s a 

keleti t  körülbelül 8 másodpercznyi távolságban láthatni, 

reá vetítve Jupiter két holdjának árnyékát. 
Ez elmosódott sáv keleti vége fölött a bolygó tábla leg-

szélén egy még elmosódottabb, gomolyagszerií  

tünik fel, s ezen Jupiter II-ik holdja látható oly módon, hogy 
annak fele még a bolygótáblán kiviíl, fele már rajta mint egy 

gyöngyszem látható. 
Említett sáv fölött mutatkozik ismét a »vörös folt« 

(t  dél felé), szép éles s határozott körvonalakkal; helyzete 

majdnem a bolygótábla közepén van, t i irányban. 
A nörös folt« oly fényes régiók által van környezve, hogy az 

az  pillanatban szembe ötlik, s lehetetlen azt csupán csak az 

irradiatiónak tulajdonítani. E fehér táj ismét szürke  által 
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van környezve, melyek igen elmosódottak, s inkább ködalak-
kal bírnak. 

A »Vörös folt« fölött ismét egy igen finom, kis sáv lát-

szik, mely az t  párhuzamos irányban van, s t  

dél felé egy valamivel sötétebb, mely nyugaton meg van törve. 

Az északi félgömbön öt sáv látszik; ezek közül elég 

sötét az  negyedik és ötödik, míg a második és harmadik 
igen elmo ódott. (Az t t  a sark felé számítva.) 

A sarkak elég kifejezett szürke színben t  . 

A Jupiter képe 252-szeres nagyitá ú negatív oculárral 

ké zíttetett; 1 = 1. 

1879. szeptember 10. 1011 53m antwerpeni i . -

Külföldi utam félbeszakította Jupiter felületének megfigyelé-

sét. Bár több ízben jöhettem volna ama helyzetbe, hogy egyik 
vagy másik nagy váro c illagdájában egy.egy Jupiter-képet 

rajzolh<tttam vo1na, de az ég folyton olyannyira borús volt, 
hogy sehol nem láthattam Jupitert, mig végre szeptember 

10-én 0 t  átmentem Antwerpenbe de Boe Adolf 
barátomhoz, kinek szépen berendezett magáncsillagdáján a S 

hüvelykes Secretan-féle refractor segítségével egy képet raj-
zolhattam it  de azt is elég rossz légköri viszonyok 

mellett. 

A bolygó igen tarka állapotban t i  föl. Két nagy' 
párhuzamos t i sáv látható rajta, s míg az északi 

 kiágazásokat mutat; úgy szintén sötétebb foltokat 
is, a déli sokkal halványabb, s kelet  igen elszélesedik, 
több sötétebb csíkokat foglalván magában; az északi  

négy kerekded gomolyag nyúlik ki, a déli szélen pedig egy 
kiágazás. E különös  kisugárzása után azonnal 
megtörik derékszeg alatt nyugat felé, s :finom csúcsban i  

A bolygó közepén áll a »vörös folt«. Igen sötét színben 
tünik az el5, de ma minden, csak nem vörös. Inkább tudnám 
azt sötétbarnának nevezni. Alakja: ho ·szan kinyúlt ellipsis, 
határozott körvonalakkal. tt  kelet felé két összeolvadt, de 
rövid kis sáv látható, s nyugat felé szintén vele egy párhuzam-
ban négy elmoi:iódott sáv. 

! 
I 



8 KONKOLY MIKLÓS. 

A voros folttól dél felé még néhány vékonyabb sáv 

mutatkozik, úgy az északi félgömbön  öt, melyek  a leg-
magasabb jovigraphicus északi szélességgel biró, igen elmosó-
dott és széles. 

A vörös folt és az t i sáv közeit igen fényes, fehér 

 tölti ki. 
A rajzolásnál alkalmazott ocular állítólag 185-szörös 

nagyítással bír,  azt azonban 200-szorosnál sokkal 

 tartanám. 1 = 2. 

1879. október 1. lOh 1 om gyallai k. i. A két t i 

sáv igen el van mosódva, s két helyen egy vékony sávval össze 

vannak folyva. A tt  sávtól dél felé áll, egész közel hozzá, 
egy keskeny szalag s fölötte egy délkelet felé divergáló tt  

csík. Mi tt  igen el van mosódva, az pedig, a melyik az 
t  közelebb áll, nyugat felé kétszer meg van sza-

kadva, s jól szemügyre véve, tt  t i  . 

Az északi félgömbön 4 igen elmosódott sáv látható. 
Mindkét sark jól kifejezett szürke színben tünik . 

A megfigyeléshez 200-szoros nagyításu oculár lett hasz· 

nálva. 1 = 3. 

1879. október 4. gh 3om k. i. A tt  sáv ma igen szé-

pen tünik . 

Míg a két sáv északi és déli széle majdnem egyenes és 
párhuzamos, a  szélek annál rendetlenebb körvonalakkal 

bírnak, s igen kicsipkézettek. 
A bolygó közepén, az északi sávból a déli felé egy nagy 

gomolyag emelkedik föl, mely majdnem párhuzamosan a sá-. 

vokkal, nyugat felé hajlik el, hol füstkilöveléshez hasonló alak-
ban t i  el, míg kelet felé egy izolált pont áll t  elválva; 
a meghajlott vége alatt egy másik, ehhez hasonló  

emelkedik ki, ezután pedig egy harmadik, de nagyságuk foly-

ton kisebb lesz, s a sáv vége keleten vella alakban két részre 
van szakadva. 

A déli sáv  széléböl négy o o  kiugrás 
emelkedik ki, s a két sáv köze igen fényes, fehér régiók-
ból áll. 
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A déli sáv fölö.tt a bolygó keleti szélén áll a »vörös 

folt«, mely csak félig látható. - A foltot nem lehet egész a 

bolygó széléig követni, mert attól körLilbelül 2" távolban 

elenyészik, s  a választó köz a folt és a bolygó széle között 

majdnem olyan fehér, mint azon régiók, melyek a két sáv 
közét kitöltik, s a folt megszakadt széle igen kicsipkézett. A 

vörös folt környezve van több  folttal, s ezek és a 

folt közötti tér szintén igen intensiv fehér. 

A déli félgömbön még ezeken kívül két igen elmosódott 

gomolyag látható, melyeknek alakja igen rendetlen, s végre 

egy halvány kis sáv. 
Az északi félgömbön öt sáv látható. A sarkak szürke 

színben t   míg az  az északi saroknál sokkal inkább ki 

van fejezve, a délinél sokkal halványabb. 

A megfigyelés 200-szoros nagyítású negatív oculárral 

történt. 1 = 3. 

1879. október 6. 91i som k. i. Az t i sá.v igen 

vastag s majdnem fekete színben t i  fel. Az északinak keleti 

s nyugati vége finom csúcsba i  mig a közepe igen el 

van szélesedve, s több sötét süríí.dést mutat. A délinek mind-

két vége fecskefark alakban i  nyugottól majdnem a 

bolygó közepéig, a  széle szabályosan hullámos, s  a fehér 

választó, mely a két sáv közötti tért kitölti, abba olyannyira 
behatol, hogy majdnem áttöri. Ilyen fehér csík kelet  is 

nyúlik bele, ez sokkal szélesebb, mint az i. Ama része a 

déli sávnak, mely e két fényes öböl közt van, olyannyira köze-

ledik az északi sávhoz, hogy azt majdnem eléri, csakis egy 

igen keskeny, kis, fehér választó csík van közöttük. 

A bolygó keleti szélén látható egy sötét, gömbölyü s 

elmosódott folt, úgy egy ~  hasonló, .de sokkal kisebb, a 

nyugati szélen, végre egy keskeny kis sáv szintén a nyugati 

szélen, mely a nagyobb gömbölyü folt felé van irányúlva, de 

azt nem éri el. t  dél felé még egy hosszú, elmosódott 

folt áll két  s egy rövidebb, i tt  barnás szín-
ben t i  . 

Az északi félgömbön a tt  nagy sáv közelében két 

keskeny, párhuzamos kis sáv látható. A kisebb, jovigraphicq& 
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szélességgel biró, nyugaton nagyon elszélesedik, s el van mo-

sódva. Ezeken i  még az északi ~ o  mely szintúgy, 
mint a déli, jól kifejezett szürke színben t i   két keskeny 

sáv látható, ezek mindketten igen elmosódottak. 

A megfigyelés 128-szoros negatív oculár segélyével tör-

tént. 1 = 2. 

1879. október 7. 911 30m k. i. Az t i tt  sáv, 

mely ma is rendkívül sötét  igen el van szélesedve; az 

északi és déli széle majdnem egyenes, míg az északinak  

széle hullámos körvonalakkal bír, s  a délinek  széle pedig 

igen kicsipkézett. Az északitól egy kampó alakú darab leválni 

látszik, de a hullám irányát, mely fölött áll, megtartja. 

Míg az é zaki félgömbön négy sáv látható, a délin, a 

nagy sávhoz közel, s vele párhuzamosan egy keskeny kis sáv 

vesztegel. 

Az t i nagy tt  sáv keleti vége kissé elél felé 

lát zik hajolni. 

A megfigyelés 320-szoros nagyítás(t negativ oculárral 

történt. 1 = 1. 

1879. október 10. 10" 2om k. i. Az t i tt  sáv 

ma nem oly széles, de igen 'sötét színben tünik . Irányuk 

párhuzamos egymással, úgy a Jupiter t  is. 

Az északi négy kiugrást mutat a déli felé, melyek közill 

egy egészen le van válva a fösávtól, s kelet felé meg van sza-

kadozva. 
Az északi sávnak három kiugrása van, s azok közül is 

a nyugati,  le van válva a t . A bolygótábla 

közepén dél felé egy egyes szál válik le, mely a o  

párhuzamosan szalad nyugat felé. 

A vörös folt ismét a bolygó keleti szélén látható félig ; 

a széle ma sem terjed ki a bolygó széléig, s még sokkal ki-

csipkézettebb, mint az október 4-én volt, mert most plane egy 

fehér nyelv nyúlik be annak északi szélén. 

A ma nem igen kifejezett szinti folt nem nagyon sötét 
színben t i   s fehér környezete ismét a már említett 

o o  i.  van körülövezve, t 
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mondhatni, hogy az egész déli félgömb o o  füst-

aln.kokkal van beborítva, melyek az itteni  segitségé-

vel, mint határozott csoport - (cumulus) tüneményeknek 

ismertetnek föl. A déli félgömbön még egy keskeny kis sáv 
látható, mely a vörös folt felé tart, de azt el nem éri . 

.Az északi félgömbön négy csík látható a határozott 

szürke alapon; de ez nem mint a déli félgömb, hogy gomo-

lyagalakú  lenne födve, hanem inkább az egész sáv-

 jelleggel bír, melyek az it  párhuzamosan 
futnak. 

A megfigyelésnél alkalmazott nagyítás 252-szeres nega-

tív oculár volt. 1 = 1. 

1879. október 13. 7h 55m k. i. Jupiter képe ma iszonyú 
chaos ! Az t i nagy sáv a bolygó t  1 /7 részét 

foglalja el (6"); északi és déli széle egészen párhuzamosak, 
s majdnem egészen egyenesek, míg a  szélök igen hullá-

mos. Az északi sáv a bolygótábla közepén fölemelkedik a déli-

hez, s ott azzal egybeolvad. A bolygó szélén, nyugaton, egy 

nagy folt van  leválva, s keleten négy kisebb-nagyobb 

folt látható, a két sáv között. A sávok és foltok színe mind 

határozott vörnyeges. 

A déli sáv, közel a nyugati végéhez, olyannyira fölemel-

kedik, hogy majdnem összeér az északival, s azon a helyen, 

hol összeérnek, kelet felé egy kidudorodás látható, mely kelet 

felé hajlik. 

A nagy sávoktól dél felé egy elmosódott halavány, a 

nagy sávokkal párhuzamos kis sáv létezik, s ez azoktól igen 

fényes, fehér csíkkal van elválasztva. 

E fehér csíkon láthatni, nem messze a nyugati szélhez 

Jupiter egyik holdjának árnyékát, mint egy gömbölyü sötét 

fekete foltot. 

Az említett halavány sáv fölött látható egy paralellá-

ban két elmosódott, gömbölyü, halavány folt és t  kelet 

felé egy hosszúkás, ugyanolyan . 

Az északi félgömbön négy, vékony sáv látható, melyek 

közül az a legszélesebb, mely legmagasabb jovigraphicus észak 
szélességgel bír. 
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Az északi félgömb ma is határozott sávszer(í jelleggel 

bír, míg a déli inkább elmosódott, abban azonban  

hogy i tt  határozott szürke színben tünik . 

A megfigyelésnél egy 216-szoros achromaticus micro-
meter oculár volt használatban. 1 = 1. 

1879. október 29. 9" som k. i. Az t i sávok ki sé 

délkelet felé hajolnak, de egymással párhuzamosan futnak. 

Az északinak északi széle, nyugaton egy kisugárzást leszá-

mítva, majdnem egyenes, míg a  szélen há,rom kiugi:ás 

látható rajta, a melyek t  nagy kiterjedéssel bírnak. 

A déli sáv déli szélén, a bolygó közepén, egy keskeny 

sáv látszik róla leváló félben lenni, melynek hossza azonban 

nem haladja meg a 6-7"-et. E sávnak a i  szélén hét 

o o   nyúlik ki, melyek közül a  

de legkisebb, egy hasonlóval majdnem összeér, a mely az 
északi sávból nyúlik ki. 

Az északi félgömbön még két, elég sötét sáv látható, 

míg a déli félgömb tele vau o o t  alaklt 

nyel, a mely elég kifejezett szürke alapra van vetítve. 

A megfigyeléshez ismét egy 216·szoros nagyítással biró 

achromaticus oculár lett használva. 1 = 3. 

1879. október 30. 711 1orn k. i. Az t i sávok ke-

leti vége kissé északkelet felé van hajolva, s convergálnak. 

Az északi sáv északi széle nem nagyon tér el az t  

vonaltól, s kissé elmosódott. A  széle azonban igen elmo-

sódott körvonalakkal bír, s négy helyen o o  ki-

ugrásokat mutat, melyek közül három összeér a déli sávval. 

Az északi sáv keleti vége igen elmosódott, s el van szélesedve, 

úgyannyira, hogy majdnem összeér a déli sávval, s az északi 

széle igen sötét. 

A déli sáv  széle azonban majdnem egyenes, míg a 

 hajtott vonalat ír le, úgy a  széle élesebben van 

körvonalozva, mint a  mert ez igen el van mosódva. 

B  széle.sokkal sötétebb is. 

J_\findkét sáv északi sµéle tehát sokkal élesebben van 
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körvonalozrn, s sokkal sötétebb színben tünik  mint azok-

nak déli szélök. 

Az északi félgömböt egy zürke lepel fedi, körülbelül 
a bolygótábla t  1 /3-áig, s annak szélén egy keskeny 

kis sáv nyúlik el, majdnem a keleti t  a nyugatiig; e kes-

keny sávhoz ha onló tünik még  ez és a nagy t i 

sárnk között, valamiíel  ebb i . 

A déli félgömb igen szép tüneményt nyújt. K tt  

nyugatig o o t  alakú foltok fedik, olyforrnán
1 
liogy 

azokat az itteni  zerek segélyé>el félrei merhetlenül cso-

o t  lehetne tartani. A déli sark is szürke burok-

ban >an. 

A megfigyelé hez egy 216-zoro nagyítású achronoma-

ticus Browning-féle szemüveg lett használva. 1 = 3. 

1879. október 31. 51i 30m k. i. Az t i sáv, melyet 

ma e ak egyesnek lehet mondani, rendkivül széles és elmosó-

dott; a keleti vége három ágba >an szakadva, s ezek  az 

é zaki majdnem csúc ba i látszik, míg a másik tt  a 

bolygó széléhez egé zen közel, elmosódott alakban t i . 

t  azonban az, hogy nyugaton ellenben a széles é sötét 

sáv egész a boly,q6tábla legs.zéléig megtartja határozott kör-

vonalait és sötétségét, úgyannyira, hogy a bolygó széle és a 

sáv között absolute semmi elválasztó vonal sem látható, épen 

úgy, mint az Marsnál szokott lenni. 

Az egész '.sán·endszer: ha azt így szabad nevezni, kissé 
keleti végével észak felé hajlik. 

1: yugaton, a áv déli széléhez nem messze, valóságos 
fáklya-alakú fehér folt támad benne; ez azonban kelet felé „ 
mindig keskenyebb lesz, s  is sokat veszít. E fehér 

csík, melynek szélei igen hullámosak, képezi a választóvonalat 

3: déli és  csík között. 

A bolygótábla közepén, a sáv északi széléhez nem mesz-

sze, egy másik, az i  hasonló fehér csík támad. Ez 
sem oly nagy, sem oly fényes, mint az  választóvonalat 

képezve, nem messze a keleti széléig, az északi és  sáv 

között;, hol azok ismét összeolvadnak. 

Az  nagy »fehér fáklyát«, ha ezt így nevezhetjük, 
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bár ennek itt egészen más értelme van, mint a napnál, sötét 

részletek veszik körül, s ilyen sötét condensatio tömegesen lép 

föl az egész sávban, melyek azt igen tarkává teszik. 

Az északi félgömbön még három elmosódott csík lát-

ható, míg a délin egy nagy csoport   

álló égöv van, s ez nyugaton egy nagy homogen folttá olvad 

össze. Sarkaik szürke színben tünnek . 

A megfigyeléshez egy 252-szeres nagyítású uegativ ocu-

lár használtatott. 1 = 2. 

1879. november 10. Sh om k. i. Az t i sáv ismét 

határozottan tt  látható, s az északi igen sötét, különö-

sen t  annak sötétsége a bolygótábla közepe táján, 

kelet felé azonban e sötét, mondjuk  sáv, mert ez nem 

foglalja el az északi sáv egész szélességét, mindinkább keske-

nyebb lesz s lassankint elenyészik; nyugat felé azonban meg-

szakad, s új t mutat, i tt azonban a bolygó szélén 

elenyészne, fecskefark alakjában kettéválva i . A  

széle, különösen a bolygótábla keleti részén, kissé hullámos. 

A déli sáv t  szakadozott s rendetlen alakban 

tünik . Legszélesebb az körülbelül 6" távolban a nyugati 

t  hol eléggé fölemelkedik dél felé. Alatta, tehát a két 

sáv között, három isolált, halavány folt van róla leválva. E sáv 

kelet felé mindinkább keskenyebb lesz, s  (északi) széle 

szakadozott, rendetlen, némely helyen hullámos. 

A déli sáv fölött áll a nyugati szélen a »Vörös folt« ; 

megfigyelés idejében ez csak 2 /8-ig látható, mert 1/3 már a 

bolygó tengely-forgása következtében láthatatlanná lett. A 
folt igen éles körvonalakkal bír s határozott vörnyeges szín-

ben tünik fel. Kerülete igen élénk fehér, a mi annál szembe-

t  mivel e fehér tájakat ismét sötét részek veszik körül, 

t. i. észak  a déli sáv azon része, hol az legszélesebb, dél 

felé pedig egy másik széles, de igen halavány sáv. E sáv csak-

hamar két részre szakad, s úgy halad a bolygótábla keleti 

széléig, de míg amaz ága, mely magasabb déli jovigraphicus 

szélességgel bír, megtartja egyenes irányát s alakját, a másik 

szét van szakadozva o o t  alakú gomolyagokká; szám-

szerint négy ilyen  van tt  melyek az  
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említett sávval párhuzamos irányban állanak, a bolygó keleti 
széléig. 

A két sávot egy keskeny, fehér sáv választja el a déli 
sarki szürke regióktól. 

.Az északi felgömbön szintén két keskeny kis sáv látható, 
s a sark szintén szürke burokkal van befödve. 

E megfigyelést néhány micrometricus mérés t  meg, 
melyet a vörös folton tettem, i tt az a nyugati szélhez ért 

volna. A feladat volt annak középpontja távolságát _a bolygó-
tábla t  .A.R.-ben meghatározni . 

.Az eszköz, melyet e czélra használtam, a Browning-féle 
positiós micrometer világos szálakkal sötét  a mi ugyan 

nem egész gyakorlatiasnak bizonyúlt erre a czélra, de azon 
megvilágító készülék, mely a sz.álakat  világítaná meg, 

épen valami vúltoztatás végett le volt véve a reftractorról, s 
így megkellett elégednem azzal, a mi épen kezemnél volt . 
.Az alkalmazott nagyítás a 216-szoros achromaticus ocu-
lár volt. 

E végre 33 átbocsátást eszközöltem, a melyek a folt és 
Jupiter táblájának t  a távolságot -0'."97 5-re adják, 
vagyis ívben kifejezve: -14"·625. 

A vörös folt hossza =0''45, vagyis ívben kifejezve: 
=6"·75. 

A vörös folt szélessége a micrometer csavarjának segít-
ségével történt, s a nyert eredmény 18 beállításból =2"·64. 

A megfigyelési i  = 7h 28m 4os·9 ó-gyallai i . 

l= 3. 

1879. november 13. 8h 2om k. i. Ma Jupiter megfigye· 

lése igen t  körülmények közt történt, mivel folyto-
nosan finom ködpárák vonúltak el a bolygó táblája tt. 

Az t i sáv igen széles, s bár közepe kétfelé vá-
lasztva látszik lenni, azért a keleti és nyugati vége mégis 

egészen összefolyik. Az egész kép nagyon emlékeztet az okt. 

31-ki megfigyelésre. 

A sáv közepén egy 14" hosszú fehér folt választja kétfelé 

á nagy s sötét sávot. A fehér folt mindkét szélen igen kicsipké-

l 1 
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zett; a déli sávból három gomolyagszcrli folt nyúlik bele, míg 

az északi sáv  széle szabályosan hullámo . 

Az északi sáv északi szélén, Pgy sötét sáv van arra reá 

vetítve, ennek a  sávnak az északi széle szabályos, t 

egyenes, míg a  kissé hullámos. 

A fehér folt mellett ismét egy keskeny, kicsipkézett, 

sötét sáv nyúlik el, mely majdnem eléri a bolygótábla keleti 

szélét. 

A déli sávon is van egy igen sötét vonal, nem messze a 

bolygótábla nyugati széléhez, mely a fehér folt felé halad, t 

azt el is éri s egy halványabb gomolyaggá oszlik el. A déli 
sáv átalában sokkal halványabb, mint az északi. A sáv két 

vége, melyek közül a keleti sokkal balaványabb, egészen elmo-

sódott alakban tünik el, i tt a bolygó szélét elérné. 

Közvetlen közel a déli sávtól dél felé, a bolygó nyugati 

t  annak 1/3-áig nyúlik be két igen halavány, párhuza-

mos sáv. 

Az északi felgömbön szintén két sáv látható; az, mely 

az t  közelebb áll, igen halavány, a másik sötétebb. 

A sarkok határozott szürke színben tünnek  a déli-

nek a szürke burkolata az t  felé gomolyagalakú kép-

 i . 

Az alkalmazott nagyítás: 216. 1 = 3-4. 

187\J. november 17. 5h 5m k. i. Igen rossz légköri viszo-
nyok mellett, ma igen kevés részlet látható Jupiter tábláján. 

A két t i sáv párhuzamos, s  szélei majdnem 

egyenesek, míg a  kissé hullámosak. 
Az északi sáv a nyugati szélen, a déli a Jupiter tábla 

közepén legsötétebb, annyiban  hogy i tt  

eléggé el van mosódva. 
Az t i sávok fölött, azaz délre, azok keleti olda-

lán látható a vörös folt. A folt színe határozottan vörnyeges, 

szélei élesen vannak körvonalozva. Legfeljebb 1 /3 része látható 

még csak, s a bolygó szélén a folt széle ismét igen kicsipké-

zett, i  azt már hasonló esetben láttuk. 
A déli sarkon a rossz s ködös  daczára 1s igen 

szépen láthatók a o o t o   melyek 
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mint nagyszerü füstgomolyagok tünnek fel s haladnak két 

nagy sávhoz hasonlóan, t  nyugatra. 

Az északi sarkon két elmosódott, halvány kis sáv lát-

ható, s mindkét sark határozott szürke kifejezéssel bír. 

Micrometricus mérések, a ködös i  miatt, s mert ké-

 beborúlt, nem sikerültek. 

A megfigyeléshez alkalmazott n"agyitás egy 128-szoros 

nagyitású negativ oculár volt. 1 = 4. 

1879. november 22. Sh om k. i. A megfigyelés ma ép 
oly t  körülmények közt történt, mint november 

17-kén. A  tele volt pirákkal, s Jupiter képe folyton 

rezgett a t  látmezejében. 

A nagy t i sáv a bolygónak uyugati t  

egész annak közepéig egygyé van olvadva, s egy hatalmas 

széles sávot képez; a bolygótábla közepén azonban kétfelé 

szakad, s úgy halad egész közel a keleti széléig, hol elmosó-

dott i  elenyészik. Legsötétebb ott, hol kétfelé 

szakad. 

A sáv  szélei majdnem vonalegyenesek, míg a bel-

 igen kicsipkézettek. 

A kétfelé szakadt sáv északi része már a bolygótábln. 

t  körülbelül 4" távolban elenyészik, míg a déli fecske-

fark alakban körülbelül 2" távolban enyészik el. 

A sáv nyugati vége igen kicsipkézett; dél felé t  egy 

sáv látszik  leválva lenni, mely. azonban igen elmosó-

dott, s némely helyen összefolyva lenni látszik a nagy sávval. 

E kis elmosódott sáv fölött (dél felé) épen t  félben 

van a vörös folt, melynek már csak fele látható. Nyugati 

széle nem látszik egész a bolygótábla széléig, mert egy vilá-

gos vonal van közöttük. A folt nyugati széle igen kicsipké-

zett, i  azt már többször láttam. 

. A déli felgömbön igen éles körvonalakkal bírnak a 

o o t  alakú foltok, s bár. egészben véve o o t

szerü benyomást tef!znek a i  azok mégis annyira 

szét vannak szaggatva, mint nagy vihar után néha a mi lég-

körtinkön  o t . 

M. TUD. AKAD. NRTEK. A ll!ATH. TUD. KÖRÉBÖL. 1880. VIL k. 14. sz. 2 

~---~  ___ _ 
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Az északi felgömbön áll egy elég széles sáv, mely azon-

ban egyik szélét sem éri el a bolygótáblának. 

·Mindkét sarkon határozottan t i  a szürke burok, 
különösen t  az a déli sarknál. · 

A megfigyelés 200-szoros nagyítású negativ oculár se-

gítségével történt. 
E megfigyelést ismét néhány micrometricus mérés t  

meg, mely ismét a Browning-féle positiós és szálas micro-

méterrel tétetett, kapcsolatban a hat hüvelyes refractorral és 

a 216-szoros nagyítású Browning-féle achromaticus positiv 
oculárral. · 

A megfigyelés eredményét a folyton  kép miatt 

nem tartom használhatónak, csakis az egyenes fölszállási 
differentiákat merem a naplóba -fölvenni. 

A folt középpontjának különbsége: 711 45m o•·o közép-
i : ..6.AR folt - Jupiter centrum =  - 0'·65, vagyis 

ívben kifejezve: =  -9"·7 5. A declinatio mérések a csavar-
microméterrel teljesen használhatatlanok. 

1879. november 27. 5h 1om k. i. Jupiter t i 

nagy sávja ma különösen tarka képet mutat. 

A ~  egészben. véve csak egy; de részleteit jól szem-

ügyre véve, mégis tt  tünik  mivel annak északi és 

déli szélében ismét két igen sötétbarna,  sáv van vetítve, 

s  a két sáv közét igen határozott, vörnyeges szíúü régiók 

töltik ki. 

Keleten a sáv kétfelé szakad, mert ott épen t  

jönni látszik a már említett intensiv fehéi- ~ Ez a fehér 

folt már általam megfigyelve s rajzolva lett: október 31-kén, 

november 13-kán és 22-kén. Mindazoknak azonosságát való-

színünek tartom. 

Az t i sávon igen sok sötét folt van, a legsöté-

tebb. a ·bÓlygÚábla közepén van, a sáv északi szélén, B az föl-

nyúlik majdnem a déli  sötét sávig. 

A nagy sáv nyugati vége kétfelé van szakadva, s a 
bolygótáblának széle felé mindinkább elmosódott s halavá-
nyabb lesz, míg a két sáv köze mindinkább fehérebbé lesz. 

A nyugati vége· a kétfelé "szakadt sávnak három finom szálba 
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i  közel a bolygótábla széléig, m1g a déli része egészen 

eléri azt, de igen meghalványodik. 
A sávoktól dél fe1é, tehát a bolygótábla délkeleti negye-

dében áll a vörös folt, egé z terjedelmében, me1y ma sokkal 

nagyobbnak látszik; mint különben, s mint ha a két vége kissé 

dél felé lenne hajolva, a mi azonban csalódás is lehet, mely 

onnan eredhet, hogy a folt déli széle a közepén okvetlen kissé 
be van hajolva. A foltot valóságos fehér J>gloria« környezi, s 

ennek intensiv világo sága. annálinkább t  hogy azt 

szürke régiók veszik köriH, melyek a déli sark felé mindig 

sötétebbek lesznek. 
Az északi félgömbön szintén látható ilyen szürke burok, 

mely az t  felé egy keskeny kis sávban ér véget. E sáv 

és az t i sáv között még egy keskeny kis sáv látható. 

A megfigyelé hez egy 200-szor nagyító negativ oculár 

lett ha ználva. 1 = 3. 
A megfigyelést micrometricu megfigyelés követte, me-

lyet ismét a Browning-féle posítiós és szálas microméterrel 

tettem s 216-szoros nagyítá alkalmazá ával. 

A vörös folt közepének távol ága a Jupiter tábla köze-

t : ~AR folt --Jupiter centr.: = + 1„13; vagyis ívben 
kifejezve: + 16"·95; 4h 4 7m 56"·2 k. i . 

1879. deczember 3. 5h 3om k. i. L t  legrosszabb lég-

köri viszonyok s -10° hidegben történt Jupiter megfigyelése. 

Igen sok bajjal kellett küzdeni, mert az oculár, a mint sze-

meimmel közeledtem hozzá, elkezdett izzadni, s végre azt 

zsebembe kellett tenni pár perczre, hogy az a test melegét 

annyira, mennyire föl vegye, s csalás így lehetett egy hiányos 
megfigyelést tenni. 

A bolygó felületén igen kevés ré zletet lehet látni, rész-

ben a rossz  részben a gyenge nagyításu oculár miatt. 

Az t i sávot a legmegfeszítettebb figyelemmel 

lehetett csak tt  látni, akkor, i  már az oculár föl-

vette a test melegét, s néha-néha a ködpárák pillanatnyira 

eloszoltak a bolygó tt. 

A sáv nyugoti végében határozottan látható a fehér folt, 
talán ama bizonyos fáklya keleti vége; ez kelet felé többízben 

2* 
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hu1lámos alakot ölt fe], s mindig keskenyebb lesz, míg végre 

a bolygótábla közepe táján eltünik. A nagy sáv annyiban ket-

t  látszik, a mennyiben azt a fehér réteg kettéválasztja, s 

azonfelül az északi, úgy a déli szélén is  sürüdésü  

sávokat tüntet . A sürüdéseknek (  sávoknak) köze 

határozott. vörös réteggel van kitöltve. 

Míg a déli  sáv majdnem egyenes és párhuzamos 

szélekkel bír, addig az északi mindkét széle jgen hullámos. 

Az egész egyetemes sáv azonban mindkét végén igen elhalvá-

nyodik, elmosódik, s nem éri el a bolygó táblájának szélét. 

A déli félgömbön igen halavány i  egy égöv 

látszjk, a már sokszor említett o o t  alakú 

 de ez annyira elmosódott s halavány, hogy csakis az lát· 

hatja meg, ki azt már  markiertabban is látta többízben. 

Az északi félgömbön két halavány, de széles sáv látható. 

A két sark  szürke lepellel van födve, a mi különö-

sen az északi sarknál tünik  szembe. 

A megfigyelés 128-szoros nagyítású negativ oculárral 
történt. l = 4. 

A légköri viszonyok olyannyira rosszak lettek, s bekövet-

kezett az abnormis nngy hideg is, mely -29°·6 ment le; elte-

kintve attól, hogy gyakran borús volt az ég, teljes lehetetlen 

volt a kolosszalis hidegben rajzolni, vagy micrometricus méré-

seket tenni, a i  az egész csillagyizsgálón csak a Oooke-

féle inga óra és a boschronometer járt, végre a chronograph 

telepei mind befagytak. 

E t  körülményekhez hozzá jött még Jupiter 

mély állása is, miért is 1879. évre Jupiter felületének meg-

figyeléseit bezárni kéuyteleníttettem. 



Mars felületének megfigyelése 

1879-ben. 

Mars felületének megfigyelése ugyanazon módon törté-
nik, mint Jupiteré. A három rajz október 13, október 29. és 
november 13-áról a Merz-féle 6 hüvelykes refractor segítségé-
vel vitetett végbe; a nagyítások a légköri viszonyok szerint 
változtattak. 

1879. október 13. 11 h 2om k. i. Mars felületén ma igen 

sok összevisszaságot lehet látni. .A. délkeleti szélhez közel egy 
gömbölyü folt látható, mely némi kis világos elválasztással 
egy gyürüszerü folt által van körülövezve; ez azonban kétfelé 
ágazik. Az egyik elágazás halad a déli sark felé, a másik 

elágazás pedig az északi sark felé. Utóbbi azonban nem éri el 
egészen a sarkot, mivel keletre görbi.ilve, nem messze a bolygó 
táblájának t  elenyészik. A déli kiágazás elenyészése 

tt  még egy  condensatiót alkot. 
Egy ehhez hasonló folt körül van övezve, az  

hasonlóan, egy ködalakú  a mely három felé 
ágazik el: nyugat, délnyugat s kelet felé, mind t  

rendetlen alakban. 
A bolygó északi szélén egy török félholdhoz hasonló 

ködszerü balavány folt t  el, körülbelül 160° ívre. Ezeken 

i  még néhány elmosódott folt látható, melyeket semmi-
féle nagyítás mellett sem lehet élesen beállítani. 

A déli jeges sarkot egyátalában látni nem lehet. A rajz 
egy Browning-föle acbromaticus oculár segítségével, a hat 

hüvelykes refractoron 205-szoros nagyitás mellett lett elké-
szítve. l = 2. 
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1879. október 29. gh 4om k. i. Mióta én a Mars felületét 

vizsgálom, még soha oly rendkivül élesen körvonalazott folto-

kat nem láttam, mint ma. Míg a foltokat sötétzöldeknek 

jelezném, a Mars vérpiros színben tünik . 

A legnagyobb folt a bolygó t  közel áll, 

mely majdnem hegyesre nyúlik a tábla északi széléhez, de 

i tt elenyészik, egyszer megszakad, s megszakadt része 

kelet felé görbül. 

Polyp alakban keletre s nyugatra két-két kiágazással bír. 

Az északi, kelet felé haladó ág igen sötét s széles, s i tt a 

bolygó szélét elérné, kétfelé válik s déli ága dél felé hajlik. 

A déli ág két condensatiót mutat, keleti vége szintén dél 

felé hajlik.· 

A nyugati kiágazások északi sávja elmosódott körvona-

lokkal bír, s  dél felé, azután észak felé hajlik; ezzel 

egészen párhuzamosan halad a nyugati kiágazás déli sávja. 

A legsötétebb részletek ott vannak, hol a sávok össze-

futnak. A · déli félgömbön, délkeleten egy elég bal váoy félkör-

alakú folt látható, míg délnyugaton egy majdnem u alakú is 

mutatkozik, melynek convex fele a bolygó délnyugati széle 

felé néz. E folt szélei elmosódottak, s közepén határozott con-

densatiót mutat. A bolygó íÖrös színe legjobban szembe tüoik 

a tábla nyugati félgömbén. 

A jégsark a legnagyobb t  mellett sem t  

ki. 4. rajz egy Browning-féle achromaticus oculár segítségé-
vel, 6 hüvelykes refractoron 216-szoros nagyítás mellett készít-

tetett. 1 = 2. 

1879. november 13. 8h 56m k. i. A nagyon t  

légköri viszonyok miatt Marson ma csak keYés részlet látható. 

A déli szélhez közel áll egy kis elmosódott folt, s tt  pár-

huzamosan a keleti ~ húzódi"k egy nagy széles, elmosó-

·<lott folt, körülbelül az t  tájáig, hol megszakad s sok-

kal halványabb i  folytatódik, bár kissé közeledik n, 

bolygó táblájának közepe felé, ·de azért mindig párhuzamos 

marad a keleti széllel. - Mi tt a nagy folt kettészakadna, 

annak  szélén egy kis, világosabb sáv látható, mely tt  

mintegy leválva látszik lenni, mutat egy kis sötétebb sávot. 
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A bolygó nyugati szélével párhuzamosan a  

említett déli folttól indúl ki egy folt, mely, i tt az egyen-

t t elérné, elszakad, s ismét folytatódik, majdnem olyan 

északi szélességig nyúlik föl, mint a keleti folt, de ezeknél 

sokkal keskenyebb s halványabb. - A két foltpár között, a 

bolygótábla  részében még látszik egy sötétebb folt az 

északi félgömbön, s körülbelül az 1 t  egy halvány, 

szakadozott folt. 

A folt színei mind kissé a zöldesbe játszanak, a bolygó 

pedig, bár szép vörös, de távol &em olyan, mint október 29-én 

volt. A déli jégsarkot a legnagyobb t  mellett sem 

lehet látni. 

A rajz egy Browning-féle achromaticus oculá1· segítsé-

gével, a  6 hüvelykes refractoron, 216-szoros nagyítás mellett, 

lett készítve. 1 = 3 -4. 
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