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BEVEZETŐ.

v TINCS az a lázrohamban született álomkép, amely a tudomány 
( I T m ' r világánál feltárult valóságot mérhetetlenségével megközelítené.

Amikor a havas hegytetőről a környező hegyóriások felett 
széttekintünk, szinte félelemmel nézünk a köröskörül tornyosuló 

zűrzavaros tömegekre, amelyeknek tátongó rései között alig bírjuk fel
ismerni a folyó elenyésző, el-eltlinedező ezüstfonalát. Túl az egymásra hányt 
gigászi tömegek mögött a végtelenbe vesző síkság rózsás horizonja folyik 
össze az éggel. Milyen óriási területet látunk ! Mennyi ember, mennyi élet, 
mennyi történelem !

Azután megdördül fejünk felett az ég, óriási zivatarfelhő félelmesen sötét 
gomolyagja takarja el a hegyeket, amelyek most eltörpülni látszanak a több 
ezer köbkilométer tömegű felhő méreteihez képest. Pedig ez a minden hegyeket 
felülmúló felhőtömeg alig néhány óra alatt keletkezett ! Azelőtt is ott volt a 
felhő vize a levegőben ; nyájasan mosolygott le rajta keresztül a nyári Nap az 
égről : s ime, most elrémít, amint idétlen gomolyagjaival egymásután nyeli el 
az előbb ragyogó-fehér, hófedte csúcsokat.

A végtelenség érzete vesz rajtunk erőt akkor is, amikor a nyílt óceán 
csendes hátán széttekintünk a hajó fedélzetéről. Napok óta dübörög már alat
tunk a több ezer lóerejű gőzgép, szinte elemi erővel hajtva a gőzhajó óriási 
csavarját. És mégis, már napok óta mindig ugyanaz a tájkép : végtelen, síma
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tenger köröskörűi, csendesen lebegő felhők az égen s tudjuk, hogy alattunk 
több ezer méter mélység, amely az óceán titokzatos, sötét világát jelenti.

Hát még amikor mennydörögve zúzódik porrá a viharverte hullám a sziklás 
partokon ! Megremeg lábunk alatt a kemény kőszikla s a reá zúduló sok száz 
tonna víztömeg olyan bömböléssel omlik reá, hogy még a legbátrabb is félelem
mel hátrál az ostromló rém elöl.

Milyen óriási nagyok ezek a tömegek és ezek az erők az emberhez képest ! 
S a szomszéd bolygókról mindezt már nem látják, ha nincsenek nekik 
tökéletesebb eszközeik mint nekünk. Ha a Holdban vannak eszes lények, azok 
már régen konstatálták ugyan, hogy a Földön nem lehet szerves lény, mert 
annak a felszíne valami sűrű, nehéz gázzal van ellepve, amelyben roppant sűrű
södések, heves mozgások észlelhetők, annyira, hogy az minden szerves lényt 
tönkregázol, összezúz, megsemmisít, ük meglátják a felhőket, amint keletkeznek, 
tovaszáguldanak és ismét megszűnnek. De hisz a Hold még egész közel van 
hozzánk, közepesen csak 385 ezer kilométernyire, tehát ha modern gyorsvonaton 
tudnánk utazni a Holdba, egy év alatt meg is fordulhatnánk onnan. Azelőtt a 
Föld körülutazására sokkal több idő kellett.

Ez hát egészen közel van, itt van a szomszédunkban ; nem csoda, ha látnák 
róla a felhők képződését, amelyet mi is észreveszünk a Földnél sokkal de 
sokkal nagyobb Jupiteren. A Marsról és különösen a Vénusról észrevennék még 
a tengereket, szárazföldeket, felismernék Amerika alakját, látnák is az egyen
lítő mentén végighúzódó felhősávokat, de a részleteket már nem tudnák kivenni. 
A többi bolygóról már alig látható valami részlet, a Neptunus és Uranus lakói 
pedig még aligha fedezték fel, hogy van Föld is a világon. Onnan már a Nap 
és Föld közötti távolság elég kicsinynek látszik ahhoz, hogy a mi kis csillagunk 
a Neptunus légkörében keletkező alkony vagy hajnalpirkadás fényében mindig 
elvesszen.

A mi Naprendszerünkön kívül fekvő csillagok lakóira nézve egyszerűen 
nem létezünk. Ha még el is hiszik, hogy a Naphoz olyan közel, t. i. csak 149 
millió kilométer távolságra kering egy kis bolygó ; de azt már feltétlenül vak
merő fantáziaképnek tartják, hogy az óriási égitest ilyen közvetlen közelében 
még valamiféle szerves lények, akármilyen hitvány férgek is, megéljenek. 
Mekkorát kacagnának aztán, ha megtudnák, hogy azon a kis porszemen igenis 
vannak, még pedig gondolkozó lények, akik a világ urainak tartják magukat 
s akik világtörténelemnek nevezik az ő apró csetepatéikat.

A legközelebbi állócsillag, amely a mi Napunkhoz hasonló, izzó, melegítő, 
óriási égitest, már rettenetes messze van tőlünk. Ennek megmagyarázására 
már nem beszélhetünk többé kilométerekben, mert olyan számot kellene ide 
írnunk, amelynek számjegyei tán ki sem férnének egy sorban. A mi földi hosszú
ságaink mikroszkópos kicsinységek ezekhez képest. Más mértéket kell tehát 
választanunk. Vegyük először egységül azt az útat, amit a fénysugár tesz meg 
egy másodperc alatt. Ez körülbelül 300.000 kilométer, tehát olyan nagy hosszú
ság, amely a Földet hét és félszer fogná körűi. Ez már valami. Próbáljuk meg 
ezzel kifejezni a legközelebbi állócsillagnak, a Centaurus a-jának távolságát. 
Ha ezt a távolságot égmértéknek nevezzük, akkor a Centaurus alfája 114 millió
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égmértéknyire van tőlünk. Ez is roppant nagy szám s ezért inkább a fényévet 
vegyük mértékegységül, amely azt az útat jelenti, amit a fény egy év alatt 

•megtesz. így aztán megtudjuk, hogy erről a legközelebbi állócsillagról valami 
3—4 év alatt érkezik el hozzánk a fény, tehát 3—4 fényévnyi távolságra vahi 
tőlünk.

És ez a legközelebbi.
Ha a fénysugárral együtt tudnánk utazni, ide még eljuthatnánk. Különös 

és rettenetesen leverő hatású volna ez az utazás. Elindulnánk, tegyük fel, a 
Föld felszínéről. Néhány szempillantás alatt túl volnánk a Hold pályáján, s a 
Föld korongja mind bágyadtabb, mind elenyészőbb kékes fénnyel intene 
búcsút távozó fiának.

Alig telnék bele egj^-két perc, s már alig tudnék megkülönböztetni a többi 
fénylő csillagtól. A Nap még sokáig éreztetné melegét, még sokáig ragyogna 
felénk mint fénylő korong s csak napok múltán fogyna annyira, hogy nem 
korongnak, hanem csak a többinél jóval fényesebb csillagnak látszanék. A Föld 
már réges-régen eltűnt szemeink előtt. Köröskörül rettenetes űr, amelyben 
nincs fenn és lenn, amelynek nincs határa, csak nehány porszem lebeg benne, 
minden képzeletet felülmúló távolságra egymástól. Három és fél évig tartana 
ez az észbontó üresség, míg végül a Centaurus a-ja kezdené a többi csillagot 
túlragyogni. Az ismerős csillagképek, a Göncöl szekere, a Cassiopeia, a Kaszás 
stb. egészen megváltoztatták az alakjukat, nem ismerünk többé reájuk. A mi 
Napunk csak halavány csillag, amely beleszövődött a látszólag legkevésbé 
változott Andromeda csillagképbe.* De ne tévesszük szem elől, mert ha az 
idegenszerű csillagvilágban egyszer elvesztettük szemünk elől, többé sohasem 
találjuk fel, mert nem tudjuk megkülönböztetni a többi csillagtól.

Tegyük fel, hogy megállapodnánk új napunk egyik bolygóján, amelyen 
bizonyára szintén vannak szerves lények s onnan megint a legközelebbi álló
csillag felé vennők útunkat. Ismét évek múlnak. Megint közel jutottunk egy 
nagyobb naphoz, de a világtér körülöttünk még mindig úgy ragyog, telehintve 
csillagokkal, mint annakelőtte, csak a csillagképek mások. És így utazhatunk 
évezredeken át, mindig a fénysugáron, s nem találunk érdemesebb változást. 
Egy-egy színes, vagy egymás körül forgó kettős nap, esetleg egy csillagköd 
mutat újdonságot, de aztán végtelenül mindig ugyanaz a kép, mindig köröskörül 
csillagok ragyognak, amelyeknek milliárdjai között hiába keresünk utat 
kifelé, a tér határáig, nem találunk sehol . . .

Észre fogjuk venni, hogy a Föld egének legfényesebb csillagai, a Tejuttal 
együtt, sűrűbb csillaghalmazt alkotnak. Az idevaló csillagok nagy, lencse
szerű korong alakjában vannak sűrűbben, egymástól csak néhány fényévnyi 
távolságra összehalmozva. A nagy korong közepéhez közel van a mi Napunk 
s innen tekintve a lencse éle felé, sűrűn látjuk egymás mellett a csillagokat 
a Tejút derengő fény-övében összesűrűsödni. Évezredek kellenek, amíg ennek 
a nagy lencsének a peremére jutunk. Utolérhetetlen messzeségben azonban

* Ez van körülbelül a Centaurus csillagképével szemben. A Centaurus különben a déli 
égboltozaton van, közel a déli Kereszt csillagképhez s azért a mi egünkön nem jelenik meg, 
csak éppen a látóhatárra jő fel.

1*



4 Bevezető.

még sok, ehhez hasonló lencsét látunk, mint halavány fényfoltot, amely éppen 
olyan, egymástól sok fényévnyi távolságra álló csillagokból van, mint ez a mienk.

Hol van a Föld ! Könnyebb a sivatagon egy elvesztett homokszemet 
megtalálni, mint a mi kis porszemünket az űrnek ebben az őriiletes álom
világában .

Évezredekig tartó hiú utazásunk alatt meggyőződtünk róla, hogy hiába
való minden törekvésünk, a világmindenség határát el nem érhetjük, annak 
rejtélyét meg nem oldhatjuk s vissza kell térnünk a mi kis, hűtlenül elhagyott, 
sáros, poros földünkre, amely talán egyszerű, kopott a többi bejárt világok 
között, de mégis annyira szeretjük. Mily jól esik, amikor visszautazva észre
vesszük, hogy a csillagképek lassanként ismét visszaalakulnak : felismerjük a 
Göncöl szekerét, a Hattyút, majd elkezd a mi Napunk túlragyogni a többi csillag 
felett s ha a teljes ürességben hangot tudnánk adni, örömkiáltással vennők 
észre a kis Földet is ott a Nap barátságos, meleg sugarai között.

* * *

Ah, de jó is itthon ! És ha gyarló, véges testünk nem is utazhatja be a 
világűr végtelen tereit, lelkűnkkel, gondolatainkkal, amelyek ép oly végtelenek 
és határtalanok mint az, áttekinthetjük és megismerhetjük azokat. Éppen a 
csillagászat tudománya mutatja a legfényesebben az emberi gondolkodás vég
nélküli hatalmát, amely megismer, felfedez oly végtelen távoli tereket, melyek
hez testünkkel sohasem férhetünk hozzá.

Mit ért el a Föld rögéhez kötött ember elméje, gondolkozása segélyével, 
a világűr megismerésében 1 Felismertük bolygó-rendszerünket, lemértük az űrben 
lebegő hatalmas testek alakját, nagyságát. Iveringésök megfigyelése feltárta moz
gásuk törvényeit, amelyek az egész világegyetemben, ameddig csak látásunk 
elhatol, egyaránt érvényesek. Megismertük azt a rejtélyes erőt, az általános 
tömegvonzást, amely a világegyetem minden porszemét és Napjait egyaránt össze
fűzi. Az égitestek tengelyforgása és alakjának ismerete pedig még a bolygók 
belsejébe is némi betekintést enged. A mozgás törvényeivel ellenőrizzük rég 
elmúlt idők csillagászati megfig}reléseit és ezen az úton megállapítjuk a kort, 
amelyben ezek és a velők egyidejű világesemények történtek.

A modern technika minden eszközével kutatjuk a Nap és a bolygók 
titkait; jobban ismerjük egészében a Holdat mint saját Földünket, a távoli 
Marsnak topográfiáját sem takarja immár áthatolhatatlan fátyol, és joggal 
szólhatunk e bolygónak és Napunknak meteorológiájáról.

Kényes fénymérés és a mathematikai analízis finom módszere meg
oldotta a Saturnus-gyűrű talányát, és az ég fotografálása szinte a mérhetetlen
ségig szaporítja az apró bolygók számát.

De nem érjük be a láthatóval sem: kérdjük, véget ér-e Neptunussal 
bolygórendszerünk ? És mert nem lehet reményünk, hogy e kérdésünkre táv
csöveink egyhamar feleljenek, megbízzuk a bolygórendszer határain túl járt 
üstökösöket, hogy helyettünk kutassák ki ők, mi van e távoli tájakon ? És e 
kóbor égi testek szavát megértettük. A babona, amely őket kísérte, megszűnt.
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természetüket ismerjük, ismerjük öregedésük termékeit is : a hullócsillagokat. 
Évekig van úton a fény, míg az állócsillagok világából eljut; mégis nem 
megvetendő kevés, amit róluk tudunk; terjedelmes katalógusuk újabban 
már szinte teljesnek nevezhető. Magáról az égről fotografált térkép megadja 
a leghatalmasabb távcsövekben látható állócsillagok számát és pontos helyét. 
A fontosabbak helye oly szabatosan van meghatározva, hogy ezek segítségével 
a Föld egyes helyeit 1—2 méter pontossággal állapíthatjuk meg. Éppen nem 
túloz, aki azt állítja, hogy a hajózás rendkívüli fejlődése és ezzel nem egy 
árúnak olcsóbbá tétele az asztronómia érdeme.

A színképelemzés pedig oly biztosan ismeri fel az állócsillagok anyagát, 
mintha testünkből egy darabkát a vegyész asztalára tennénk. E vizsgálatok
ból egy fontos, nagy eszme szűrődött le : az erő és az anyag egysége a 
Világban.

De nem pusztán az anyag minőségét ismerjük, hanem még állapotjukat 
is. És büszkén mondhatjuk, hogy magyar tudós volt, a ki először határozta 
meg az állócsillagok hőmérsékletét.

Ma tudjuk, hogy az »állócsillag« elnevezés elavult: minden csillag mozog 
az égen, olyik eléggé sebesen ahhoz, hogy a figyelmes szemlélő egy ember
öltőn át szabad szemmel is észrevehesse. A mozgás nagyságát az éggömb 
mentén a csillagászati módszerek adják meg, az éggömb sugarának irányába 
eső sebességet a színképelemző méri. Ez a termékeny készülék az asztronómiá
nak egy egész uj ágát teremtette meg : a láthatatlan csillagászatát. A nagy 
távcsövekkel ezerszámra látható kettőscsillagokhoz járulnak azok, amelyeket 
csak a spektroszkóp ismer fel ilyenekül, és ezek száma igen nagy. Kérdés, lesz-e 
oly hatalmas távcsövünk, amely ezeket az ikercsillagokat valaha képes lesz 
elkülöníteni ? Ezeknek a csillagpároknak a felismerése betetőzése annak a 
gyönyörű felfedezésnek, amelyet Leverrier a Neptunus megtalálásával, Bessel 
pedig a Sirius kisérőjének elméleti úton való felkutatásával tett.

A világűrben az óriási távolságok lemérése eddig semmilyen közvetlen 
módszerrel nem sikerült. A csillagászok rendkívül kényes kerülő módszereket 
találtak ki, amelyekkel e fölötte nehéz, de érdekes és fontos kérdést legalább 
vagy ötven állócsillagra nézve megoldották és így ma csillagrendszerünk abszolút 
méreteiről is némi fogalmat alkothatunk magunknak. Ezen a kevés adaton 
indulva, a csillagász a legmerészebbre is vállalkozott: megkonstruálta csillag- 
rendszerünk alakját és benne az égi testek elrendezését. És elég okunk van 
hinni, hogy a vállalkozás nem volt sikertelen; sok esetben el tudjuk immár 
dönteni, vájjon valamely csillaghalmaz vagy ködfolt a mi világunk tagja-e, 
avagy azon túl álló új, külön világé? De bárha újabb, talán még csak 
kialakuló világnak tagja is, a szinképelemzés még ez esetben is megmondja 
anyagát.

A csillagászat megtanított arra, hogyan lehet lemérni nehány méter 
pontossággal a Föld nagyságát és alakját és miképpen lehet mérlegserpenyőre 
tenni bolygónkat? Tömegét ma már elég jól ismerjük és ezzel akár mintegy 
óriási kilogrammal megmérjük a Napot, a többi bolygót, sőt nehány esetben 
az állócsillagokat is.
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Még a Föld belsejébe is behatolhattunk. Vannak csillagászati jelenségek, 
amelyek annyira szorosan összefüggnek a Föld belsejének tömegeloszlásával, 
hogy azokból emerre következtetni lehet. Anyagát persze nem tudjuk, de 
azt igenis, hogy befelé miként sűrűsödik.

És ha az általános tömegvonzásra gondolunk, nem nehéz elképzelni, 
hogy a Föld minden nevezetesebb életnyilvánulásának megvan a maga 
csillagászati következménye. A sarkmagasságnak apró, a gyakorlat szem
pontjából teljesen elhanyagolható változásai megváltoztatják mindannyiszor 
az égi pólus helyét, valahányszor bolygónk testét erősebb földrengés járja át.

Az egyetemes tömegvonzásnak van egy érdekes hatása, amelyet a jól 
ismert földi jelenség után árkeltő erőnek hívhatunk. Az a hatás, mely a 
Quarnero vizét alig nehány centiméterrel emeli, az egész világegyetemben ható 
ok, amelynek okozatai bámulatosak és bámulatosan sokfélék. Ez magyarázza 
meg, hogy miért látjuk a Holdnak csak egyik felét, hogymn lesz üstökösből 
hullócsillagraj, mely körző kerekítette ki a Hold hegyeit, és még sok más, 
látszólag összefüggés nélkül való jelenségeket. És többet is : bepillantást 
enged a múltba és a jövőbe egyaránt. Amit Földünknek és bolygórendszerünk
nek kialakulására vonatkozólag tudunk, több mint merő fantázia. Földünk 
kora sem teljesen ismeretlen, sőt teljességgel eltérő utak mind ugyanegy 
eredményhez vezetnek; sőt a kialakulás elméletével már az állócsillagok 
világába is behatolunk, segítőink ebben éppen a szinképi ikercsillagok.

És ha a fizikai laboratóriumokban megállapított törvényeket elég merészen 
az égre visszük át, azt találjuk, hogy a mindenség nagy gépezete csak úgy 
viselkedik, mint gőzgépeink, amelyek járását a katlan és a hűtő hőmérséklet- 
különbsége tartja fenn. Mihelyt e kettő hőmérséklete egyenlő le tt: a gépezet 
megáll. A világűrben is, ha minden hőmérsékletkülönbség kiegyenlítődött, 
mondhatni, hogy a világ lejárt.

És ilyen szellemi életünk is. Szemben áll egymással az ismeretlen és a 
tudás. »Adjatok mindent tudnunk, és megáll eszünk.« Szellemi működésünk 
gyönyöre, boldogsága nem az ismeretlenek felhalmozásában, hanem az igazság 
kutatásában rejlik.

* * *

És ezen a kis golyócskán, a Földön, is meddig terjed ki ismeretkörünk ? 
A felszíne fölött körülbelül 30 km. magasságig vannak olyan sűrű levegő- 
rétegek, amelyekben a földi életre nézve befolyásos tünemények játszódnak 
le, a Föld belsejében pedig 1—2 km.-nél nagyobb mélységre még nem 
lehetett lefúrni. De számítsuk az óceáni mélységeket, amelyek a legmélyebb 
helyeken a Föld, illetőleg a tenger színe alá több mint kilenc kilométerre 
vezetnek. Ez a legszélső határ a Föld középpontja felé, ameddig műszereinkkel, 
érzékszerveink tökéletlenségeinek pótlékaival, lejuthatunk.

Az óceán színe felett tehát 30 kilométernyire, az óceán színe alatt mond
juk 10 km.-nyíre hatol le a közvetlen tapasztalat. Összesen tehát 40 kilo
méter vastag az a szféra, amelyben az ember él, történelmét lejátssza és 
tanulmányait közvetlen tapasztalattal folytathatja. A Föld mélyebb rétegeiről
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csak annyit tudunk, amennyit a vulkánok elárulnak, meg amennyit bonyolult 
tüneményekből következtetni merünk. Ha a Földet akkora gömbnek képzeljük, 
amelynek átmérője egy méter, akkor ez a tanulmányozásra alkalmas szféra, 
a mi tulajdonképpeni világunk, csak 3 milliméter vastag rétegecske a gömb 
felszínén. Ebben aztán benne van az atmoszféra egész számbavehető magas
sága, az óceán minden mélysége s a szárazföld ismert vastagsága is.

Nagyon, nagyon kicsiny tér ez, még a Föld méreteihez képest is ; sajnos 
azonban, be kell vallanunk, hogy még ezt az arasznyi spáciumot is rendkívül 
hézagosán ismerjük.

Igazán elmondhatjuk, hogy a fizikai földrajz, amely a Föld felszínén 
a szerves élet színteréül szolgáló szférával, illetőleg az ebben a szférában észlel
hető tüneményekkel foglalkozik, egyike a legnagyobb, legfontosabb és leg
érdekesebb tudományoknak. Csakhogy azt is mondhatjuk, hogy nagyon is 
messze van még a tökéletességtől, amelyet tán sohasem ér el.

Pedig kétségtelen, hogy a legrégibb embernek is feltűntek már ezek a 
tünemények (szél, eső, villám, vízfolyás, esetleg vulkáni kitörés stb.), de bizo
nyos, hogy a természeti tünemények magyarázatában fokozatos fejlődés van, 
mert az emberi elme is fokozatosan fejlődik. Először az egyszerűbb alap- 
jelenségek rendszeres magyarázata — s ezzel az u. n. alaptudományok 
fejlődnek ki s csak ezek után olyan tudományágak, amelyek összetettebb, az 
életjelenségekhez hasonló tüneményekkel foglalkoznak. Ilyen a fizikai földrajz 
is, mely előtt a fizikának és kémiának kellett az anyag általános törvényeit 
megismernie, hogy ezek alapján a Föld életfolyamait megállapíthassuk. Más
részt e téren a közvetlen tapasztalatszerzés óriási nehézségeire kell gondolnunk. 
Mennyi hősi önfeláldozás kell a sarkvidékek, a sivatag, a hegyóriások, a 
levegő magas rétegeinek vagy a bányák mélyeinek kutatásához !

Ezzel szemben a csillagos ég megfigyelése szinte önkéntelen, s így a 
csillagászat az emberi gondolkodás egyik legelső tárgya és a csillagászat az 
első természettudomány. Nincs egyszerűbb jelenség mint a nagy égi testeknek 
az égbolton feltűnő szabályossággal megjelenő változása ; ennek megfigyelése 
is önkéntelen, úgy hogy ezen változások törvényeit is legelőször állapítják meg.

A földi tünemények felett igazán tudományosan először a görögök 
kezdtek gondolkozni és pedig bámulatos sikerrel. Sajnos, hogy hatalmas 
szellemi alkotásaikat ezen a téren a rómaiak csak igen kevéssé fejlesztették 
tovább, a középkorban pedig csakis az arabok tartották fenn és bővítették 
az emberiségnek ezt az értékes kincsét. A görögök munkáját azonban 
valósággal csak az újkor tudta folytatni, és pedig mindjárt eleinte olyan óriási 
lépésekkel, mint ahogy a Föld felszínének a megismerése is haladt ebben az 
időben, aminek nagyszerűségeivel a mai kor haladásának mérvét nem igen 
lehet összehasonlítani.

Kr. e. a hatodik században kezdődik a Föld tudományának tulajdon
képpeni története. Igaz, hogy a khínaiak már Kr. e. a 11. században biztosan 
ismerték az iránytűt, sőt sokan még előbbre teszik a feltalálását, és Jü  Kr. e. a 
23. században már Khína geográfiáját is megírta, meg folyószabályozásokat is 
végezett, de azok az ismeretek, amelyek ilyen alkotások végrehajtásához,
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geográfiái leírásához stb. kellettek, sohasem emelkedtek tudományos nívóra, 
sohasem váltak a tudósok gondolkozásának anyagává Khínában. Ugyanezt 
mondhatjuk az egiptomiak, az asszírok, khaldeusok és a föníciai nép ismere
teiről is, amelyek kellyel-közzel bámulatos magaslatra emelkedtek, de rend
szeres tudománnyá nem fejlődtek.

Kr. e. a hatodik században a miletosi Thales azonban az egiptomi és 
föníciai tudásanyaggal megismerkedve, tudomány rangjára emelte a fizikai 
világ megismerését, különösen azzal, hogy felvetette a kérdést, hogy miből 
keletkezett a világ ? Erre a kérdésre azelőtt csak theologiai, hogy úgy mondjuk, 
teremtéstörténeti elbeszélésekkel feleltek. Ö kezdett a kérdés felett természet
tudományosán gondolkozni s ezzel megindította ezen tudomány történeti 
fejlődését.

Mindjárt kortársától és jóbarátjától, az ugyancsak Miletosból származó 
Anaximandrostói már írott mű maradt, s ebben csodálatos dolgokat olvas
hatunk. Ö már sejtette, hogy a Föld gömbalakú s hogy a Hold a Naptól 
kapja világosságát, sőt még arra is gondolt, hogy az ember az állatoktól szár
mazik s az állatok között a halak fejletlenebbek mint az emlősök. Sok évszázad, 
sőt évezredek múltak el, mire az emberi elme ennek a kérdésnek a megoldásá
hoz még egy lépést tett előre.

Az V. században Kr. e. a szicíliai Akragasban született Empedokles, egyike 
minden kor legnagyobb szellemeinek, akinek tanai két évezredre alapvetők 
voltak, bár később Aristoteles nevéhez fűződnek. Empedokles lángelméjéről 
csak kevés írás tanúskodik, de ami ezekben van, az bámulatos. Tudta, hogy 
a hang rezgés, amely a fül belső labirintusát megrázza s így keletkezik a 
hangérzet. A vulkánok működését és a melegforrásokat látva, arra követ
keztetett, hogy a Föld belseje izzón folyó anyagból van. Tőle származik 
a négy elem : a föld, a víz, a tűz és a levegő felvétele, amelyekből szerinte 
minden más anyag van.

* Ugyancsak az ötödik században Herodotos a Nílus árvizeit és lerakodásait 
tanulmányozva, teljesen helyes eredményekre jutott, bár a dolog tapasztalati 
részét ő is az egiptomi papoktól tanulta. Egészen modern tudományos tanul
mányokra emlékeztető módon bizonyítgatja, hogy a Nílus deltája, sőt völgye 
is egészen fel Thebáig a Nílus építménye, mert ez hajdan tengeröböl volt. Bár 
erősen túlzott állításában, de már az magában is csodálatos, hogy ezzel a 
kérdéssel egyáltalában foglalkozott s véleményének támogatására tudomá
nyos érveket hozott fel.

Kortársa, a zseniális Hippokrates különösen a lakóhelynek az emberre 
és egészségére való hatásával foglalkozik s olyan igazságokat mond ki, amelyek 
ma is érvényesek. Hogy egyebet ne említsünk, ő osztotta a Földet klimaövekre, 
sőt északi és déli féltekére is.

A IV. században Kr.e. a Föld gömbalakjának bizonyítása volt a legfontosabb 
haladás, ami a Massiliában (a mai Marseilleben) született Pytheas érdeme volt.

Az összes eredményeknek, melyeket a görög bölcsesség két-három 
évszázad alatt teremtett, mintegy összefoglalója és a legmagasabb nívóra 
emelője Aristoteles, a legnagyobb hatású lángelmék egyike, akinek óriási
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irodalmi munkássága ugyan csak csonkán maradt reánk, de ami fenn
maradt, az is feltétlenül uralta az utána következő korokat egészen az újkorig. 
Minden nemzet tudósai őt tartották a tudomány atyamesterének. A fizika 
nyolc, a világrendszer négy könyve, a keletkezésről és elenyészésről írt két 
könyve, a meteorológia négy és a mechanikai problémák egy könyve : majd-

1. ábra. Humboldt Sándor.

nem az egész tudományt tartalmazza egész az újkor hajnaláig, s így azt is, 
ami a Földre és fizikai földrajzi problémákra is vonatkozik. Az újkor kezdetéig 
nagyon keveset tettek már azután hozzá. Eratosthenes és Hypparchos 
hatalmas eredményeket értek el a csillagászat terén, Archimedes a mathe- 
matika és a geometria terén, de a fizikai földrajz csak Strahon tudományos 
munkáiban kap még egy utolsó, hosszú időre utolsó lökést.
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A rómaiak alig foglalkoztak ezekkel a problémákkal, bár Seneca »Quae- 
stiones Naturales« című műve valóságos fizikai földrajz, amely sok újat és meg
lepőt tartalmaz. Csak Egiptomban ragyog ismét fényesen tudományunk csillaga 
Kr. u. a második században Ptolemaios görög-egiptomi tudós munkáiban, 
akinek életéről ugyan keveset tudunk, de művei óriási lángelméjéről tanúskodnak. 
Az ég mechanizmusának magyarázata egész Kopernikusig a Ptolemaios-féle 
volt. ö találta fel különben a fénytörés törvényét is.

Aristoteles és Ptolemaios munkáját az arabok folytatták és fejlesz
tették tovább nehány évszázaddal. Lehetetlen meg nem emlékeznünk Alhazemöl,

aki az alkonypirkadás jelen
ségéből kiszámította a levegő 
magasságát, meg a többi szor
galmas és nagyeszű tudósról, 
akiknek nemcsak az az érde
mük, hogy a görög tudományt 
az utókor számára megőrizték 
s Európa nyugati népeivel meg
ismertették, hanem előbbre is 
vitték s olyan módszereket és 
műszereket találtak fel, ame
lyek nélkül teljes lehetetlen
ség lett volna az újkor elején 
azokra a tudományos eredmé
nyekre jutni, amelyek nem
csak egész világfelfogásunkat, 
hanem magát a világtörténel
met is átalakították.

Más kötetnek van fenn
tartva, hogy a földrajzi fel
fedezések történetét megismer
tesse olvasóinkkal —- mai 
értelemben, amikor nemcsak 
a topográfiai ismeretek bővü

lését, hanem a fizikai földrajzi ismeretek fejlődését is a felfedezések történe
téhez soroljuk. P)e röviden összefoglalni is bajos volna azt a rohamos fejlő
dést, ami a XVII. század küszöbén Kepler, Galilei és Newton nevéhez fűző
dik. Ez a három szellem-óriás egyszerre megadta a kegyelemdöfést Aristoteles 
tanainak, amelyek az elfogulatlan gondolkozásra szinte képtelen középkort 
zsarnokmódon megülték. Kiforgatták sarkaiból Ptolemaios kristálygömbjeit, 
s a modern tudományos gondolkozás alapjait megvetették.

Lehetetlen ezentúl a fizikai földrajz fejlődését a fizika, mathematika és 
csillagászat fejlődésétől elválasztani. Minden téren nyüzsgő tevékenység, a fel
fedezéseknek, a temészettörvényeknek rengeteg sora indul meg, amely nem 
hogy fogyatkoznék, hanem mind izmosabb, mint terebélyesebb, ágas-bogas 
szövevénnyé lesz, amelyben a mai világ geofizikusa csak egy-egy kikapott
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részletet ismerhet meg egészen behatóan. A fizikai földrajz azonban mindig 
csak a fizikának, vagy a geológiának, meg az asztronómiának volt egy-egy része.

Mint igazi, különálló tudomány, a XIX. század közepén Humboldt 
Sándorral kezdődik a fizikai földrajz. Humboldt »Kosw.os«-a a mai fizikai 
földrajzok alapja, amelyen változtatni keveset lehet, s mai működésünk annak 
csak továbbfejlesztése. Igaz, hogy Ritter Károly geográfiája Humboldt után 
más irányba terelte a geográfusok figyelmét és munkálkodását, de Richthofen 
Ferdinand báró ismét a Humboldt-féle, természettudományos felfogást juttatta 
diadalra s olyan biztos, olyan sok időre szóló irányt jelölt ki, amely a 
geográfiát kiemelte az egyszerű leiró tudományok sorából a valódi természet- 
tudományok közé, amint az már 
a görög bölcsek agyában is élt.

Hazánkban természetesen a 
közép- és újkorban alig van mű
velője ennek a tudománynak s 
igazán alig tekinthet vissza tör
ténelemre. A régibb magyar geo
gráfusok között ugyan találunk 
természettudományos gondolko
zást — hisz a józan magyar ész
járás erre magától is reájött 
volna —- de szerencsétlen hazánk 
örökös küzdelme a létért elné
mított minden ilyen nagyobb- 
szabású munkálkodást. Amikor 
Férnél Franciaországban a Föld 
nagyságának meghatározásával 
foglalkozik s véletlenül olyan jó 
eredményre hibáz reá, hogy ennek 
alapján később Newton óriási je
lentőségű törvényeit közre merte 
bocsátani, akkor mérte hazánkra 
a sors a mohácsi vészt . . .

A fizikai földrajz igazi művelése hazánkban Lóczy Lajossal kezdődik, 
aki nemcsak itthon, de a külföldön is elismert elsőrangú művelője tudomá
nyunknak. Tanítványainak és munkatársainak egész sora követi őt, egyik 
ebben, másik abban az irányban dolgozva s ma már a fizikai földrajz tudo
mányában olyan eredményeket értek el a magyar geográfusok, amelyek a magyar 
kultúrának és magyar tudománynak általános tiszteletet követelnek ezen a téren.

A Műveltség Könyvtárának egy korábbi kötetében megismerkedtünk 
azzal a rengeteg tudással, ami magáról az emberről szól. Illik, hogy ezután 
közvetlenül megismerjük azt az arasznyi tért, amelyet a sors a világmindenség 
végtelenségei között az emberiség lakóhelyének kijelölt s ahonnan kimozdul
nunk tiltja a Föld szelleme.

3. ábra. Lóczy Lajos.
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I. FEJEZET.

DRÁMA A LÉGBEN.

LÉGHAJÓ teljes csendben lebeg közel négyezer méter magasság
ban a Föld színe felett. Az utasok lassan emelkedtek ilyen magasra, 
hogy útközben észlelhessék a levegő állapotát. Most nem igyekez
nek magasságukat változtatni, hanem csendesen szállnak kelet felé, 

a mi hazánk felett majdnem állandó nyugati szél szárnyain. Ez a nyugati 
szél most, a szép május hónapban gyenge, a léghajó alig haladt valamit; lenn 
a földön automobilokkal könnyen lehetett követni.

A léghajóból gyönyörű kilátás nyílt a szép magyar alföldre. Aki ilyen 
magasból tekint alá, az mindig úgy látja, mintha valami homorú lap felett 
lebegne. Különösen feltűnő azonban, hogy elvesznek a szem elől a dombok, 
a mi utasaink sem tudják kivenni a homokbuckákat, meg a kúnhalmokat, 
különösen most, hogy a déli nap sugarai egyforma fénnyel özönlik el a dimbek- 
dombok lejtőit s nem képződik semmi árnyék. Általános tapasztalat, hogy a 
léghajóról sokkal nehezebb kivenni a felszín domborzatát, mint valami jó 
térképről.

A kilátást semmi sem akadályozza, mert egyetlen felhőcske sincs az 
égen a léghajó alatt. Csak nagy magasságban a léghajó felett látszik nehány 
halavány hófehér pehelyfelliő, amit tudományos nevén cMT«s-felhőnek neveznek. 
Ezek a vékony, pehelyszerű, valami szétfoszlott madártolihoz hasonló felhők 
igen nagy, 10—15 kilométer magasságban lebegnek s apró hópelyhekből állanak, 
de oly ritkák, hogy alig homályosítják el a Napot. Ezek a felhők csendesen 
szoktak mozogni nyugatról keletre Közép-Európa felett s alig lehet belőlük 
valamit következtetni, mert nagyon jelentéktelen, kisszerű tünemények követ
keztében is keletkezhetnek.

A léghajó utasai felszállás közben azt észlelték, hogy minél magasabbra 
emelkednek, annál hidegebb a levegő, még pedig a hőmérséklete nagyon szabá
lyosan, egyenletesen csökkent felfelé. Lenn a Föld felszínén 20° volt a meleg 
reggel 10 órakor, s emelkedés közben azt észlelték, hogy minden száz méterrel 
magasabban egy fél fokkal alacsonyabb volt a hőmérséklet. 100 méter magas
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ságban tehát 19-5°, 200 méter magasan 19°, 300 méterben 18‘5° stb., úgy hogy 
1000 méter magasságban már öt fokkal, négyezer méter magasságban pedig 
már húsz fokkal volt hidegebb mint a Föld felszínén. Mivel pedig a Föld fel
színén 20°-ot észleltek felszálláskor, a hőmérők most négyezer méter magasságban 
éppen 0°-ot mutattak. Kezdett a hideg kellemetlen lenni, ezért utasaink jól 
beburkolóztak prémes bundájukba s nyugodtan észleltek tovább. Meg voltak 
nyugodva, mert ha a levegő hőmérséklete felfelé ilyen módon csökkenik, akkor 
azt mondják a meteorologusok, hogy a levegő hőmérséklet tekintetében biztos 
(stabilis) állapotban van. Mindjárt megértjük, hogy miért nevezzük az ilyen 
állapotot stabilisnak.

Ha valami drámát akarnánk írni az emberi élet köréből, akkor nem kellene 
magyarázgatnunk, hogy mikor lehetünk megnyugodva a körülmények nyugalmas 
voltában, mikor nem kell félnünk semmi zavartól. Az emberi élet eseményei 
között ezt meg tudjuk érteni, hisz mindnyájunknak az élete drámák és komédiák 
változatos sorozata. A természet nagyszerű színpadján a komédiát nem 
ismerjük : ott csak drámák és tragédiák vannak, de bármilyen komoran, 
bármilyen szomorúan hangzik is ez, a természet mégis sokkal több szépet és 
megnyugtatót nyújt mint az emberi élet összevisszasága.

Az a fenséges nyugalom, amely a természetben honolt, csakugyan meg
győzhette utasainkat is arról, hogy számításaik igazak s nincs ok aggodalomra, 
hogy az idő hamarjában megváltozzék. Számításaik pedig a következő egyszerű 
meggondoláson alapultak.

Tudjuk, hogy a hőmérséklet változásával a testek is megváltoztatják 
térfogatukat. A levegő is test, és pedig gázalakú test,* amely annál jobban 
igyekszik kiterjedni, minél melegebb. A levegő a Föld felszínén az egész légkör 
súlyának nyomása alatt áll, tehát igen erősen össze van nyomva, úgy hogy 
nem terjedhet ki tetszése szerint, csak annyira, hogy a feszítő ereje, vagyis 
kiterjeszkedő ereje éppen akkora legyen, mint a reá ható nyomás. Ha ugyanis 
a levegőt kétszer akkora térfogatra engedjük szétterjedni, mint amekkora tér
fogata eredetileg volt, akkor a feszítőereje éppen fele akkora lesz mint ere
detileg volt.

Hasonlít nagyon a dolog valami tekercsrugónak az összenyomásához. 
Ha a rugót megterheljük, akkor az össze fog nyomódni annyira, hogy rugalmas 
feszültsége éppen akkora legyen, mint a rajta nyugvó teher nyomása. Hisz ez 
természetes. Ha a terhet megcsökkentem, úgy a rugó is kijebb fog nyújtózkodni.

Képzeljünk el most valami rengeteg hosszú tekercsrugót, ami felérne a 
felhőkig. Ennek jókora súlya volna ! A rugó alsó részei erősen össze volnának

* Tudjuk, hogy minden test általában három »halmazállapotban« fordul elő : mint szilárd, 
folyékony és gázalakú. A jég szilárd, a víz folyékony, a vízgőz pedig gáz állapota ugyanannak az 
anyagnak : a víznek. Most az anyagok gázalakú halmazállapota érdekel bennünket főleg s azért 
tudnunk kell, hogy a gázalakú testek határtalanul kiterjednek, ha semmi sem áll útjokban, de 
ha bezárjuk valami edénybe, akkor a gáz az edény falát nyomja s ha kívülről nem nyomjuk 
vissza az edény falát, még megtörténhetik, hogy a benne levő gáz szétdobja az edényt. Azt 
is kell még tudnunk, hogy a gáz kiterjeszkedő hajlama s ennélfogva a körülvevő edény falaira 
gyakorolt nyomása is annál nagyobb, minél melegebb a gáz.
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nyomva, míg ha feljebb és feljebb emelkednénk mellette, azt látnok, hogy fel
felé mind kevesebb a rugó összenyomódása s végül a legtetején, ahol már semmi 
sem terheli, ott a rugó egészen ki volna nyújtózkodva s nem volna semmi 
»feszültsége«.

A levegő alsó rétegei is sokkal jobban össze vannak nyomva mint a felső 
rétegek, s azért lenn a levegő sokkal sűrűbb mint fenn a magasban.

Ha a levegőt felmelegítjük, akkor, amint mondtuk, megnöveljük a kiter
jeszkedő erejét. Ha tehát a reá ható nyomás ugyanaz marad, akkor csakugyan 
ki is fog terjeszkedni : szétnyomja a körülötte levő többi levegőt, megemelinti 
egy kicsit az egész atmoszférát, mígnem feszültsége megint lefogy annyira, 
hogy éppen elegendő legyen a teher nyomásának ellentállni.

Ha megint lehűl a levegő, akkor megcsökkenik a feszültsége, tehát nem 
bírja kitartani a rajta nyugvó teher nyomását s összeszorul kisebb térre, mind
addig, amíg megint éppen olyan erős lesz a feszültsége, mint a rajta nyugvó 
teher nyomása.

Ez magában nagyon egyszerű s talán kissé unalmas is, de annál érdekesebb 
az a tünemény, hogjr a törvényt meg is lehet fordítani ! T. i. a nyomás meg
változtatásával a levegő hőmérséklete is megváltozik! Minél jobban össze
nyomjuk erővel a levegőt, annál nagyobb lesz a feszültsége, ez igaz, de annál 
nagyobb lesz a hőmérséklete is ! És ha a levegőt szabadon hagyjuk kiterjedni, 
akkor lehűl !

Ha ezt megértette az olvasó, olyan valamit tanult, ami a legfontosabb 
meteorológiai tünemények megértését egyszerűen játékká teszi. Megértjük 
azonnal az eső, hó, jég keletkezését, a szelek törvényeit, felhőképződést, egy
szóval majdnem mindent, ami igazán mélyen belevág életünk folyásába.

Ezen a tüneményen alapszik egy szellemes játékszer is, az úgynevezett 
légtűzszerszám. Egyik végén bezárt csőbe kis taplót teszünk, a másik végébe 
meg jól beleülő, hosszú nyelű dugót illesztünk, ezt aztán hirtelen belelökjük a 
csőbe : mire a levegő a hirtelen összesűrítés következtében annyira fel- 
melegszik, hogy a tapló tüzet fog !

De még egy rejtélyesnek látszó, hasznos kis szerszámnak is ez a fortélya ! 
Igen sokan ismerik azt a gázgyújtót, amelyiket csak föléje kell tartani a gáz
lámpának s mindjárt felgyullad. Ez a kis ravasz eszköz igen finom platina-drót
hálóból van. A platinának az a tulajdonsága, hogy felületén a gáz rendkívül 
gyorsan összesűrűsödik A gáz összesűrűsödése olyan gyors, hogy feltüzesíti a 
platinát, s az izzó platinától fellobban a világítógáz.

A levegő kitérjeszkedésévei járó lehűlésnek a gyakorlatban kellemetlen 
következményei vannak, amelyek közül különösen felemlíthetjük a »légvonat« 
(cúg) ártalmas voltát. Amíg a szél senkinek sem árt meg künn a szabadban, 
addig a lakásban támadt »légvonat«-tól a legtöbb embernek megfájdul a feje, 
vagy a foga, vagy egyébként mutatkoznak a meghűlés jelei. Igen, mert a lakásban 
támadt erős légvonat erős ritkulással is jár, ami annak különös erős hűtő hatását 
okozza.

Ha a Föld felszínén nyugvó levegőből valami módon egy csomót felviszek 
100 méter magasságra és ott szabadon eresztem, akkor az kiterjed, mert 100

A Világegyetem . 2
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méter magasságban kisebb nyomás van a levegőben mint a Föld felszínén. 
Ezzel a kitérjeszkedéssel azonban együtt jár a lehűlés is.

Tapasztalás szerint a levegő minden 100 méternyi emelkedésével egy 
fokkal hül le.* Ezzel szemben minden száz méternyi sűlyedéssel egy fokkal fel- 
melegszik. Ezt a szabályt jól jegyezzük meg, szerencsére igen egyszerű s majdnem 
teljesen pontos szabály is. Csak azt jegyezzük még meg, hogy a szabály csak 
addig érvényes, ameddig emelkedés vagy sűlyedés közben a levegő páratartal
mában változás nem történt.

Ha a levegő hőmérséklete mármost úgy csökkenik felfelé, mint ahogy 
léghajónk utasai észlelték, t. i. hogy a levegő állapota stabilis, akkor nagyon 
nehéz megbolygatni a levegő egyensúlyát. A 4. ábra mutassa be a hőmérsék
letnek ezt a vertikális eloszlását.

Próbáljunk, vigyünk fel a Föld felszínéről egy csomó levegőt például 300 
méter magasra. 300 méternyi emelkedéssel a levegő 3 fokkal fog lehűlni s ha 
a felszínen 20°-os volt, most a hőmérséklete csak 17° lesz. A levegő-környezet 
azonban 300 méter magasságban nem 17, hanem 18'5°-os, tehát melegebb mint 
a felhozott levegő. Ha tehát a felhozott levegőt magára hagyjuk, az nem fog 
megmaradni a helyén, hanem szép csendesen visszasűlyed a Föld felszínéig, 
amikorra a hőmérséklete megint egyenlő lesz a környezetével. 300 méterről 
200 méterre visszasűlyedve ugyanis egy fokkal felmelegszik, tehát hőmérsék
lete 18° lesz, de még mindig nem állapodhatik meg, mert még mindig 
hidegebb mint 19°-os környezete. Sülyed tehát tovább. 100 méter magas
ságban a hőmérséklete 19° lesz, de környezete 19'5°-os, tehát itt még mindig 
néni áll meg s csak a felszínen jő nyugalomba, ahol hőmérséklete egyenlő a 
környezetével.

A levegő egyensúlyi állapotát tehát nem sikerül úgy megbolygatni, hogy 
alulról levegőt hurcolunk felfelé, mert a felemelt levegő visszatér eredeti nívójára.

Próbáljunk most a magasból lenyomni egy csomó levegőt, tegyük fel, 
nyomjunk le 400 méter magasságról 100 méter magasságra, aztán eresszük el. 
Vájjon megmarad-e ott ?

400 méterről 100 méterre a levegő 300 métert sülyedt, tehát három 
fokkal felmelegedett. Hőmérséklete tehát, mivel 400 méterben 18° volt, most 
21° lesz. igen, de a környezet csak 19'5°-os, tehát a lenyomott levegő melegebb 
lesz, mint a környezete. A meleg levegő ritkább, könnyebb mint a hideg levegő, 
tehát a lenyomott levegőtömeg nem marad meg száz méter magasságban, hanem 
szép csendesen visszaszáll oda, ahonnan kiindult. Nem szükséges részleteznünk 
a visszaemelkedés tüneményeit : az olvasó maga is követheti útközben a vissza
emelkedő és folyton lehűlő levegőtömeget.

Semmiképen sem sikerül tehát a levegő egyensúlyát megbolygatni. Ne 
csodáljuk tehát, hogy utasaink a léghajóban nyugodtan burkolóztak meleg 
ruháikba s csendesen elmerültek a pompás látvány szemléletébe. A Duna ezüst- 
szalagja már eltűnt a nyugati látóhatár felé s a Tisza kanyargós, fényes kígyó-

* Mindig a Celsius-féle hőmérő fokait crtjiik. Tudjuk, hogy ennek 0 foka az olvadásponton, 
100 foka a forrásponton van. Tudományos mérésre mindig ezt használjuk.
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vonala kezdett csillogni messze keleten. Az alföldön elszórt, itt-ott szabályos 
sorokba osztott tanyák közt nagy, hófehér foltok azt a csalóka képet nyújtották 
a fagyoskodó utasoknak, hogy odalenn is hó fedi részben a mezőket. Pedig nem 
hó az ! Rosszabb annál ! Szikes foltok azok, ahol fűszál sem terem, rút szégyen
foltok az Alföld pompásan zölclelő vetései között. A mi Alföldünk sok tekin
tetben más, mint pl. a Po síksága vagy a hollandiai alföld. Ilyen szikes foltokat 
ott nem látni, szőlővel beültetett homokbuckák, kígyózó száraz folyammedrek 
ott szintén ismeretlenek, hanem ahelyett sűrűn vannak egymás mellett a falvak 
s csak itt-ott tarkálik egy-egy nagyobb városka. A mi Alföldünkön falvak 
nincsenek, csak nagy városok, meg szerte szórt tanyák. Nehéz idők, bús emlékű 
évszázadok szomorú emléke ez !

Amíg utasaink nyugodtan szemlélődtek, a léghajó peremén kifüggesztett, 
szellőztető és árnyékoló készülékekkel ellátott hőmérő lassan alászállott. Pedig a 
léghajó ugyanabban a magasság
ban lebegett a Föld színe felett.
A Nap ragyogóan süt, sötétkék 
égboltozat borul az észlelők fölé, 
sokkal sötétebb mint ahogy az a 
Föld felszínéről látszik; a Nap 
sugarai roppant erősen tűznek a 
léghajóra, úgy hogy a gázszelepet 
állandóan kissé nyitva kell tar
tani, mert a gáz folyton meleg
szik, kiterjed és emelni törek
szik a ballont, pedig utasaink 
ugyanabban a 4000 méter ma
gasságban akarnak maradni.

S a fényes napsütés, a ra
gyogó kék égboltozat nem melegíti a levegőt, sőt ellenkezőleg, az folyton 
lehűl, melegét szakadatlanul sugározza ki a világtér felé. Valóban, a levegő a 
Nap sugaraira közvetlenül alig hederít, keresztülhatolnak rajta a napsugarak, 
anélkül hogy érezhetően felmelegítenék. Majd később látni fogjuk, hogy a Nap 
csakis a Föld felszínének közvetítésével képes a levegőt melegíteni.

Alig két-három órai észlelés után a levegő itt fenn a magasban 0 fokról 
—10°-ra hűlt le, tehát csakugyan kemény hideg lett, de mielőtt ennek követ
kezményeit megértenek, szükséges visszatekintenünk a Földre, hogy mi történt 
ott ezalatt. 10 órakor, amikor a léghajó elindúlt, kellemes volt odalenn az 
árnyékban, mert csak 20° meleg volt, de a Napon már ekkor is kellemetlen 
volt a hőség, a Nap sugarai kegyetlen melegen tűztek alá a kék égboltozat
ról s ugyancsak kezdték ám a Föld felszínét felmelegíteni! A még gyér 
növényzettel borított Föld gyorsan átmelegedett s elkezdte a felette levő 
levegőt is átmelegíteni. Délután 1 órára már 30°-ra emelkedett a hőmérséklet 
az árnyékban.

Dél tájban kinn a mezőn, az alig kizöldűlt szántóföld felett reszketni 
látszott a levegő, mint erősen fűtött kályha felett a szobában. Megjelent a
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4. ábra. Stabilis egyensúlyi állapot a levegőben.
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látóhatár körűi a csalóka délibáb, s a forróság szinte tűrhetetlen lett. Pedig 
még délelőtt 11 órakor egyetlen felhőcske sem homályosította el a termé

szet színpadának pompás derűjét.
Sokan bámulták a léghaj ót r 

amint csendesen lebegve, alig 
észrevehetően haladt kelet felé. 
Csak jószeműek láthatták meg, 
távcsővel azonban még a benn- 
iilők alakját is ki lehetett venni. 
A rekkenő hőség nem riasztotta 
vissza az embereket s az egyik 
alföldi város népe kíváncsian 
tódult össze a városka főterén, 
amikor észrevették a ballont. Min
denféle megjegyzést lehetett hal
lani. Legokosabbak voltak azok, 
akik azt mondták, hogy gyönyörű 

szép időt választottak a felszállásra. Pedig ekkor már a léghajó utasai tud
ták, hogy megrázó dráma készül a levegőben . . .

A reszketés az ugar felett, a délibáb, a kis alkalmatlan forgószél mind azt 
hirdetik, hogy a levegő legalsó rétege túlságosan átmelegedett s ezek az átmele
gedett levegőrétegek kezdenek felfelé emelkedni a levegőben.

Nézzük csak, mi is történik akkor, ha a föld felszínén nagyon kezd mele
gedni a levegő, fenn meg hűl. A levegő ilyenkor már nem lesz olyan biztos 
egyensúlyban, mint kezdetben volt. Tekintsük csak meg a délután 1 órai álla
potot, amikor a léghajósok fenn —lC°-ot, a földfelszíni meteorológusok pedig 
+30°-ot jegyeztek. Ha a hőmérséklet ebben az esetben egyenletesen volna 
elosztva, úgy hogy az 5. ábrában látható hőmérsékleteloszlás jönne létre, akkor 
a levegő megmozdításával egészen mást tapasztalnánk mint az előbbi esetben. 
Az 5. ábrán azt látjuk, hogy minden 100 méterrel magasabban egy fokkal hide
gebb a levegő. Próbáljunk a Föld felszínéről felemelni egy csomó levegőt. Tudjuk, 
hogy minden 100 méternyi emeléssel egy-egy fokkal hűl le. Ha tehát 100 méter 
magasra emeljük, akkor hőmérséklete 29° lesz, 200 méter magasban 28°, 300 
méterben 27°, stb.

Bármennyire emeljük tehát, hőmérséklete mindig ugyanolyan lesz, mint 
a környezeté. Ha tehát szabadon bocsátjuk, akkor ott marad, ahol eleresztet
tük. sem nem sülyed, sem nem emelkedik tovább. Éppen így járunk, ha 
lenyomunk egy tömeg levegőt. Lenyomása közben felmelegszik, de hőmér
séklete mindig olyan lesz mint a környezetéé.

A levegőnek ezt az állapotát, amikor, bármerre mozdítjuk is, mindig ott 
marad, ahol eleresztettük, nevezzük közömbös (neutrális) állapotnak.

A léghajón ülők, amint észrevették a felső rétegek erős lehűlését, azonnal 
tudták, hogy a levegő nagy stabilitásának vége van : a felső levegőrétegek 
nagyon sűrűek, az alsók meg a napsugárzás melegítése miatt nagyon ritkák 
lesznek.
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5. ábra. Neutrális egyensúlyi állapot a levegőben.
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Hogy alul csakugyan olyan intenzíven melegszik fel a talaj, azt onnan 
következtették, hogy elkezdtek felhők képződni, körülbelül 1000 méterre a 
léghajó alatt, mégpedig nem akármilyen felhők, hanem az úgynevezett kumulusz- 
vagy halmazfelhők.

A léghajóból tekintve, ezek a felhők eleinte foszlott, fehér, szabálytalan 
foltok voltak (1. melléklet), amelyek makacsul együtt úsztak a léghajóval •— 
hisz ugyanaz a légáramlás vitte a ballont is, meg a felhőt is kelet felé.

Később a felhők nagyobb mennyiségben kezdtek megjelenni s göm- 
bölyded, határozott szélű halmazokká fuvódtak fel. Aki figyelmesen meg
nézi az ilyen kumulusz-felhőket, látni fogja, hogy valamennyinek pontosan

6. ábra. Kumulusz-felhők a Földről tekintve.
A felilök fényképe csak akkor lesz szép, ha nagyon rövid ideig exponáljuk a lemezt. 

Ezért a felhőfényképeken az ég mindig igen sötét.

ugyanabban a magasságban van az alsó határa s alúl mindig vízszintes lap 
határolja, míg felül vakító fehér, gömbölyded halmazokban domborodnak fel, 
egyik feljebb, másik kevésbbé magasra (6. ábra). Egyenes alsó határolásuk kivé
telével nagyon hasonlítanak ezek a felhők a lokomotív kéményéből kitóduló 
gőzhöz, amelynek eredete is ugyanaz, mint a kumulusz-felhőké, azért nézzük 
meg, hagy miképpen keletkezett a lokomotív kéményének gőzfelhője.

A lokomotív kazánjából a gőz először a dugattyúkba megy, onnan mint 
fáradt gőz a kéményen át a szabadba jut. Amikor elhagyja a kémény nyílását 
s kijő a szabad levegőre, a kitóduló gőz még láthatatlan, igazi gőzállapotban 
van, mert még hőmérséklete a hozzá keveredett levegővel együtt igen magas, 
több mint 100°. Azért közvetlenül a kémény felett nem is látunk fehér felhőt, 
hanem csak egy jó arasznyira felette kezdődik az (7. ábra). A 7. ábrán a betűvel
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a kémény belsejében még egészen gázállapotú gőzt jeleztük.* Ugyanígy még 
minden víz gőzállapotban van а Ъ helyen is. De amint ez a gőz a külső hideg 
levegőre jutva kiterjed, és a külső levegővel keveredik, igen erősen lehűl, ami
nek oka főleg a kiterjeszkedés. Benn a kazánban igen erősen össze volt nyomva 
a levegő és gőz, s most a szabadba jutva eredeti térfogatának többszörösére 
terjeszkedik szét. Természetesen azonnal lehűl.

Amint azonban a levegő lehűl, többé nem képes annyi vízgőzt valódi gőz
vagy gázállapotban magába foglalni, mint magas hőmérsékleten. Ennek követ
keztében a kéményből kitódúló, forró levegő széttörjeszkedése miatt többé nem

7. ábra. A lokomotív kéményéből kitóduló gőz egészen olyan, mint a kumulusz- 
felhők. Az a kéményből tódul ki a gőz, b helyen még elnyelve tartja a forró 
levegő, c helyen a gőz kumulusz-felhők alakjában kicsapódik a levegőből, 

d helyen a felhő újra elpárolog, eloszlik. ,

bírja az előbbi vízgőzmennyiséget magában tartani, hanem annak egy része 
belőle parányi kis gömbök alakjában kicsapódik, amelyek sok milliárdszámra 
egymás mellett, átlátszatlanná teszik a levegőt s vakító fehér halmaznak tűnnek 
fel. Rendkívül éles, határozott széle van kezdetben, közvetlen a kémény felett 
ennek a felhőnek. Ez az igazi kumulusz-felhő, tökéletes hasonmása annak, amit 
a léghajósok délután, 1 és 2 óra közt, nagy számban láttak képződni.

* Gőz vagy gáz nagyjában mindegy. Mind a két szó az anyagok légnemű állapotát 
jelenti, de gőznek szoktuk nevezni az olyan gázokat, amelyek közel vannak a lecsapódáshoz s 
így közönségesen cseppfolyós, vagy szilárd állapotban szoktunk ismerni. Rendesen a konyhában 
gőznek nevezik a már látható fehér felhőt, amely pl. forró víz felett képződik. Ebben a fehér, 
látható felhőben a víz már nincs gáz vagy gőz alakban, hanem igen apró kis gömböcskék 
alakjában már cseppfolyós halmazállapotú.
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A lokomotívból kijövő levegő szétterjedése után csakhamar keveredik 
a külső levegővel, amely aránylag száraz, nincsen benne annyi vízgőz, mint 
amennyi beleférhetne, azért a kis páragömböcskék megint elpárolognak, ismét 
gázállapotba mennek át. A szép, éles határolású kumulusz szélei szétrongyolódnak 
(7. ábra d helyén) s szétfoszladozva, teljesen eltűnnek.

A gőzhajó kéményéből csak füst jő ki, a fáradt gőzt a hajó öblös belsejében 
fel tudják használni a víz előremelegítésére. A füstfelhők pedig, ha szét is fosz- 
lanak, nem tűnnek el, mint a gőzfelhők, mert nem vízcseppekből vannak, hanem 
szén, meg egyéb kőzetek porából, hamuból stb., ami nyugodt időben sokáig 
egy helyen lebeg és piszkosbarna színével csúnyára festi az eget.

A nyári napokon, déltájban képződő kumuluszok tehát valódi hasonmásai 
a lokomotív kéménye felett képződő fehér felhőnek. De hogyan képződnek a 
szabad levegőben ? Ehhez az kell, hogy az alsó, sűrű levegő felemelkedve kiter
jedjen, lehűljön s majd akkor kicsapódhatik belőle a vízgőz felhő alakjában. 
De mitől szállhat fel a levegő ?

Délután egy órakor azt ta
pasztaltuk, hogy a levegő neutrá
lis állapotban volt. Mi történik 
akkor, ha most az alsó levegő
rétegek még egy kevéssé jobban 
felmelegszenek ?

Tegyük fel, hogy valami 
csodálatos, rendkívüli esetben a 
levegőben úgy volna elosztva a 
hőmérséklet felfelé, hogy minden 
100 méterrel magasabban két fok
kal hidegebb volna a levegő, amit 
a 8. ábrán mutatunk be. Ilyen 
állapot nem állhat elő, de ehhez 
hasonló, igen kis mértékben igenis bekövetkezhetik. Az ilyen állapotot bizonyta
lan, labilis állapotnak nevezzük, s kisebb mértékben minden nyári napon előfordul.

Próbáljunk megmozdítani most egy csomó levegőt. Emeljük fel a Föld 
felszínéről 100 méter magasra. Emelkedés közben 1 fokkal lehűl, tehát, mivel 
legalúl 20°-os volt, 100 méter magasságban 19° hőmérséklete lesz. A környezet 
azonban itt csak 18°-os, tehát a felemelt levegőtömeg melegebb mint a kör
nyezete. Ez már baj! Mert, ha most szabadon eresztjük, akkor nem.sűlyed 
vissza eredeti helyére, ott sem marad, ahol hagytuk, hanem elkezd felfelé emel
kedni magától is, mert melegebb, tehát ritkább és könnyebb mint a környező 
levegő. Szép csendesen száll 200 méterig. Ezalatt ismét lehűl egy fokkal, tehát 
hőmérséklete 18°-os lesz, míg a környezete csak 16°-os. A különbség tehát még 
jobban megnövekedett s ennek következtében most már gyorsabban emelkedik 
felfelé a levegő, de a különbség a felfelé tóduló és a környező levegő hőmérséklete 
között folyton nagyobb és nagyobb lesz s most már valósággal száguld felfelé 
a megindult légtömeg s fékeveszetten tör az ég felé, amíg valami más ok útját 
nem állja. „
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8. ábra. Labilis egyensúlyi állapot a levegőben.
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Próbáljunk most lehozni, vagy leindítani, pl. 400 méter magasságról egy 
csomó levegőt. Ha leszállítottuk 400 méterről 300-ra, úgy hőmérséklete egy 
fokkal meg fog növekedni. 400 méterben 12°-os volt, most tehát 13 fokos lesz. 
Ámde a környezete 14° meleg ! Nem maradhat tehát itt, mert hidegebb mint 
a környezet, hanem hanyatthomlok, folyton nagyobb sebességgel bukik alá, 
míg a Földre nem ér.

Furcsa állapot ennélfogva az a labilis állapot ! Olyan, mintha valaki ügye
sen vizet tölt az olajra. Az olaj van alul, a víz felül. Csak egy kicsit kell meg
rázni az edényt, azonnal készen van a katasztrófa : az olaj felbukik a víz fölé, 
a víz pedig alászáll az edény fenekére.

Az emberek között is milyen könnyen drámává fejlődhetik a kedélyeknek 
ilyen labilis egyensúlya.

A levegőben az a parányi hőmérsékletkülömbség, amely a levegőóceán 
egyensúlyát, a neutrális helyzeten túl, a labilis felé billenti, hatalmas katakliz
máknak a kútforrása.

Amint a legalsó réteg túlmelegszik, a felette néhány méternyi vastag 
rétegben labilis állapot keletkezik, minek következtében gyors pezsgésben, 
vibrálásban látjuk ott a levegőt : a földszínről felemelkednek a túlheviilt 
részek, hogy helyüket elfoglalja a felsőbb rétegek lnísebb levegője. Apró kis 
áramlások keletkeznek, amelyeket Jconvekció-áramoJcnaJc nevezünk. A konvekció 
mind feljebb és feljebb harapódzik, amint vastagabb és vastagabb réteg meleg
szik át. A Naj) felkelte után néhány órával már ezer méteren túl is konvekciók 
észlelhetők, persze lassabban mint a Föld közvetlen felszínén.

Azt mondhatja erre valaki, hogy hiszen úgy sohasem kerülhet a levegő 
nagy vastagságban labilis állapotba, mert az apró konvekcióáramok mindig 
elveszik a drámaivá fejlődő helyzet élét.

Csakhogy bármiképen sürögnek-forognak a kis konvekció-áramok, moz
gásuk tekintélyes súrlódással, késedelemmel jár s megtörténhetik, hogy nem 
győzik felszállítani az apránként felmelegedett levegőt, különösen ha olyan 
gyorsan fejlődnek az események, mint ahogy léghajónk utasai észlelték.

Néha-néha előáll a földfelszín közelében, egy-kétszáz méter magas levegő- 
rétegben egy kis labilis állapot. Ilyenkor kis katasztrófa következik be : az alsó 
meleg levegő egyszerre valami csőhöz hasonló úton felfelé kezd ömleni s föléje 
ömlik a még kellőleg fel nem melegedett rétegnek. Ügy ömlik felfelé a levegő, 
mint ahogy a kádból lefelé folyik a víz, ha kinvitjuk a kifolyó-csapját. Azt 
hiszem, mindenki látta már, hogy ilyenkor a víz sebesen kezd örvényleni a 
nyílás felett. Így örvénylik felfelé haladtában a túlmelegedett levegő is, és lesz 
belőle kis forgószél, vag}̂  porforgatag, vagy tromba, amint nevezni szokták : 
ez az a »torony, amelyet porból rakott a szél«. Messze felkap az ilyen forgó
szél mindent, mert hisz erősen emelkedik s viszi az alsó rétegek meleg levegő
jét fel a hűvösebb régiókba.

* * *
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Ezekkel az apró kis konvekció-áramokkal meg kis forgatagokkal a legalsó 
levegőtömegek lassankint igen magasra feljutnak. Olyan magasra, hogy lehűlnek 
egészen a telítés hőmérsékletéig.

Ez már megint új fogalom, amit meg kell magyaráznunk, de nem soká 
tart, hisz már egyszer alattomban volt szó róla. Mondottuk már, hogy a levegő 
egy bizonyos hőmérsékleten nem képes tetszőleges mennyiségű vízgőzt elnyelve 
tartani, láthatatlan gázállapotban. Ha annyi vízgőz van a levegőben, amennyi 
még éppen belefér, akkor azt mondjuk, hogy a levegő gőzzel vagy párával tele 
van, vagyis páratelt. A páratelt levegőt csak egy kicsit kell még lehűteni s 
azonnal kicsapódik belőle a benne levő vízgőznek jókora része.

Mindennapi tünemény ez. A forró víz felett páratelt a levegő ; ha egy 
kicsit lehűl, azonnal látható felhő alakjában csapódik le a pára. A mosókonyha 
falán csurog le a sok víz, ami a levegő gőzéből csapódott ki.

Igen érdekes arra figyelnünk, hogy télen akármilyen hideg vízvezetéki 
vizet vigyünk be üvegedényben a szobába, nem harmatosodik meg az edény. 
Nyáron azonban alig tettük le a korsót, azonnal gyöngyözik róla a harmat. 
Pedig a budapesti vízvezeték vize pl. télen hidegebb mint nyáron.

A különös tünemény oka érdekelni fogja az olvasót s egyszersmind jó 
például is szolgál a nehezen fejlődő dráma megértéséhez.

Télen a külső, hideg levegőt beeresztjük a szobába s ott felmelegítjük a 
kályhával. Legyen pl. a külső levegő hőmérséklete 0° s legyen telítve párával. 
Akkor valami öt gramm víz van a külső levegő minden köbméterében. Ha most 
ezt a levegőt a szobában felmelegítjük 20°-ra, akkor többé nem lesz ám páratelt, 
mert hisz melegítés közben a pára nem szaporodott meg benne, maradt 5 gramm, 
pedig a 20 fokos levegőbe 17 gramm fér bele. A 20 fokos levegő csak akkor lesz 
páratelt, ha 17 gramm víz van benne gőz vagy pára alakjában, ü t gramm a 
17 grammnak csak 30%-a, azért azt mondjuk erre a levegőre, amiben ennyi 
a pára, hogy nedvessége csak 30%. Ez aránylag száraz levegő. Künn a természet
ben csak a sivatagokon szokott ilyen száraz levegő előfordulni, nálunk a levegő 
nedvessége rendesen 60—80%, de óráról órára, napról napra nagyon változik. 
Ha ilyen száraz a téli, fűtött szoba levegője, ne csodálkozzunk rajta, hogy sok 
virág nem állja ki, hogy ebben a száraz levegőben az ember köhögésre, 
náthára hajlandó, s hogy kezén a bőr mindig cserepes.

Egészen másképp áll a dolog nyáron. Nyáron beeresztjük a szobába a 
külső levegőt s azt ott lehűtjük. Legyen például a külső levegő 25° meleg, s 
legyen benne 60% nedvesség. Ezt beeresztjük a szobába s ott lehűtjük 20°-ra. 
Mi történik akkor ? A 25°-os levegő akkor páratelt, ha minden köbméterben 
23 gramm pára van. Ennek 60%-a körülbelül 14 gramm. Ha most ezt lehűtjük 
20°-ra, akkor, mivel 20°-os levegőbe 17 gramm fér bele, a levegő nedvessége 83% 
lesz, ami már elég nedves levegő ahhoz, hogy a behozott hidegvizes edényre 
harmat csapódjék le. Hisz a hideg forrás- vagy kútvíz rendes hőmérséklete 
valami 12° szokott lenni, az edény körül a levegő tehát 12 fokra hűl alá. 12°-os 
levegőbe azonban csak mintegy 10 gramm pára fér bele, a mostani számítások 
szerint pedig a levegőben 14 gramm van köbméterenkint. Ne csodálkozzunk 
tehát, ha a pára jó része az edény falát be fogja harmatosítani.
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És ez a sok számítás, amitől az olvasó bizonyára nem veszti el a kedvét 
a természettudományoktól, mind csak arra való, hogy azoknak a szép gomolyagos 
nyári felhőknek az eredetét és jelentőségét megértsük. Mit is ér a természetben 
való gyönyörködés anélkül, hogy megértenők annak legalább a legfőbb rejtelmeit. 
Bámulni a tüneményeket nem nehéz, de nem nyújthat igazi gyönyört, ha nem 
értjük azt, amit látunk. Az emberi természet legnemesebb ösztöneinek egyike 
a kíváncsiság. Sokan milyen kiváncsiak más ember viselt dolgaira s egyáltalában 
nem érdeklődnek a természet tüneményei iránt. Pedig az emberek viselt dolgai, 
a köznapi élet mindenféle nevetséges apróságai olyan unalmasak lesznek az 
előtt, aki nagyobb dolgok felett is szeret egy kicsit gondolkozni. A természet 
kimeríthetetlen anyagot nyújt az emberi kíváncsiságnak s mondhatom, hogy nincs 
a világon nagyobb gyönyörűség, mint a természet törvényeit ellesni, tanulni. 
Oh, de boldog is az, akinek nincs egyéb dolga, mint a természetet tanulmányozni !

* * *

No de siessünk a léghajóba, mert mialatt a tünemények felett elmélkedtünk, 
alaposan megváltozott a szintér s a derült kék ég helyett sűrűn halmozódnak

0. ábra. A zivatar kifejlődése. A . a levegőben csak konvekció-áramok vannak, apró kumuluszok 
képződnek, mind egy magasságban. B. az egyik helyen erősen felfelé szálló áramlás keletkezik : 
az egyik kumulusz sebesen növekedik felfelé. C. a knmulusz felett szétterülő ernyő képződik.

D. a zivatar teljes erővel kitört.



I. rész. A levegő. 27

egymás mellé a fényes fehér, szürkés aljú kumulusz-felhők s a léghajó eltűnt a 
nézők szemei elől. A kis konvekció-áramok annyi levegőt szállítottak fel a fel
színről a magasba, hogy már most egész tekintélyes mennyiségű pára csapódott

10. ábra. A távol dühöngő zivatar felett komor nyugalommal terül szét az ernyő-felhő.

ki belőle felhők alakjában. Az alsó rétegek melegedése, a felsők kihűlése azonban 
még mindig tart s a .kis áramok már nem bírják soká fenntartani a neutrális 
állapotot.

Csakugyan, délután két óra felé az 1000 és a 6000 méter magasság közötti 
levegőrétegben egy kicsit túlment az állapot a neutrálison a labilis felé. Nem 
nagy a túllépés, alig tesz ki hőmérővel mérhető mennyiséget, talán egy század
vagy ezredrész fokot ezer méterenkint.

S mégis tökéletesen kifejlődött a dráma.
A léghajó utasai egyszerre azt veszik észre, hogy az egyik kis kumulusz- 

felhő, amely eddig nem különbözött a többitől, rohamos gyorsasággal kezd nőni. 
Onnan felülről tekintve, látszik, hogy mily hihetetlen gyorsasággal halmozódik 
gomolyag gomolyag fölé s mint valami fantasztikus hegyóriás, vakító fehér, 
havas tömegeit impozánsan emeli az ég felé. Az óriássá nőtt felhőn már nem 
képesek a Nap sugarai áthatolni s azért a Földről tekintve, a felhő alsó lapja 
sötét, ólomszürke színű, de gomolyagos felső részei még mindig pompás fehér 
színben ragyognak.

Mi okozza ennek az óriási felhőnek a keletkezését 1 A levegő labilis egyen
súlyba került, valami csekély kis ok megzavarta a nyugalmat s most egyszerre 
az alsó, meleg és nedves rétegek hanyatthomlok rohannak fel a magasba, hogy 
helyet adjanak az onnan alászálló hidegebb levegőnek.

Óriási mozgalom támad a levegőben ! Sok száz köbkilométer levegő nyomul 
felfelé, miközben kiterjed és lehűl, lehűl pedig a telítés fokán is túl s folyton 
csapódik ki belőle a pára hatalmas, sűrű felhőgomolyagok alakjában. Mintha 
valami irtózatos lokomotív kéményéből szabadulna ki a gőzzel telt levegő, 
hogy lehűlve, óriási gőzfelhővel árnyékolja be a földet a Nap tűző sugarai ellen.

Jóval a léghajó magassága fölé tornyosult már a felhőtömeg, amikor 
annak felső részén különös átalakulást vehetünk észre. A kumulusz duzzadt,
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határozott szélű, gömbölyű formái elkezdenek odafenn szétfoszladozni s szét
terülnek, mint valami óriási ernyő, vagy valami pompás virágvázának a kifelé 
hajló, finom széle.

A 9. ábrán a harmadik kép mutatja be ezt a stádiumát a zivatar kifejlődé
sének, amikor t. i. a kumulusz felett megjelenik a szétterülő ernyő. Ez a rendkívül 
szabályos képződmény, amelyet különösen távol dühöngő zivatarok felett 
látunk igen szabályosan (10. ábra), nem olyan éles szélű, tömör, kerekded idomú 
felhő, mint a kumulusz, hanem a cirrus-felhőkhöz hasonló, finom, pehelyszerű 
szerkezettel oszlik el a firmamentum azúrkékje felé.

Ez a felhő azon a helyen képződik, ahol a kumulusz-képző, felfelé szálló 
légáramlás már szétoszlik s horizontálisan szétterjed, hogy elfoglalja a lesűlyedő, 
felső légrétegek helyét. Ameddig a légáramlás emelkedik, addig mindig képződik 
belőle felhő, amint horizontálisan szétterjed, akkor a már eddig képződött 
felhőt csak szétteríti az áramlás, ahol pedig visszaszáll, lesűlyed ismét, ott a 
levegőből felhő alakjában kicsapódott párát a leszállás közben melegedő levegő 
ismét elnyeli, láthatalan gáz-halmazállapotba párologtatja vissza. Azért nem 
látjuk az áramlásnak lefelé szálló ágát, csakis a felfelé irányuló mozgást érzékíti 
meg a halmazfelhő, majd a hatalmas ernyő, amely beárnyékolja az egész nagy 
kumulusz-tömeget.

Ez az oka annak, hogy a zivatarfelhő olyan sötét ólomszürke színű. 
A felette levő, messze szétterülő ernyő az egészet sötét árnyékkal leplezi s félel
messé teszi a látványt.

Amikor a felhőernyő szétterült az égen s elhomályosította a Napot a lég
gömb előtt, utasaink siettek lefelé szállani, hogy a zivatar kitörésének helyén, 
a nagy kumulusz-felhő alsó határának közelében legyenek s ott észleljék a 
változásokat.

Mi azonban siessünk le a Földre s onnan vessünk egy pillantást a meg
induló drámára. Amikor a kumulusz felett az ernyő kezdett szétterjedni, meg
eredt a felhőből az eső. Eleinte csak úgy látszott, mintha valami szép festményen 
a felhő sötét színét valaki elmázolta volna lefelé, de alig jutottak le a földre, 
elkapta és szétszórta a cseppeket a szél. Később, amikor a zivatarfelhő egészen 
kifejlődött, teljes erővel indult meg a zápor, még pedig egy hatalmas villáin 
és mennydörgés kíséretében.

Túl a Tiszán, valamelyik jó magyar városban aggódva nézték a nyugat 
felől emelkedő sűrű, sötét felhőt. Messze előrenyuló, homályos ernyője a zivatar 
nagyságát előre jelezte. Az ernyő alatt még fellehetett ismerni az óriási kumulusz 
ólomszürke, gömbölyded idomait. Az ólomszürke kumuluszok előtt gyorsan 
mozgó, meg-megszakadó felhőkoszorú látszik, amely alatt aztán sűrű, teljesen 
egyszínű sötétség terül el.

Ez a sűrű, sötét háttér maga az eső, amelyben nem tudunk semmiféle 
részletet megkülönböztetni. Ebből, meg a felette levő kumuluszokból látszanak 
a villámok előcikázni.

Tompa moraj jelzi, hogy a zivatar olyan közel érkezett, hogy már a hang 
eljuthat a fülünkig. A levegőben még teljes a csend, nyomasztó, forró némaság 
ül a vidéken, csak néha-néha nyargal végig a szikes avaron egy-egy kis forgószél,



11. ábra. Zivatar és jégeső Egiptomban. Scheuchzer »Biblia sacra« c. munkájából (1718).
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de egyébként a falevél sem mozdul. Még látni nyugaton, a gyümölcsösökön túl 
a szomszéd község tornyát, még alig-alig hogy fellobban a villám fénye ; nappal 
nem elég erős fény ez, hogy ilyen messziről is meglássuk.

Egyszer aztán úgy tetszik, mintha a szomszéd helység kigyulladt volna, 
óriási porfelhőket ragad fel a szél, amely zúgva közeledik felénk is. A torony 
eltűnt a homályban, az első fuvalom idegenszerűen zörgeti meg a faleveleket, 
majd egyszerre ajtó-, ablakcsattanás és teljes erővel kitör a szélvész, amely a 
zivatarokat szokta megelőzni. Különösen feltűnik ennek a szélnek az a tulajdon
sága, hogy szokatlan magasra felragadja a port, fel, valósággal egész a felhőkig. 
Alig hogy a szél legelső, dühös rohama végignyargalt az alföldi város poros, 
falusias utcáin, nemsokára esőcseppeket kezd a szemünkbe hordani, a villámlás 
és mennydörgés teljes erővel rázza a levegőt ; egyik csattanás a másik után : 
majd olyan, mintha mélyen lenn a pincében valami üres hordót gördítenének 
le a lépcsőn, majd meg a vasas-szekér nyers, fület sértő zörgésére emlékeztet, 
de olyan nagy a változatossága, hogy lehetetlen minden árnyalatát valamihez 
hasonlítani.

A recsegő csattogás és dübörgés között is ki lehet azonban venni valami 
félelmetes zúgást ; a gazdák már ismerik s kétségbeesetten tekintenek a tomboló 
rémre : ez jégeső.

A hőmérsékletnek valami ostoba kis különbsége, a levegő páratartalmának 
egészen esetleges számaránya rémiiletes katasztrófát okozott. A villám is lecsap 
itt-ott, felgyújt, egy-egy nádfedelű viskót, de nem követi el azt a barbár pusztítást, 
amit a jégeső, a gazdáknak ez az egyik legfélelmesebb ellensége.

A mennydörgés, a lezuhanó jégeső robogásán kívül még éles pukkanásokat 
is lehet hallani : a község túlsó felén nagyobb uradalom van, ott viharágyúkkal 
pufogtatnak ; egy- vagy kétméteres csövekből lódítanak fel levegőt néhány 
száz méter magasságra, hogy szétűzzék a sok száz köbkilométer tartalmú felhőt, 
amelynek tömege nagyobb, mint az egész Magas-Tátráé !

Milyen emberiesen kicsiny, milyen tudatlanságon alapuló kísérletezés ez ! 
Mintha valaki flóbertpuskával akarná szétlőni a Gellérthegyet : óh nem, még 
ennél is kicsinyesebb fegyver a több kilométer magasságban tomboló hatalmas 
mechanikai folyamat ellen !

Csakhamar elhallgat azonban az ágyú, elhallgat minden a városban, 
csak a rettenetes jégeső zúgása süketíti meg a füleket, miatta még a menny
dörgést is alig lehet hallani.

A jégeső alig tart tíz percig, utána hatalmas zápor ömlik alá s elmossa az 
utcákra hullott jeget, amelynek mogyorónyi, néha diónyi szemei fehérré fes
tették a földet.

Ki merne ilyen ítéletidőben kimenni az utcára ! A jég agyonveri még 
az ökröt is, az ember meneküljön előle, mert néhány nagyobb szemnek a csapása 
halálos lehet ! Félni kell a villámcsapástól is, amely most sűrűn csattog, recseg, 
néhány villámhárítót felkei’es. Lecsapott a város végén is egy magányos, lakat
lan épületbe s azt felgyújtotta : nem igen siethettek az oltására, de kedve sem 
volt az embereknek, mert azt tartják, hogy amit a villám gyújt fel, annak ment
hetetlenül cl kell égnie. Annyiban igazuk van, hogy ha ez a felhőszakadás el
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nem oltja, akkor csakugyan hiába az emberi erőlködés. A rémület még 
nagyobbodik, amint a zúgáshoz, recsegéshez, általános jajveszékeléshez még a 
tűzjelző harang félelmetes kongása is hozzájárul, melytől asszony és gyermek 
még jobban reszket.

* * *

A dráma lezajlott. Amilyen lassan készült elő a levegőben az egyensúly 
megbolygatása, olyan katasztrófaszerűleg gyorsan játszódott az le. Talán maga 
Shakespeare is a zivatarról vette a mintát drámáihoz, azért olyan tökéletesek, 
azért hatnak az ember lelkére olyan elementáris erővel.

A zápor hirtelen megállt, a felhő elvonúlt kelet felé s a nyugati égen fel
sütött a hanyatló nap. Különös sápadt, idegenszerű fény ömlik el az esőcseppek
től csillogó tájképen. A félszer már elhamvadt, a harangkongás megszűnt, a víz 
folyik még az utcákon zúgva le a folyóba.

Az emberek sietnek ki a mezőre, rettentő aggodalommal tele, hogy mit 
pusztított a jégeső. Némelyiknek nincs is bátorsága kimenni, csak otthon sír 
csendesen, hisz’ ha ez a jégeső az ő földjét érte, vége van az egész idei termés
nek, s ha a szőlőben esett a kár, akkor évekre meg van nyomorítva az egész 
szép ültetvény.

Szerencsére tiszta jég csak nagyon keskeny területen, alig néhány száz 
méter széles pásztán pusztított. Ettől a sávtól jobbra, balra majd egy kilométer 
széles olyan két csík következett, ahol a jég esővel vegyesen hullott. Itt a pusz
títás csak kis mértékű volt, s végre a határ többi részén csak záporeső öntözte 
meg a szántóföldeket.

Ahol egészen tiszta jég esett, ott borzalom volt nézni a pusztulást. A fák
nak még az ujjnyi vastag ágait is leverte, a szépen zöldülő vetés pocsékká szét 
volt zúzva, a szőlőn egyetlen eg}̂  levél sem maradt rajta s ahol a vesszejét érte, 
az úgy fel volt sértve, mintha fáradt puskagolyó érte volna.

Megnyugodva, hogy kevés a pusztulás és ami elpusztult, annak is leg
nagyobb része biztosítva volt, boldogan tértek vissza a városba s útköz
ben gyönyörködtek a párosívű szép szivárványban, amely az elvonult zivatar 
sötét felhőiről békésen ragyogott le a megrémült városra. Mintha a dráma 
utolsó jelenetét, a megbékülést, a felizgatott kedélyek megnyugtatását akarná 
jelképezni.

Hát a mi léghajónkból mi lett ? Ott hagytuk el, amint leereszkedett a 
kumuluszok alsó határára, hogy az ottani állapotokat tanulmányozza. zivatar 
a léghajóval egy darabig együtt száguldott, de aztán, mikor veszedelmessé 
kezdett lenni az állapot (félni kellett, hogy a léghajó fölé is kiterjed a kumulusz 
s még jégesőt kap), akkor hamarjában kiürítettek néhány homokos zsákot 
s a léghajó sebesen kezdett emelkedni. Csakhamar belekerült a felhőbe. Sűrű 
köd vette körül a hajót, amelyből finom eső szitált alá, ami megnehezí
tette az óriási ballont, úgy hogy még néhány homokos zsákot ki kellett üríteni. 
Végre elmaradt a szitáló eső, a hőmérő mélyen 0° alá szállt s fenn voltak a 
kumulusz felett elterülő ernyőben. Ebből finom hókxűstályok lepték el a ballon 
köteleit, meg az utazók bundáját, mintha dér rakódott volna reá. Egyszersmind
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meg is ritkult a köd s a napsugarak halványan bár, de melegíteni kezdték a 
nedves ballon szövetét s az ismét feszesre duzzadt ki. A levegő itt már nagyon 
ritka volt, úgy hogy utasaink sűrű apró lélegzéssel pihegve, kellemetlenül 
kezdték érezni magukat.

A zivatar azonközben elvonult alattuk féloldalt s ismét derült, tiszta 
égboltozat borult a látóhatár fölé. Akkor aztán szép csendesen aláereszkedtek, 
vigyázva, hogy valami nagyobb város közelében érjenek a földre.

Napnyugtával valami 1000 méter magasan lehettek a Föld színe felett, 
amikor ismét egy felhőrétegen kellett áthaladniok. Ez a felhő lényegesen külön
bözött alakjára meg eredetére nézve a kumuluszoktól. Ez a felhő vékony, hullá
mos lepel gyanánt, nyugodtan terül el a levegőben. Aki alulról néz reá, az egy
hangú, fehéresszürke lepelnek látja ; aki oldalról tekint feléje, mint ahogy az 
ember látja az ilyen felhőt, ha az nem fölötte, hanem messze, valamerre a 
horizon felett lebeg, az keskeny, sötét sávnak látja. Különösen napnyugta
kor lehet ilyeneket látni s a Nap körül ragyogó fényes égre gyönyörű ellentétül, 
sötét vonalakat, merész ecsetvonásokat rajzolnak.

Ezeket a felhőket «síraí-its-felhőknek, vagy réteges felhőknek nevezzük. 
Alkonyaikor a levegő általános kihűlése következtében keletkeznek ott, ahol 
a levegő nedvessége a legközelebb van a telítés fokához. Nyugodtan lebegő, 
lomhán mozgó felhők ezek, amelyek nem sokat jelentenek az időjárás megíté
lésére nézve.

Ha nappal, zavarosabb idővel keletkeznek ilyen strátus-felhők, azok 
bizony azt jelentik,-hogy a levegőben sok a nedvesség s könnyen zivatar nélküli, 
tartós eső lehet belőle. De hogy miként, ezt majd egy másik fejezetben értjük 
csak meg.

A léggömb szerencsésen leszállt, minden nagyobb rázkódtatás nélkül; 
alkotó részeit : a kiürített ballont, a műszereket, köteleket stb. belepakolták 
a kosárba, vasútra tették s az észlelők is szépen haza utaztak vasúton.

A drámának vége van, nyugalmas, csendes este szállt le a viharvert 
vidékre . . .

A nagyszerű színjáték egyes részleteihez azonban még némi magyaráza
tokra s a tanultaknak bizonyos rendszeresítésére van szükségünk, hogy ne 
úgy menjünk haza a színházból, mint az emberek legnagyobb része, hogy meg
nézte, megcsodálta, aztán mire vacsorához ült, elfelejtette az egészet s jórészét 
meg sem értve, nem nagyon törte rajta a fejét, hogy mit is látott. Mindenekelőtt 
beszéljünk arról, hogy milyen a levegő nedvessége és milyen alakban válik az 
ki belőle.

A leveyő  n ed vessége  és a csapadék.

Mondottuk már, hogy a levegőben mindig van víz, láthatatlan pára 
vagy gőz alakjában. Azt is tudjuk, hogy minél melegebb a levegő, annál 
több pára lehet benne. Ide Írjuk, hogy hány gramm vízgőz fér bele a levegőbe 
külömböző hőmérsékleteken :

Hőmérséklet: —20 —10 0° + 5  +10 +15 +20 +25 +30
Páratartalom: 0-93 1-43 4-90 6-85 9-34 12-74 17 15 22-85 30-09
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Látjuk tehát, hogy a zérus foknál hidegebb levegőben csak nagyon kevés 
pára lehet, míg a 30 fokos levegő ugyancsak páradús, ha telítve van.

Azt is tudjuk már, hogy künn a szabadban mindig sok a pára a levegőben, 
de telítve a levegő csak akkor van, ha köd vagy eső képződik, különben csak 
ritka kivétel, hogy éppen telített legyen a levegő.

Ha a levegő nincsen tele párával, akkor nedvességét percentekben szok
tuk kifejezni és pedig úgy, hogy a telített levegő nedvessége 100%, a félig telí
tett levegő nedvessége 50% legyen. Ha pl. a 30°-os levegőben csak 15 gramm 
pára van, akkor annak nedvessége 50% stb.

A levegő nedvességét növelhetjük úgy, hogy a levegő páratartalmát meg
növeljük, vagy pedig úgy, hogy a levegőt lehűtjük. így pl. este a szoba levegője 
gyorsan nedvesedik, ha benne világítógáz vagy petróleum ég, mert mindegjdk 
lámpa világítóanyaga széndioxiddá és vízgőzzé ég el.

A tenger felett jól megrakodik a levegő párával, különösen ha a meleg 
tengervíz felett erős és állandó szél fúj, mert a szél igen erősen sietteti a párol
gást. Tudja azt a gazdaasszony, hogy a padláson a ruha sokkal gyorsabban 
szárad, ha szél fúj.

Párolgás következtében azonban a levegő sohasem lehet túltelítve párával, 
vagy mondjuk úgy, hogy a pára ki nem csapódhatik, ki nem válhatik a levegőből. 
Hogy a levegő annyira tele legyen párával, hogy abból az kiváljék mint csapa
dék, ahhoz feltétlenül szükséges, hogy a levegőt lehűtsük.

A levegő lehűtésének azonban sok módja van. Lehűthetjük először is 
úgy, hogy a levegőt szabadon hagyjuk, hogy melegét kisugározza. Ityen módon 
tudjuk már, hogy felhőalakú csapadék jő létre s az így keletkezett felhőket 
strátusoknak nevezzük.

Lehűl aztán a levegő akkor is, ha hidegebb levegő keveredik hozzá. Ha 
két különböző hőmérsékletű, de nedvességgel telített levegőt összekeverünk, 
okvetetleniil csapadék jő létre, de ez olyan csekély, hogy nagy esőknek nem lehet 
oka. Ha az összekeveredett levegőből a melegebb vagy a hidegebb nincsen tele 
párával, akkor egyáltalában nem is jő létre csapadék.

A levegő lehűlésének leggyakoribb és a csapadékképződésre nézve leg
fontosabb oka a levegő felemelkedése, amely többféle módon következhetik 
be, úgymint :

1. Erős felmelegedés következtében a levegő egyensúlya megbomolhatik, 
s amint láttuk, akkor heves felemelkedés és zivatar keletkezik.

2. Két szomszédos hely egyenetlen felmelegedése következtében úgy
nevezett »cirkuláló« vagy bezárt pályán mozgó légáramlás keletkezik, és pedig : 
fenn a magasban a meleg helyről mozog a levegő a hideg hely felé, a hideg 
helyen csendesen alászáll a levegő, lenn a Föld felszínén a hideg helyről fúj 
a szél a meleg hely felé, a meleg helyen, pedig csendesen felszáll. Ezen a legutolsó 
részen, tehát a melegebb helyen, esik az eső, mindaddig, amíg a felszállás tart. 
Ezért esik állandóan az egyenlítő körül. így pl. Szingapúrban évek múlnak 
el anélkül, hogy csak egyetlen egy olyan nap is volna, amelyen nem esik az eső. 
Minden nap már délelőtt 9—10 óra tájban megindul a kumulusz-képződés, min
denfelé zivataros esőket látni s ha előbb nem, de délután 2—4 óra tájban okvet-

A Világegyetem. 3
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lenül kapnak a szingapúriak olyan kis záport, amely a mi vidékünkön katasz
trófaszerű felhőszakadás számba menne (12. ábra). A »cirkuláló« légáramlásokról 
majd később lesz szó, a 3. fejezetben.

3. Ha a vízszintesen mozgó légáramlásokban örvénylések keletkeznek, 
még pedig úgy, hogy az örvénylés az óramutató forgásával ellenkező értelmű, 
akkor a levegő az örvényben szintén felszállni kényszerül. Az ilyen örvényt 
ciklon-nak nevezzük s ilyen ciklonokkal kapjuk mi a legtöbb esőt.

4. Ha a szél a hegj  ̂ felé fúj, szintén fel kell emelkednie a hegyoldalon. 
Ha a hegység, vagy magában álló hegy elég magas, úgy a szél felé fordított 
lejtőjén okvetetlenül csapadék keletkezik, míg a hegynek a másik oldalán, 
ahol a szél leszáll a hegyről, ott száraz, derült az időjárás, sőt a szél sokszor 
tikkasztóan meleg. Az ilyen, hegyen átkelt és kiszáradt levegőt »/ów«-szerű szél
nek nevezzük. Azok a hegylejtők, amelyeket gyakran ér a nedves tengeri lég
áramlás, azok nagyon esősek szoktak lenni. így pl. az egész Földön legtöbb 
eső esik Kelet-Indiában, az Asszami hegység déli lejtőjén, amelyen a Bengáli 
öböl felől jövő nyári monzún kénytelen felemelkedni. Cserrapundsiban az évi 
csapadékmennyiség 33 évi átlag szerint 11,789 mm. óriási mennyiség, míg 
hazánkban az Alföldön átlag csak 600 mm. körül van. Ez az oka az afrikai 
Kamerun-liegy nagy csapadékának is (9960 mm.), meg a dalmát partok sok 
esőjének. Talán az egész mérsékelt égöv legtöbb esője Crkviceben esik a Bocclie 
di Cattaro vidékén, t. i. 4360 mm. az eddigi tapasztalatok szerint. Mi ez azonban 
az indiai óriási, tizenegy méteres esőhöz képest !

5. Van még néhány kisebb ok is, ami a levegőt felszállani kényszeríti, 
így pl. néha a levegő hullámzó mozgásba jő ; a széllel mozgó légáramlás felső 
határán valósággal egy helyben állani látszó hullámzás keletkezik, amelynek 
szép tanújele az úgynevezett bárányfelhő. A levegő hullámai sokkal nagyobbak 
mint a vízéi, néha több kilométer hosszúak. A hullámok taraján kicsapódik 
a levegőből a pára s mintegy láthatóvá teszi a ritmusos mozgást szemünk előtt. 
A bárányfelhők szabályos sorokban szoktak elhelyezkedni a szél irányára merő
legesen.

A ulkáni kitörések alkalmával is felszáll a levegő a vulkán felett, még 
pedig igen hevesen. Ezért a vulkáni kitöréseket rendesen heves záporok és 
zivatarok kisérik stb.

Ennyi mindenféle oka lehet a levegő lehűlésének és felszállásának. De 
tulajdonképpen mégis egészen egyszerű a dolog. Azt hiszem, nincs az a természet
tünemény, amelyet ha alaposan megismertünk, ne volna azonnal egyszerűen 
megmagyarázható.

A csapadék m in ő ség e .

A levegőben levő vízgőz igen különböző formákban válhat ki belőle, 
mint csapadék. Vegyük ezeket sorra.

1. A harmat akkor keletkezik, ha a Föld felszíne erősebben lehűl mint 
a levegő s a földfelszín hőmérséklete alább száll mint a levegő telítésének hőmér
séklete. Ha pl. a levegőben annyi a nedvesség, hogy az 10°-on telítve volna, 
de a növények levelei, meg a földfelszín, kövek, vaskorlát stb. lehűl I0°-on
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alul, akkor természetesen kiválik a levegőből a nedvesség s beharmatosodik 
a növényzet, meg az épület lehűlt részei, a szikla, kavics, homok stb.

Az a milliárd apró könnycsepp, amely reszketve csillog a felkelő Nap 
első sugaraiban, minden fűszálon, minden virág illatos keblén, nagy áldás, 
különösen akkor, amikor az éjjeli fagyoktól kell félni. Amint ugyanis a harmat 
elkezd gyöngyözni a fűleveleken, többé azoknak a hőmérséklete egy tizedrész 
fokkal sem szállhat alá, mert ezentúl a vesztett meleget mind pótolja a kicsa
pódás alkalmával felszabaduló meleg. Amennyi meleg kell ahhoz, hogy tegyük 
fel 10°-ú vízből 10°-ú vízgőz keletkezzék, ugyanannyi meleg szabadul fel, amikor 
a 10°-os vízgőz ismét cseppfolyós állapotba tér vissza.

Mindaddig tehát, amíg a levegőben elég mozgás van ahhoz, hogy a párá
jától megfosztott legalsó réteg újjal pótlódjék (ennyi pedig mindig szokott 
lenni), addig nem kell félnünk a további lehűléstől. Májusban nálunk igen száraz 
szokott lenni a levegő, 
innen van az, hogy tete
mes lehűlés következtében 
sem harmatosodik be a fű, 
sőt a növénylevelek, virág
szirmok lehűlhetnek mé
lyen a zérus alá, amíg meg
indul a csapadékkiválás az 
ágacskák felszinén. Csak
hogy ez már nem a csillogó 
öröm könnye, amely a meg
nyugvás áldott hirdetője, 
hanem a sziporkázó dér, 
amely úgy szórja szét a 
napsugarakat, mint valami 
átkozott »gyémánt-nyak- 12. ábra. Felhőképződés reggel 10 órakor Szingapúr felett, 
lánc«.

2. A dér tehát akkor keletkezik, ha a levegő telítésfoka 0° alatt van s a 
föld felszine még a telítés fokán is alul hülne, ha meg nem indulna a dérképződés.

A dér minden ragyogó szemecskéje kis kristály, amely a jégvirágok vagy 
hópelyhek módjára bizonyos szabályok szerint rakódik egymáshoz a lehűlt 
tárgy felületére. A dér különösen megmutatja, hogy milyen egyenetlenül hülnek 
ki a földi tárgyak. Hideg, derült téli éjszaka után reggel nézzük meg a vasrácsokat. 
Látni fogjuk, hogy a rács vasrúdjainak az éleire rakodott a legtöbb dér, bizo
nyítva, hogy azok az élek gyorsabban hültek ki mint a laposabb részek. Ha 
aztán több éjjelen át tart a dérképződés, úgy vastag kristályprém vonja be a 
fák leveletlen ágacskáit s tündérerdővé varázsolja a ligetet.

3. Nem szabad összetévesztenünk a dérrel a zúzmarái. A zúzmara vékony 
jégkéreg, amely az ágakra fagyott esőcseppekből származik. Hideg napon a 
levegő magasabb rétegeiben melegebb van mint lenn a Föld felszínén. Fenn 
a magasban eső ered meg, de mire az esőcseppek a fa ágaira érnek, odafagynak 
s csillogó jégkéreggel vonnak be mindent.

3*
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4. Ha nem a tárgyak, hanem a levegő alsó rétege hül le a telítés fokára, 
akkor köd képződik. A köd tulajdonképen felhő a Föld felszínén. Sok mondani 
valónk nincs róla, csak azok az optikai tünemények érdekesek, amelyek a köd 
következményei.

Azt azonban fel kell említenünk, hogy a városi köd sokkal makacsabb, 
sokkal nehezebben szakad fel mint a mezei köd. Ennek oka az a sok por, füst 
és idegen anyag a levegőben, ami a városok levegőjét meg szokta tölteni. A leve
gőben ugyanis ködszemecske mindig úgy keletkezik, hogy a kicsapódó nedvesség 
körülveszi a levegőben lebegő apró porszemeket. Ezekről aztán nem egykönnyen 
párolog megint el. Annál makacsabb a köd, minél oldhatóbb a levegőben 
lebegő anyag a vízben. A mezőkön kinn rendesen csak kőzetpor van a levegőben, 
az pedig vízben nehezen oldható. A városok levegőjében azonban mindenféle 
sók és savas összetételű szemecskék lebegnek, különösen a kőszénfűtés követ
keztében. Ezek aztán nem engedik elpárologni a felszínükre rakódott vizet, 
s amikor már a mezőkön künn régen felszakadt a köd, a város felett még mindig 
csúnya, szennyes-ibolyaszínű köd ül, amely miatt a környező hegyekről nem 
lehet látni a város részleteit.

5. A felhőkkel és azok képződésével az előbb részletesen foglalkoztunk. 
Most csak rendszerbe foglaljuk, amit tapasztaltunk. A felhőket alakjuk és szár
mazásuk szerint a következőleg osztjuk fel:

a) Cü'mtó-felhők azok a pehelyszerű, finom fehér felhőfoszlányok, 
amelyek mindenféle időjárás alkalmával elhomátyosíthatják az eget, de a 
Nap sugarai majdnem minden akadály nélkül hatolnak rajtuk keresztül. 
Rendesen igen magas légrétegekben lejátszódó tünemények eredményei s 
haladásuk irányán kívül alig tudunk belőlük valami okos és lényeges dolgot 
következtetni.

b) A síraéií-ó'-felhók a levegő egy-egy rétegének kisugárzás folytán történt 
lehűlése miatt keletkeznek, de gyakran a kumuluszok terülnek szét strátus-fel- 
hőkké, különösen ha két különböző, egymás felett elsurranó légáramlás határán 
képződtek. A strátus-felhők nem igen erősek, leginkább alkonyatkor vagy haj
nalban díszítik az eget.

c) A kumulusz a legfontosabb felhőalak, amely mindig felemelkedő lég
áramlás szülötte. Gömbölyded, duzzadt formáiról azonnal felismerjük. A tavasz 
és nyár igazi felhői ezek, amelyek úgyszólván mindennap megjelennek az égen 
áprilistól szeptemberig. Ha igen erősen felfelé tart az a légáram, amelynek 
létüket köszönhetik, akkor zivatarrá fejlődnek.

d) Nimbus néven nevezik a meteorológusok az olyan felhőket, amelyekből 
esik az eső. Tulajdonképpen felesleges elnevezés, csak azért tartjuk meg, mert 
gyakran az egész eget egyenletes szürkeséggel vonja be a csendes eső felhője 
s az ilyen felhőről nem tudjuk, hogy strátus-e vagy kumulusz, azért külön nevet 
adunk neki.

Természetes, hogy az itt felsorolt négy főalak között mindenféle átmeneti, 
összekötő alakokat találunk, amelyek festői változatossággal élénkítik az eget. 
Bizony nagyon unalmas az ég képe ott, ahol nem igen látni felhőket. így például 
a sivatagok, különösen a Szahara kemencéje felett csak elvétve látni felhőt s
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állandóan mély, sötétkék mennyezet borul az izzó tájkép fölé. A felhők teszik 
hangulatossá az ég látványát úgy, mint a gondok az ember életét.

6. Ha a felhőben igen erősen megnövekednek az egyes ködszemcsék, akkor 
a levegő nem bírja őket többé fenntartani s lehullanak mint esőcseppek.

Igen érdekes kérdés az, hogy miért marad fenn a levegőben lebegve valami 
igen kicsiny szemecske, míg ugyanabból az anyagból a nagyobb szem azonnal 
lepottyan. Vegyünk például egy búzaszemet. Ha eleresztjük, azonnal lehull a 
földre. De ha előbb lisztté őröljük meg, tehát igen kicsiny szemecskékre bontjuk 
szét s úgy hajítjuk fel a levegőbe, akkor sokáig lebegve marad. Pedig minden 
szemecskének ugyanaz a faj súlya, mint az egész búzaszemnek !

Szinte rejtélyesnek látszik a dolog, ha nem tudjuk, hogy minden gömbnek 
annál nagyobb a felülete a gömb köbtartalmához képest, minél kisebb a gömb. 
Tudjuk, hogy a legkisebb felületű test a gömb. Bármilyen alakba gyúrjuk is 
össze ugyanazt a csomó agyagot, mindig nagyobb lesz a felülete, mintha gömbbé 
formáljuk. Vegyünk már most egy ilyen agyaggömböt, amelynek a súlya legyen 
egy kilogramm. Vágjuk most ketté s készítsünk belőle két gömböt, amelyeknek 
persze egyenként most fél kilogramm lesz a súlya. Egyszerű számítással meg
győződhetünk, hogy a két golyónak összevéve sokkal nagyobb a felülete mint 
az előbbi egy golyónak. De folytathatjuk az osztást. Mind a két golyót vágjuk 
ketté s a darabokból megint gyúrjunk golyókat. Lesz most négy golyónk, 
amelyeknek a felülete összesen megint jóval nagyobb mint a két golyóé, tehát 
még sokkal nagyobb mint az eredeti egy golyóé volt. És így mehetünk tovább 
az osztásban, amivel az anyag felületét folytonosan növeljük. Végre, ha igen- 
finom lisztté vagy porrá őröljük az anyagot, olyan óriásivá növeljük a felületét, 
hogy a levegőhöz való súrlódása igen-igen nagy lesz. A köd szemcséi végre oly 
nagyon kicsinyek, hogy nagy súrlódásuk miatt nem tudnak lehullani a levegőből. 
Hogy a testek felületének megnövelése csakugyan megnehezíti az aláhullást, 
azt láthatjuk az aranyfüstön. Az arany a legsúlyosabb anyagok közé tartozik. 
Ha az aranyfüstöt kis golyóvá sodorjuk össze, lepottyan, mint a sörét, de ha 
kinyújtjuk ismét aranyfüstlemezzé, akkor csak nagyon lassan, lebegve hull alá 
a levegőben, sőt a legkisebb szellő is magával ragadja.

A ködszemecskének tehát addig, amíg igen kicsiny, aránylag olyan nagy 
a felülete a tömegéhez képest, hogy nem tud a nagy súrlódás miatt a levegőből 
alászállani. Amint azonban a párakicsapódás folytatódik s a ködszemecskére 
mind több és több vízmolekula tapad, lassankint megnövekedik annak a köb
tartalma, míg a felülete — bár szintén nő -—- de sokkal lassabban, annyira, 
hogy utoljára a súrlódás nem képes többé lebegve tartani s lassankint lehull, 
mint parányi, finom esőcsepp.

Heves felfelé szálló áramlások alkalmával, amilyen például a zivatarokban 
észlelhető, a lehullást gátolja a felfelé szálló légáramlás. A lehulló kis cseppeknek 
idejök van jó kövérre meghízni, azért annál nagyobb cseppekben hull az eső, 
minél hevesebb a felfelé szállás, minél intenzívebb a lehűlés és minél nagyobb 
utat tesz meg a lehulló esőcsepp a felhőben.

Amikor a felhő alsó szélét elhagyta az esőcsepp, attól kezdve folyton 
veszt nagyságából, mert párolog, különösen az eső megeredésekor, mert akkor
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még a felhő alatt aránylag száraz a levegő. Ezért van az, hogy sokszor látni 
a felhőből megeredt esőt : a felhő alsó határán olyan cirmolásszerű sávokat 
látunk, amelyek lefelé elmaradnak s mégsem esik az eső, mert a cseppek útközben 
elpárologtak. Csakhogy a dicsőség rendesen nem tart soká, az elpárolgott eső
cseppek nedvessé tették a levegőt a felhő alatt s a következő cseppek már sokkal 
kevesebbet párolognak s jóval közelebb juthatnak a Földhöz, míg végre el is 
érik a Föld felszínét.

A nép azt tartja, hogy nem tartós az olyan eső, amelynek cseppjei nagyot 
loccsannak, • ha a vízbe hullanak. Igaza is van. Ha nagyot üt a csepp a Föld 
felszínére, ez annyit jelent, hogy nagy a sebessége, tehát igen magasról pottyant 
le. Ha azonban csapadék csak igen nagy magasságban képződhetik, akkor a 
levegőnek száraznak kell lennie. Nedves levegőben már csekély magasság
ban indul meg az esőképződés és akkor a cseppek aránylag nem ütnek nagyot, 
amikor a Földre érnek. Sokan rendesen fitymálva utasítják vissza az úgy
nevezett parasztregulákat, pedig annak a parasztnak nagyon jó megfigyelő
képessége van, s igen sok tapasztalat alapján képződik csak elméjében a szabály, 
azért az ilyen parasztregulákat mindig behatóan meg kell vizsgálnunk, a leg
nagyobb körültekintéssel, mert valami igaznak mindig kell lenni bennük.

7. A jégeső. Nagyon forró napon, amikor igen heves felszálló légáramlás 
keletkezik, a körülmények szerencsétlen összejátszása következtében a levegő 
nedvessége nem esőcseppek, hanem jégszemek alakjában tér vissza a Földre. 
A levegő nedvességének éppen akkorának kell lenni, hogy körülbelül éppen 0°-on 
csapódjék ki belőle a pára olyan mennyiségben, hogy lehulló cseppek képződje
nek. Ezek a cseppek kicsiny korukban nem tudnak lehullani a felfelé tartó lég
áramlás miatt, hanem egy darabig felfelé ragadtatnak, olyan régiókba, ahol a 
hőmérséklet már igen alacsony. Ott aztán megfagynak kis jéggolyócskává, amely
nek a hőmérséklete tetemesen 0° alatt lehet. Amikor elég nagyra hízott, hogy 
legyőzze a felfelé szálló levegő ellenállását, akkor lehull és útközben még hozzá
fagy a kicsapódó párából egész tekintélyes kéreg. Olyan nagy lesz aztán ekkor a 
térfogata, hogy a puskagolyó sebességével érkezik a Földre. Minél hevesebb a fel
felé szálló áramlás, minél magasabbra hatol az fel és minél jobban megközelíti 
a telítés hőmérséklete a 0°-ot, annál nagyobb jégszemek alakulnak s annál keve
sebb eső képződik.

Van ottfenn a levegőben egyetlen egy, talán 1—200 méter vastag réteg, 
ahol ez a katasztrófa megszületik. Ha ugyanis a levegő telítésfoka 0° alatt van, 
akkor a pára már nem csapódik ki cseppek, hanem hópelyhek alakjában, azok 
pedig nem veszedelmesek.

Ha a jégszemecskéket gondosan megvizsgáljuk, látni fogjuk, bog}7 azoknak 
mindig van egy belső, üvegtisztaságú magjuk (1. a mellékelt táblát), amelyet 
fehér, légbuborékos kéreg vesz körül. A belső, tiszta mag az egyszerre meg
fagyott csepp, a fehér kéreg pedig az útközben reáfagyott további viz.

Különösen gyakori a jégeső a forró és magas pusztákon, ahol közel van a 
fejünk felett ez a veszedelmes réteg, ahol a jégeső képződik.

Tapasztalásból tudjuk, hogy az olyan jégeső, amely esővel együtt jár, 
nem okoz olyan nagy pusztítást mint a száraz jégeső. Ennek megint az az oka,
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hogy az esőcseppnek szabálytalan és folyton változó alakja miatt sokkal nagyobb 
a súrlódása a levegőhöz mint a gömbhöz nagyon közel álló alakú, merev jég
darabnak. Az esőcseppek tehát mindig sokkal lassabban hullanak mint a jég
darabok. Ha már most az esőcseppek között jégszemek is potyognak, akkor a 
jégszemek nem tudnak előre sietni, mert minduntalan beleütköznek a lassabban 
hulló esőcseppekbe, s mindketten egyforma sebességgel érnek a földre, ez pedig 
nem veszedelmes. Ügy jár a jégszem, mint az az ember, aki a csendesen előre
haladó tömeget meg akarja előzni s a tömeg közt tör utat magának.

8. A hó a legszebb, leghangulatosabb csapadék, amely pedig oly némán 
száll alá, ha nem csapkodja valami goromba szél, hogy alig halljuk a hangját. 
Csak amikor a zimankó 
szele csapkodja az ablak
hoz, akkor halljuk azt a fé
lelmetes sercegést, amely 
az élet mezejére leomló 
szemfedő suhogását jut
tatja eszünkbe.

Azt hisszük, nem 
kell már magyaráznunk az 
olvasónak, hogy hóesés 
csak akkor következik 
be, ha a levegő páratelt- 
ségének a foka 0° alatt 
van. Mivel a 0° alatti 
hőmérsékleten a levegőbe 
már csak nagyon kevés 
pára fér, annálfogva a hó
esés ugyanazon idő alatt 
sohasem szolgáltat annyi 
csapadékot, mint a nyári 
esőzés, ha kiadós.

A hópehely a leg
szebb s legszabályosabb 
geometriai alakok közé 
tartozik, amiket a természet produkál. Nézzük csak meg a 13. ábrát. Annyiból 
egyhangúak, hogy mind hatszöges kis csillagok, amelyekben az egyes orna- 
mentumok vezérvonalai egymással mind 30°, 60° vagy 120° szöget zárnak be. 
És ilyen erős megszorítással is mennyi változatosság ! Nincs az a festő, aki 
annyi pompás geometriai ornamentumot tudna kieszelni, mint amennyit a 
természet tud létrehozni véghetetlen kicsiny kis erők közbejöttével, alig néhány 
percnyi hóesés alkalmával.

S ez a sok pompás apró kis csillagocska a legutolsó vonásában is szi
gorúan szabályos, minden kis szemecskéje hatszöges, szabályos kis kristály, 
olyan véghetetlen finomsággal, amilyent a mesébe illő gondos ékszerész sem tudna 
mesterségesen előállítani. S mire való ez a pompa, mire ez a pazar fényűzés ?

13. ábra. Hópelyhek, erősen nagyítva. (Neukaus képei után.)
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Egymásra hullanak a kis csillagok, szétesnek, finom kristályos porrá, amelyet 
a szél nyargalva ragad magával, hogy utakat, házakat, falvakat, egész völgyeket 
temessen be vele. Aztán csak egy kis napsugár kell, a hó felületén gömbölyű 
kis borsókká olvad a finom kristályszövet: vége a pazarul kidolgozott kis csilla

goknak, a durva, gömbölyded hó
szemek otrombán tapadnak egy
máshoz s ropogós, kemény kéreg 
vonja be a hóleplet.

Igazán olyan pazar itt a ter
mészet, mintha valaki csupa szépen 
esztergályozott, politúrozott fával 
fűtene.

A leesett hó vastag lepellel 
vonja be a földeket s megakadá
lyozza azt, hogy a szántóföldek 
még több meleget sugározzanak ki. 
Ilyenkor érvényesül a Föld saját 
melege, amely most a vastag hó 
alatt melegen tartja a téli álmát 
alvó növényzetet. Ha nincs hó és 
kemény hideg a tél, akkor vastag 
rétegben megfagy a föld és sok 
növény kipusztul. Azért az alföldi 
földmíves örömmel üdvözli a szép 
fehér csillaghullást, amely pompás 
téli bundát szolgáltat kényeztetett 
földjének, annak az áldott földnek, 
amely neki úgyszólván mindene.

Amikor az északi féltekén tél 
van, hó borítja az északi kontinen
sek legnagyobb részét. Európában 
a Pyrenaeusokig, az Alpokig, a Bal
kán és Kaukázus hegyláncáig úgy
szólván mindent elfed a hó, Ázsia 
északi része egészen fehér, szintúgy 
Észak-Amerika is egészen a Missi- 
sippi síkságának a közepéig. A sark
vidéki tenger be van ilyenkor tel
jesen fagyva, csak Norvégia vidé
kén nvúlűk bele mélyen a nyílt ten- 

Valami más bolygóról tekintve, hatalmas fehér folt fedheti ilyenkor a 
környékét, amit a szomszédos bolygókról bizonyosan igen jól lehet látni. 
Júliusban a mi féltekénkén jól visszahúzódik a fehér folt. Szabálytalanul 

fedi el Grönlandot, a poláris tenger egyes részeit, de területe aránylag igen 
kicsiny. A déli sarkvidék körül azonban ilyenkor alig valamivel nagyobb a

14. ábra. A Föld januáriusban és júliusban más 
bolygóról tekintve. A felső kép a januáriusi lát
vány, amikor az északi kontinensek javarészét hó 
borítja s a sarkvidéki tengerek be vannak fagyva.

Az alsó kép a júliusi látvány.

ger
sár
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fehér folt, mint januáriusban, a déli félteke nyarán volt. Egyedül Dél-Amerika 
legdélibb részén találunk erősebb nyúlványt, amely közelebb jut az egyenlítőhöz.

Ezt a sajátságos tüneményt is látják a szomszéd bolygókról s nem tudják 
elképzelni, hogy mi lehet az oka annak, hogy az egyik pólus körül olyan nagy 
változások észlelhetők a fehér folt elterjedése tekintetében, míg a másik pólus 
körül sokkal jelentéktelenebbek a változások.

Mi is látjuk a fehér foltoknak ezt a váltakozó növekedését a Mars boly
gón, de ott igen szabályos, éles határa van a fehér foltnak, mintha a Mars fel
színén a szárazföldek ép úgy viselkednének, mint a tengerek. Aztán meg ezek 
a foltok nagyság tekintetében meg sem közelítik a földi hóleplek terjedelmét. 
Felhőt a Marson nem látni, azért valami dér-szerű képződménynek kell a foltnak 
lennie. Hátha nem is vízből van, hanem például széndioxidból, ki tudja ?

A magas hegyeken nyáron is hó esik, ami különösen azt a fontos tényt 
bizonyítja, hogy még a legforróbb nyári időben is havazással indul meg az eső 
fenn a magasban s csak aláfelé olvad meg a finom szövetű kis hópehely eső
cseppé. Hogy a hegyekre hullott hó miképpen változik át lassankint jéggé, 
az egyelőre nem tartozik ide, arról később fogunk részletesen beszélni.

A lé g k ö r i e lek tro m o ssá g , a v illá m  és  m en n yd örgés.

Az újabb időben annyira halad az elektromosság tüneményeinek isme
rete, s mondhatni napról napra annyi mindenféle nem is sejtett változás áll be 
az egyes tünemények felfogásában, hogy alig lehet ma valami biztosat írni a 
levegő elektromosságáról, olyant, ami csak rövid időre is érvényességre számít
hatna ; azért tisztán a tények felsorolására kell szorítkoznunk.

Annyi bizonyos, hogy száraz, csendes időben a levegő úgy tűnik fel, 
mintha pozitív elektromos töltése volna a Földhöz képest, vagyis mintha a Föld 
hatalmas erős negativ töltésű test volna.* A levegő pozitív töltése a magasban 
nagyobb mint a Föld felszínének közelében (sík földön). A pozitív töltésnek 
egyenletes és felfelé folyton erősbülő eloszlását nagyon megzavarják a kiemel
kedő tárgyak : fák, épületek, meredek hegyek stb. De zavarólag hat sok más 
egyéb körülmény is. így pl. igen erős, száraz, poros szelek negativ elektromos
sággal töltik meg a levegőt, vagy például, amint hazánkfia, Lénárd észrevette, 
a vízesésekből származó vízpor is negativ elektromosságot okoz.

A leghevesebb változást azonban a felhő-, meg az eső-képződés okozza. 
A felhők és a csapadék a levegőt majd pozitív, majd negativ elektromossággal 
töltik meg. Az eső közeledését rendesen erős pozitív töltés jelzi, míg az esőben 
a levegő negativ elektromossággal van tele. A felhő töltése villámcsapás után 
gyakran megváltoztatja előjelét. Az eső is majd pozitív, majd negatív elek
tromossággal van töltve. Egy szóval, minél több a tapasztalatunk ezen a téren,

* A légköri elektromosság, meg a villám olyan csekély jelentőségű a Föld felszinén 
végbemenő tünemények ismeretének mai állásában, hogy nem foglalkozhatunk vele behatóbban, 
sőt az előismeretekre nézve is kénytelen vagyok az olvasót a Műveltség Könyvtárának ide
vágó kötetére bízni, amelyből a most elmondandók megértéséhez szükséges előismereteket 
merítheti.
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annál komplikáltabb a tünemény, annál bajosabb az eddigi elméletek segít
ségével a tüneményeket megmagyarázni.

Legújabban az ión-elmélettel igen sok, eddig érthetetlen tünemény talált 
magyarázatot, sőt az ión-elmélet elég termékenynek is bizonyult, mert alkal

mazásával sok új törvényt 
lehetett megállapítani.

Emlékeztetnünk kell 
itt az olvasót, hogy m??,-ok
nak nevezik a testeknek 
még az atomnál is kisebb 
részeit, amelyek egyirányú 
elektromos töltéssel felru
házva, az elektromosságot 
az anyag belsejében köz
vetíteni képesek. Tudjuk, 
hogy a levegő bizonyos 
hatások alatt (mint pl. a 
Röntgen- és Bequerel-suga
rak hatása alatt) vezetővé 
válik, tehát ilyenkor fel 
kell tennünk, hogy atom
jai iónokra bomlottak szét. 
A rendes levegő iónjainak 
keletkezését Lénard a nap
sugarak hatásában találta 

meg. A levegő legfelsőbb rétegeiből származnak tehát az iónok legnagyobb 
mértékben s innen vándorolnak, szélednek el az iónok a Föld felszíne felé. 
Mivel a negativ iónok sebessége nagyobb mint a pozitív iónoké, ennélfogva 
egy szabadon elhelyezett test a levegőben negativ töltést vesz fel, sőt így jár 
maga a Föld is, amely szintén negativ töltésű, míg közelében a levegőrétegek
ben a pozitív töltés marad túlsúlyban.

Eszerint tehát a légköri elektromosság két legfontosabb alaptörvénye, 
de meg számtalan más észlelet is az ión-elmélettel igen egyszerű magyarázatot 
nyer. De nagyon egyszerű így megmagyarázni azt a roppant nagy feszültséget 
is, amely a csapadék képződése alkalmával villámcsapásokkal nyer kiegyen
lítődést. A kísérletek azt igazolják, hogy a negativ iónokkal telt levegőből a 
kiterjedést követő lehűlés alkalmával sokkal gyorsabban válnak ki a párák, 
mint a pozitív iónokkal telt levegőből.

Hirtelen, gyors esőképződés alkalmával tehát a csapadék mintegy magával 
ragadja a negativ iónokat, amelyek a felhőképződés pillanatában a küd- 
szemecskék magjául szolgáltak, s így fenn a magas régióban nem marad 
más, mint pozitív ión. Ez aztán óriási pozitív töltést hoz létre a felhőkben, 
aminek a következménye az elektromos kisülés, vagy villám.

Gondolhatjuk, hogy a villám milyen hatással lehet az ősemberre — ami
lyen még ma is igen sok él, csakhogy ma ausztrál-négereknek, pápuáknak vagy

15. ábra. Több ágú, igen erős villám képe.
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tűzföldieknek stb. nevezzük őket. Vakon hiszi, hogy rettenetes torzképekkel 
ábrázolt szellemei nyilvánítanak valami indulatkitörést. A khinai a sárkány
nak, az európai népek az »Isten nyilának« tartják s még a legműveltebb ember 
sem igen nyomhat el valami kis babonás félelmet, vagy legalább megindulást, 
amikor a közel lecsapó villám szembántó fényét és süketítő recsegését hallja. 
Önkénytelenül szörnyű nagynak látjuk az egész tüneményt s azonnal érezzük 
törpe voltunkat.

Különösen a hölgyek nem tudnak szabadulni a villámlás és mennydörgés 
megfélemlítő hatásától. Igaz, hogy az ő idegzetük általában gyengébb mint a 
férfiaké, gondolkozásuk pedig nem uralja annyira indulataikat mint a férfiaké, de 
azért mégis sokszor kétségbe ejtő, hogy mennyire félnek, nem is annyira a villám
lástól, mint inkább a mennydörgéstől. Felesleges itt valami magyarázatokat 
adnunk arról, hogy aki már a mennydörgést hallja, az túl van a veszedelmen, feles
leges, mert hiábavaló. Aki egyszer fél tőle, annak hiába magyarázunk bármit, 
nem fogja legyőzni idegességét.

A villám alakját a régiek tört, zeg-zugos vonallal szokták ábrázolni. A fény
képek pontosan bizonyítják, hogy a villám alakja girbe-görbe vonal, amely sokfelé 
szétágazik, gyakran csak felhőről felhőre ugrik, de sokszor eléri a Földet s természe
tesen pusztít és gyújt. (15. és 16. ábra.) Senki sem kételkedik ma már abban, hogy 
a villám elektromos szikra, amellyel a feszültségek kiegyenlítődnek. S ha meg
gondoljuk, hogy egy-egy ilyen villámszikrának az útja, vagyis a villám hossza 
10—20 kilométer is lehet, elgondolhatjuk, hogy micsoda rengeteg feszültséget

16. ábra. Egyszerű villám fényképe.
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egyenlít az ki s micsoda kolosszális hatásának kell lennie, ha már a laboratórium
ban előállított pattogó szikra is veszedelmes az ember életére.

Sokszor igen különös hatása is van a villámoknak : leolvasztanak a megütött 
emberről minden fémet, anélkül hogy az illetőnek különben a legcsekélyebb baja 
is történt volna. Megrepesztik a ház falát, leolvasztják a vascsöveket, de a fal 
repedését fedő papirkárpit még csak meg sem pörkölődött. Minden attól függ, 
hogy milyen útat tett meg a szikra s szerteoszló részei közül milyen erős érte az 
egyes tárgyakat. A mellékelt fényképek mutatják, hogy úgyszólván minden villám 
már útközben szerte ágazik és veszít energiájából, mire a Földre ér.

A nagyváros nagy házait már nem igen kell féltenünk a villámcsapásoktól, 
mert annyira tele vannak vassal, hogy egész könnyedén, minden nagyobb 
kár nélkül levezetik a szikrát a földbe. A vasgerendák, vasoszlopok, vízvezetéki és 
gázcsövek, villamos kábelek, telefon, vízlevezető csövek stb. annyi útat nyújta
nak a villámnak, hogy a ház lakói teljes biztonságban érezhetik magukat. Éppen 
vizsgát tartottunk az egyik magas nőiskolában, amikor vagy az épületbe, vagy 
annak közvetlen közelébe leütött a villám. Nem történt egyéb baj, csak az épület 
egyik részében felgyúltak a villamos-körték, még pedig otyan intenziven, hogy 
mindnek elrepedt az üvegje s kiégett a szénszál. Képzelheti olvasónk az ijedelmet 
ott, ahol néhány száz leány bámulta rettegve a zivatart s képzelheti azt a vizsgát 
is, amelyet ilyen körülmények között kénytelenek voltunk pár percre felfüggesz
teni s nem a vizsgázók miatt, akik a feladott kérdéstől, még ha tudják is, rendesen 
jobban megijednek mint a mennydörgéstől, hanem a tanítónők miatt, akik 
elfeledkeztek róla, hogy a fizikában mit is tanítanak a villámról.

Sokkal jobban lehet félni a villámtól künn a szabadban, ahol az ember 
teste esetleg az egyetlen kiemelkedő pont a fátlan pusztaságon. Ilyenkor igazán 
siessünk épületek közé, amíg a jégeső, zápor és villám veszedelmesen nem ér a 
közeliinkbe.

A villámokról készült fényképek alapján többféle villámot különböztetnek 
meg, úgymint :

1. Vonalas villám, amely a rendes, kísérletileg előállított szikráknak tökéle
tes mása.

2. Felületi villám, amely némelyek szerint a felhők felszínén jelentkező fém- 
pamat volna. Valószínű azonban, hogy ez csak optikai csalódás s minden ilyen 
tünemény a felhőktől eltakart villám, amely átvilágít a vékonyabb felhőrészeken s 
megvilágít olyan felhőfelületeket, amelyeket mi is láthatunk.

3. A gyöngysorvillámról vannak már fényképeink is, bár ez a villám a ritka
ságok közé tartozik. Nagyon valószínű, hogy csak valami interferenciatünemény, 
ami hozzánk közeledő vagy tőlünk távolodó villámokon lehetséges. A gyöngy
sorvillámok fényképei is azt bizonyítják, hogy ezek a villámok főleg a fény
képező felé mutató irányban sújtottak. Annál inkább lehetséges ez, mert a fény 
és az elektromos szikra sebessége között nincs nagy különbség.

4. Legcsodálatosabbak a gömbvillámok, amelyeknek létezését nem lehet 
tagadni, annyi jó és szavahihető megfigyelés áll rendelkezésünkre, de ezt a 
rejtélyes és félelmes tüneményt megmagyarázni eddig nem sikerült. Ököl vagy 
fejnagyságú fénylő tömeg jelenik meg, amely szemmel jól követhető, tehát
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elég lassú mozgással, különös pályán halad ide s tova, míg végre eltűnik, vagy 
pedig hatalmas dörej kíséretében szétrobbanik, néha tetemes kárt okozva.

Sok és veszedelmes észlelet és kísérlet kell hozzá, amíg ezekkel a kérdésekkel 
tisztába jövünk. A legvakmerőbb kísérletek azok, amelyek a levegőbe feleresztett 
sárkányokkal történnek. Ha a sárkány jó vezető zongoradróttal vagy egyéb 
jó vezető zsinórral van lekötve, akkor ez a vezeték képes a magas régiók nagy 
feszültségű elektromosságát a földbe levezetni. Különösen a dróton feleresztett 
sárkányokkal kell vigyázni, hogy lekötésük helyén bajt ne okozzanak, mert ha 
megszakítjuk a folytonos vezető összeköttetést a földdel, azonnal szikrák ugrál
nak ki a drót végéből, sőt a megfeszült áram kisülése a drótot is elégetheti. 
Ilyen eseteket mond el P. Perlewitz, a Deutsche See warte meteorológiai célú 
sárkányészlelései alkalmával szerzett tapasztalatai alapján. így például 1904 
július 4-én erős szélben kumulusz-felhőkkel volt fedve az ég legnagyobb része
l i  óra tájban különösen sűrű, setét felhő jelent meg, amely esővel fenyegetett. 
A 4 négyszögméter területű sárkány a regisztráló műszerrel ekkor körülbelül 
1400 m. magasságban lebegett, de nem volt látható, mert a felhők alsó része 
1250 m. magasságban volt. Két melléksárkányt is kötöttek a fődrótra, s mivel 
az egésznek a húzása csak 20 kg. volt, éppen egy harmadikat is fel akartak 
erősíteni, csak éppen a zivatar elvonulására vártak. Már ki is derült a zenit 
körül s épen kötözni akarták a melléksárkány drótját, amikor rettentő csat
tanás hallatszott s amint a drótra pillantottak, annak a helyén világosvörösen 
és fehéren izzó sávot pillantottak meg, amely az észlelés helyétől ferdén, majd 
3000 m. hosszúságban nyúlt el a felhőkig. Pár pillanat múlva sárgás-fehér füstté 
bomlott ez szét, amit a szél csakhamar szétszórt. A sárkány és a 3000 méteres 
drót eltűnt. Világos, hogy amikor a sárkány a nagy feszültségű felhőbe jutott, 
a drót annak elektromosságát gyorsan kezdte levezetni, de igen vékony volt hozzá 
s így felizzulva gőzzé vált, illetőleg elégett. Az illesztéshelyek kapcsai, amelyeken 
a drót többszörösen van körülcsavarva, kevesebb ellenállást nyújtottak és sértet
lenek maradtak.

Az eféle kísérletezés tehát igazán veszedelmes, de mindenesetre nagy jelentő
ségű a tudományra nézve.

A villámokról statisztikát is szoktak összeállítani, még pedig kétféle módon. 
Az égjük mód a kárt okozó villámcsapások feljegyzéséből áll. Ennek nem sok 
tudományos jelentősége van. Némelyek szerint az újabb időben szaporodik a kárt 
okozó villámcsapások száma s ebből valami általános érvényű természettör
vényekre akarnak következtetni. De ez puszta tévedés. Az újabb időben 
nagyobb gonddal jegyzik a káros villámcsapásokat, de meg azonkívül az 
ember gyors szaporodásával a házak, épületek, értékes alkotások száma is sza
porodik, amiben mind kárt tehet a villám s innen van a csapások látszólagos 
megszaporodása.

A másik módja a villámcsapások statisztikázásának abban áll, hogy 
érzékeny kohererekkel lejegyeztetik a környéken történt villámcsapások szá
mát. Ezek az úgynevezett zivatarjelző készülékek. Meg kell jegyeznünk, hogy 
a zivatarjelzők nem megbízhatók, mert néha egész közeli villámcsapásokat nem 
jegyeznek, máskor meg a szomszéd ház elektromos csöngetyűjének megszólam-
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lásakor villámcsapást jeleznek. Érzékenységük köre egész bizonytalan s ugyan
azt a villámcsapást esetleg két-három zivatarjelző jegyzi egyszerre s nem 
lehet kiigazodni, hogy melyik az a villám, amelyet mindketten jeleztek s nem 
lehet tudni, hogy melyik villám hány gépen van jegyezve. Hogy olyan óriási 
távolságról is megérezné a villámcsapást, mint ahogy némely meteorológus gon
dolja, az már csakugyan hihetetlen.

Általában, sokkal távolabb vagyunk még a légköri elektromosság és általá
ban az elektromosság ismeretében attól a teljességtől, amely szükséges volna, hogy 
mindezt pontosan és tudományos alapossággal meg tudnók világítani. Sok villám 
le fog még addig csapni, amíg azoknak természetét behatóan fogjuk ismerni !

4 6

II. FEJEZET.

A NAPSUGÁR.
Az ember elméje gyenge arra, hogy megértse azt a minden képzeletet 

felülmúló magas hőfokon izzó anyagtömeget, amely a mi bolygórendszerünk 
közepén annak összetartó ura, amelytől minden élet, minden mozgás ered 
a bolygók felszínén. Ha a Nap üres gömb volna s a közepébe beletennők a 
Földet, akkor a Hold még ugyanabban a távolságban keringhetne a Föld 
körül, mint ma, s egész pályáját a Nap belsejében futná meg. Pedig a Hold a 
Földtől közepesen 385 ezer kilométer távolságban kering, tehát olyan messze, 
hogy gyorsvonaton is csak egy egész évi szakadatlan utazás után jutnánk oda.

Óriási nagy gömb tehát a Nap, amelynek egész tömege képtelen magas 
hőmérsékleten izzik. Felszínén akkora lángok vannak, hogy ha beledobná valami 
démon a Földet, egy szempillantás alatt szétpukkadna, mint az izzó gázlángba 
reppent legyecske. (17. ábra.)

Milyen iszonyú forrása a melegnek ! A végpusztulás legszörnyűbb őrülete az, 
ami — nekünk életet ád !

Mert a Föld felszínén végbemenő minden mozgás, igen csekély kivétellel, a 
Naptól veszi energiáját. A Nap sugara hozza az erőt a szélnek, az esőnek, a villám
nak, a tenger hullámainak, az állatnak és növénynek.

A napsugár kiindulva a Nap felszínéről, mint pusztító, iszonyatos erő kezdi 
meg pályafutását az űr felé. Hőmérséklete a legújabb számítások szerint ekkor 
valami 7000° lehet. 8 perc és 17*8 másodperc alatt eljut a Földre, amely tőle 148 
millió és 670 ezer kilométer távolságban van. Ez alatt a rövid idő alatt erejének leg
nagyobb részét elvesztette s a Föld levegőjének határára mint forró, de már csak 
áldást hozó sugár érkezik. A levegő külső határára olyan sok meleget hoz, hogy 
minden négyszögcentiméter területen, arra merőlegesen esve, minden percben 
képes volna 4 gramm 0°-ú vizet egy fokkal felmelegíteni. Az egész Föld egy óv 
alatt annyi meleget kap a Naptól, amennyi elég volna az egész Földet beborító, 
62 m. vastag jégburoknak a megolvasztására.

Amikor tehát a Föld légkörének határához ért a napsugár, még mindig rend
kívül sok energiát tartalmaz. Fénye még mindig akkora, bogy szemünk nem állja
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ki, melege pedig, amint láttuk, még igen tekintélyes. Ä gyújtóüveg meggyőz róla 
bennünket, hogy egy kis tenyérnyi területre még mindig annyi meleget hoznak a 
napsugarak, hogy ha azt egy borsónyi helyre összegyűjtjük, lángra lobbantja a 
papirost, alig néhány másodperc alatt.

Pedig mire a gyújtóüveghez ér, már az egész levegőtengeren is keresztül
hatolt, az pedig jókora részét veszi el melegének és fényének.Különösen melegéből 
annyit elvesz, hogy a tenger színére csak 60%-a érkezik meg annak, ami a levegő 
külső határára jutott, ha a Nap éppen a fejünk felett áll.

A Föld felszínére jutott meleg aztán megkezdi munkáját, felmelegít min
dent, amit ér, fénnyel és meleggel árasztja el az egész természetet s ennek hatása 
alatt megindul a mozgás.

Mondtuk már, hogy csekély kivétellel minden mozgást a Napnak köszön
hetünk. Azok közé a jelentősebb mozgások közé, amelyek nem a Naptól nyerik

17. ábra. Az 1872. április 15-iki napláng és a Föld nagyságának összebasonlítása.

energiájukat, tartoznak a földrengés, a vulkáni kitörések (?), az árapály, a meleg- 
forrásokkal felszínre bukkanó energia okozta mozgások, a hullócsillagok mozgásai, 
stb. Ezek közül a földrengésről majd megtudjuk, hogy az a Föld melegveszte
ségének a következménye. A vulkáni kitörések után már kérdőjelet tettem, t. i. a 
vulkáni kitöréshez úgylátszik okve tétlenül kell tengervíz, azt pedig a napsugarak 
tartják cseppfolyós állapotban. Nagyon valószínű, hogy ha a tengerek fenékig 
befagynának, akkor a vulkáni működés, legalább mai alakjában, nem háborgatná 
a Föld felszínét. A vulkáni kitörések alkalmával tehát szintén szerepel a Naptól 
nyert erő.

Az árapálynak szintén egy részét a Nap okozza, de nem sugaraival, amelyek
ről most van szó, hanem vonzásával, amellyel az egész Földet is magához bilin
cseli . Az árapály legnagyobb része azonban a Hold vonzásának következménye 
s itt csakugyan találunk olyan erőforrást, amely a Naptól egészen független, elte-
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kintve attól, hogy árapály sem jönne létre, lia a Nap nem tartaná az óceánokat 
folyékony állapotban.

A melegforrások a Föld belsejétől kölcsönzött meleget hozzák magukkal s 
ezek igazán a Naptól egészen függetlenül nyerik energiájukat. Nagy szerep azon
ban nem jutott ezeknek s a természetben egyedül az ember az, aki különösen 
hasznát tudja venni részben a melegvíznek, részben a melegvízzel felhozott sok 
értékes anyagnak.

A hullócsillagok sem világítják meg a levegőt, nem rázzák meg mennydörgés
szerű robajjal s nem ütnek a meteorok sem lyukat a Föld felszínébe ott, ahol lehul
lanak — ha nem a Nap »tudtával és beleegyezésével«. A Nap vonzotta őket ide a 
bolygócsalád otthonába, ő kényszeríti ezeket a kóbor jövevényeket itt keringeni 
mindaddig, amíg valamelyik bolygóba bele nem ütköznek s annak tömegét egy 
kissé megnövelve, a Naprendszer anyagtömegét gyarapítják.

Rettentő nagy úr tehát felettünk a Nap, ösztönszerűleg érezte ezt az ember 
már akkor is, amikor még fogalma sem lehetett mindarról, amit most itt elmondot
tunk. I)e hisz mindenki láthatja, miként pezsdül fel az élet künn a nagy természet
ben az első napsugár jeladására s miként borul néma csendbe megint minden, 
amikor az alkonypirkadás utolsó sugara is elhagyja a nyugati látóhatárt.

Az ősember korán felismeri a Nap csodálatos hatalmát s amint egy kicsit 
öntudatra ébred, amint egy kicsit úgy tudja már berendezni életét, hogy nem 
kell minden idejét az életfenntartásra fordítania, azonnal tisztelettel gondol a 
Napra, amelyet természetesen az embernél hatalmasabb szellemi lénynek képzel. 
Minden primitiv vallásban benne van a Nap kultusza, sőt igen sok kezdetleges 
vallás egyenesen napimádás. Különösen ki volt fejlődve a Nap kultusza Dél- 
Amerikában az inkák birodalmában, akik maguk is a Nap fiainak hitték magukat.

De csoda-e, ha istennek nézik azt a világosságot és meleget sugárzó égitestet, 
amelyre a nagy fényesség miatt nem tudnak feltekinteni a Föld gyermekei. Külö
nösen a forró égöv alatt, ahol minden tünemény olyan szabályos, egyszerű 
összefüggésben van a Nap járásával.

Lesznek talán olvasóink között, akik kétkedve fogadják a Napot dicsőítő 
mondásainkat s igyekeznek olyan álisteneket teremteni, amelyek a Naptól függet
lenül is meleggel, fénnyel és kényelemmel halmozzák el az embert.

így méltán kérdezhetné valaki, hogy a gőzgépek mozgása nem független 
erőforrás-e ? Nem játszotta-e ki a gőzgépekkel az ember a Napot ?

Korántsem ! A gőzgépek munkaképességüket a Naptól nyerik. Az élő fa a 
napsugarak hatása alatt választja szét a szenet, meg a többi éghető anyagot az 
oxigéntől. Ehhez nagy munka kell, amelyet azonnal visszanyerünk, ha a fát ismét 
oxigénnel egyesítjük, vagyis elégetjük. Az elégetés alkalmával a hajdan 
fényes napsugár megtakarított fénye és melege jut ismét érvényre. Még régibb 
idők óta takarítja meg számunkra a napsugár energiáját a kőszén, amelyet való
ban tömörített, konzervált napsugárnak nevezhetünk. A Földből előkerülő olajok, 
különösen a petróleum, hajdani szerves lények, állatok zsírja, amelyet természete
sen szintén a napsugárnak köszönhetünk.

A patakon zúgó malom, az alföld kalimpáló szélmalma : a napsugárból 
nyerik az erőt, amely hajtja őket. A napsugár párologtatta el a tengerről a vizet,
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amely eső alakjában a hegyre hullott, ahonnan ismét visszafolyva a tengerbe, 
útközben sziklákat mozdít ki a helyéből, völgyet váj, tengereket tölt föl az elraga
dott törmelékkel s amúgy mellékesen megforgatja a malom kerekét is, amely útját 
állja. A napsugár indította a szelet, amely ott zúg a fa lombjai között, szerte
hordja a tenger elpárolgott vizét, buckákba veri a sivatag homokját s egy-egy 
fuvallatával lódít a szélmalom vitorláján is, hogy nyögve, nyikorogva fordulnak 
meg az otromba fakerekek a szélmalom padlásán.

"Talán az állati erő ? Az állatvilágot közvetve vagy közvetlenül a növény
világ táplálja. A réten a füvet a Nap melege, meg a napsugár ajándékozta 
patakvíz növeli fel; a gyümölcsöt, a magot a napsugár érleli, mert bizony télen 
csak mesterséges, illetőleg megtakarított napsugárból származó meleggel lehet 
a virágot nyílásra, a gyümölcsöt érésre bírni.

A napsugárból nyert erő dobogtatja szivünket, két munkás kezünk minden 
erejét neki köszönhetjük, napsugár teszi a csókot forróvá s az átalakult napsugár 
utolsó készletét leheli ki a haldokló utolsó leheletével, hogy végleg megszűnjön az 
elpusztult, megromlott gépezet működni.

* * *

Es ha azt kérdezi az olvasó, hogy mi az a napsugár ? — hát nem tudunk 
reá talán egészen kielégítő választ adni.

Mennyi észt, erőt és szent akaratot elfecsérel az ember a Földön arra, hogy 
megtanulja egymást minél gyorsabban, minél szabályosabban s minél nagyobb 
tömegekben legyilkolni ! Ide vagyunk szögezve ehhez a nyomorult Földhöz s alig 
tudunk megélni rajta s ahelyett, hogy a napsugár teljes megismerésével, teljes fel- 
használásával úgyszólván minden nyomorúságától megszabadítsuk az emberi
séget, azon törjük a fejünket, hogy miként tudnók a napsugártól nyert ener
giát olyan pokoli gépezetekbe beleszorongatni, amelyek tömeges embergyilko
lásra szolgálnak,

Pedig itt volna az ideje, hogy megoldjuk már a kérdést, mert az emberiség 
csodálatos gyorsan szaporodik, a Föld lassankint nem bírja táplálékkal ezt a 
pazarló és utódaival nem igen törődő kapzsi népet, elfogynak az erdők, kifogy a 
kőszén — de hisz mit törődünk vele ? Törjék a dédunokáink rajta a fejüket, hogy 
miképpen lehet a napsugarat, amely olyan fényűző pazarlással ontja el a Földet, 
valami más módon megtakarítani. Mi még csak a szerves világ útján tudjuk az 
energiát felhalmozni, legfeljebb ha még nagy víztartó tavakkal felfogjuk az eső 
vizét, hogy nekünk hasznos munka nélkül le ne szaladjon ismét a tengerbe. Egyéb
ként pedig olyan pazarul gazdálkodunk, hogy az emberiségnek több mint fele 
majdnem éhen vész, pedig még a rendelkezésünkre álló erőforrásoknak csak kis 
hitvány törtrészét használjuk fel, alig annyit, mint amennyi egy-egy tenger
áramlásban, vagy egy-egy szélviharban megnyilatkozik.

Még azt sem sikerült megtudnunk, hogy miképen is jut át a Napról az a 
sugár a Földre ? A Nap és a Föld között nincs anyag, nem is lehet, mert különben 
a bolygók rég megálltak volna a súrlódás miatt. A sugárról tudjuk, hogy igen 
sűrű rezgés, olyan rettenetes gyors rezgés, hogy egy másodperc alatt sok száz 
billió rezgést tesz valami — de mi ? Erről a valamiről fogalmunk sincs.

A Világegyetem. 4



50 I. rész. A levegő.

Próbáljunk meg egy hasonlatot elmondani. Ha igen erős zsinórra követ 
kötünk s azt elkezdjük körülforgatni, a forgó kő a levegőt szabályszerű hullám
zásba hozza, amelynek lökéseit kis papírlappal ki is mutathatjuk. A papirlap a 
lüktető légmozgás hatására szabályosan lebegni kezd. Növeljük most a forgás- 
számot. Addig, amíg másodpercenkint kettőt, hármat fordul körül, úgyszólván 
szemmel kísérhetjük, de aztán összefolyik s csak némi kerek homályosság tanú
sítja, hogy hol forog a kő. Amikor a forgásszám másodpercenkint 16-ra növekedik, 
mély búgást fogunk hallani, amely a legmélyebb orgonasíp hangjára emlékeztet. 
A valóságban nem igen lehet a kísérletet tovább folytatni, mert a centrifugális 
erő elszakítja még a zongora-húrt is. De tegyük fel, hogy lehetséges. Növeljük 
folyton a forgásszámot. A búgás folyton magasodó zengéssé alakul át, majd 
amikor a forgásszám másodpercenkint 435-öt tesz ki, akkor a középső a hangot, 
a zene alaphangját halljuk szólalni. 870 rezgés a felső a hangot adja, innen 
tudjuk, hog}' a szúnyog szárnya másodpercenkint körülbelül 1000-et rezdűlhet, 
mert magasabb hangot ad mint a felső a. Milyen tökéletes gépezet abban a 
nyomorult kis testben ! Ha mi ilyen hatásfokú gépet tudnánk előállítani, régen 
repülőgépekkel járnánk a felhőket !

De a rezgések száma folyton nő. 1044-en érjük el azt a legmagasabb hangot, 
amit a legjobb szopránénekesnőnk ki tud adni (C5). Ez az utolsó kellemes hang, 
mert ezen túl lassankint oly magas lesz, hogy nem tudjuk érzékelni. Fülünk 
dobhártyája képtelen lesz ilyen igen finom rezgéseket felvenni. S amint figyelve 
tartjuk a fülünket a pergő kőhöz, hogy még az utolsó sivítást is meghalljuk, 
meleget érzünk. Elnémult a forgó test, de ahelyett meleget kezd kisugározni. 
A hősugár sem egyéb mint rezgés, de sokkalta számosabb, mint amennyit 
anyagi testek rezgetésével el tudunk érni. Ez a rezgés már a molekulák között 
történik, mert megváltozik miatta a testek térfogata, sőt halmazállapota is. 
Forgó kövünk is nem a forgásszám növekedése, hanem a súrlódás folytán 
melegedett fel. Hiszen a legutolsó hallható hang hullámhossza körülbelül 15 mm. 
volt, míg a 100°-os fekete testből kisugárzó rezgés hullámhossza csak 750-szer 
nagyobb, mint a milliméternek egy milliomodrésze. Forgásszámok növelésével 
tehát már itt még képzeletben sem szabad a tüneményt előállítani.

Amint a rezgés gyorsul, a meleg mind érezhetőbb lesz, végre a rezgő test 
elkezd sötétvörös színnel világítani. Itt már a rezgések száma másodpercenkint 
a billiókban jár. A gyorsuló rezgés ezután a narancsszín, majd sorban a sárga, 
zöld, kék, sötétkék és ibolya sziliek érzetét kelti, amikor már 800 billió körül 
járhat a rezgések száma, s szemünk lassankint nem lesz képes felfogni a rezgé
seket, a sugarak elsötétednek. De még mindig hatékonyak: rendkívül intenzív 
kémiai hatásuk van: sokkal intenzívebb, mint a vöröses és sárgás, zöldes fény
sugaraknak. Szemünk ezeket a sugarakat már nem látja meg, de a fénykép
lemez még nagyon jól megérzi.

Ezek a sugarak már olyan gyors rezgésűek, hogy szétforgácsolják a mole
kulákat is atomjaikra.

Ügy látszik, hogy ezen túl következnek azok a sugarak, amelyek az 
atomokat meg iónokra bontják, amelyek tehát elektromos tüneményeket 
hoznak létre.
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A fénysugár rendkívül gyors rezgéseinek számát meg tudtuk mérni kifogás
talan biztossággal. Azoknak a parányi rezgéshullámoknak a hosszát is ismerjük, 
csak azt nem tudjuk, hogy mi rezeg, mi hozza át olyan villámgyorsasággal a 
Napról a Földre azt a mérhetetlen energiát, amit a hő, fény, kémiai és elek
tromos sugarak rejtenek magukban.

* * *

Az energiának ez a nagy tömege a Föld életében leginkább a melegével 
szerepel. Ez érdekel bennünket most a legjobban, míg a fénysugarak törté
netével az egyik következő fejezetben fogunk megismerkedni.

A melegítő napsugarak a Föld légkörébe érve, azon keresztülhatolnak, 
meglehetős nagy veszteséggel. A levegő a sugarak melegéből egy részt már 
elnyel s hőmérsékletének emelésére fordítja. Ez a melegedés azonban igen 
csekély, egészen elenyészik ahhoz a meleghez képest, amit a levegő a Föld köz
vetítésével kap. A napsugár ugyanis a Földre érve, annak felszínét gyorsan kezdi 
melegíteni. A meleg felszínnel érintkező levegő aztán gyorsan felveszi ezt a 
meleget s a legalsó légrétegben kis labilis egyensúly keletkezik, s megindulnak 
a konvekció-áramok, amelyek így a Földtől nyert meleget lassankint nagy 
magasságra felszállítják.

Nagyon különbözőképpen viselkednek azonban a napsugarak iránt a külön
féle talajnemek. Ebben a tekintetben a talajoknak kétféle tulajdonságát kell 
különösen figyelemre méltatnunk. Ez a két tulajdonság : a meleg vezető képesség 
és a hőfogékonyság vagy fajhő.

A meleg vezető képességnek az a fontos szerepe, hogy a napsugarak melegét 
a talaj különböző vastagságú rétegeire osztja el. Jó melegvezető talajnemek 
vastag rétegben melegesznek át, nagy tömeg veszi fel azt az energiát, amit aztán 
lassan átad a levegőnek. Rossz melegvezető talajokba nem hatol be mélyen a 
nappali melegedés, azért ezek csak vékony rétegben halmozzák fel a nyert 
meleget s így kisebb tömegre oszlik el ugyanaz a meleg.

A hőfogékonyság vagy fajhő még jelentősebb. A testek a velük közlött 
meleggel szemben nem egyformán viselkednek. Vegyüli fel a melegmennyiség 
egységéül azt a melegmennyiséget, amely a 0°-ú víz egy kilogrammjának hőmér
sékletét 0°-ról -f-l°-ra emeli fel. Ezt nevezzük kilogramm-kalóriának.

Egy kilogramm víznek tehát 0°-ról 100°-ra való felmelegítéséhez 100 kilo
gramm-kalória melegmennyiség kell. De más testek egészen másképp viselkednek 
s egyik test sem kíván annyi meleget a felmelegedéséhez, mint éppen a víz. így 
például 1 kilogramm platinának 0°-ról 100°-ra való felmelegítéséhez már elegendő 
3 kalória ! Vagyis azzal a meleggel, amivel egy liter vizet fel lehet forralni, 33 kilo
gramm platinát lehetne 0°-ról 100°-ra melegíteni.

Egy szóval tehát ebben a tekintetben igen nagy a változatosság, de sza
bályul felállíthatjuk, hogy minden kőzetnek kisebb a faj melege mint a vízé.

Megjegyezzük, hogy az anyagok fajmelege minden hőmérsékleten s minden halmazállapotban 
más. így pl. a viz fajheve 1-0, de a jégé már csak 0-5. — A cseppfolyós viz fajmelegét (c), 
mindig megkapjuk a következő képletből t hőmérsékleten :

c =  1 +  0-00004 t +  0-0000009 tK
4*
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Ezt csak azért írjuk ide, hogy lássuk milyen finom kis külömbségre is figyelnek a fizikusok
s milyen nagy pontossággal dolgoznak.

A márvány faj melege................................................ 0-210
a mészkő » ................................................  0-215
a gipsz » ................................................ 0-273
a dolomit » ................................................ 0-217
a kova » ................................................ 0-191
a salak » ................................................  0195
a tégla » ................................................ 0-189—0-241
az üveg » ................................................ 0-098
a víz » ................................................  I -000
a platina » ................................................ 0-032

E szerint a Föld felszínére jutó napsugár igen különböző fajmelegű kőze
tekkel találkozik. Egy kilogramm-kalória meleg besugározása után a víz l°-kal 
melegszik fel, míg a márvány 4-8°-kal, a lávafélék pedig valami 5—10°-kal. 
Nagyjelentőségű dolog ez ! A levegő felmelegedése ugyanis nem attól függ, hogy 
hány kalória meleg rejtőzik az anyagban, hanem attól, hogy mekkora az anyag 
felszínének a hőmérséklete.

Ha minden anyag egyformán nyelné el a hősugarakat s egyforma vastag 
rétegben melegednék is át, akkor is különbözőképen melegednék a talaj felett 
a levegő, és pedig gyorsabban melegednék a kis fajmelegű anyagok felett s leg
lassabban a víz felett, amelynek az összes ismert anyagok közt legnagyobb 
faj melege van.

Ebből az egy kétségtelen tényből már fontos következtetést vonhatunk 
le : olyan időben, amikor a Föld felszine melegszik, tehát több meleget nyer a 
napsugaraktól, mint amennyit veszít a kisugárzással, olyankor a szárazföld 
felett gyorsabban melegszik a levegő mint az óceánok felett.

Van ezenkívül azonban még néhány fontos dolog, amire figyelnünk kell. 
A víz felszine a napsugaraknak nagy részét visszatükrözi s a vízbe a sugaraknak 
csak egy része hatol be. A sötétszinű talajok, különösen a fekete sziklák, vág}'’ 
a fekete föld alig vernek valamit vissza a sugarakból, hanem mind elnyelik s 
mind melegedésre fordítják. Ez tehát megint a szárazföldek gyorsabb melege
dését segíti elő.

Nagyon fontos tudni azt is, hogy a napsugarak az óceán vizébe igen 
mélyen lehatolnak, így a tenger kristálytiszta vizében a fénysug ár mintegy 
400 méter mélységre lehatol s a víz még 5 méter mélységben is érzi a- 
napsugár melegítésének napi változását, de a tenger vize még 400 méter 
mélységben is mutat évi ingadozást, tehát egész odáig le kell hatolnia a 
sugaraknak. A napsugár tehát a tenger vizében 5 méter vastag rétegre osztja 
el melegét egy-egy nap időtartama alatt. A szárazföld kőzetrétegei közül csak 
a legjobb melegvezetők viszik le a napi hőmérséklet-ingadozást 1:8 méterre, 
míg például a homokban már 80 cm.-en túl nincs napi ingadozás, a tömött 
agyag pedig csak 30 cm. mélyre vezeti a melegnyereséget.

A szikes, agyagos, homokos és fekete bazalt-láva talajokon lesz tehát a 
talaj felszínének legnagyobb a felmelegedése s ezek felett a talajok felett lesz a 
levegő is leghamarabb meleg. A fehér mészkőszikla sok sugarat visszaver,
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mélyebben melegszik át s így felette már valamivel mérsékeltebb a levegő mele
gedése, de mérsékeltség tekintetében semmiféle szárazföldi talajnem sem hason
lítható a tenger vizéhez, amelynek felszíne naponként alig ingadozik 3—4 fokkal.

A melegedés időszaka után következik azonban a kihűlés ideje. A Föld 
felszíne folyton sugározza ki a meleget, akár süti a Nap, akár nem, akár van 
felhő az égen, akár nincs.

Nappal a napsugár több meleget hoz mint amennyit a Föld kisugárzás 
következtében veszít, de már délután 3—4 óra tájban nagyobb a kisugárzás 
mint a Nap sugaraival a Földre jutó meleg, mert már ilyenkor nagyon ferdén 
jönnek a napsugarak. Kezd tehát a Föld felszíne kihűlni. A kihűlés, vagyis a 
sugárzás folytán történt melegveszteség annál gyorsabb, minél magasabb a 
sugárzó test hőmérséklete a környezetéhez képest.

Most tehát a magas hőmérsékletű földfelszín sokkal gyorsabban sugá
rozza ki a meleget mint a tenger vize. Azonkívül a tenger vizének hatalmas 
vastagságú rétege van átmelegedve, amely, mint egy rezervoár, egész éjjel bírja 
a felszínen vesztett meleget pótolni s reggelre alig hűlt ki egy keveset a víz 
felszíne.

Nem úgy a szárazföld ! Vékony rétegében csak kevés meleg van felhal
mozva, az is gyorsan sugárzódik ki, mert a talaj hőmérséklete magas : és alig 
bukott le a Nap a látóhatár alá, már lehűlt a talaj annyira, hogy talán meg is 
harmatosodik a fű ! tv/

Persze hogy a levegő is követi a talajnak ezt a gyors lehűlését!
Egy szóval tehát az óceánok felett hűvösebb a nappal és melegebb az 

éjjel mint a kontinensek felett, tehát a hőmérséklet napi ingadozása tetemesen 
kisebb az óceánok felett mint a szárazföldeken.

Ugyanilyen okoskodással rájövünk arra is, hogy nyáron is melegebb a 
kontinens mint a tenger és télen hidegebb a szárazföld mint az óceán. Csak
hogy a törvény ilyenféle fogalmazása csak a mi vidékünkön érvényes, ahol a tél 
és nyár közt olyan éles a külömbség. Sokkal általánosabb értékű lesz a törvény a 
a következő fogalmazásában, amikor illik a napi hőmérsékletingadozásra is.

Abban az időben, amikor a földfelszín melegháztartása nyereséggel jár, 
a szárazföld felett melegebb a levegő mint az óceán felett; abban az időben 
pedig, amikor a földfelszín melegháztartása veszteséggel jár : az óceán felett 
melegebb a levegő mint a szárazföld felett.

Ezzel lényegesen megkülönböztettük a kontinentális és az óceáni klímát.
A legnagyobb hőmérsékletingadozásokat csakugyan az északi nagy 

kontinensek belsejében találjuk, míg a legkisebb ingadozások a forróégövi 
óceánokon találhatók fel.

Térképet is lehet erről készíteni. A 18. ábra a hőmérséklet évi ingadozását 
tünteti fel a Föld felszínén. Ez a térkép következőleg készült. Minden meteoro
lógiai állomáson, amelyen hosszabb idő óta jegyzik a hőmérsékletet, számítsuk 
ki a januárius és a julius hónapok közepes hőmérsékletét. Azért ezét a két 
hónapét, mert az északi féltekén januárius a leghidegebb és julius a legmelegebb 
hónap, a déli féltekén pedig éppen a januárius a legmelegebb és a julius a leg
hidegebb .
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Ennek a két hónapnak a közepes hőmérséklete közti külömbség tehát 
igen jellemző a hely évi hőmérsékletingadozására nézve.

Ha ezt a számot feljegyezzük az illető helyre, aztán a kerekszámú, egyenlő 
ingadozáséi helyeket vonalakkal kötjük össze, akkor kapjuk a 18. ábra tér
képét. Minél sötétebb vonalkázáséi ezen a térképen valamely hely, annál nagyobb 
annak az évi ingadozása. A legnagyobb ingadozást Verchojanszk vidékén talál
juk Kelet-Szibériában, ahol a januárius és a julius közepes hőmérsékletei 
között 66—67° külömbség van. Rettenetes ingadozás ez ! A magyar Alföldön 
is elég tetemes ingadozást találunk, de az alig múlja felül valamicskével a 20°-ot.

Legkevesebb az ingadozás: mintegy 4—5° a forróégövi óceánokon. 
Itt tehát alig van nyár és alig van tél, hanem csak esős évszak, meg száraz évszak. 
Nem is szabad ilyen helyeken a januáriust, meg a júliust, hanem általában a 
legmelegebb és a leghidegebb hónapot kell kiválasztanunk. Rendesen az esős 
évszak hűvösebb az ilyen helyeken, mint a száraz.

Az ember életére nézve kedvezőtlen a túlerős, de kellemetlen a túlkevés 
ingadozás is. A meleg nyár után bekövetkező kegyetlenül kemény, hideg tél 
megakadályozza az embert tevékenységében. Az egész telet úgyszólván mun- 
kátlanul kénytelen tölteni.

Mindazáltal ez a nagy ingadozás megközelítőleg sem olyan kellemetlen, 
mint a forró égöv egyenletes, változatlan hőmérséklet járása. Valóban, ezeken 
a forróégövi tájakon az éjjel a tél és a nappal a nyár, mert a napi ingadozás 
sokkal tetemesebb mint az évi. A lankasztó Hőség különben egész éven át egy
forma, alig van perc, hogy az ember ne izzadna s ha közel van az óceán, akkor 
még az éjjel is alig hűsebb valamivel s még éjjel sem szűnik a folytonos izzadás, 
különösen ha meggondoljuk, hogy takaró nélkül aludni nem lehet a milliárd 
szúnyog miatt.

1898. május havában szerző kénytelen volt Hong-kongban tölteni néhány 
napot. Leírhatatlan volt a levegő állandó nedves melege. Vendéglői szobájá
ban nyitva volt az ablak és az ajtó, hogy a légvonat a könnyű szúnyog-hálókat 
folyton lebegtette. Versenyúszó kosztümben ült íróasztalánál, ahol a papi
rosokra nehezékeket kellett raknia, hogy a szél ki ne kapja; künn zuhogott 
az eső, mintha öntötték volna, nem cseppekben, hanem valósággal sugarakban 
s mégis annyira izzadt, hogy karja alatt átnedvesedett az írópapir.

S ez így van a forró égöv alatt éjjel-nappal egyaránt. Hong-kongnak mégis 
van valamelyest hűvösebb évszaka a mi téli hónapjainkban, de már Szingapúr
ban ennek nyoma sincs ! Ott a hőmérőre nincs is szükség, mert úgyis mindig 
egyformán mutat.

Ez a nyomasztó, egyforma hőség elveszi az ember kedvét minden munká
tól. Bármilyen pompás is legyen az a pálmaliget a pompás villa mellett, lakója 
mégsem érzi sohasem otthon magát, mert nincs egy órája, nincs egy perce, a 
mikor nem szenvedne a melegtől.

Sakkal szívesebben laknak ott az európaiak, ahol a nyár melegebb mint 
ezeken a trópusos vidékeken, de van jó hűvös tél, van egy évszak, amelyen 
meleg ruhát kell felvenni s teljes kéjjel kifázhatja magát az ember. Ilyen pl. 
a Mississippi síksága, ahol igen forró a nyár, de hűvös, sőt hideg téllel váltakozik.



IS. ábra. A hőmérséklet évi ingadozásának nagysága a Föld különböző helyein. — A vonalak mellé írt számok a januárius és julius közepes
hőmérsékletének különbségét jelentik az illető helyeken, C. fokokban kifejezve.
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Igen csekély hőingadozása van Nagy-Britannia nyugati partvidékeinek is. 
Ott soha sincs nagy meleg és soha sincs nagy hideg De éppen ez teszi olyan hús
komorrá a hangulatot. A nyár éppen olyan mint a tél, mondhatnék : az egész 
éven át ősz van. Borús, esős, hűvös nyár után valamivel hűvösebb, de éppen 
olyan ősz, aztán még valamivel hidegebb, de éppen olyan esős, borús, ködös tél 
következik. Igaz, hogy emiatt minden smaragdzöld, de hol van a mi nap
sugaras, aranyos nyári napunk, meg a ragyogó, havas téli idő ?

Nagyon érdekes tudnunk, hogy minél magasabbra emelkedünk a szabad 
levegőben, annál csekélyebb évi és napi hőmérsékletingadozást fogunk észlelni. 
Néhány ezer méter magasságban a hőmérséklet ingadozása nagyon emlékeztet 
az óceánok viselkedésére. Valóságos óceáni klíma van odafenn, ahol a kumulusz- 
felhők képződnek, csakhogy a hőmérséklet télen-nyáron igen alacsony.

Innen van az, hogy magában álló, magas hegycsúcsokon a hőmérséklet 
nagyon keveset ingadozik. Az Alpokban igen sok csúcson van már hegyi obszer
vatórium, amelyeken a hőmérsékletet behatóan tanulmányozzák. Legnevezete
sebb a Sonnblick obszervatórium, amely 3106 m. magasságban megbecsülhetetlen 
fontosságú észleleteket szolgáltat. De van obszervatórium Ausztriában több is a 
hegycsúcsokon, sőt már Boszniában is van a Bjelaznicán (19. ábra). Hatalmas 
magasságú obszervatóriumok vannak Amerikában, amelyeknek csak az a hibája, 
hogy nem csatlakozik hozzájuk olyan sűrű állomássorozat, mint az európaiakhoz.

Magyarországon, sajnos, még eddig csak egyetlen egy magasabb obszer
vatóriumunk van, a Babiagurán, 1725 m. magasságban a tenger színe felett 
(20. ábra), amely csak 1905 június 1-én nyílt meg s kezdte meg észleleteit.

A Magas-Tátrán, azon 
a hegységen, amely 
talán egész Európá
ban legalkalmasabb 
volna hegyi obszerva
tórium berendezésére, 
s amelyre télen-nyá
ron egyaránt könnyű 
feljutni — nincsen ob
szervatórium.

Pedig Magyarország 
klímájának ismere
tére nézve igen nagy 
jelentőségű volna az 
az adathalmaz, amit 
a Tátra-obszervató- 
rium szolgáltatna.

Már Tátrafüreden is 
észlelhető, hogy a tél 

kevésbé zord és hideg fenn a hegyen, mint lenn a völgyekben, a nyár meg 
viszont hűvösebb, úgy hogy az egész évi ingadozás ezeken a nagy magassá
gokon jóval kisebb mint lenn a völgyekben. Különösen igen nagy hőmérséklet



ingadozást tanúsítanak az elzárt völgykatlanok, ahol csendes téli időben való
sággal összegyűl a hideg levegő, mint a tó vize. Különösen nevezetes ebben 
a tekintetben Klagenfurt, amely egyike Ausztria leghidegebb telű helyeinek. 
Amíg Klagenfurtban, 
amely város 490 m. 
magasan van a tenger 
színe felett, a januá- 
rius közepes hőmér
séklete —6‘2°, addig 
a város felett emel
kedő, 1063 m. magas 
Schüffleralpon a ja- 
nuárius közepes hő
mérséklete már csak 
— 3-60.

Kemény téli hi
degével tűnik fel a 
Bajkál-tó elzárt me
dencéje is, de Ver- 
cho janszk nagy hide
gének is részben az 
az oka, hogy a vá
ros völgyben fekszik.
Innen van az, hogy a 
zérus alatt, sőt 1885 januárius 15-én —68°-ot mutatott a hőmérő ! Rettentő 
hidegek ezek, sokkal nagyobb hidegek, mint amilyenektől a sarkutazók szen
vednek, mert hisz ők mindig a tengerek közelében, vagy éppen a tenger felett, 
a jégpáncélon utaznak. Az óceán vize pedig fűti a sarkvidékek levegőjét, nagy
ban mérsékli a kisugárzás hőveszteségét. Amint a kontinens belseje felé vesszük 
utunkat, azonnal érezzük a hőmérséklet kegyetlen csökkenését.

Amíg a hegycsúcsok hőmérsékletingadozása az óceánokéhoz hasonlít, 
addig a magas platók, széles és magas földhátak éppen kontinentális klímájukkal 
tűnnek fel. Európában Spanyolország magas Mezetája tanúsít ilyen erős inga
dozást : nyáron szaharai forróság uralkodik Madrid kopár, szomorú környékén, 
míg télen havazik és bizony gyakran 0° alá száll a hőmérséklet.

Még hevesebb az ingadozás persze a nagy belső-ázsiai pusztai platókon 
és magasföldeken. Egész csodálatos dolgokat írnak például az utazók a tibeti 
magasföld klímájáról. Nyári napokon ezeken a 4—5000 méternyi magasságokon 
a hőmérséklet tűrhetetlen tág határok között mozog, különösen pedig a Nap 
intenzív sugárzása miatt. Hisz itt már a levegő legsűrűbb, leghomályosabb 
alsó rétegein felül vagyunk, itt már alig vesztenek a sugarak valami cseké
lyét erejükből.

Ha kisüt a Nap, minden ruhát szeretnénk ledobni, olyan tűrhetetlen a 
forróság, de csak egy tenyérnyi felhő takarja el, azonnal bundába kell burko
lózni, mert megfagy az utas.

20. ábra. Meteorológiai obszervatórium a Babiagurán, 1725 méter 
magasságban.

januárius közepes hőmérséklete itt 54 fokkal van a
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A felszín alakulásán, az úgynevezett domborzaton kívül még van néhány 
tényező, amely a hőmérséklet ingadozását különösei! hevessé teszi.

Ezek közül most már csak a levegő szárazságát említjük fel, amely szintén 
nagyban hozzájárul, hogy a hőmérséklet igen hevesen ingadozzék. Ahol sok 
a nedvesség, gyakori a felhő, ott a napsugarak nem melegítik olyan hevesen 
a Föld felszínét, de a kisugárzás sem okoz olyan nagy lehűlést, mint száraz 
klímájú, derült egű vidékeken.

A felhő éjjel védelmezi a talajt az erős hőveszteség ellen. A talaj ugyan 
ekkor is csak éppen úgy sugározza ki a meleget, mint derült ég alatt, csakhogy 
a felhők meg az egész nedves levegő igen nagy részét ennek a sugárzásnak 
visszasugározza a Földre s a hőveszteség jóval csekélyebb.

Legkitűnőbb példa erre nézve a Szahara, amelyen az éjjeli és nappali 
hőmérséklet között hatalmas különbség van. Nappal felmegy a levegő hőmérsék
lete árnyékban is 50° felé, míg éjjel lehűl 0° alá ! A sziklák hőmérséklete délután 
2 óra tájban, amikor legmelegebb szokott lenni, 80°-ra is felemelkedik, éjjel 
pedig megfagy rajta az a parányi kis harmat, ami a sivatag rettenetesen száraz 
levegőjéből kiválik.

A gazdákra nézve igen nagy jelentőségű tünemény ez. Tudja minden 
gazda, hogy borult időben nem igen kell félni az éjjeli fagytól. Akkor vesze
delmes az éjjel, amikor derült az ég s ragyogón süt le a Hold az alvó termé
szetre. Innen származik az a nagyon elterjedt balvélemény, hogy a Hold okozza 
az éjjeli fagyokat.

Akár süt a Hold, akár nem, derült tavaszi éjjeleken bizony könnyen 
elfagyhat a növényzet.

Különösen veszedelmes ez a tünemény május közepén a fagyos szentek 
idején, amikor sok mindenféle ok közrejátszik, hogy a gazda csakugyan féle
lemmel gondoljon Pongrác, Szervác és Bonifác nevére.

Említettük már, hogy a gazdák meg a meteorológusok nem értenek egyet 
ebben a tekintetben. Az egyet nem értés azonban tulajdonképpen félreértés.

A meteorológus a levegő hőmérsékletét méri s arról kétségtelen statisztikai 
adatokkal kimutatja, hogy május közepén semmiféle hirtelen való csökkenés 
sem mutatkozik, még száz esztendei közepes értékében sem. Erre aztán 
egyesek mereven kijelentik, hogy májusi fagyok nincsenek.

Nos, ebben az utóbbi kijelentésükben nincs igazuk. Az igaz, hisz a számok 
kétségtelenül bizonyítják, hogy a levegő hőmérséklete nem száll alá májusban. 
Csak abban tévednek, hogy a gazdára nézve nem a levegő, hanem a talaj és a 
növényzet hőmérséklete a fontos !

Ott van pedig a figyelmeztető példa a hótakaró szerepében ! Ha hó födi 
a vetést, lehet a hótakaró felett a levegő hőmérséklete —20—25° is és a vetés 
mégsem fagy ki, mert a vastag hó alatt a talaj és a növény hőmérséklete 
0°-on marad !

Május közepén is az a veszedelem, hogy a talaj meg a növényzet hőmér
séklete szállhat mélyen a 0° alá.

A tél elmúltával a hőmérséklet napi ingadozása mind nagyobb és nagyobb 
lesz. Márciusban még gyakran 0° alá száll éjjel és 10—15°-ra is emelkedik
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nappal. Áprilisban az ingadozás nem igen nő tovább, mert nagyon borúsak 
szoktak lenni a nappalok, sok a zavaros időjárás. Május elején aztán 
nyugodtabb lesz az idő, inkább a nagyobb zivatarok kezdenek jelent
kezni, de a nappalok már jó melegek, az éjszakák pedig igen hűvösek, mert 
sok a derült idő.

A napok közepes, átlagos hőmérséklete ugyan egész májusban rohamosan 
emelkedik, de az ingadozás nagysága is nő, úgy hogy az éjjelek még hűvö
sebbek lehetnek mint áprilisban voltak, de a levegő hőmérséklete nem igen 
száll már 0° alá.

A levegő hőmérsékletingadozásánál azonban jóval nagyobb ingadozást 
mutat a talaj ! Ha a levegő hőmérséklete déltájban 20°, a talajé lehet 40°, 
ha éjjel a levegő hőmérséklete fenn, a meteorológus hőmérőjének magasságában 
+2°, akkor a talajé lehet —2°—3° !

Az éjjeli roppant erős lehűlést három nevezetes dolog segíti elő :
1. Májusban a talajnak még csak igen vékony rétege melegedett át s így 

nincs tartaléktőke amiből az éjjeli kisugárzás veszteségét pótolni lehetne ! Az 
alsóbb rétegek nem juttatnak semmi meleget a felsőbb, felszíni rétegeknek, 
mert még maguk is hidegek.

2. A levegő legfelső régiói éppen május hónapban a leghidegebbek, 
amint azt különösen Teisserenc de Bort francia meteorológus ballon-észlelései 
minden kétséget kizárólag bebizonyították. Már pedig tudjuk, hogy a meleg 
testek sugárzása annál intenzivebb, minél hidegebb a környezet. A felső 
levegőrétegek —60—90°-nyi kegjmtlen hideg tömegei felé sugározva, gyorsan 
veszti el a Föld felszíne azt a csekély melegmennyiséget, amit a nehány meleg 
tavaszi napon be tudott szedni.

3. Éppen májusban a legszárazabb a levegő. Még nem jött meg az 
áldott nyugati szél, amely páradús óceáni levegőt hoz júniusban, Medárdus 
napján túl, hanem még a kontinens párátlan, száraz levegője van hazánk 
felett is, különösen gyakori keleti szelek idején. Ennek következtében a 
talaj lehűlhet 0° alá is, anélkül hogy harmatképződés indulna meg. Tudjuk 
már, hogy amint harmat kezd kiválni a növényleveleken, többé azoknak 
hőmérséklete nem száll alá. Ha csak annyi nedvesség volna a levegőben, 
hogy az +3, +4°-on harmat alakjában kiváljék belőle, akkor mentve volna 
a növényzet a fagytól s a fagyos szentek csakugyan elvesztenék jelentőségüket. 
Csakhogy éppen május közepén nincs ! Nincs annyi sem, hogy —2, —3°-on 
váljék ki a levegőből !

így játszik össze minden körülmény : a hőmérséklet ingadozása, a köze
pes hőmérséklet alacsony volta, a magas légrétegek nagy hidege, a talaj 
csekély melegtőkéje s végül a levegő szárazsága, hogy éppen május közepén 
álljon elő a kritikus állapot, amikor a talaj és növényzet hőmérséklete 
0° alá száll.

Lám, szeptember hónapban, amikor a közepes hőmérséklet olyan mint 
májusban, ugyancsak ritkaság az éjjeli fagy ! Miért ? Mert akkor nedves a 
levegő, meleg a talaj, melegek a levegő felső rétegei és csekélyebb a hőmér
séklet ingadozása.
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Nagyon tökéletlenek még a mi tanulmányaink ahhoz, hogy az életre 
nézve legfontosabb tünemények törvényeit ki tudnánk ismerni. Annyi tanul
mányozni való van még hátra, annyi önfeláldozás, annyi névtelen hős, annyi 
élet minden munkássága kell még arra, hogy főbb vonásaiban is megismerjük 
a természetet, hogy valóban nincs az a háború, amelyik annyi életet kivárnia. 
Csakhogy amíg a háborúban az egész emberiség java aligha lebeg a küzdők 
szeme előtt, addig a tudomány hősei egyszerre az egész emberiségért küzdenek. 
Az a napsugár, amelynek minden életet, minden mozgást köszönhetünk a 
Földön, még annyi tanulmányozni valót rejt magában, hogy el fognak múlni 
egész generációk, amíg a napsugár életét főbb vonásaiban megismerjük.

III. FEJEZET

A MELEG ELOSZLÁSA A FÖLD FELSZÍNÉN.
A Nap sugarai a Földnek nem minden részét látják el egyformán meleggel. 

Hisz mindenki tapasztalja, hogy a Nap nem mindig süt egyforma melegen, 
még ha állandóan derült is az ég. Amíg a déli nap majdnem tűrhetetlenül per
zselő sugarakat bocsát nyári napon a fejünkre, addig alkonyattájban a Na]) 
sugarai már sokkal gyengébbek, sőt fénye is annyira meggyengül, hogy nap
nyugtával egész kényelmesen beletekinthetünk vérvörös korongjába.

Jelöljünk ki egy négyszögméternyi területet a Föld felszinén. Legtöbb 
meleg akkor jut erre a területre, ha függőlegesen sütnek reá a Nap sugarai.

Amint ferdébben érik a sugarak a Föld felszínét, a 
négyszögméternyi területre mindjárt kevesebb a sugár
zás. Nézzük csak meg a 21. ábrát, amelyen AB vonal 
jelezze az egy négyszögméternyi területet. Ha függé
lyesen esnek rá a napsugarak, AB szélességű sugár
nyaláb jut a felületre. Ha azonban a sugarak ferdék, 
pl. ez szög alatt hajlanak a vízszinteshez, akkor nem 
AB, hanem CB szélességű sugárnyaláb éri az AB terü
letet. CB pedig sokkal rövidebb mint AB, tehát kes

kenyebb a sugárnyaláb, amety az AB területet melegíti. Ha például a = 30°, 
akkor CB - 1 4AB, vagyis csak fele annyi sugár jut az alap területre, mint ha 
függélyesen sütnek a Nap sugarai.

Ez a kis geométriai és számtani okoskodás, azt hisszük, nem fárasztja ki 
az olvasó elméjét.

Ha az olvasó ezt a kis okoskodást megértette és gondolkozott felette, 
bátran mondhatjuk, hogy többé nem fog szabadulni a tudomány varázsától s 
élete legboldogabb perceinek fogja nevezni azt a munkávaL töltött időt, amikor 
a természetet tanulta megismerni. Hisz a probléma oly egyszerű : ha a nap
sugarak elé úgy tartunk egy papírlapot, hogy egészen merőlegesen érjék a nap
sugarak, akkor lesz az legjobban megvilágítva. Minél ferdébben tartjuk eléje,

21. ábra. A ferde sugarak 
viszonya a merőlegesekhez.



I. rész. A levegő. 61

annál kevesebb fényt kap és végül ha egészen élével fordítjuk a Nap felé, akkor 
a sugarak csak éppen súrolni fogják, de nem világítják meg.

A Nap tehát a Földnek mindig arra a részére bocsátja a legtöbb meleget, 
amelyre éppen függőlegesen tűz alá.

A Földnek egy helyére minden pillanatban függőlegesen süt a Nap, és 
pedig arra a helyre, amelyik a földi egyenlítőtől északra vagy délre éppen olyan 
távol van — fokokban kifejezve — mint ahány fokra van a Nap az égi egyen
lítőtől s azonkívül rajta éppen dél van. Ha, tegyük fel, a Nap az égi egyenlítőtől 
10°-ra van északra (körülbelül április 15-én és augusztus 26-án), akkor azt a. 
helyet, amelyiken a Nap sugarai éppen függélyesen sütnek a Föld felszínére, ott 
kell keresnünk az északi szélesség 10°-a alatt, még pedig azon a helyen, amelyiken 
éppen dél van.

Szeptember 21-én és március 21-én a Nap éppen az égi egyenlítőben jár, 
azért az egész földön mindenütt egyforma hosszú a nappal az éjjellel. Ekkor 
tehát az egyenlítőn keressük azt a helyet, ahol a napsugarak függélyesen tűz
nek, még pedig ismét azon a helyen, ahol dél van.

Az égi egyenlítőtől a Nap, tudjuk, sohasem távozik el messzebb 23%°-nál 
úgy északra, mint délre. A Földön az egyenlítőtől északra 231/20 távolságban 
húztuk ki a ráktérítőt, délre pedig ugyancsak 23%°-ra a baktérítőt. Ezen a két 
körön belül a Nap minden évben kétszer éppen a zeniten látszik delelni. Aki 
például az egyenlítőn lakik, az szeptember 21-én és március 21-én látja a Napot 
éppen a feje felett, a zeniten delelni. Már például március 22-én a zenittől 
egy keveset északra látja délben 12 órakor, s aztán mindig távolabb és 
távolabb északra halad el a zenittől, míg végre június 21-én délben éppen 
23%° távolságban látja a zenittől, tehát az északi látóhatár felett 90—23% =  
66%° magasan.

Aztán ismét visszatér a Nap, mind közelebb és közelebb jut az egyenlítőn 
álló ember zenitjéhez, délben. Szeptember 21-én megint a zeniten ment át déli 
harangszókor, tehát éppen úgy sütött le, hogy a toronynak semmi árnyéka sem 
volt. Ezen túl aztán a zenittől délfelé halad át a Nap délben, minden nap egy 
kevéssé délebbre, míg végre december 21-én a zenittől 23%° távolságban dél 
felé, tehát 66%° magasan a déli látóhatár felett. Innen aztán ismét visszatér 
(azért nevezzük a baktérítőt meg a ráktérítőt »térítő«-nek), hogy március 21-én 
megint a zeniten menjen keresztül.

így látja a Napot járni az egyenlítőn álló ember. A ráktérítőn álló 
ember az évnek csak egyetlen egy napján, t. i. június 21-én látja a Napot 
éppen a feje felett. Ettől északra, vagy a baktérítőtől délre már sohasem kerül 
a Nap a zenitre.

Azokat a helyeket, amelyeken a Nap évenként kétszer a zenitre kerül, 
összefoglalhatjuk forró égöv név alatt. Ez csakugyan forró égöv, mert a Nap 
mindennap magasabban jár mint nálunk nyáron, tehát mindennap rengeteg 
sok meleget sugároz a Föld felszínére.

De most figyeljük meg, hogy mit látna a póluson álló ember. Az északi 
sarkot valószínűleg előbb el fogják érni mint a déli sarkot s azért gondolkoz
zunk egy kicsit rajta, hogy mi mindenféle tüneményt észlelnének azok a vak



merő utazók, akik először jutnak majd fel a pólusra s ott töltenének egy egész 
évet buzgó tanulmányok között.

Négyen érkeztek a pólusra. Délután 4 óra lehetett, amikor szextanssal 
meghatározták a Nap magasságát s azt vették észre némi kis számítással, 
hogy az északi póluson vannak. Végtelen hómező köröskörül, befagyott tenger 
mindenfelé. Június elején voltak, a Nap állandóan a látóhatár felett maradt, 
még pedig egész nap ugyanabban a magasságban, csak reggeltől estéiig, illetőleg 
mivel a póluson olyan nincs, egy teljes körüliordulás után emelkedett egy pár 
percet, mintha nem köralakú, hanem igen lapos csavarvonalalakú pályán 
mozogna.

Éppen a pólusra állították fel sátrukat s a Föld tengelyének képzelt meg
nyújtásában függesztették fel kis lámpájukat. Lámpa kellett, mert a csikorgó 
hideg éjszakában egészen be kellett csukni a sátrat s azonkívül a lámpa mele
gítő kályha gyanánt is szolgált. Azután megvacsoráztak, valami kis konzervet, 
meg meleg teát ittak, elkészítették prémes hálózsákjukat s a sátor négy fala 
mellett boldog nyugalomra hajtották fejüket. Hogy is ne lettek volna boldogok, 
amikor elérték azt a pontot, amelynek keresésében már annyian szerencsétlenül 
jártak s amely annyi ideig dacolt a felfedezők legvakmerőbb bátorságával. 
Az egyik elfújta a lámpát s amikor kissé magához vonta, meg megint eleresz
tette, a lámpa elkezdett hosszú zsinórján ingani és pedig úgy, hogy a sátor 
hosszának irányában lengett.

Hat óra múlva felébredtek. Amelyik a lámpát elfújta, csodálkozva vette 
észre, hogy a lámpa még mindig leng, de nem a sátor hosszanti irányában, hanem 
keresztben. Valaki tán éjjel megváltoztatta a lámpa lengését ? Amíg ezen töp
rengett, felébredt a többi is, akiknek elmondta tapasztalatát. A társaság tudós 
fizikusa aztán megmagyarázta a dolgot.

-  Lássátok, amikor társunk a lámpát elfújta, a sátor hosszanti irányában 
lendítette ki azt nyugalmi helyzetéből. A lámpa lengett aztán egész alvásunk 
ideje alatt. Nem mondhatom, hogy egész éjjel, mert az itt nincs. Amikor a lám
pát eloltotta, éppen az ajtóval szemben volt a Nap, nagyon jól emlékszem reá. 
A lámpa tehát a Nap felé lengett. Nézzetek ki csak valami résen, látni fogjátok, 
hogy ismét a Nap felé leng !

— Oh, hát a Nap igazította meg ! — szólt közbe a hajóács.
— Ah dehogy, — felelt a fizikus — csak az történt, hogy az ingó lámpa 

is éppen úgy leng, mint lefekvéskor, meg a Nap is ugyanott van, csak a Föld 
fordult 6 óra alatt éppen egy negyed fordulást. Az inga megtartja lengésének 
irányát, a Nap is a helyén marad, hanem a Föld fordul el a tengelye körül, amely
nek itt a vége ni !

Azzal az asztalra csapott a sátor közepén.
Az, aki a résen kitekintett a Nap felé, az alkapitány volt, aki már mégis 

tájékozva van az időmeghatározás tekintetében. Némi gondolkodás után így szólt:
- Hogyan lehet az, hogy az én órám reggel hat órát mutat, bizonyos 

vagyok benne, hogy nem este 6 órát, és mégis a Nap egyenesen délre van tőlem, 
mert ha reá nézek, a hátam mögött van az északi sark ! Most déli 12 órának 
kellene lennie !
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— Nekem meg éjfélre jár az idő, — felelt a fizikus, aki vele szemben éppen 
kikászolódott a hálóbundából — mert a Nap nekem meg északra van. A hajó
ácsnak este hat óra van, mert ha úgy áll, hogy háta mögött legyen az északi 
sark, akkor jobbkeze felé van a Nap, tehát neki éppen most nyugszik, a jó vitorla
mester pedig, aki elfujta a lámpát, azt állítja, hogy neki most kel a Nap . . . 
s mind a négyünknek igaza van !

— Hogy lehet az 1 — kérdezték mind a hárman meglepetve.
- Nagyon egyszerű a dolog. Az északi póluson fut össze minden meridián 

vagy délkör. Magán a póluson nincsen idő, mert az nem forog. Mi az időt a 
Föld forgásával mérjük, de a pólus nem forog, a póluson tehát nem számlálódik 
az idő. A pólus körül körüljárva, keresztül megyünk valamennyi meridiánon, már 
pedig tudjátok, hogy minden meridiánon, más és más az idő. Ha az egyiken 
dél van, akkor a vele szemben levőn éjfél van s a két keresztben futón reggel 
hat, illetőleg este hat óra van.

— Mi után fogjuk tehát ezentúl a naplónkat vezetni ? Nekem éjfél lesz, 
amikor a kapitány úr felkel, mert hat órát mutat az órája, a doktor úr meg már 
nagyokat ásít, hogy este van, nyugalomra kell térnünk, a hajóács meg ebédet 
fog követelni, mert neki delet harangoznak. Ki fog itt igazságot csinálni ?

— A kronométer. A kronométer, amelyet olyan nagy óvatossággal cipe
lünk magunkkal, azt az időt mutatja, amelyet a mi otthon maradt kedveseink 
órája is mutat. Ott igazítottuk meg utoljára, Fiúméban a csillagda órájához, 
amely szerint jár szép magyar hazánk minden órája. Választhatunk a meridiánok 
között, amelyiket tetszik, válasszuk hát Fiume meridiánját.

Harsány éljen volt rá a felelet s jó forró teával koccintottak rája.
Aztán megkezdődtek az észlelések. Nemsokára megérkezett a többi pod- 

gyász is a matrózokkal s jó tanyát építettek a jégen. Június 21-én azt látták, 
hogy a Nap a látóhatár felett 23%° magasan jár körül. Másnap már egy keveset 
alacsonyabban. Az idő kellemes meleg volt, a jeget mindenfelé tócsák borították 
s a sátrat csak nagynehezen lehetett az olvadás vizétől megmenteni. A jég azon
ban igen vastag volt s szilárdan állott, úgy látszik, néhány zátony tartotta 
fogva s azért vastagodott meg ilyen rendkívüli módon, hogy nem tudtak rajta 
lyukat fűrészelni.

Szomorúan vették azonban észre, hogy augusztusban már nagyon hanyat
lott a Nap. Augusztus 26-án éppen 10ü magasan járt körül a látóhatáron, melege 
már alig volt.

Végre eljött a legszomorúbb óra, szeptember 21-én, amikor a Nap vér
vörös korongja utoljára volt látható, amint az egész látóhatáron, mint valami 
tüzes golyó, körülgördült. Másnap már csak néha-néha bukkant elő meggyvörös 
tányérja, ha a látóhatárt borító szürke köd némileg megszakadt.

Aztán végleg eltűnt. Csak az alkonyfény maradt meg, de pár nap múlva 
a csillagok sorban előtiinedeztek. A Nap helyét még jól megmutatta a horizon 
fölött pirosló alkonyfény, de lassankint ez is eltűnt s a tartós éjszaka homálya 
és dermesztő hidege borult a vakmerő utasok tanyájára.

Azt már csak a fizikus magyarázta, hogy december 21-én a Nap a látó
határ alatt 23y2° mélyen jár körül.



64 I. rész. A levegő.

Roppant hidegeket, heves szél- és hóviharokat szenvedtek a felfedezők 
a télen s örömrepesve üdvözölték az első derengő fényt március elején, amely 
hírül hozta, hogy a Nap már nincs mélyen a látóhatár alatt s csakugyan már
cius 20-án az alkapitány sasszeme meg is pillantotta a Nap halvány, vörös 
korongját a sűrű köd mögött a látóhatár fölött felbukni. Valamivel előbb látni 
a Napot, mint ahogy az valóban az égi egyenlítőbe kerül, amely tudvalevőleg 
összeesik az északi sark látóhatárával, mert a szemmel látható látóhatár vala
mivel mélyebben van, mint annak a képzelt síknak az éggel való metszésvonala, 
amit a sarkhoz érintőleg húzhatunk. A Föld ugyanis gömbölyű, s a szemünkből 
kiinduló (képzelt) látósugarak, amelyek a Föld felszínét érintik, igen lapos kúpot 
tesznek össze. Ezt a tüneményt horizon-depressziónak nevezzük. Még inkább 
látható azonban a Nap már korábban amiatt, hogy a levegőben a fénysugarak 
nem haladnak egyenes úton, hanem görbe vonal alakjában, minek folytán a 
Napot már akkor is látjuk, amikor még valósággal a látóhatár alatt van. 
Ezt a tüneményt refraJcciónak nevezzük s majd még foglalkozunk vele.

Nagy volt az öröm, amikor végre valóban megjelent a Nap s az első kékes 
árnyékot, az első rózsás napfényt fel lehetett ismerni a fagyos világban. Nem 
csoda, hogy ujjongtak, hisz a csillagok hideg, szikrázó fényén, meg a Hold sápadt, 
idegenszerű világán kívül csak a »néma égiháború«, az »aurora borealis« távol 
derengő fénye nyújtott némi változatosságot. Ezt az utóbbit utazásuk közben 
behatóan tanulmányozták s tanulmányaik eredményét majd a hatodik fejezet
ben mondjuk el.

Hagyjuk is el most őket. Sietnek vissza dél felé s néhány nap múlva már 
nem úgy látják, hogy a Nap a horizon felett állandó magasságban siklik körül, 
hanem éjfélkor legalacsonyabban jár, majdnem érinti a horizont, délben pedig 
mind magasabbra és magasabbra emelkedik . . .

Norvégia északi partjain Hammerfest lakói ebben az évben — de meg 
minden évben — a következőket észlelik. December 21-e táján egyáltalában 
nem kel fel a Nap Hammerfest látóhatára fölé, csak januárius elején jelenik 
meg rövid időre, hogy csakhamar megint lebukjék a látóhatár alá s egy-két 
órás nappal után roppant hosszú, sötét éjszaka következzék. De aztán minden 
nap hosszabb és hosszabb lesz a nappal, magasabban és magasabban delel a 
Nap, végre március 21-én reggel hat órakor kel, délben a látóhatár fölé mintegy 
19%° magasságra emelkedik, aztán este hatkor nyugszik. De a nappal mind 
hosszabb és hosszabb lesz, az éjjel mind rövidebb és világosabb. Rendkívül 
hosszú alkonyat zárja be a napot és hosszú hajnal előzi meg a Nap felkeltét. 
Májusban már az alkonyat összeforr a hajnallal, éjfélkor is lehet az utcákon 
lámpa nélkül olvasni. Végre június közepén egyáltalában le sem megy a nap, 
hanem majd két hétig állandóan a látóhatár felett van. Ekkor csodálhatjuk 
az éjféli Nap tüneményét (22. ábra.).

Észak felé kell néznünk ekkor, hogy éjfélkor láthassuk a Napot : ott 
világít vörös korongja a hideg sarkvidéki tenger fekete-kék, csillogó hul
lámai felett.

Július közepén már ismét lecsúszik egy kicsit a Nap az északi látóhatár 
alá, hosszabbak lesznek az alkonyfényű éjszakák, rövidebbek a nappalok, míg
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nem szeptember 21-én 6-kor kel és 6-kor nyugszik a Nap, hogy aztán megint 
a nappal legyen a rövidebb s az éjszaka hosszabb.

Az a tünemény, hogy a Nap nem kel fel az év bizonyos napjain s hogy 
nem nyugszik le a nyári napforduló idején, csakis az úgynevezett északi sark
körig (illetőleg a déli pólus körül a déli sarkkörig) történik meg. Ettől délebbre 
az év minden napján felkel és lenyugszik a Nap. Azt a vidéket, ahol 24 óráig 
tartó nappal és 24 óráig tartó éjjel lehetséges, nevezzük sarkvidéknek. A sark
kör éppen annyira van a pólustól, mint a térítő az egyenlítőtől, tehát 23 j/^-nyira. 
A sarkkör földrajzi szélessége tehát 90°—23%° =  66iú°.

A forró égöv és a sarkkör között vonul el két zóna, amelyet mérsékelt 
égövnek nevezünk. Ezen az égövön a Nap feltétlenül minden nap lenyugszik 
és felkel, de sohasem jut a zenitre, mint a forró égöv alatt.

Már most csak az volna hátra, hogy ennek a tüneménynek az okát is meg
magyarázzuk, de meg vagyunk győződve, hogy mindenki tudja, hogy 
ennek egyszerűen az az oka, hogy a Föld tengelye nem áll merőlegesen a Eöld 
napkörüli pályájának síkjára, hanem a merőlegestől 2 3 1 4 °-ra eltér. A 23. ábra 
minden további magyarázgatások helyett egyszerűen értelmezi, hogy a ten
gely ferdesége miatt junius 21-én csakugyan egészen megsüti a sarkkörön belül 
fekvő területet a Nap, akárhogjmn is forogjon tengelye körül s viszont december

22. ábra. Éjféli Nap Norvégiában.

A Világegyetem .
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22-én árnyékban marad a sarkvidék, akárhogyan is forog a Föld tengelye körül 
és végül könnyű rajta megérteni, hogy március 21-én és szeptember 23-án 
csakugyan az egyenlítőre süt a Nap merőlegesen, hogy sugarai ilyenkor csak
ugyan csak éppen érintik a két pólust.

Közbevetőleg kérdezhetjük, hogy milyenek volnának az állapotok a Föl
dön, ha a Föld tengelye ferdébb volna mint ma. Világos, hogy akkor a forró 
égöv és a hideg égöv szélesebb volna mint ma, míg a mérsékelt égöv meg- 
keskenyednék. Ha a Föld tengelyének ferdesége éppen 45° volna, akkor a 
térítő összeesnék a sarkkörrel s a mérsékelt égöv teljesen megszűnnék. Ha 
pedig egyenesebbre állítanék a Föld tengelyét, akkor a mérsékelt égöv szé
lesednék meg, s ha egészen merőlegesen állna a tengely a pályasikra, akkor 
nem volna más a Földön, csak mérsékelt égöv. Ez volna az örök tavasz idő
szaka a Földre nézve, de tévednek azok, akik azt hiszik, hogy ekkor az 
egész Földön mindenütt egyformán kellemes kiima volna ! Azért közepes 
értékében mindenütt éppen olyan meleg volna, mint ma, csak nem volnának 
évszakok és valószínűleg a Földnek sokkal kevesebb helye volna lakható 
mint ma, mert az esőzés sokkal egyenetlenebbül oszlanék el. Sokkal több 
volna a sivatag és sokkal több a túlnedves vidék. Azonkívül nem volna 
semmi változatosság. Nem ismerte kellőleg a dolgokat Milton, aki úgy 
képzelte a paradicsomból való kiűzetést, hogy amikor az Űr megharagudott 
a Föld lakóira, az égből leszálló bosszúálló angyal megrúgta a Föld sarkát s 
azóta forog az ferde tengely körül : megszűnt az örök tavasz s beköszöntött 
a forró nyár és a hideg tél. Nem nagyon örülhetnénk pedig neki, ha vissza
állítanák a tengelyt egyenesre : ha nálunk Magyarországon pl. minden hónap
ban csak annyi eső esnék, mint amennyi márciusban vagy szeptemberben, 
bizony sivatag volna szép hazánk !

Megnyughatunk azonban benne, hogy a tengely nem fog egyenesre vissza- 
állani, hanem marad minden úgy, ahogy van.

Eszerint a forró égöv alatt kap a Föld szine legtöbb és legintenzivebb 
napsugarat, míg a sarkkörön belül fekvő terület nyáron ugyan bőven fürdik 
napsugárban, de télen aztán egyáltalában semmit sem kap, úgy hogy az egész 
éven át nyert melege nagyon csekély.

Es most még számításba kell vennünk azt is, hogy a Föld felszínére jutó 
melegmennyiség nemcsak azért kevesebb, ha ferdén süt reá a Nap, mert keve
sebb fénysugár jut ugyanarra a területre, hanem azért is, mert a ferdén jövő 
napsugár igen vastag levegőrétegen hatol keresztül s nagyon sokat veszít ere
jéből. A déli nap fényét nem állja ki a szemünk, de napnyugtával bátran bele
nézhetünk a Napba : annak fényét a sűrű levegő már annyira elvette, hogy 
nem bántja többé a szemünket.

Ha mindezt a sok tényezőt tekintetbe vesszük, körülbelül értelmezni 
tudjuk a hőmérséklet eloszlását a Föld felszínén. Tegyük fel, hogy minden 
meteorológiai állomásnak évi közepes hőmérsékletét feljegyeznék egy térképre, 
amely az egész Földet egyszerre ábrázolja. Kössük össze aztán vonalakkal az 
egyenlő hőmérsékletű helyeket, de persze csak a kerek számok szerint, pl. össze
kötjük a 0°-os. 10°-os, 20°-os évi közepes hőmérsékletű helyeket. Ezek az össze
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kötő vonalak az úgynevezett izotermák, amelyek rendkívül érdekesen tüntetik 
fel a hőmérséklet eloszlását a Föld felszínén.

Ha a szárazföldek és a tengerek szabályosan volnának elosztva a Föld 
felszínén, igen könnyen tudnánk okoskodni. Kétségtelen, hogy a legmelegebb 
helyeket az egyenlítő vidékén, még pedig a kontinensek belsejében találnánk 
meg. De a kontinenseken volnának a leghidegebb helyek is, még pedig az 
északi és déli sark táján. így tehát ha a kontinenseken utaznánk az egyen
lítőtől az északi sarkig, sokkal gyorsabb hőmérsékletcsökkenést kellene tapasz
talnunk útközben, mintha a tengeren utaznánk : a kontinenseken tehát 
sűrűbben következnek egymás után az izotermák mint a tengereken. Ezt a 
szabályos állapotot a 24. ábrán próbáltuk feltüntetni, ahol a vonalkázott terü
letek a kontinenseket, a fehérek meg az óceánokat jelentsék. A kontinense
ken vannak a leghidegebb és legmelegebb helyek s a kontinenseken az izo-

23. ábra. A Föld keringése a Nap körül.
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termák sűrűn következnek egymás után, míg az óceánok felett sokkal tágab- 
ban sorakoznak.

Ez az elméletileg szerkesztett térkép valóban nagyon hasonlít a való
ságos állapothoz. A valóságos állapotot a 25. ábrán állítottuk az olvasó szeme 
elé. Sokan készítettek már ilyen izotermás térképet, de kétségtelenül leggondo
sabb az, amelyet a bécsi meteorológiai intézet igazgatója, Hann, a most élő 
legkitűnőbb klimatológus rajzolt, őutána készült a 25. ábra térképe is.

Látjuk, hogy a legmelegebb helyek valóban a kontinenseken vannak, 
az egyenlítő közelében. Legmelegebb Amerikában Mexico platója, Afrikában 
a Szahara déli része és Szudán, Ázsiában India és talán Hátsó-India. De nagyon 
érdekes, hogy ezek a legmelegebb helyek mind északra vannak az egyenlítőtől. 
Ezt majd még meg kell vizsgálnunk s ki fogjuk találni az okát.

CSENDES OCZ. NYUG.KONTÍN. ATLANTI OCZEÁN KELETI KONTINENSEK CSENDESO.

24. ábra. Ilyen volna az izotermák alakja, ha a Föld felszínén a szárazföldek szabályosan 
volnának elhelyezve. Ezen a képen a vonalkázott részek jelentik a szárazföldeket.

A leghidegebb helyek megint a kontinenseken vannak, de csak az északi 
féltekén jutnak igazán jelentőségre, mert a déli féltekén a kontinensek nem 
nyúlnak le elég közel a déli sarkvidékhez. Leghidegebb Észak-Amerika felett 
az a fagyos szigetvilág, amelynek kikutatása annyi derék emberéletet kívánt 
meg. Nem sokat enged fagyosság tekintetében észak-keleti Szibéria sem, ahol 
Verchojanszkban jegyezték eddig a Föld felszínén észlelt legalacsonyabb hőmér
sékletet. Kérdés egyáltalában, vájjon nem ez-e a leghidegebb hely a Földön? 
Észak-Amerika felett ott a sarkvidéki szigettengeren nincs állandó meteorológiai 
állomás, csak az utazók híradásai alapján ismerjük ott a kiima egyes vonásait 
s ebből következtettek —20° évi közepes hőmérsékletre, de lehet, hogy ez túlzott.

Ha Verchojanszk vidékén a sarkkörről, amit a térképen pontozott vonal 
jelöl, a kontinensen az egyenlítőig utazunk, úgy a térkép szerint 11 izotermán 
megyünk keresztül. Ha azonban Norvégia partjairól, a sarkkör vidékéről uta-



25. ábra. Az évi közepes hőmérséklet izotermái a Föld felszinén.
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zunk a tengeren az egyenlítőig, akkor csak 5 vagy 6 izotermán megyünk 
keresztül a mi térképünk szerint. Már ebből is látjuk, hog}̂  a tengerek felett 
sokkal gyérebben vannak elosztva az izotermák mint a kontinenseken.

Még jobban megértjük a tengerek rendkívül mérséklő hatását, ha meg- 
figyeljiik, hogy Anglia északi partjai éppen olyan hőmérsékletűek, mint a Kaspi-tó 
északi partja, pedig ugyancsak jókora szélesség-különbség van a két hely között !

Nagyon fel fog azonban tűnni az a különös dolog, amit a következő egy
szerű, de kis figyelmet igénylő szabály mond el :

A hidegebb mérsékelt égöv alatt a kontinensek nyugati partjai mele
gebbek mint a kontinensek keleti partjai. Pl. Anglia melegebb mint Kam
csatka. Viszont a melegebb égövek alatt a kontinensek nyugati partjai hűvö
sebbek mint a kontinensek keleti partjai. így pl. Dél-Afrika nyugati partjai 
sokkal hűvösebbek mint a keleti partok. Ott, ahol a baktérítő metszi Dél- 
Afrika nyugati partjait, ott az évi közepes hőmérséklet 16°, míg ugyancsak 
a baktérítőn, ott, ahol az a keleti partot metszi, majdnem 24° az évi közepes 
hőmérséklet, tehát a kettő között olyan különbség van, mint a Riviera és a 
Szahara belseje között.

Ennek a szabálynak igen egyszerű a magyarázata. Az egész mérsékelt 
égöv alatt a nyugati szél az uralkodó, különösen a tengerek felett, s ez a nyugati 
szél ráhozza a kontinensekre az óceán klímáját, természetesen a nyugati parto
kon. A keleti partokra, ezzel ellenkezőleg, az állandó nyugati szél a kontinens 
levegőjét hozza, tehát a meleg éghajlat alatt túlmeleget, a hidegebb éghajlat 
alatt túlhideget.

Hozzájárul még a szél hatásához a tengeráramlások hatása is. A tenger
áramlásokat is a szél okozza, s ezért nem is kellene ezt a dolgot külön felemlí
tenünk, de mégis jó lesz felhívni reá a figyelmet. A nyugati szél hatása alatt 
a mérsékelt égövön nyugatról keletre tartó tengeráramlás keletkezik, amely 
beleütközve a kontinensekbe, kétfelé ágazik. Az egyik ága felmegy északnak 
s belevész a sarki tengerekbe, a másik lefut délnek s folytatódik az egyenlítői 
áramlásokban. Az Atlanti óceánon ezt a nyugatról jövő áramlást Golf-áramnak 
nevezzük. Egyik ága Golf-áram nevét megtartva megy észak felé, a másik ága 
Verde-foki vagy Kanári áramlás név alatt Afrika nyugati partjai mellett 
visszatér az egyenlítőhöz. Az előbbi Nagy-Britannia és Norvégia partjaira 
visz meleg vizet, az utóbbi aránylag hűvös vizet szállít a forró nyugat-szaharai 
partokhoz.

Éppen így van a Csendes óceán északi medencéjében is. Ott Kuro-sivonak 
nevezik a nyugati szél hajtotta tengeráramlást, amely nekifut Amerika nyugati 
partjainak, ketté oszlik, egyik ága, mint Alaska! áram, nekimegy az Aleuták- 
nak. a másik pedig Kaliforniai áramlás név alatt visszatér az egyenlítői áram
lásokba. Észak felé meleg vizet, dél felé hűvös vizet szállít.

Az áramlások tehát éppen úgy mérséklik a nyugati partvidékek klímáját, 
mint a szelek.

De sehol a Föld kerekségén nem jut ez a klímamérséklés olyan jelen
tékeny szerepre mint Európában, amelynek klímája egészen kivételes, egyetlen 
a Föld kerekségén.
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Sok mindenféle okot szoktak felhozni annak a magyarázatára, hogy miért 
éppen Európa fejlődött ki az emberi művelődés legfontosabb történelmi szin- 
padává. Felhozzák, hogy a legtagozottabb minden világrész között, hogy a 
legkellemesebb orografiai alakulása van, mert túlmagas hegyek sehol sem zárják 
el a népeket egymástól és mégis elég tagozott a felszine ahhoz, hogy apró kis 
hazák, apró kis otthonok keletkezzenek rajta.

Egyik sem olyan fontos azonban, mint éppen a klímának ez a kivételes 
mérsékelt volta. Amilyen változatos, aprólékos a partalakulása meg a dombor
zata, éppen olyan változatos, aprólékos, de sohasem szélsőségekben csapongó a 
klímája s éppen ez teszi az ember művelődésének legalkalmasabb színterévé.

Elég változatos Közép-Amerika vagy Hátsó-India tagozata és dombor
zata is, de egyiknek sincs az a kellemetes, aprólékosan változatos és mindig 
mérsékelt kiimája, mint Európának.

Az egész emberiség történetének tehát egyik legfontosabb momentumával 
ismerkedtünk most meg ennek a kis igénytelen térképnek a segítségével, s azt 
hisszük, hogy ez elég jelentős tanulság arra, hogy egy kis pihenőt tartsunk 
tanulmányainkban.

IV. FEJEZET.

A LEVEGŐ MOZGÁSAI.
A legtöbb ember ugyancsak megakadna, ha azt kérdeznők tőle, hogy 

miért fúj a szél.
Nem is olyan könnyű azt megmagyarázni! Olvasóinknak a figyelmét most 

ugyancsak igénybe kell vennünk, hogy megértsék ezt a nehéz problémát. 
A nehezivel azonban hamarosan készen leszünk.

Ha megfigyelhetnénk valami levegőmolekula utazását, azt vennők észre, 
hogy az mindig köröző, bezárt pályákon mozog : majd előre megy a Föld fel
színén, aztán felemelkedik, a magasban valami úton visszatér s aztán ismét 
leszáll, hogy újra kezdje előrerohanását valami szélvész szárnyain. Meglehet, 
hogy nem éppen oda került, ahonnan először kiindult, de ha még néhány ilyen 
keringést végez, bizonyosan elérkezik eredeti helyére, esetleg csak évtizedek 
múlva.

Ezt azért merem ilyen bátran állítani, mert ma már biztosan tudjuk, 
hogy minden légmozgás keringő légáramlásnak, vagy tudományos nyelven 
cirkulációnak a része, tehát feltétlenül bezárt, keringő pályán mozog a levegő 
minden molekulája.

Nem is lehet másképen. Ahol a tünemények minden évben ismétlődnek, 
ahol az időjárás szabályosan visszatér, ott mást, mint keringő légmozgást, 
alig lehet elképzelni. — Aztán csak vegyük figyelembe : ha egy csomó levegőt 
tovább lökünk, az okvetlenül más légtömeget fog a helyéből kiszorítani. Amaz 
ismét mást, és így tovább, míg végre ahhoz az ürességhez fogunk visszatérni, ahon
nan a levegőt kilöktük. Másként nem lehet, mert két térfogat levegő egyszerre

t
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egy helyen csak úgy maradhat meg, ha a nyomása vagy feszültsége az illető 
helyen kétszer akkora mint a környezetében. Ez pedig nem maradhat meg. mert 
a nagyfeszültségű levegő szétáramlik a környezetébe s a nyomástöbblet eloszlik 
mindaddig, míg az eredetileg helyéből kimozdított levegő üres helyét is elfoglalja 
a levegő és helyreáll az egyensúly. Megszakadás, állandó sűrűségváltozás *vagy 
levegőáttétel csak nagyon rövid időre képzelhető : a nyomás és sűrűségkülönb
ségek azonnal kiegyenlítődnek. Ezt az elvet tágabb értelemben nevezhetjük a 
kontinuitás elvének, ami annyit tesz. hogy folytonosságban van minden mozgás 
mindaddig, amíg be nem záródik úgy a folyadékokban, mint a levegőben.

Majd ha megismerkedtünk a levegő moz
gásának legfőbb törvényeivel, megpróbálunk uta
zást tenni egy levegőmolekulán. Igen érdekes 
út lesz, mert majdnem az egész Földet beutaz
zuk vele.

Most azonban vizsgáljuk meg, hogy mikép
pen keletkeznek a levegőben ilyen köröző moz
gások, vagy cirkulációk. Erre a célra kísérletet 
próbálunk végrehajtani, ami nem kerül nagy 
fáradságba, minden egyszerűbb iskolai fizikai 
szertárban el lehet készíteni.

Vegyünk erre a célra egy nagy U alakú 
üvegcsövet (26. ábra), a melynek két szárát fenn 
is kössük össze vékony csővel (f), amelyet azon 
ban középen az s csappal elzárhatunk. Töltsük 
meg most az U alakú cső két szárát vízzel, úgy 
hogy a víz az / cső száján felül érjen. Világos, 
hogy a két csőszárban a víz egyforma magasan 
fog állni a közlekedő csövek törvényének értel
mében s ha az alsó összekötő cső (a) vízszintes, 
akkor úgy az A, mint a B helyen egyforma lesz 
a nyomás, amit valami kis parányi manométer- 
rel meg is mérhetünk.

Most burkoljuk be a közlekedő csövek 
mindkét szárát vastagabb csővel, amelyeknek 
felső és alsó végét lezárjuk. Akkor az M csőszár 

körül levő térbe eresszünk bele forró gőzt, a H csőszár körüli térbe pedig hideg 
vizet, vagyis a közlekedő cső egyik szárában melegítjük, a másikban pedig 
állandó, alacsony hőmérsékleten tartjuk a vizet.

Ebben az esetben az M csőben levő víz kitágul, felterjed az I. nívóról a 
II. nívóra, mert minden test, tehát a víz is kiterjed, ha melegszik.*

Megváltozik-e ennek következtében a víznyomás az A helyen ? Egy 
parányit sem. mert az A hely felett tökéletesen ugyanaz a tömeg van mint

26. ábra.
Kísérlet az egyenlőtlen felmelegedés 
következtében keletkező keringő

áramlás bemutatására.

* \  igyáznunk kell. hogy a víz már eredetileg melegebb legyen 4°-nál. mert 0° és 4° között 
a víz melegedés közben inkább összehúzódik s térfogata legkisebb 4°-on.
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eredetileg volt, vagy még helyesebben mondva, mert amennyivel emelkedett a 
víz az eredeti nivó fölé, ugyanannyival ritkább most. A meleg víz könnyebb 
anyag mint az eredeti hideg víz s eszerint magasabb oszlop kell hozzá, hogy 
az eredeti nyomása legyen.

Mozgást tehát nem fogunk észrevenni a csőrendszerben mindaddig, amíg a 
felső összekötő cső csapja be van zárva.

De mi történik akkor, ha kinyitjuk az s csapot ? Amint az s csapot kinyitot
tuk, egy második közlekedő cső áll elő, amelyben a melegítés előtt szintén egyen
súly van. De melegítés után ugyancsak megbomlik ám ebben az egyensúH! 
Amikor ugyanis az M csőben kitágul a víz, felterjed az / cső szája előtt s való
ban némi víztömeg vonul el az / cső szája előtt a cső nívója fölé. Ez az átter
jedt víztömeg aztán az / cső bal végén, tehát az M cső felőli végén meg
növeli a nyomást a vízszintes / cső H felőli végén uralkodó nyomáshoz képest. 
Vagyis ebben a felső kis közlekedő edényben nem marad egyensúly, hanem a 
meleg cső felől elkezd a víz 
a hideg cső felé átáramlani.
Amint pedig víz ömlik át az 
M csőből a H-ba, azonnal 
megbomlik legalul az egyen
súly : B-ben megnövekedik,
A-ban pedig megcsökkenik a 
nyomás. Erre rögtön elkezd 
a víz B-ből A-ba átömleni, 
hogy pótolja a fenn átfolyt 
víztömeget. Ha a melegítés 
és hűtés szakadatlanul tovább 
tart, akkor a mozgás sem 
szűnik meg, hanem az / cső
ben folyton ömlik át a víz a meleg csőből a hidegbe, a hideg csőben csendesen 
alászáll, az alsó a csőben szakadatlanúl folyik a hideg víz át a meleg csőbe, s a 
meleg csőben szép lassan felemelkedik.

Előáll tehát a valóságos cirkuláció, amely mindaddig tart, amíg az 
egyik csőszárban melegebb a víz mint a másikban.

Tökéletes képe ez a levegőben egyenetlen felmelegedés folytán keletkezett 
cirkulációknak. — A természet ezt a »kísérletet« a következőleg állítja elénk.

Legyen a 27. ábrán minden egészen kihúzott vízszintes vonal olyan nivó, 
ahol a levegő nyomása végig egyenlő. Eresszünk fel két léghajót egyforma magas
ságra a Föld felszíne fölé. Mind a kettő azt fogja konstatálni, hogy a levegőben 
felfelé emelkedve folyton csökkenik a levegő nyomása, de ugyanabban a 
magasságban mindenütt egyforma. Végre felérkeznek arra a magasságra, amelyet 
a rajz mutat. Mindakettő konstatálja, hogy a levegő nyomása 720 mm.,* tehát 
jóval kisebb mint a Föld felszínén, ahol a levegő nyomása 760 mm. volt.

* Ez annyit tesz, hogy a levegő éppen olyan nyomást gyakorol ott egy négyszögcenti- 
méternyi területre, mintha a négyszögcentiméternyi terület felett 720 mm. magas kéneső-

mm.

27. ábra. Keringő légáramlás keletkezése a levegőben.
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Kössük le mind a két léghajót, hogy megmaradjanak ugyanabban a magas
ságban.

Most az léghajó vidékén igen erősen síit a Nap, míg az L2 léghajó vidékén 
felhők vannak, amelyekből csepeg az eső és így a levegőt állandóan hűti. Ez külö
nös helyzet, nem mindig fordul elő, de egy nevezetes lokális szélnek éppen az ilyen 
helyzet az oka.

A napsütötte helyen elkezd a levegő melegedni. A konvekció-áramok lassan 
átmelegítik az alsó részeket s a levegő melegedése közben terjeszkedik ki. Szép 
lassan nyúlik felfelé. Az léghajón egyszerre csak azt érzik a műszerek, hogy a 
levegő nyomása nő ! A Föld felszínén még ekkor semmi változás sem volt 
észlelhető.

Az L: léghajó pedig azért érzi megnőni a levegő nyomását, mert a levegő 
tágulása közben tényleg levegőtömegek vándoroltak a léghajó nívója fölé. Meg
szaporodott tehát az L: léghajó utasainak feje fölött a levegő tömege és ennek 
következtében megnövekedett természetesen annak nyomása is. — Az L.2 léghajón 
semmi változást sem vettek észre.

Igen ám ! Csakhogy ha a léghajók nívójában az egyik helyen nagyobb a 
levegő nyomása mint a másikon, akkor meg van bontva az egyensúly ! A nagyobb 
nyomású helyről elkezd a levegő átfolyni az alacsonyabb nyomáséi hely felé.

Ezzel pedig lenn a Föld felszínén bomlik meg az egyensúly, mert a hideg 
helyre levegő tódult át fenn a magasban, a meleg helyről pedig elvonult a levegő 
egy része. A hideg helyen tehát a Föld felszínén megnő a légnyomás, a meleg 
helyen pedig megcsökkenik. Szél indul tehát meg a hideg helyről a meleg hely felé, 
éppen ellenkezőleg mint ahogy fenn a magasban. Ha már most a melegedés és a 

lehűlés állandóan tart, akkor a két légáramlás is állandóan fog 
levegőt szállítani : fenn a meleg helyről a hideg felé, lenn pedig 
fordítva. A cirkulációnak azonban be kell záródnia s azért a 
meleg helyen szép csendesen felszáll a levegő, a hideg helyen pedig 
lassan lesűlyed.

Ez az egyszerű magyarázata minden szélnek a Föld felszínén. 
Nincsen eltérés másban, csak a részletekben, s a kezdő ok mindig 
csak két hely egyenetlen felmelegedésében keresendő.
oszlop volna. A barométer nem egyéb, mint egy üres cső, amelynek a felső 
vége be van zárva légmentesen s az alsó végét kénesővel telt edénybe dugjuk. 
(28. ábra.) De a csőnek csakugyan üresnek kell lennie, t. i. még levegőnek 
sem szabad benne lenni. Akkor ebbe az üres csőbe a levegő nyomása fel
hajtja a kénesőt, oly magasra, hogy a kéneső nyomása éppen akkora legyen 
mint a külső levegőé. Mintha közlekedő csövünk volna, amelyiknek egyik 
szárában kéneső, a másikban a levegő van. Mivel a levegő igen sokkal köny- 
nyebb mint a kéneső, a levegőoszlop magassága az egyik csőszárban sok 
ezerszer magasabb lesz mint a kénesőoszlop a cső másik szárában.

Mérhetjük a levegő nyomását kis ruganyos falú, üres dobozzal is. Minél 
nagyobb a levegő nyomása, annál jobban összenyomja a dobozt s minél keve
sebb a levegő nyomása, annál jobban kitágul a dobozka. Ezt a mozgását a 
doboz tetejének alkalmas módon megnagyíthatjuk s egy mutatóra átvihetjük, 
amely a doboz tágulásának mértékét mutatja. Ez a kis műszer az aneroid 
barométer. (A légnyomás méréséről részletesebben 1. a függelékben.)

n

28. ábra.
A legegysze

rűbb
barométer.
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Módosító körülmények persze mindig vannak, de azok sem olyan nagyon 
komplikáltak, hogy ne lehetne igen könnyen megmagyarázni őket. De ezekre 
majd később térünk át, most nézzünk egynéhány egyszerű példát erre a 
tüneményre.

Ilyen mindenekelőtt az úgynevezett tengerparti szél.
Kant éppen a tengerparti szelet hozta fel annak a magyarázatára, hogy 

milyen tévedésekre vezet az a hibás feltevés, hogy a természet »bölcs« és 
mindent az ember javára rendezett be. Igazán kicsinyesen öntelt felfogása is az 
embernek az a hit, hogy ő a teremtés középpontja. így okoskodik a gyermek is, 
amíg egy kicsit nem jön meg az esze : az egész világ az ő számára van teremtve : 
az ő mulattatására ragyognak a csillagok, az ő kedvéért zúg a patak s az ő 
ellátására rendeltetett az apja és az anyja. Felhozták a régi »természet
bölcselők«, már t. i. akik a természet bölcsességét hirdették, hogy ime ! milyen 
bölcs a természet ! Azokon a forróégövi szigeteken, amelyek nagy melegük 
miatt alig alkalmasak az ember lakhatására, oda rendelte a természet a minden 
nap pontosan megjelenő tengeri szelet, amely lehűti a nap legforróbb időszakát 
s lehetővé teszi, hogy sűrű lakosság, intenzív kultnra fejlődjék ki.

Pedig dehogy így van ! Azért megy oda az ember és telepszik le, mert 
van jó hűs tengeri szél! Ha nem volna tengeri szél, épp olyan lakatlanok vol
nának ezek a szigetek, mint az Amazonas medencéjének óriási őserdői, amelyek
ben alig-alig akadunk egy-egy kóbor indiántörzsre. Pedig ez az őserdő talán 
nagyobb területet foglal el mint az összes forróövi tengerpartok, amelyeken a 
tengeri szél hűsíti a nappalt. Hát ezt miért nem látta el a bölcs természet valami 
hűsítő legyezővel ?

Az olvasó azonnal meg fogja érteni, hogy volna ott tengerparti szél a forró 
égöv alatt akkor is, ha egyáltalában nem laknék ember. Mert emiek a szélnek meg 
kell indulnia, a szárazföld és tenger különböző felmelegedése következtében.

A forróégövi tengerpartokon a nap legforróbb szaka úgy délelőtt 10 óra táj
ban van, amikor még a falevél sem mozdul, hanem rekkenő forrón süt le a Nap. 
10 óra után aztán künn a csillogó tengeren sötét csík jelenik meg, amely mutatja, 
hogy benn élénk szél borzolja a vizet. Ez a sötét csík lassan közeledik a parthoz. 
Ottkiinn a nyílt tengeren már duzzadó vitorlával dolgoznak a halászbárkák, 
míg a part közelében petyhüdten libeg-lobog az elkésett bárkák vitorlája. 
Nemsokára azonban megérkezik a szél. Sokkal lassabban közeledik mint ahogy 
a szél kiérhetne onnan belülről, de tudjuk már, hogy minden szél cirkuláció. 
Már ott a tengeren megkezdődött a kicserélődés, de még egészen a partig nem 
ért ki, hanem még a tenger színén felszáll a levegő. S így azt mondhatjuk, 
hogy nem a szél közeledik lassan a parthoz, hanem a cirkuláció, amelynek 
alsó, part felé fúvó része éppen súrolja a tengert. Egyszer aztán kiér a száraz
földre s lassan előrehaladva, kellemes enyhülést hoz a tikkadt gyarmatosoknak. 
Ilyenkor kezd a tengerparti város föléledni, nyitják ki az ablakokat, takarí
tanak, megélénkül a sürgés-forgás az utcákon, xű. tünemény aztán halad előre, 
jó messze be a szárazföldre, míg végre a tünemény járta terület szárazföldi 
határán egyetlen egy fuvalat, úgy délután két óra tájban, képviseli az egész, 
tengeri szelet.
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Lassan húzódik aztán vissza, egyúttal gyöngül s napnyugtával teljesen 
megszűnik, hogy éjszakára éppen ellentett cirkulációnak adjon helyet. ’

Nagyon könnyen megmagyarázhatjuk a tüneményt a 29. és 30. ábrával. 
Az előbbi a nappal fúvó tengeri szélnek a vázlatos rajza, az utóbbi pedig az 
éjjel lengedező szárazföldi szélé.

Nappal a tenger felett kevésbé melegedik fel a levegő mint a szárazföldek 
felett, éjjel pedig, éppen ellenkezőleg, a tenger felett marad meleg s a szárazföld 
felett gyorsan hül le.

Nappal tehát fenn ömlik a levegő a szárazföldről a tenger felé, éjjel pedig 
lenn a Föld felszinén, amit azt hisszük nem kell már tovább magyarázgatni.

Minden tengerparton feltaláljuk ezt a szabályos széljárást ott, ahol a nappal 
és éjszaka hőmérséklete között igen intenziv a különbség, és ott, ahol valami 
nagyobb szabású széltünemény ezt a lokális jelenséget el nem takarja. Mert létre
jön ott is, csakhogy a nagyobb széllel összekombinálódik s csak igen nehezen 
vehető észre. így pl. abban mutatkozik, hogy a forró égöv alatt az állandó tengeri 
szél éjjel majdnem egészen 
elhallgat, vagy nagyon meg
gyengül , nappal azonban 
nagyon megerősödik.

Bizonyosan felmerült 
a gondolkozni szerető olvasó 
elméjében az az eszme, hogy 
ha a nappal és éjjel váltako
zása ilyen szabályosan vál
tozó szelet okoz a tengerek 
partján, akkor a mérsékelt 
égöv alatt meg a tél és nyár 
hoz létre hasonló váltakozást. Valóban így is van! Ezt az évszakonkint válta
kozó szélrendszert vnovzun szélrendszernek nevezzük s megtaláljuk minden 
mérsékeltégövi kontinensen. Hatalmas, nagyszerű lüktető vagy lélegző mozgás 
ez, amellyel behatóan kell foglalkoznunk, mert Európa kiimájára is igen nagy 
befolyással van. Csakhogy mielőtt erre áttérnénk, még néhány olyan tüneményt 
kell felemlítenünk, amety a cirkuláló mozgásba jött levegő fizikai állapotát, 
irányát és sebességét módosítja. Ezek a módosító tünemények a következők :

1. A Föld forgása a legérdekesebb és a legfontosabb zavaró körülmény. 
Annyira érdekes dolog ez, hogy nagyon tanulságos lesz teljesen megvilágítani.

A megvilágítás legegyszerűbben úgy történik, ha felülünk egy rakoncátlan 
remondára s ledobatjuk vele magunkat. A kísérlet vakmerő a valóságban, de 
egészen ártatlan itt a papiroson. Azt hisszük, hogy akadna olyan lelkesült hive a 
fizikai földrajznak, aki ledobatja magát a lóról csak azért, hogy illusztrálja a Föld 
forgásának hatását. Nem üres beszéd ez, mert az újkor elején csakug}^!! 
voltak olyan lelkesült hívei a tudománynak, akik ennél sokkal veszedelmesebb 
kísérletekkel próbálkoztak.

Igv Mersenne atya, szövetkezve egy katona barátjával, megpróbálták, 
hogy ha függélyesen lőnek fel egy golyót a levegőbe, vájjon visszaesik-e az ágyú
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csövébe a kilőtt golyó ? Kitették a fejüket annak a veszedelemnek, hogy a 
visszatérő golyó éppen a fejük tetejére pöttyanik. De hát nagyon érdekes volt 
a kérdés : ha a Föld forog, akkor véleményük szerint a golyónak nem lett volna 
szabad visszahullania az ágyúba, hanem el kellett volna tőle maradnia. Látni 
fogjuk, hogy végeredményben helyesen okoskodtak, pedig okoskodásuk téve
désen alapult. Szerencsére nem tudták az ágyút egészen függőlegesen állítani 
s nem tudták a rázás folytán keletkezett egyenetlenségeket sem megszüntetni 
s így a golyó, amelynek különben a rossz ágyúhoz egészen közel nyugatra 
kellett volna lehullania, nem került vissza, szerencsére, mert könnyen leüthette 
volna az észlelőket.

A lovas-kisérlet is ilyenforma. Amíg a ló egyenletes sebességgel vágtat, addig 
nincs semmi baja a lovasnak, ha tud egy kicsit lovagolni, egész biztosan ülhet a 
paripa hátán. Ha azonban a ló sebes vágtatás közben akár gonosz szándékból, 
akár ijedségből hirtelen megáll: a lovas rögtön keresztülbukik a ló fején s messze 
előre fog zuhanni. Ugyanez a veszedelem fenyegeti a biciklist, ha véletlenül

valami akadálynak megy 
neki sebes iramodással, sőt 
a vonatösszeütközések al
kalmával is ez a legnagyobb 
szerencsétlenségnek a kút- 
forrása : a lokomotív hirte
len megállása, akkor, ami
kor a többi vasúti kocsi még 
teljes erővel robog s ter
mészetesen egymásra torló
dik. Az utasok elemi erővel 
lódulnak előre, a podgyász 

utána, a kocsik egymás hegyére-liátára torlódnak s mindez ugyanabból az 
okból, amiért a lovas előrebukik a lováról.

A mechanikai törvény maga ilyenformán fogalmazható népszerűén : a mozgó 
test minden része megtartja sebességét mindaddig, amíg valami mozgásában meg 
nem akadályozza.

A ló és lovas együtt mozognak nagy sebességgel. Ha a ló megáll hirtelen, 
azért a lovas megtartja sebességét s előre mozog mindaddig, amíg a Földet nem 
éri esése közben. A vonaton utazó utas teste is megtartja azt a sebességet, amelyet 
a lokomotív kölcsönzött az egész vonatnak, minden rajta levő utassal együtt s ez 
a sebesség lódítja az utas testét a vasúti kocsi szemben levő falához.

»Tehetetlenség«-nek nevezték ezt azelőtt, de ennél a kifejezésnél talán jobb a 
»tétlenség«. A mozgó test mozog egyenes úton, egyenletes sebességgel mindaddig, 
amíg valami más erő meg nem változtatja mozgásának akár irányát, akár sebessé
gét. Valóban »tétlen« a test, nem »tesz« semmit, csak az erők tesznek a testtel.

Ebből az következik, hogy az egyenletes sebességgel, egyenes pályán mozgó 
test tulajdonképpen egyensúlyban van. Teljesen »állni« nem áll semmi a világon, 
minden mozog. Ami változó sebességgel, vagy görbe pályán mozog, az nincs 
egyensúlyban, arra erők hatnak. De ami egyenes pályán, egyenletes sebességgel
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mozog, az egyensúlyban van és nincs semmi ok, ami egyenletes mozgását meg
szüntetné, lia idegen erők nem hatnak reá.

A Föld felszínén levő minden tárgy, minden anyag részt vesz a Föld forgásá
ban, tehát egyenletes sebességgel mozog a Föld tengelye körül, köralakú pályán.* 
A forgássebessége minden résznek egyforma, mert a Föld anyagával együtt a Föld 
felszinén levő minden tárgy 24 óra (pontosabban 23 óra és 56 perc) alatt fordul 
körül a Föld tengelye körül. Csakhogy a valódi sebessége a Föld felszinén levő pon
toknak nem egyforma. Az egyenlítőn levő testek egy nap alatt az egyenlítő 
hosszúságával egyenlő utat tesznek meg, míg az egyenlítőtől távolabb fekvő 
pontok ennél jóval rövidebb utat.

Az egyenlítő egy pontjának valódi sebessége 40.000 kilométer naponkint, 
tehát 465 méter másodpercenkint, tehát majdnem olyan sebesen mozog mint a 
kilőtt ágyúgolyó. Persze az egyenlítőn lakó emberek ezt nem érzik, mert ők is, meg 
a körülöttük levő összes tárgyak is mind ugyanezzel a sebességgel rohannak.

A 60° földrajzi szélességű kör hossza éppen fele az egyenlítő hosszának s így 
a 60° szélességen levő testek csak feleakkora sebességgel mozognak, mint az egyen
lítő egy pontja. Másodpercenként tehát csak 232-5 méter utat tesznek meg.

Mi lenne már most, ha valaki egy csomó anyagot az egyenlítőről egyszerre 
áttenne a 60° földrajzi szélesség alá? A testek »tétlenségének« következtében ez 
az áthelyezett anyagtömeg ugyanolyan sebesen mozogna, mint ahogy az egyen
lítőn mozgott, tehát másodpercenként 463 méter utat tenne meg nyugatról 
keletre. Igen ám, csakhogy a Föld felszíne ezen a szélességen csak 232-5 m. 
másodpercenkinti sebességgel mozog, tehát az áthelyezett anyag előre rohanna, 
megelőzné a Földet forgásában ezen a helyen és pedig annyival, amekkora a 
külömbség az áttett anyagtömeg és a Föld illető helyének sebessége között, 
példánkban tehát 463—232-5=232-5 méter másodpercenkinti sebességgel. Ennyi 
volna az áttett levegőtömeg sebessége is, ha áttétel közben nem súrlódnék és 
általában nem veszítene semmit a sebességéből. 232-5 m. másodpercenkinti 
sebesség nincs is a Föld felszinén a levegőben, ez olyan óriási orkán volna, ami 
még a falakat is ledöntené, sőt egyáltalában fogalmat sem szerezhetünk ilyen 
sebességről.

Még valami azonban hozzájárul, hogy ez a sebesség még nagyobb legyen.
Próbáljunk spárgára követ kötni s azt forgassuk a levegőben, függélyes 

síkban. Kezünk egy-egy lódításával mindig pótoljuk azt a veszteséget,amit a forgó 
kő és spárga szenved egyrészt a súrlódás, másrészt a spárga meggörbítéséhez szük
séges erő alakjában. Ha azonban forgás közben a spárgát kezünkre engedjük 
csavarodni, akkor a forgás meggyorsul, nem is szükséges többé a kezünkkel utána 
segíteni, a spárga egészen feltekeredik a karunkra, sőt utoljára igen sebesen forog 
a rövid spárgán függő kő s aztán nagyot csapódik a kezünkhöz.

Ha viszont ki akarjuk most megint csavarni, azt vesszük észre, hogy 
sokkal jobban kell utána segíteni a forgást, mint amikor teljes hosszával kibomlott 
a spárga s így forog a kő.

* Nincs tehát teljesen egyensúlyban, mert bár egyenletes a sebessége, de körpályán 
mozog. Az erő. amely erre kényszeríti, nem más, mint a Föld vonzása, vagy az úgynevezett 
»nehézkedés«, amely folyton hat a mozgó testekre s a Föld felszinén kényszeríti őket maradni.
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Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a rövidülő sugarú pályán 
mozgó test sebessége folyton nő, a hosszabbodó sugarú pályán mozgó test 
sebessége pedig folyton csökkenik.

Pontos szabályt is adhatunk. A forgó tömegek mindig olyan sebesen mozog
nak (ha semmi más erő közbe nem játszik), hogy vezető sugaruk egyenlő idő alatt 
mindig egyenlő területet súroljon.* Ezt a törvényt nevezzük a területtartás elvé
nek s ezt mutatja be a 31. ábra. Legyen valamely tömegnek a pályája abcde .. . 
csigavonal, amelynek az a tulajdonsága, hogy folyton közeledik a középpontjához. 
Ha a közeledésre kényszerítő erőn kívül más nem zavarja a mozgást, akkor a 
tömeg mind sebesebben és sebesebben mozog. Az első másodpercben az ab utat 
futja meg, a második másodpercben a be utat, ami annyival nagyobb, mint ab, 
amennyi éppen kell ahhoz, hogy a II. terü
let egyenlő legyen az I. területtel. Es így 
tovább. Leghosszabb a tu útdarab, amit 
szintén egy mp. alatt tesz meg a forgó test, 
s kell, hogy a XVIII. terület egyenlő legyen 
az I. területtel és sorban valamennyivel.

A Földön levő tárgyakra nézve is áll 
ez a törvény. Az egyenlítőn levő testek a 
Föld tengelyétől mintegy 6377 kilométer 
távolságra vannak, de akár délre, akár 
északra távozunk az egyenlítőtől, mindig 
közeledünk a Föld tengelyéhez. A 60° szé
lességen már csak feleannyira vagyunk a 
tengelytől mint az egyenlítőn, tehát csak 
3188 kilométer távolságra. Ha tehát az 
egyenlítőről hirtelen áttehetnénk valami 
tömeget a 60° földrajzi szélességre, nemcsak 
hogy az egyenlítőn volt sebességét megtartja 
itt is, hanem még sokkal sebesebben fog 
itt nyugatról keletre mozogni, mint az 
egyenlítő pontjai és pedig annyival sebe
sebben, amennyi szükséges ahhoz, hogy a 
vezető sugár által súrolt terület egyenlő maradjon. Könnyen kitalálhatjuk, 
hogy a 60° szélességen kétszer akkora sebességgel kell mozognia, mint az 
egyenlítőn, mert vezető sugara feleakkora mint az egyenlítőé.

Ennélfogva — szinte hihetetlen — a legsebesebb ágyúgolyónál is nagyobb 
sebességgel rohanna el nyugatról keletre a 60° földrajzi szélességű helyek felett.

Könnyen kitaláljuk már most, hogy az egyenlítőtől a sarkok felé induló 
tömeg nem fog azon a meridiánon mozogni, amelyen elindult, hanem amint észak 
felé megy, mind jobban és jobban eléje siet a földi helyeknek, tehát jobbkéz felé 
kitér. A déli sark felé induló tömeg is, ahelyett hogy rajta maradna a kiindu-

* Ez a törvény a bolygók keringésére is áll s ott mint Keppler II. törvénye szerepel. 
E szerint a bolygók keringésük közben annál sebesebben mozognak, minél közelebb vannak 
a Naphoz.

a

31. ábra. A területtartás elve.
A római számokkal jelzett területek mind 
egyformák, de a nekik megfelelő ívek 
mind hosszabbak, amint befelé csava

rodunk.
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láspont meridiánján, előre siet kelet felé, tehát balkéz jelé tér ki. Ugyanezt 
tapasztaljuk a sarkoktól az egyenlítő felé mozgó tömegen; az északi féltekén 
az is jobbkéz felé, a déli féltekén balkéz felé tér ki, ha a haladás irányába 
tekintünk.

Ez a törvény aztán érvényes minden mozgásra ! Akár a levegő, akár a víz, 
akár a robogó vonat, akár a szaladó nyúl legyen az a mozgó tömeg, mindegyikre 
nézve áll a földforgás kitérítő hatása s minden mozgó tömeg az északi féltekén 
jobbra, a délin balra tér ki. Ez alól nincs kivétel. Es ez a kitérítés nem jelentékte
len. Hatásait majd látni fogjuk, most csak annyit árulunk el, hogy az egyenlítőtől 
kiinduló légáramlás, amely a magasban fenn a pólusok felé tartana, nem tud 
tovább jutni a 35° földrajzi szélességnél, mert ott már annyira kitér, hogy egészen 
nyugat-keleti irányú lesz !

A gyakorlati életben a vasutakon lehet ezt a kitérítést felismerni. A két
vágányú vasutakon mindegyik vágányon csak egy irányban járnak a vonatok. 
A Föld kitérítő hatása következtében a vonatok mindig a jobboldali sínt nyomják 
erősebben, ahhoz szorulnak hozzá s ennek következtében a jobboldali sínszál sok
kal előbb elpusztul mint a baloldali.

A folyók vizére is alkalmazták ezt a törvényt. A folyami hidrografiában Baer 
törvénye néven ismerik, de még nincs bebizonyítva, hogy valóban igazán igyekez
nek-e a folyók jobb partjukat jobban alámosni mint a balpartot.

Azt mondják, hogy a megijesztett nyúl is mindig jobbra kanyarodva fut 
óriási nagy körben s visszatér oda, ahonnan kiindult. Ez nem nagyon valószínű 
ugyan, mert az a pálya, amelyet a nyúl egy iramodásra meg tud futni, nem 
elég nagy ahhoz, hogy a kitérítés még ilyen nagy mértékben érvényesüljön. 
Es még ha minden nyúl jobbkéz felé térne is ki az egyenes irányból, még 
akkor is tudni kellene, hogy nem valami anatómiai oka van-e ennek. Tudjuk, 
hogy az állati test nem egészen szimmetrikus, ennélfogva egyenetlenségek lehet
nek a két féltést izomereje között. A feltevés akkor válnék bizonyossággá, ha 
a déli féltekén meg azt tapasztalnék, hogy minden nyúl bal felé tér ki az 
egyenes irányból !

Kétségbevonhatatlanul érvényesül azonban a Föld forgásának ez az érdekes 
hatása a levegő mozgásában. A levegő surlódik legkevésbé a Föld felszínéhez, tehát 
a levegő lehet leginkább független a Föld egyes helyeinek lokális sebességétől.

A dilettáns természetvizsgálók rendesen minden olyan dolgot túlozni 
szoktak, amit megértettek és érdekesnek találtak. Ráfogták, hogy minden 
kifolyó víz okvetlenül az óramutató forgásával ellenkezőleg fog örvényleni a 
teknőben.

Ennyire persze nem szabad mennünk. Ha a mosóteknő csapját vagy dugó
ját alul kivesszük, a víz mindenfelől a lyukhoz tódul, de állítólag a Föld forgása 
miatt letér egyenes útjáról jobbkéz felé s azért mindig az óramutató forgásával 
ellenkezőleg örvénylik a kifolyó nyílás felett. Ez azonban túlzás. A teknőben 
a víz csak a legritkább esetben van teljesen nyugalomban, hanem már a dugó 
kihúzása alkalmával forog valamelyik irányban, persze egészen a véletlentől 
függ, hogy melyik irányban. Ezt az irányú lassú forgást aztán örvénylés alak
jában gyorsítja meg a kifolyás.
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A levegő mozgásának megítélésében viszont a Föld forgásának szerepét 
eleinte nem becsülték kellőleg. Ma azonban már tudjuk, hogy ez olyan módosító 
körülmény, amely mindig, minden körülmények között, feltétlenül érvényesül 
és sokszor egészen kiforgatja a tüneményeket egyszerű megjelenésükből.

Erről majd minden alkalommal meg fogunk emlékezni.
2. A Föld felszínéhez való súrlódás egyike azoknak a módosító körül

ményeknek, amelyek az előbbi hatást gyengítik s másrészt a gyakorlati életben 
igen fontos szerepe van.

Amiatt, hogy a mozgó levegő a Föld felszínéhez surlódik, a levegő alsóbb 
rétegei mindig lassabban mozognak mint a felső rétegek. Különösen fontos 
azonban azt tudnunk, hogy ez a súrlódás kényszeríti a levegőt mindig olyan 
sebességgel forogni a Föld tengelye körül, mint amilyen sebességgel a Föld 
illető helye forog a tengely körül. Ennek következtében a földforgás kitérítő 
hatása a Föld közvetlen felszínén lényegesen meggyengül s az eredeti irányából 
minden légáramlás kevésbbé térül ki.

A Föld felszínéhez való súrlódás okozza azt is, hogy a Föld felszínén 
mindenféle sűrűsödések állnak elő, amelyek felfelé irányuló légáramlásokat 
szülnek. Ezek a felfelé irányuló légáramlások kapják aztán fel az utca porát 
s szórják tele vele a lakásokat, amint azt minden háziasszony szomorúan tapasz
talja, különösen Budapesten, ahol a szomszédos homokterületekről temérdek 
sok porral rakódik meg minden kis szél. A pornak ez a felragadása nemcsak 
a zongorára von olyan finom réteget, amelybe kényelmesen lehet írni, hanem 
künn a nagy természetben egész hegyeket temet be ezen a módon a levegő
ből hulló por s létrehozza azt a sajátságos, ránk magyarokra nézve meg
becsülhetetlen jelentőségű képződményt, amelyet tudományos néven Zösz-nek 
nevezünk.

3. A hegyek a szelet felemelkedésre kényszerítik. Rendes frázis az a tan
könyvekben, hogy »boldog ország szép Magyarország, mert köröskörül hegyek 
veszik körül s ezek a hegyek feltartóztatják az északról jövő hideg szeleket, 
meg a délről jövő forró sirokkót«. így hát a tankönyvek szerint Magyarországon 
nincs is erős szél, mind elfogják tőlünk a Kárpátok.

Nos, azt hiszem, mindnyájunknak volt már alkalma tapasztalni, hogy 
igen is, hazánkban is vannak erős szelek, sőt ebben a tekintetben Magyarország 
éppen nem kivétel. Aki pedig behatóbban tanulmányozza Magyarország szél
viszonyait, azonnal észre fogja venni, hogy éppen azok a legerősebb és legkelle
metlenebb szelek, amelyek a hegyeken keltek keresztül. Ilyen erős, hegyen 
átkelt szél hazánkban az erős északnyugati szél, amely különösen a Dunántúl 
meg Budapest környékén szokta az esőt elverni. Az Alföld délkeleti sarkában 
a kossava szél a legkellemetlenebb, mert ez rendkívüli szárazságával nagyon 
kártékony a növényzetre s ez hajtja a delibláti homokpusztán a buckákat, ame
lyeknek megkötésével annyit vesződött a magyar mérnöki és erdészeti kar.

Ugyanilyen hegyen átkelt szél a nemere, amely a Székelyföld legszárazabb, 
legszélsőbb hőmérsékletű időjárását szokta okozni.

De van a külföldön is néhány ilyen nevezetes, kellemetlen, hegyen átkelt 
szél. Ilyen pl. az összes ilyen szelek típusa, az Alpok északi oldalán jelent-

6A Világegyetem .
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kező főn} a dalmát partokon dühöngő bora és a Riviera legkellemetlenebb 
időjárásának oka, a misztrál.

Mind valamennyi ilyen szél szárazságával tűnik különösen fel. Ennek az 
okát a következőkben találjuk meg.

Amikor a szél a hegylejtőn felkapaszkodik, emelkedni kénytelen. Azt pedig 
már tudjuk, hogy minden felemelkedő levegőtömeg lehűl, s ha lehűlése elég 
tetemes, úgy kiválik belőle a csapadék. Mikor aztán a szél a hegy másik oldalán 
leszáll, akkor felmelegszik, ismét elnyeli a felhők alakjában kivált párát s mint 
száraz szél érkezik meg a hegy lábához.

Egy kis számitás azonnal meggyőz bennünket a tünemény nagy jelentő
ségéről s könnyen érthetővé teszi. Az olvasó rendesen félni szokott a számi- 
tásoktól, de itt most ez a pár szám érdekes világot vet egy olyan tüneményre, 
amelyről igen kevés művelt embernek van tudomása, pedig a mindennapi élet

32. ábra. A főn keletkezése.

kérdéseibe épp úgy belevág, mint az a kérdés, hogy miért rövidek télen a nappalok 
s miért hosszúak nyáron.

A Kárpátok közepes gerincmagassága 1200 méter, vagyis ennyit kell 
emelkednie közepesen minden légáramlatnak, amely a Kárpátokon keresztül 
hazánk területére akar jutni. Tegyük fel, hogy a szélben mozgó levegő hőmérsék
lete 10° és nedvessége 80%. Tudjuk, hogy 10°-os levegőbe köbméterenkint 
9' 3 gramm fér bele, ha tehát a nedvessége 80%, akkor minden köbméterben 
“• 4 gramm vízgőz van. Ebben az esetben lehűlhet a levegő körülbelül 5°-ra, 
hogy páratelt legyen, öt foknyi lehűléshez 500 métert kell a levegőnek emel
kednie. Ha tehát a szél elkezd a Kárpátok külső lejtője felé fújni, akkor, mire 
500 méter magasra feljutott (a felvett körülmények között), hőmérséklete 5°-ra 
száll alá s egészen tele lesz párával, úgy hogy elkezdenek benne felhők képződni. 
Amint azonban a pára kicsapódik a levegőből, a levegő sokkal lassabban hül. 
mert a kicsapódás alkalmával felszabadult meleg a levegő további lehűlését 
akadályozza. Igen komplikált az a számítás, amely a pára kicsapódása közben 
történő lehűlést adja meg. Ne is vesződjünk vele. Tegyük fel egyszerűség ked
véért, hogy ezentúl minden 100 méternyi emelkedéssel nem egy fokkal, hanem

.
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■csak 0-6°-kal hül le, amely feltevéssel elég közel járunk az igazsághoz. Hogy 
a Kárpátokon átkelhessen, szükséges még ezentúl, t. i. az eddig elért 500 méteren 
túl, még 700 méterrel emelkednie. Ekkor tehát még 7 x 0  6 =  42 fokkal fog 
alább hülni, úgy hogy hőmérséklete, mire felért a csúcsra, csak 0-8° C lesz. Idő
közben sok pára kicsapódott belőle s mire a tetőre ért, nem maradt benne több, 
mint köbméterenkint valami 5 gramm pára. Sűrű felhők lepték el a hegy északi 
oldalát, esett is az eső, bár nem nagyon bőven. Aztán a szél kezd a magyar- 
országi lejtőn alászállani. Mivel a felhőkben nem sok a cseppfolyós halmaz- 
állapotú víz, nem sok meleg kell hozzá, hogy a felhő megint elpárologjon. 
Ezt nem is igen kell figyelembe vennünk, hanem azt mondhatjuk, hogy alá- 
szállása közben a levegő egész végig mindig l°-kal fog felmelegedni 100 méte- 
renkint. Mivel az Alföld színe 100 méter magasan van a tenger felett, tehát 
mire a szél a Kárpátok gerincéről az Alföldre ért, 1100 métert sűlyedt, tehát 
11 fokkal melegedett fel. Hőmérséklete tehát 118 fok lesz. Páratartalma köb
méterenkint 5 gramm, s így a nedvessége csak 45%!

Vagyis a 10° hőmérsékletű, 80% nedvességű levegőből, mire a szél szár
nyain átkelt a Kárpátok gerincén, majdnem 12° meleg és 45% nedvességű 
levegő lett. Valamivel melegebb és jóval szárazabb tehát a levegő, amire a 
hegyen átkelt.

Az ilyen hegyen átkelt és felmelegedett, kiszáradt szelet főn-szerű szélnek 
nevezzük, magát a tüneményt pedig főn-tüneménynek.

Típusa ennek az az erős, hóolvasztó szél, amely az Alpok északi lejtőjén 
szokott lezuhanni, gyakran katasztrófaszerű sebességgel s olyan meleg, hó
olvasztó hatással, hogy ez talán még több kellemetlenséget okoz mint a 
szél ereje.

A főn akkor dühöng az Alpok északi lejtőjén, ha a Po alföldjéről vagy az 
Adriáról erős szél hatol keresztül az Alpokon. Ilyenkor az Alpok déli lejtőin 
bőségesen esik, alább az eső, feljebb a hó. Hatalmas, különös, előre rojtosodó 
felhők ülik meg a hegy gerincét, de aztán alább úgy látszik, nem sűlyednek le, 
pedig igen élénk mozgalom látszik a felhőtakaró előrenyulakodó peremén 
(1. a mellékletet). Itt van az a hely, ahol a felhőalakban kicsapódott vízgőz 
ismét elpárolog. A hegyek ormait persze nem látni, betakarja egészen a felhő.

Nagyon hasonlít a főnszélhez az Adriai tenger északkeleti partvidékein 
dühöngő bora. A Magyar medencéből törtet ekkor a szél a Karszton keresztül. 
A Dinári alpok északkeleti, vagyis boszniai és horvátországi lejtőin ilyenkor 
szakad az eső. Esik még fenn a Karszton is. De a felhők eltűnnek azonnal, 
amint a tengert megpillantják s elkezdenek lefelé ereszkedni. A szél aztán 
veszedelmes haraggal rohan alá a tengerpart felé, hatalmasat lódít egy-egy 
rohamával a víz színén, annyira, hogy valamicskét megapad Fiume előtt a víz, 
amikor a bora belezúdul.

Persze a meleg klímához szokott fiumeiaknak meg dalmatáknak hideg 
ez az északról jövő szél, de mégis sokkal melegebb, mint még fenn a meden
cében, mielőtt a hegyen átkelne.

Amíg lenn Fiume utcáin derült égről süt le a Nap s olyan heves a szél, 
hogy alig lehet a korzó sarkán befordulni s az Adamich-mólóra kiállni valóságos

6*
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vakmerőség, addig fenn, a Recsina völgye felett, a kopár mészkősziklákon sűrű 
felhők gomolyognak, amelyek mintha mindig elöntéssel fenyegetnék a várost,, 
oly labilisán látszanak fíiggeni a vakító fehér sziklák felett. A felhő azonban 
nem jő alább, csak egy-egy foszlányát ragadja magával a veszett orkán, le a 
suta fenyőbozót közé, de ott mintha a görcsös törzsű, szikár levelű bokor elnyelte 
volna, eltűnik, eloszlik s utána kristálytiszta a levegő. Fenn azonban Fuzsine 
vidékén, a dolinás, hepehupás platón esik az eső, eszeveszetten rohannak a 
felhők, folyton a földet súrolva, mintha az eső nem volna elegendő mindent 
átnedvesíteni, még a felhő is kellene hozzá, amely behatol még a fuzsinei vasút
állomás pénztári szekrényébe is, hogy nyirkos a vasúti jegy, amit ilyenkor 
osztogatnak.

Künn az Adrián nincs nagy hullám a partok közelében, de olyan erős 
a szél, hogy a hajók nem merik elhagyni a biztos kikötőt.

Ilyen főn-jellegű szél a kossava is az Alföld délkeleti zugában. Amikor 
a kossava száraz, forró szele ragadja magával a delibláti puszta futóhomokját, 
Orsován alul, Turnu-Szeverinu táján szakad az eső. A delibláti puszta buckáinak 
a tetejéről látni, hogy makacs felhőlepel üli meg az aldunai hegyek tetejét, 
míg a puszta felett egy-két rongyos foszlányon kívül teljesen kristálytiszta az ég.

Pontos nedvesség-meghatározásaink vannak a nemere főn-jellegére nézve, 
így pl. 1902 április 1-én Sepsi-Szt-Györgyön a nemere következtében 17%-ra 
szállt alá a nedvesség, sőt április 19-én Csík-Somlyón 12%-ra, ami igazán csakis- 
sivatagi szelek uralma alatt szokott előfordulni.

Temérdek egyéb példát lehetne felhozni, úgyszólván a Föld minden hegy
vidékéről, amely a hegyeknek ezt az általánosan feltűnő hatását bizonyítaná. 
S a Föld arculatának megváltoztatásában nem is sejtett szerepe van ennek 
a tüneménynek ! Látni fogjuk, hogy ez a tünemény az oka annak, hogy a 
Kárpátokon mindenütt könnyű átkelni, míg a Pireneusokon eddig egyetlen 
vasút vezet át. Ez az oka, hogy a Himmalája láncain egész hadsereg kelhet át, 
míg a hátsó-indiai hegyláncok olyan hermetikusan elzárták a khínai kultúrát 
a világ többi részétől, hogy évezredekig mitsem tudott róluk az európai 
ember.

Hogy Chile és Argentina majdnem háborúra keltek egymás ellen s az 
angol királyt választották békebirónak, annak szintén csak ez a tünemény az oka.

Mert a későbbiekben látni fogjuk ennek következményeit.

* * *

Ezek a legfontosabb módosító körülmények, amelyeket nem szabad egy 
percre sem szem elől téveszteni, ha a szelek jellegével tisztába akarunk jönni. 
Ezeken kívül nem szabad felednünk, hogy a tenger felől jövő szél mindig dúsan 
megrakodott párával s mint nedves, csapadékot hozó szél szerepel, a szárazföld 
felől jövő szél pedig mindig száraznak tűnik fel az előbbihez képest. Nem 
szabad továbbá felednünk, hogy az északról délre fúvó szél természetesen hideg
nek, míg a délről észak felé tartó szél melegnek tűnik fel.

Vegyük már most sorba a legfontosabb szélrendszereket.
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I. A. nagy fö ld i c irk u lá c ió .

A legóriásibb, leghatalmasabb állandó tünemény a Föld kerekségén, s 
mégis mily kevesen ismerik !

Éppen azért azt hisszük, hogy ez a kérdés, amelyről most beszélünk, a leg
nagyobb mértékben meg fogja ragadni olvasóink érdeklődését. Hiszen ez a 
legnagyszerűbb tünemény az egész Föld kerekségén!

A Nap sokkal jobban melegíti az egyenlítő vidékét mint a mérsékeltebb 
és hidegebb égöveket. Ennek következtében állandó cirkulációnak kell lenni 
a forró égöv és a hidegebb égövek között.

És csakugyan. Az egyenlítő felől, fenn a magasabb levegőrégiókban lég
áramlás indul meg a sarkok felé. Nem tud azonban tovább jutni mint a 35° 
földrajzi szélességig, mert itt már annyira 
ki van térítve a Föld forgása miatt, hogy 
egészen a párhuzamos körökkel egy irány
ban fúj. Feltorlódik tehát ezen a tájon a 
levegő s nagy légnyomás keletkezik a 30° 
és 40° földrajzi szélességek között, ami 
megint, például a Földközi-tenger éghaj
latának legfontosabb szabályozója s létre
hozza mind a két féltekén a sivatagi 
zónákat.

Eddig tud tehát előre hatolni a felső 
légáramlás. I tt kénytelen leszállni, hogy 
pótolja a cirkuláció másik részén eltávo
zott levegőt. T. i. erről a szélességről indul 
vissza az egyenlítőhöz az a légáramlás, 
amely az onnan eltávozottat mintegy 
pótolja. A 30—35° földrajzi szélesség tájá
ról indul vissza a Föld felszínén az egyen
lítőhöz, de persze erősen kitér jobbkéz 
felé, úgy hogy a Föld felszínén mint északkeleti szél érezhető. Ezt a szelet 
nevezik passzátszélnek, s rendkívüli állandóságával, egyformaságával, kivételt 
nem ismerő szabályosságával már a régi hajósoknak is feltűnt. Ez a szél vitte 
át Columbus hajóit Közép-Amerikába s ma is ezt használják a vitorlás hajók 
az óceánokon keresztül vett útjaikon.

Természetesen megvan a déli féltekén is, de mivel ott balkéz felé tér ki, 
tehát mint délkeleti szél szerepel.

A kettő aztán összetalálkozik az egyenlítő vidékén s felszállni kénytelen, 
hogy a magasban szertefolyt levegőt pótolja.

Ezzel aztán a cirkuláció be is van zárva.
Mindezt a 33. ábra állítja elénk vázlatos rajzban. A Földgömböt látjuk 

ezen a képen, fenn és lenn két pólusával, középen egyenlítőjével. Az egyenlítő 
vidékén üres öv gyanánt látszik az a terület, ahol a levegő felszáll. Termé
szetesen, úgy mint mindenütt, ahol a levegő felszáll, itt is esős, csapadékos

33. ábra. A nagy földi cirkuláció. A dupla 
vonallal rajzolt nyilak a magasabb levegő

rétegekben fúvó szeleket jelentik.
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időjárás van. Ezt a zónát nevezzük a szélcsendek övének, mert itt valóban igen 
gyakori a szélcsend, de annál több az eső. Ez az igazi trópusi esőzések zónája, 
az az öv, amelyet a hajósok mindig szívesen elkerülnek.

Tőle északra és délre következik az a zóna, amelyen a passzátszelek, fenn 
a magasban pedig az úgynevezett antipasszát-szelek uralkodnak. A passzát
szeleket vastag vonalakkal rajzoltuk ki, mint nyilakkal, amelyek a szél irányát 
mutatják. Látni, hogy az északi féltekén északkeleti, a déli féltekén délkeleti 
szelek ezek. Fenn a magasban az antipasszát-szelek az északi féltekén délnyu
gati, a déli féltekén északnyugati szelek. Ezeket dupla vonallal jelöltük az 
előbbiek fölé, hogy lássuk azonnal, hogy ezek az előbbiek felett vannak.

A passzátszelek zónájában szintén sok az eső, különösen ott, ahol ez az 
állandó szél valami kontinens magaslataira kénytelen felkapaszkodni. Így pl. 
az Amazonas medencéjének, a délamerikai Guayanának nagy esőit a konti
nensre behatoló passzátszél okozza. Elviszi az esőt egészen az Andok keleti 
lejtőjére, a khininfák hazájába, ahol a Föld leghatalmasabb folyamrend
szere ered.

A passzátszél zónájában két hatalmas magas vulkánt ismerünk, amelyek
nek csúcsa belenyúlik az antipasszát régiójába. Persze csak szigetekről lehet 
szó, mert a kontinenseken más tünemények zavaró hatása következtében a pasz- 
szátszeleket nem igen lehet felismerni.

Az egyik ilyen sziget Teneriffa a Canari szigetek közt, amelyen a Pico de 
Teyde 3720 m. magasra emelkedik a tenger szine fölé. Ennek a csúcsán érezni 
lehet nyáron az antipasszátot, mint a tenger színén fúvó széllel homlokegyenest 
ellenkező légáramlást.

A másik, még hatalmasabb ilyen vulkán a Hawaii szigetek közt a leg- 
nagyobbikon van, t. i. a Mauna-Kea, amelynek 4210 m. magas csúcsán pom
pásan lehet észlelni az antipasszát délnyugati légáramlását. Alul, a szigeten 
állandó az északkeleti szél, úgy hogy a sziget északkeleti oldala bőven esős, 
bővizű patakok indulnak le az öreg vulkán oldaláról, mély barázdákat szán
tanak az oldalán s megöntözik a sziget fővárosának, Hilonak a környékét. 
A sziget délnyugati oldala azonban száraz pusztaság, mert ez sohasem kap a ten
gerről szelet. Csak fenn, a magasban látunk gyakran felhőkoszorút ezen az olda
lon, ami a délnyugatról jövő antipasszát felemelkedése folytán csapódott ki a 
hegyek csúcsai körül. A hegyek oldalán 3000, sőt 2500 méter magasságban már 
megszűnik a passzát, akármilyen erős is a tenger szinén. Ezen felül aztán 
majdnem teljes szélcsend következik mintegy 3600 m. magasságig, végre ezen 
felül bámulatosan állandó a nyugati szél. A szigetek ugyanis már meglehetősen 
az északi szélén vannak a passzátzónának s így ott az antipasszát már majdnem 
egészen nyugatra fordult. A vulkánok északkeleti oldalán sűrű felhőbe borítja a 
passzát a hegyoldalakat, egész 3000—3500 méter magasságig, de ezen felül aztán 
a csúcsok ragyogó tiszta levegőt élveznek.

Valószínű, hogy Uj-Guinea hegy óriásainak csúcsain is megérezni a felső 
légáramlásokat, de erről még nem mondhatunk semmit, mert a hegycsúcsokra 
feljutni talán sehol sem olyan nehéz mint itt, ezen a trópusosan forró és nedves 
szigeten.
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A passzátszelek régiójától északra és a déli féltekén délre a nagy légnyo
mások zónája következik, ahol a magas légáramlás csendesen alászáll, és ahon
nan visszatér mint passzát az egyenlítő felé. Mint mindenütt, ahol a levegő alá
száll, úgy itt is az ég derült, a levegő száraz, eső a ritkaságok közé tartozik. 
És ezen a két zónán állandóan lefelé száll a levegő, állandó tehát a szárazság, 
derült ég és esőhiány. A szelek változók, bizonytalanok, uralkodó szélirány nincs, 
a levegő nyomása mindig nagy.

Ez a két hatalmas zóna a sivatagok igazi zónája. Az északi féltekén ebben 
a zónában vannak Amerikában a kaliforniai puszták, a Coloradó-plató és az 
utahi nagy medence, ahol a Great-Salt-Lake (nagy sóstó) szörnyű sivatagja 
terül el. Lenn a Rocky-hegység lábainál is sivatagok nyúlnak el ezen a zónán, 
sőt még Mexico kietlen, száraz pusztáit is idesorolhatjuk.

Afrikában a Szahara, Ázsiában az Arab félsziget, Perzsia s a belső-ázsiai 
puszták, meg az Indiai sivatag tartozik ide. Itt azonban, Ázsiában a szabályos, 
nagy földi cirkulációt némileg megzavarja Ázsia külön, nagyszerű szélrendszere, 
az ázsiai monzún, amely télen erősbíti, nyáron teljesen megszünteti a nagy lég- 
nyomások zónáját s ezzel együtt a passzátszeleket.

A déli féltekén ebbe a zónába három kontinens nyúlik be. Az első Dél- 
Amerika, amelyen ebben a zónában van az alsó és felső Atacama-sivatag, továbbá 
a Gran-Chaco forró szavannái és az argentínai pampák sivatagos pusztái. 
A második kontinens ezen a zónán Dél-Afrika, amelynek száraz voltát mindjárt 
elárulják azok a hatalmas homokdűnék, amelyek a tenger partján elzárják a 
német gyarmatok területeit a tengertől. Aztán benn a kontinensen van a Kala- 
hári-sivatag, minden borzalmasságával.

A harmadik kontinens végre ezen a zónán Ausztrália, amelynek izzó belseje 
úgyszólván egyetlen rettentő sivatag, olyan magas nyári hőmérséklettel, amely
nek alig akadunk párjára az egész Föld kerekségén.

Innen, ezekről az ausztráliai pusztákról indul ki néha egy erős szél délkelet 
felé, az ausztráliai Kordillérákon keresztül, ki a tenger partjára, Ausztrália 
legsűrűbben lakott, legdúsabban kultivált területére. A hegyeken átkelve, az 
amúgy is forró, sivatagi szél főn-jelleget ölt s olyan kemenceszerű forrósággal 
perzseli le Viktória termékeny lapályait, hogy nem marad a fákon levél, egyetlen 
délután az egész növényzet leperzselődik, mintha a puszták elharapózó tüze 
nyargalt volna végig a vidéken.

Ezen a zónán túl következik mind a két féltekén a mérsékelt égöv, amely
nek jellemző, uralkodó szele a nyugati szél, annyira, hogy ezt a zónát bátran 
nevezhetjük a nyugati szelek zónájának.

Miért fúj a mérsékelt égöv alatt majdnem állandóan nyugati szél? Ezt ma 
még csakis azzal magyarázhatjuk, hogy a teljesen kitérített passzát és antipasszát 
ragadta magával a két poláris gömbsüveg levegőjét s arra az örvénylő mozgásra 
kényszeríti, amellyel a levegő állandóan körülkeringi a Földet és a pólusokat 
nyugatról keletre.

A déli féltekén mi sem áll útjában ennek a nyugati légáramlásnak, azért itt 
a nyugati szél le egészen az antarktikus kontinens széléig feltétlenül és igen 
erősen uralkodik.
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Igen érdekes és szinte meglepő az a tünemény, hogy a levegőnek ez az 
örvénylése tulajdonképpen forgás a Föld tengelye körül, gyorsabb tempóban 
mint ahogyan maga a Föld forog. Ennek aztán az a következménye, hogy 
a levegő sokkal jobban lapult szferoid alakjában környezi a Földet, mint 
amilyen lapult gömbded idom maga a Föld. Tudjuk, hogy a Föld nem pontosan 
gömb, hanem tengelye körül való forgása következtében az egyenlítőnél kiduzzadt, 
a sarkokon pedig kissé lelapult. A levegő gyorsabban forog itt, a déli mérsékelt 
és hideg égöv alatt, mint a Föld maga, enilek következtében felső, elmosódott 
határa lapultabb mint a Föld felszíne. Ez az oka annak a csodálatosan kicsiny 
légnyomásnak, amelyet már Ross kapitány is észrevett délsarki utazásai közben. 
Csakugyan, az antarktikus kontinens határain a levegő nyomása a tenger színé

ben állandóan 7 40 és 7 50 
mm. közt van, míg ná
lunk majdnem mindig 
több mint 760 mm.

Az északi mérsé
kelt és hideg égöveken 
a nyugati szél szintén 
állandóan megvan, csak- 
11ogy zavaró tűn nényck 
gyakran elfedik. Külö
nösen zavarja a nyugat
ról keletre való áramlást 
a kontinensek és óceánok 
váltakozása. — Európa- 
Ázsia után a Csendes 
óceán, aztán Észak-Ame- 
rika, majd megint az At
lanti óceán következik.

A nyugati szelek 
áramában két állandó 

örvény van a két óceánon. A Csendes óceán örvénye is nagyon erős, de az 
Atlanti óceáné a legfontosabb tünemények egyike, amely Európa klímáját 
szabályozza. Körülbelül Izland az örvénylés középpontja (34. ábra). A levegő 
körűié az óramutató forgásával ellenkező értelemben kering, de az örvénylésnek 
azon a részén, amely nyugatról keletre tart, a térképen is jól láthatólag, sokkal 
több levegő vonul át az időegység alatt, mint az örvénylés északi oldalán, 
ahol a levegő visszatér keletről nyugatra.

Nyáron jóval gyengébb mind a két örvény mint télen, amikor határozot
tabban elválik a tenger vizének magas hőmérséklete a környező kontinensek 
hideg levegőjétől.

Az örvénylés okát majd csak egy későbbi fejezetben fogjuk megérteni, 
amikor a levegő örvényléseiről még sok mindent fogunk hallani.

A kontinenseken a nyugati szélnek rendes folyamát az úgynevezett monzún- 
rendszerek zavarják — de csak zavarják, meg nem szüntetik, — de ezekről

34 ábra. Az Atlanti óceán északi részének örvénylő széljárása 
télen.



A JUPITER BOLYGÓ FELSZÍNE 1889-BEN.
A térképen nagyon jól lehet látni a nagy légnyomású zónák felhőtlen sávjait, ahol a bolygó sötét

felszine meglátszik.
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már igazán érdemes külön fejezetben beszélni, mert egész Euráziának ez a leg
fontosabb klímaszabályozója, a nyugati széllel karöltve.

Felemlítjük itt azt a csodálatos dolgot, bogy a Jupiter hatalmas légkörében 
nagyon valószínűleg éppen ilyen nagy cirkulációk vannak.

Tekintsük csak meg a Jupiter néhány térképét, amelyet a melléklet állít
elénk.

Minden térképen kivétel nélkül azt látjuk, hogy az egyenlítő vidékén 
világosabb sáv húzódik el, míg az egyenlítőtől északra és délre két sötétebb 
sáv mutatkozik, amelyeken túl aztán igen gyorsan változó, apróbb sávok 
következnek. A két legnagyobb sötét sáv azonban minden alkalommal 
kivétel nélkül ott van.

Ezeken a sötét sávokon még figyelmesebb megtekintés után ferde szálakat 
is veszünk észre, amelyek a két sávon északkelet-délnyugati, illetőleg délkelet
északnyugati irányban húzódnak el. Nagyon valószínűnek látszik, mindezeket 
egybevetve, hogy ez a két sötét sáv a nagy légnyomás két zónája, amelyeken 
az antipasszát nyomán csekély felhőfoszlányok mutatkoznak. A két sáv lénye
gesen közelebb van az egyenlítőhöz mint a Földön. Ennek igen egyszerű oka az, 
hogy a Jupiter sokkal gyorsabban forog tengelye körül mint a Föld, hisz ten
gelyforgásának ideje az eddigi tanulmányok szerint csak mintegy 10 óra 
(9 h. 55 m. 34 s.). Emiatt a rendkívül sebes tengelyforgás miatt a bolygó sokkal 
lapultabb, mint a Föld, de a szelek kitérülése is jóval tetemesebb mint a 
Földön.

Hogy a nagy légnyomások zónái sötétszinűek, az csak természetes. Ott 
ugyanis nincs felhő a Jupiter egén, hanem belátunk a Jupiter sötét felszínére.

Alig tarthatjuk ezeket a sávokat másnak, mint az egyenlítő-vidék erős 
fölmelegedésének következtében támadt nagy cirkuláció egy-egy zónájának, mert 
a bolygó belsejéből származó melegedés nem okozhat éppen az egyenlítő szerint 
szimmetrikusan eloszlott tüneményeket.

No de hagyjuk a bolygóknak ezt az óriását. A mi kis Földünket is való
színűleg ilyennek látják a szomszédos bolygókról, mert az egyenlítői szélcsendek 
zónájában állandóan erős a felhőképződés, amely elég tekintélyes a passzát- 
zónában is, de kimarad a nagy légnyomások száraz öveiben s újra igen erősen 
megszaporodik a mérsékelt és hideg égöv alatt.

Még csak annyit jegyzünk meg, hogy az egész rendszer csendesen vándorol 
évszakonkint északra, majd délre, a Nap járása szerint. Ennek a következménye 
a forró égöv alatt az esőzés szigorúan periódusos volta, t. i. mindig a 
Nappal együtt jár az esős zóna, továbbá a szubtrópusos vidékek téli esőzése. 
Akkor esik ugyanis a szubtrópusos vidékeken (pl. a Földközi tenger vidékén) 
az eső, amikor onnan a Nappal együtt délre vonult a nagy légnyomás 
zónája s a nyugati szél veszi át esős birodalmát. Ez pedig az északi féltekén 
télen van.
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II. A m on zím -ren d szer .

Az eddig tanultak, különösen pedig annak alapján, amit a 72. lapon 
mondtunk ki mint az egyenetlen felmelegedés következtében keletkező lég
mozgások általános törvényét, könnyen, szinte játszva magyarázzuk meg a 
monzúnszól törvényét.

Amikor valamelyik kontinensen a melegháztartás állandó veszteséggel 
jár, akkor a kontinens hidegebb mint a környező tenger. Amikor pedig a kon
tinensen a melegháztartás (besugárzás és kisugárzás) állandóan nyereséggel jár, 
akkor a kontinens melegebb mint a környező tengerek. Az előbbi télen, az 
utóbbi nyáron áll elő.

Télen tehát a kontinens hidegebb mint a tenger. Ennek következtében 
télen a levegő a magasban összefolyik a tengerek felől a kontinens fölé, a kon
tinens felett szép csendesen leszáll s a Föld felszínén szétfolyik a környező ten
gerekre, ahol ismét lassan, csendesen felemelkedik. Télen tehát a kontinenseken, 
lenn a földszinten a kontinensről a tenger felé fúj mindenütt a szél. Ezt a szelet 
nevezzük téli monzúnnak.

Nyáron a kontinensen fölül a magasban szétfolyik a levegő az óceánok 
fölé, ott csendesen leszáll s a Föld felszinén visszatér a szárazföldre, amelyen 
csendesen felemelkedik a szétfutó levegőt pótolni.

Ezt a szelet nevezzük nyári monzúnnak.
Minden olyan kontinensen kifejlődik ez a monzún-rendszer, amelyen 

csakugyan van tél és nyár, vagyis hideg és meleg évszak. A forró égöv alatt tehát 
hiába keressük. A forró égövön a nappal a nyár, az éjjel a tél, azért, itt a tenger
parti szél az uralkodó, amely teljes hasonmása a monzúnnak, csakhogy sokkal 
kisebb mértékű jelenség.

Monzúnt kell találnunk tehát Eszak-Anierikában, Európa-Ázsiában, vagy 
röviden Euráziában és Ausztráliában. Dél-Amerikának és Afrikának a mérsé
kelt égövre eső darabja nem elég terjedelmes ahhoz, hogy rajtuk monzún-szél- 
rendszer keletkezzék.

A leghatalmasabb azonban ez a szélrendszer Euráziában s ezzel behatóan 
kell megismerkednünk, mert .Magyarország időjárásának szabályozásában 
vezető szerepe van.

Utazzunk el egy évre Bombayba s figyeljük meg az év leforgása alatt 
tapasztalt tüneményeket. Májusban érkeztünk meg.* Pokoli a hőség. A lovak 
napellenző kalappal járnak, mert nem bírják ki a gyilkos napsugarakat. Minden 
olyan száraz, mintha a szárítókemencében kergettük volna ki belőle az utolsó 
vízmolekulát is. Pedig a szárazság még Bombayban tűrhető, mert a tengerről

* Nagy kegyetlenség volna csakugyan egy évre Bombayba száműzni valakit. 
Kegyetlen meleg klímája van, a város mindig tele van pestissel s amellett az angolok eltűrik^ 
hogy a parzik kirakják a halottakat a város végén épült csonka tornyokba, hogy ott a madarak 
emésszék fel a hullákat. Keselyűk és varjak ezrei tanyáznak ezek körül a borzalmas tornyok 
körül s lesik a kitett hullákat. Ugyanazok a varjak aztán, amelyek délelőtt valami parzi 
pestises hulláján lakmároztak, délután megjelennek a vásárcsarnokokban s ott szemtelenül 
belekóstolnak mindenbe. Hja ! a hindu nem bántja az állatot!
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mindig jő némi kis nedvesség a város fölé. Nem úgy benn Pendzsabban, India 
búzatermő vidékén, mert az már messze van a tengertől. Itt már igazán vesze
delmes a szárazság.

És emellett állandóan északi szél fúj. Ennek hidegnek kellene lennie, 
de mivel a Himmaláján száll alá, főn-jellegűvé lesz s felmelegszik. Azonkívül 
Észak-India egész szárazföldjén átnyargal, ez alatt pedig éppen kellőleg kiszárad 
és felmelegszik.

Különösen rettentő a forróság a dokkokban, a raktárak között, ahol a sok 
milliót érő gyapot van felhalmozva. A gőzhajók vas oldalai olyanok, hogy meg
égetik az ember kezét, a vízről visszaverődő napsugár pedig még százszor elvisel
hetetlenebbé teszi a meleget.

Egyedül künn a Malabar-hillen, a pálmák árnyékában meghúzódó bungalók 
(nyaralószerű épületek) adnak némi hűsebb árnyékot, meg aztán a város közelében 
levő úgynevezett Elefanta-szigeten a híres barlangtemplom, amelynek pinceszerű, 
hűs levegője az egyedül igazán kellemes hely ebben a tűrhetetlen forróságban.

Alig várjuk a május végét. Mindennap izgatottan lesik az emberek az 
újságok meteorológiai jelentéseit, hogy nem tört-e ki a monzún még Ceylon 
szigetén. Végre megjön a jelentés Colombóból, hogy kitört a nyári monzún. 
Rögtön nekilátnak Bombayban, hogy a csatornákat felülvizsgálják, javítsák, a 
házak tetőzetét rendbeszedjék, az utcákról az oda kirakott vásári árút a házakba 
behordják : egy szóval minden készületet megtesznek, hogy méltóképen fogadják 
a nagyszerű időváltozást.

A jelentések mind közelebbi állomásokról szólnak s végre a colombói 
jelentés után 2—3 napra estefelé a város tikkadt lakósága kíváncsian lesi a déli 
látóhatárt. És csakugyan, napnyugta felé sűrű, gomolygó kumulusz-felhők tűnnek 
fel a tengeren, az első felhők, amelyeket hetek óta látni lehetett. Az eddig állan
dóan uralkodott északi szél megszűnt s kínos csend állott be a természetben, 
mintha utoljára még jól meg akarná kínozni az embereket a forróság. A máskor 
ragyogó alkonyaikor fényesen elnyugvó óceán haragosan setétlik künn a látó
határon s mielőtt még a szél megérkeznék, néhány hosszú, alacsony hullám 
gördül ki a partra s hatalmas dörejjel törik meg a sziklákon. Hónapok óta nem 
kapott a part hullámverést, de szinte sisteregve párolog el a forró fekete bazalt- 
sziklákról a kifeccsenő víz.

Aztán megjő a szél. Mint nálunk a zivatart megelőző szél, úgy ez is torony- 
magasra kapja fel a port, ajtó-, ablakcsattogás, a leszáradt falevelek özöne repked 
a levegőben. De ezután már igen gyorsan fejlődnek az események. A felhők egy- 
szei're a fejünk felett vannak, villám villámot ér, a mennydörgés tompa dörejjel 
szünetlenül dübörög, megerősödve a hullámok harsogásával, amelyek kettőzött 
dühvei ostromolják a rég kiszáradt parti lejtőket.

Végre lehull az első pár esőcsepp. Akkora mint egy-egy cseresnye, néha 
pár szem jég is van közte.

A villámlás, mennydörgés, szélvész csakhamar elrohan a város felett s 
ezentúl megállás nélkül szakad az eső, éjjel-nappal eleinte, később csak nappal, 
de olyan tömegekben, hogy egy-egy napi eső többet ad a Földnek, mint nálunk 
egy-egy egész június.



92 I. rész. A levegő.

Eleinte nem győznek az emberek betelni az időjárás kellemetességeivel. 
Erősen lehűlt a levegő, megszűnt a perzselő szárazság, felüdiil ember, állat és 
különösen a növényzet, amely már-már fuldoklott a szárazság miatt.

A mulatság azonban nem sokáig kellemes. Csakhamar felemelkedik 
megint a hőmérséklet, csakhogy most hozzájárul a levegő 100%-os nedvessége, 
amelyben úgy izzad az ember, hogy csurog róla a víz. A növényi és állati élet is 
túlélénk lesz, t. i. mindent ellep a penész és a levegőben milliárd a bacillus : van 
ott egész díszes állatsereglet: kolera, pestis, lepra, váltóláz stb., amelyek most 
igazán virulensek s annyi a ragályos betegség Bombayban, hogy menekül minden 
élő lélek fel a Himmalájába.

Az esőzés körülbelül július közepéig tart ilyen nagy mértékben, aztán mér
sékeltebb lesz s végre augusztusban és szeptemberben megszűnik. A szél állan
dóan, szünetlenül délnyugat felől jő s csak lassan csendesedik meg szeptemberre. 
Eladdig mérsékeltebb a meleg, hűsítő a tengeri szél, de aztán megint elkezdődnek 
a melegek, míg meg nem jő az északi szél, ami decemberben, januáriusban és 
februáriusban kellemesen hűvös. A legforróbb hónap azonban az április és május.

így folyik le minden esztendőben a szél szabályos fordulása. Eredetileg a 
heves zivatarral kitörő, esőt hozó tengeri szelet nevezték Indiában monzúnnak, 
de ma a tudomány alkalmazta ezt az elnevezést az egész nagyszerű szélrendszerre.

A nyári monzún kitörését az angolok »bursting of the monsoon« néven 
nevezik s megjelenése India életére nézve igen nagy jelentőségű. Némelyik 
esztendőben ugyanis valami különös, megmagyarázhatatlan okból a »bursting« 
nagyon korán vagy nagyon későn köszönt be s akkor rendetlen lesz az egész 
jelenség, ami utóvégre nem volna olyan nagy baj, de az a rettenetes következ
ménye van, hogy nem hull elég eső India földjére ! A rizstáblák üresen maradnak, 
nem lehet őket elárasztani, a gyümölcs, a gabona stb. rosszul terem s kiüt Indiában 
az éhínség, amely százezreket pusztít el a legrettenetesebb éhhalállal.

Ázsia déli és keleti részeiben mindenütt ilyen a szél járása. Különösen 
érdekes Kelet-Ázsiában, ahol a szél szabályos járása miatt a tél és nyár között 
olyan éles különbség van, mint tán sehol a világon. Klímában a tél Peking vidékén 
olyan kemény, hogy észleltek már —50°-ot is, de hó nem esik az egész télen át. 
Folyton derült az ég, állandó a poros északnyugati szél, amely a mongol puszták 
csikorgó hidegét hozza Khína fölé.

Májusban, júniusban azután megjő az esőzés, kiáradnak a folyók s egyszerre 
olyan meleg lesz, mintha a trópusos vidékeken volnánk.

Sehol olyan szembetűnő ellentét a két évszak között nincs, mint Mandsuriá- 
ban, az Amurtól egész Koreáig. Itt igazán szibériai tél váltakozik trópusos 
nyárral, tisztán a szél járása következtében.

Télen az Amur vastagon befagy, a lékeken fókák bukkannak elő, s jég
madarak sivalkodnak. Az erdőkben komoran zúg a szibériai fenyő, azt a kevés 
havat, ami néhanapján hull, dermesztő hideg, —30—40°-os szél vágja az utas 
szeme közé.

S az erdőkben ott üvölt a bengáli tigris ! Hatalmas bundával védekezik 
a hideg ellen, pompás szőrzete messze felülmúlja indiai testvérét, csakhogy a 
színe sokkal fakóbb mint amazé.
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Tavasszal aztán megfordul a szél s egyszerre 40—50 fokkal szökik fel a 
hőmérséklet. Megnyílnak az egek csatornái, gőzben és vízben fürdik az egész 
őserdő. Egy varázsütésre zöld lesz minden. A fűzfák levelei egy éjjel négy 
centimétert nőnek ! A folyókon megindul a jég, hatalmas torlaszok keletkeznek,, 
elönt mindent a víz, ami csak elönthető.

Aztán jön a forróégövi nyár. A mi mérsékeltégövi növényzetünk sehol ilyen 
pompásan nem virul mint itt, mert a nyár elég meleg volna a pálma, banana, 
általában a trópusos növényzet felvirágoztatására, azonban ezek a növények 
a telet nem állják ki s így nem nyomják el a mérsékelt égövi növényzetet. No, 
hisz dúskálkoclik is az a melegben és nedvességben ! A szerény vadrezeda, amely 
nálunk nem nő magasabbra egy félméternél, ott embermagasságú, a büdös 
bürök túlnyúlik a fák koronáján s az elvadult kender egy-egy »fája« alatt kényel
mesen meg lehet pihenni. A folyók völgyét 4—5 méter magas ürömbozót 
lepi el, a tigrisnek legkedvesebb tanyája, ahova csak félve léphet az utas, 
mert sűrű rengetegében sohasem tudja mikor veri fel a macskák királyát.

Legszebb időszak Mandsuriában az ősz. Csendesen hűvösödik ilyenkor az 
idő s lassankint, teljes szélcsenddel beköszöntőnek az éjjeli fagyok. Egy éjjel 
tündérerdővé dermed a rengeteg őserdő. A cserfa sárgás-barna, az Acer- 
félék rózsapiros, a kőrisek meg nyárfélék aranysárga levéldíszt öltenek. Nem 
hiányzik róluk egy levél sem, de minden fa, minden bokor a legcsodálatosabb 
színpompában keveri össze lombjait s csak a szibériai fenyő, meg a mandsu- 
céclrus haragos-zöld, sokszoros keresztjei sötétlenek ki a színözönből.

Aztán jön a ' goromba szél s a szibériai tájkép egész zordságában áll 
előttünk . . .

Szibériában különben éppen így váltakozik a szél : majd északi, nyáron 
majd délies, télen, persze sokkal gyengébb mint Kelet-Ázsiában, mert fagyos, 
hideg tenger határos ott a kontinenssel.

Egyszóval egész Ázsiában, mindenütt megtaláljuk ezt a szabályos, lassú 
lélegzéshez hasonló szélrendszert, egyedül az arábiai félsziget nem részesül ebben 
az áldásban, ott áll előtte az az idétlen földdarab, az a tagozatlan kontinens
csonk, amelyet Afrikának neveznek. Ennek kemenceszerű Szaharája együtt 
izzik az arábiai pusztákkal s azért ezen az oldalon a monzún-rendszer ki sem 
fejlődhetik.

De mi van Európával ? Tekintsük meg egy pillanatra 35. ábránkat. Ázsiát és- 
Európát látjuk ezen, óceánoktól környezetten. A kontinensek közül Ázsia 
majdnem egészen elnyomja Európát terjedelmével és nagyságával. Csak mint egy 
nagy félsziget tűnik fel a mi kis kontinensünk a szomszéd óriás mellett. Nem is 
tudom, miért nem nevezzük Európát Ázsiával együtt egy kontinensnek, holott 
Észak- és Dél-Amerika sokkal kevésbbé tartoznak össze s mégis összefoglaljuk 
őket egy nevezet alá. Az ilyen megrögzött szokások gyakran félrevezetik még 
a mély gondolkozókat is, de pl. már Suess túltette magát ezen a régi időkből 
reánk maradt hagyományon s az Európán és Ázsián végighúzódó hegyrend
szerben egyesítette a kettőnek nevét, amennyiben felismerte, hogy Eurázia 
hegyrendszere — amint ő nevezi — olyan szorosan összetartozik a két világrészen, 
hogy elválasztani nem lehet őket.
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A térképen a szárazföldek vonalkázottak, és pedig nem egyenletesen, hanem 
Ázsia belsejében sokkal sűrűbb vonalkázást látunk mint a partok felé. A terü
leteket ugyanis annál sűrűbbre vonalkáztam, minél nagyobb ott a légnyomás janu- 
áriusban. Januáriusban tehát az összefüggő kontinenspáron legnagyobb a levegő 
nyomása Közép-Ázsiában, azokon az áldatlan, száraz és gyéren lakott területeken, 
amelyek a kontinens-óriás belsejét elfoglalják. Innen kifelé a tengerek felé gyorsan 
csökkenik a levegő nyomása s legkisebb a tengerpartokon.

Tekintsünk most hirtelen a 36. ábrára. Ez ugyancsak a két kontinenst 
mutatja júliusban. Milyen egészen más kép ! Most meg éppen ott, ahol az előbb a 
legnagyobb légnyomás volt, ott van a legkisebb levegőnyomás, ott áll a barométer

35. ábra. Téli monzún Eurázia felett.

a legalacsonyabban. A kontinens partjai felé pedig mind nagyobb és nagyobb lég
nyomást találunk, legnagyobbat épen Nyugat-Európa felett.

Könnyű belátni, hogy Európa semmiféle tekintetben sem kivétel a konti
nenspár többi részei közül.

Itt is éppen úgy meg kell lennie a monzúnnak. mint Ázsia többi részén.
Azaz hogy mégis van egy kivételes tulajdonsága Európa levegőjének. T. i. 

itt állandó a nyugat-keleti irányú légáramlás. Nyugatról jő tehát a szél télen, 
nyáron, ha bír az ázsiai monzúnnak Azonnal megértjük Magyarország időjárását 
ennek alapján.

Télen az Atlanti óceán felől jövő szél bírókra kel az ázsiai téli monzúnnak 
A küzdelemben mindig a nyugati szél enged, mert felszáll és a magasban folytatja 
útját Ázsián keresztül. A cirrus-felhők azt bizonyítják, hogy a nyugati szél fenn a 
magasban egész télen uralkodik, mert ezek a felhők némi kis csavarodással áthatol-



I. rész. A levegő. 95

nak a nagy monzún-rendszeren s kijutnak a Csendes óceán fölé. A nyugati és keleti 
szél küzdelmének helyén felemelkedik a levegő. Ez a küzdőtér majd nyugatra, 
majd keletre van hazánktól s folytonosan lebeg, mint ahogy az ablakon a függöny 
lebeg majd ki, majd be a légáramlás iránya szerint.

Ha Magyarországra éppen az ázsiai monzún terjeszkedik ki, akkor 
keleti szelünk van, kegyetlen hideggel és derült időjárással. Meglehet, hogy 
másnap átlebbenik a küzdőtér az ország fölé s akkor fölenyhül az idő és 
bőven havazik. Aztán keletre húzódik el a felemelkedés helye s hazánkban 
nagy az olvadás, valódi atlanti-óceáni idő van, olyan, mint amilyen állandóan 
uralkodik Angliában és Franciaország partvidékein.

36. ábra. Nyári monzún Eurázia felett.

A két időjárás lényeges különbségét mi sem tanúsítja jobban, mint a hőmér
séklet ugrásszerű megváltozása. Egyik napról a másikra 20 fokot is ugrik a 
hőmérő s a kitűnő fagyos, korcsolyázó idő után egyszerre elolvad az egész 
világ és sár tengerré lágyul.

Ez az időjárás télen. Tavasszal még meg-megkapjuk a hideg keleti szelet, 
de aztán végleg lekerül a színpadról. Április és május hónapokban igen változóak 
a szelek. Ez a felmelegedés és a lokális zivatarok igazi időszaka, amikor egy pilla
natra sem vagyunk biztosak az időjárás tekintetében. Májusban egészen kontinen
tális, száraz a levegő, könnyen bekövetkezhetnek a májusi fagyok.

Végre június elején rögtönös időváltozást veszünk észre. Rendesen délelőtt 
jő, úgy az első héten, vagy annak a végén egy villámlással és égdörgéssel tarkázott 
záporeső, amely nem szűnik késő estig, aztán minden nap zivatar és eső, bő csapa
dék s a felhők majdnem mindig nyugatról jönnek.
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Ezt az időjárást, illetőleg az időjárásnak ezt a hirtelen fordulóját már a 
köznép is észrevette, sőt van reá »parasztregulánk« is. A magyar gazda 
ugyanis azt mondja, hogy ha Medárdus napján esik az eső, akkor negyven 
napig meg sem áll.

Tényleg Medárdus napján kezd a csapadék bőven hullani s megjelenése 
nagyon emlékeztet az indiai monzún kitörésére. Sőt az utána következő időjárás is 
igen erősen hasonlít az ázsiai, monzún-járta területek nyáreleji időjárásához. 
Magyarország legnagyobb részén valóban júniusban van a legtöbb eső, különösen 
Erdélyben, ahol a június esőzésének túlnyomósága Erdély klímájának határozot
tan kontinentális jelleget kölcsönöz.

De különösen feltűnő a nyugati szél rögtönös, ugrásszerű megerősödése, ami 
a következő kis számsorból azonnal kiviláglik.

Turkevén, a szép Alföldön, ahol zavartalanul fejlődnek ki a dolgok, Hegy- 
foky összeállítása szerint az 1892—1901. években közepesen a következőleg osz
lottak meg a szelek :

N  N E  E  S E  S  S W  W  N W  * C (szélcsend)
Május 21-től június 24-ig: 53 70 28 39 32 49 26 20*  132
Június 10-től június 24-ig: 09 49 11* 18 28 41 65 42 127.

Látjuk tehát, hogy május utolsó két hetéről június második két hetére a 
keleti szél gyakorisága felére csökkent, a nyugati szél gyakorisága pedig jóval 
több mint kétszeresére szökkent fel.

A nyugati széllel természetesen együtt jár a hőmérséklet hirtelen való 
megcsökkenése. A tartós esőzés, a nedves, hús atlanti-óceáni légáramlás lehűti 
Magyarország levegőjét, amely május végére és június elejére igen meleg kez
dett lenni. Hogy mennyire pontosan, mennyire szabályosan következik be ez 
a lehűlés, azt a 37. ábra minden kétségen felül bizonyítja.

Hét magyar meteorológiai állomás 45 évi észleleteinek eredményét foglalja 
össze ez az ábra. Azok az egyforma — feltűnően egyforma — görbe vonalak a 
hőmérséklet közepes évi járását tüntetik elénk úgy, ahogy Róna, a legkitűnőbb 
magyar meteorológusok egyike kiszámította.

Róna t. i. kiszámította minden 5—5 napnak a közepes hőmérsékletét 45 
évről. Azután rajzolt egy vízszintes vonalat, azt beosztotta az év hónapjai szerint 
12 részre s minden részt még hat apróbb részre az 5 napos eredmények feltüntetése 
végett. Minden egyes ilyen osztáspontra aztán függélyes vonalat állított s azon 
akkora hosszúságot jelölt meg, hogy mindegyik arányos legyen az illető öt nap 
közepes hőmérsékletével. A függélyes vonalak végeit aztán folytonos görbe vonal
lal kötötte össze.

Ez a vonal tehát emelkedik és sűlyed akkor, amikor a hőmérséklet; magasan 
jár, amikor magas a hőmérséklet, sőt az alapvonal alá sűlyed, amikor az öt nap 
közepes hőmérséklete 0° alatt van stb.

Egyszóval a hőmérséklet évi járását mind a hét állomásról egyszerűen és 
igen áttekinthetően állítja elénk. Természetes, hogy a görbe vonalak mindegyike

* Az irányjelzések ma már az egész világon az angol szavak szerint használatosak, 
tehát észak X (north), kelet E (east), dél S (south), nyugat W (west).



I. rész. A levegő 97

37. ábra A hőmérséklet évi járása Magyarország nehány nevezetesebb állomásán.

tavasszal emelkedik, nyáron eléri legnagyobb magasságát, aztán ősszel megint 
hanyatlik lefelé. Ennek az általános nagy hullámnak az okát mindenki tudja.

Vannak azonban a görbe vonalakon olyan apróbb hullámok, egyenetlenségek 
is, amelyeket már nem olyan könnyű megmagyarázni. Az olyan egyenetlenségek, 
amelyek a hét görbe közül csak az egyiken fordulnak elő, azok lokális jelenségek, 
amelyekkel egyelőre nem érdemes behatóbban foglalkozni. Igen fontosak azonban 
azok az egyenetlenségek, amelyek mind a hét görbe vonalon egyszerre mutatkoz
nak, mert ezek valami nagy klimatikus törvényt árulnak el, amit persze még előbb 
ki kell valahonnan fejtegetni.

Ilyen rendkívül szabályos egyenetlenség mutatkozik mindegyik görbe vona
lon junius elején és szeptember végén. Junius elején hirtelen lehűl a levegő az 
egész országban, körülbelül egy egész fokkal s aztán emelkedik ugyan, de látni 
lehet a görbéken, hogy sokkal magasabbra emelkedtek volna enélkül a hőcsökke
nés nélkül. Julius közepén eléri a hőmérséklet maximumát, s lassan kezd ismét 
alásűlyedni, egész szeptember végéig. Szeptember végén megint egyszerre 
visszaszökik a hőmérséklet arra a nívóra, amelyen járt volna a júniusi lehűlés 
nélkül.

Pozsony hőmérsékletjárásának vonalához oda is rajzoltuk pontozott vonal
lal, hogy miképen járna a hőmérséklet nyáron, ha nem volna júniusi lehűlés, ame
lyet — mint már tudjuk — az ázsiai nyári monzun-rendszerrel megerősödő nyugati 
szél és eső okoz.

A Világegyetem.
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Európa klímáját általánosságban a változatosság, majdnem kiszámíthatat
lan tarkaság jellemzi. Ez az egy tünemény azonban olyan szabályos, olyan rend
szeres, hogy nagyon emlékeztet az ázsiai viszonyokra, ahol az időjárás szabályos
sága szinte meglepő. Ez valóságos ázsiai vonás klímánkban s látjuk, hogy Ázsiá
ban fejlődik ki az a nagyszerű tünemény, amely még Európában is élénk ecset
vonást rajzol a klíma képére.

Néha, épúgy mint Indiában, nálunk is kimarad vagy rendetlenül jelentke
zik a nyári monzún. Olyankor száraz a június és beáll a »takarmányhiány«. Azért 
mondja a magyar nép, hogy »ha Medárdus napján esik, akkor negyven napig 
esik,« t. i. ha rendes időben, szabályosan kitör a monzún, akkor csapadékos lesz 
a junius.

Említettük, hogy van még monzún szél Észak-Amerikában és Ausztráliában 
is. Ezek épen olyanok, de különösen az észak-amerikai sokkal gyöngébb, elmosó- 
dottabb tünemény mint az ázsiai. Ismétlésekbe kellene bocsátkoznunk, ha ezeket 
is jellemezni akarnók. Inkább térjünk át egy harmadik nagyszerű légmozgásra, 
amely az előbbi kettőtől abban különbözik, hogy helyét változtatja. Ez a rend
kívül fontos tünemény a ciklon és anticiklon.

III. A levegő  ö rv én y lése i.

Ha Madách földszellemének szemeivel látnánk, megrémülnénk attól a 
rohanó áradattól, amellyel a levegő a Föld felszínén mozog, hegyen, völgyön 
keresztül, tengerekről a szárazföldekre, fagyos jégvilágokból a pálma hazájába s 
bár temérdek bukdácsolás, örvénylés, liömpölygés közt rohan tova, mozgásának 
fő törvényeit csak ekkor látnok igazán !

Különösen csodálnék a legszabálytalanabb, a legtöbb forgataggal és örvény- 
léssel zavart nyugati légáramlást az északi féltekén. Szellemszemekkel látnok 
benne a hatalmas örvényt az Atlanti óceán felett, ahol sűrű felhőzet fehérük a Nap 
fényében, azután az örvénylésen túl hatalmas nagy örvény következik, ahol a 
Föld forgása miatt kitérített monzún áramlik össze Eurázia felett a magasban. 
Itt reá látunk a kontinensekre, amelyeken most sok hó fehérük.

Ázsia keleti partjain elhagyja a rohanó áradat a szárazföldet s ismét sűrű 
felhőtömeg kavarodása jellemzi a helyet, ahol a Csendes óceán felett megint 
szédítő örvényébe csavarodik bele.

A sarkvidéken csendesebb áramlásokat látunk, kevés felhőt, de csillog a sok 
hó. amely a jégmezőket meg a sarkvidéki szárazföldeket eltakarja.

A Szahara felett ott látjuk azt a mélységes örvénysávot, amelyen az anti- 
passzát lebukik a föld felszínére. Olyan ragyogóan süti meg a Nap itt a Föld szilárd 
felszínét, hogy minden kis részletet kivehetünk benne. Az éles megvilágítás miatt 
mennyire hasonlít ez a térkép a Holdról készített fényképekhez ! Még azt is kivesz- 
szük. hogy a Szahara pusztáinak közepén magas hegyek emelkednek, amelyeknek 
alig van árnyéka, hisz a Nap magasan felettük jár, de délre tőlük, azért az árnyék 
észak felé nyúlik el.

Ezeket a nagy és állandó tüneményeket már mind ismerjük. Csak azok a las
san vagy gyorsabban mozgó örvénylések újak előttünk, amelyek a nagy atlanti
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forgatagból kiszakadva, végig nyomúlnak Európán s valahol a monzún határ
vidékein oszlanak el.

Első tekintetre kétfélét lehet megismerni. A mozgó örvénylések egyik neme 
az óramutató forgásával megegyező irányban forog. Ez lassan jár s mint feneketlen 
mély üreg tűnik fel a felhők között, lelátunk rajta a Föld felszinére. A másik sokkal 
gyorsabb, élénkebb tünemény, az óramutató forgásával ellenkezőleg forog és sűrű 
felhőtömegek mutatkoznak a helyén.

Az előbbit, amelyik az óramutatóval együtt forog, anticiklonnak, az utóbbit 
pedig ciklonnak nevezzük.

Véletlenül támadt örvénylések ezek, amelyeknek tökéletes hasonmását ott 
látni minden sebesebb folyóban.

Természetükre nézve azonban lényegesen különböznek egymástól.
Vegyük elő először a ciklont. Ebben az örvénylésben a szél úgy kering, amint 

azt a 39. ábrában látjuk, vagyis az óramutató forgásával ellenkezően. Ez a forgás

38. ábra A levegő örvénylő légáramlásai szellemszemekkel tekintve.
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39. ábra. A ciklon szelei lenn, a Föld felszínén és fenn a magasban.

rendesen igen sebes. Érvényesülnek reá nézve mindazok a mechanikai törvények, 
amelyek a többi szélre nézve. Érvényesül tehát különösen a Föld forgásának 
kitérítő hatása, másodszor pedig a centrifugális erő. Ha a levegő így forog, akkor 
úgy a centrifugális erő, mint pedig a kitérítés azon működik, hogy az örvénylés 
helyéről szétáramoljék a levegő. Csakugyan úgy is van. A ciklon közepén légritku- 
lás áll elő, aminek következménye a kicsiny légnyomás. Van azonban ebben a szét- 
áramlásban egy nagyon fontos komplikáció. Tudjuk, hogy a kitérítés fenn, 
a magasabb levegőrétegekben jóval erősebb, mint a Föld színének közelében. 
A centrifugális erő pedig a forgás sebességével nő. A magasban pedig a sebes
ség nagyobb mint a Föld felszínén, ennélfogva ottfenn a centrifugális törekvés 
is nagyobb lesz. Egyszóval tehát odafenn, a felhők felett sokkal erősebben 
széthúzódik a levegő mint a földszinten. Ez azonban zavart okoz, mert a felső, 
erősebb szétáramlás ennek következtében szívó hatással van az alsó, kevésbé 
szertefutó légrétegekre. Csendesebb vagy hevesebb felszállás ennek a következ
ménye, azt pedig már tudjuk, hogy a felfelé szálló légáramlásnak micsoda követ
kezményei vaynak : sűrű felhő, sűrű eső, zivatarok stb. Egyszóval csúnya idő.

Európa fölé valóban a ciklonok hozzák a legtöbb csúnya, esős, szeles időt, 
de persze ezek is akkor jelentkeznek legsűrűbben, amikor a nyugati szél erős. 
A ciklonnal járó időjárást a 40. ábra mutatja be kis térképen. Ha tőlünk északra 
vonúl el a ciklon közepe, akkor eleinte délkeleti, majd déli, aztán délnyugati 
és végre északnyugati szelet kapunk. A szél első fordulásával azonnal megje
lennek a cirrusfelhők, majd utána a zivataros, szélvészes felhőzet következik, 
amelyből szakad az eső.

Megemlítjük, hogy azelőtt a ciklonokat túlerős felmelegedés folytán kelet
kezett felszállásnak tartották, de a léghajósok bebizonyították, hogy némi távol
ságban a Föld felszínétől mindig hidegebb a ciklon magja mint a környező 
levegő. Nem lehet tehát, hogy a ciklonban a levegő magasabb hőmérséklete 
miatt emelkedjék fel.

f\KASÚÍ& nmim
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Ha a levegő az óramu
tató forgásával megegyező 
irányban kezd örvénylésbe 
jönni, akkor egészen más 
tünemények állnak elő. Most 
a centrifugális erő ellenkező 
irányban működik mint a 
földforgás kitérítő hatása.
Csakhogy ez az utóbbi az 
erősebb ! Az orv énylő levegő 
a mi féltekénkén jobbkéz 
felé igyekszik kitérni, tehát 
az ilyen anticiklonban a le
vegő összenyomódik az ör
vény közepe felé. Mivel a 
kitérítés jóval erősebb a ma
gasban fenn, mint lenn a felszínen, ennek, következtében a magasban erősebb 
az összetorlódás mint lenn a földfelszínen. A vége az lesz a dolognak, hogy 
az anticiklon közepén a levegő lassan alányomódik, a földszinten csendesen 
szétáramlik. Az összetorlódás miatt a levegő nyomása természetesen az anti
ciklonban nagyobb mint annak a környékén.

A leszálló levegő mindig kiszárad, azért az anticiklonnal mindig derült, 
száraz idő jár, amely télen kemény, száraz hideget, nyáron nagy szárazságot és 
meleget jelent.

Megjegyzem még, hogy azelőtt azt hitték, hogy az anticiklon nem más 
mint az erősen lehűlt levegő alászállása, amely alászállás közben forgásnak 
indul. A léghajósok azonban azt tapasztalták, hogy az anticiklon magja mele
gebb mint a környezet, így tehát épen fel kellene szállnia.

N N

4L ábra. Az anticiklon szelei lenn a Föld felszínén és fenn a magasban.

N
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Ez a kétféle örvénylés igen változatossá teszi Európa klímáját. Folyton 
jönnek, vonulnak át Európán és eloszlanak Ázsia pusztáin, vagy pedig észak, 
vagy dél felé szerteszélednek, nyáron pedig beleolvadnak az ázsiai monzún 
alacsony légnyomásába.

A mi meteorológiai intézeteink időjóslásai is legfőképpen a ciklonok és 
anticiklonok előrejelzéséből áll. Ha a távirati jelzések szerint ciklon tűnik fel

42. ábra. Az időjárás térképe 1905. okt. 31-én. Erős ciklon vonul cl Európa északi részei felett.
A szél irányát a nyilak, erősségét a nyílvesszőre húzott keresztvonalak száma jelzi.

az Atlanti óceánon s az Közép-Európa felé veszi útját, akkor bátran rossz időt 
jósolhatunk. Megtörténik azonban, hogy az ilyen ciklon útközben szerteoszlik, 
vagy kettéválik, az egyik fele északnak, a másik délnek húzódik el s a kettő 
közé éppen anticiklon ékelődik be s akkor a jóslat nem sikerült. Máskor a ciklon 
sarkon fordul és egészen más utat vesz, mint amelynek nekiindult. Termé
szetesen a jóslat ekkor sem sikerült.

A meteorológiai intézetek jelentéseiben rendesen kis térkép szokott közölve 
lenni, amely a légnyomás és a szelek eloszlását tünteti fel. Aki a jelentést látja, 
maga is kombinálhat a bekövetkezendő időjárás iránt (42. és 43. ábra).
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A légnyomás eloszlását ugyanis az úgynevezett izobár vonalakkal szokás 
feltüntetni. Ezek olyan vonalak, amelyek az egyenlő légnyomások helyeit 
kötik össze.

Természetesen csakis a kerekszámú légnyomások vonalait rajzoljuk fel, 
mert nagyon sűrű vonalaknak nem vennénk sok hasznát. Ha valahol maga
sabb a légnyomás mint a környéken, akkor természetesen ezt a helyet az

43. ábra. Az időjárás térképe 1905. december 3-án. Nagy kiterjedésű anticiklon van
Kelet-Európa felett.

izobár vonalak, egy vagy kettő, vagy több is, bekerítik s az izobár vonalak 
számozásán azonnal látjuk, hogy a bekerített hely magasabb nyomás alatt áll 
mint a környezete (43. ábra).

Ugyanígy bekerítik az izobár vonalak a környezetnél kisebb légnyomású 
helyeket is. Megint a számozás mutatja, hogy ott, a bekerített helyen kisebb 
a légnyomás a környezeténél (43. ábra). Az ilyen kis légnyomású foltokat, 
amelyek az időjárásra nézve igen nagy jelentőségűek, depresszióknak nevezzük. 
Tudjuk már, hogy az ilyen depresszió mindig ciklon, míg a nagy légnyomású 
hely mindig anticiklon.



104 I. rész. A levegő

Az aneroidról való időjóslásnak is ez az egyetlen értelme. A sűlyedő lég
nyomás rendesen ciklont jelez, tehát rossz, szeles, esős, hűvös időt, míg a légnyo
más emelkedése vagy a ciklon végét, vagy az anticiklon közeledését jelzi, aminek 
jó idő szokott a következménye lenni. Abból, hogy a légnyomás általában 
milyen nagy, semmi következtetést sem vonhatunk le. Azért az olyan aneroidok, 
amelyekre fel van írva, hogy »derült«, »változó«, »bornlt«, »eső«, »földrengés (!)«, 
az olyan aneroidok mindig a nép hiszékenységének kiaknázását célozva készültek. 
Nem kell erre semmit sem adni. Különösen téves dolog a földrengésről beszélni 
az aneroid alapján. Majd látni fogjuk, hogy mi köze a kettőnek egymáshoz.

A legegyszerűbb és legmegbízhatóbb következtetést az a tapasztalat nyújtja, 
hogy az aneroid emelkedik-e, vagy sűlyed. Erről pedig egyszerű rátekintéssel is 
meggyőződhetünk, ha van az aneroid üveglapján egy kézzel forgatható mutató, 
amit minden leolvasás alkalmával reá állítunk pontosan az igazi aneroid-mutató 
fölé. A következő leolvasáskor, vagy megtekintéskor aztán látni fogjuk, hogy 
elmozdult-e az aneroid mutatója s merre mozdult ? Ha a nagyobb számok felé 
mozdult, akkor növekedett a légnyomás, tehát némileg jó időre következtet
hetünk és fordítva. Mindig megjegyezzük azonban, hogy magából az aneroid 
emelkedéséből vagy sűlyedéséből egész biztosan következtetni nem lehet és 
nem is szabad. Ha nincs az aneroid üveglapján mutató, vagy elfelejtettük a 
másik fölé állítani stb., akkor is van módunk meggyőződni arról, hogy emel
kedik-e az aneroid, vagy sűlyed.*

Az aneroid belső szerkezete akármilyen finom, mégis van benne mindig 
elég tekintélyes súrlódás, aminek következtében a légnyomás változását nem 
követi a mutató azonnal, hanem először kis feszültség támad az egyes alkotó
részek között. Ha a feszültség elég nagy arra, hogy a súrlódást legyőzze, akkor 
aztán a mutató ugrik egyet a feszültségtől megkívánt irányban. Leolvasás 
előtt azért az aneroidot mindig gyengéden meg kell kopogtatnunk üveglapján, 
hogy a feszültség, a súrlódás ellenállása a rázkódás következtében kiegyen
lítődjék. Látni fogjuk, hogy a mutató egy kicsit ilyenkor mindig ugrik. Ha előre, 
a nagyobb számok felé ugrott, akkor emelkedőben van a légnyomás, Jia pedig 
visszafelé, az alacsonyabb számok felé szökkent, akkor sűlyedőben van a levegő 
nyomása, amit épen tudni akartunk.

Az aneroidhoz nagyon hasonló időjós a tyúkszem is. Bocsánatot kérünk, 
hogy ilyen igénytelen »műszert« is felemlítünk, de ez a nyomorult kis bőrkemé- 
nyedés úgy belejátszik az ember életébe, annyi keserves órának az okozója, 
hogy érdemes róla legalább is tudomást szerezni.

A tyúkszem bőrkeményedésében ugyanis sok levegő van, amely a lég
nyomás sülyedésekor kiterjed, felduzzasztja a kis kemény csőmért s persze nagy 
nyomást gyakorol az alatta levő, amúgy is már érzékeny szövetekre s a tyúk
szem fáj. Ha a légnyomás nő, akkor összesajtolódik a tyúkszem belsejében 
levő levegő s a kis göcs nyomása környezetére megcsappanik. Ezért lehet némileg 
következtetni belőle a rossz időre.

* Az aneroidot tartsuk állandóan vagy fekve, vagy függőlegesen felfüggesztve. Ha a 
függő aneroidot levesszük a falról és vízszintesre fordítjuk, látni fogjuk, hogy elmozdul a 
mutató. Azért csak az a jó leolvasás, amelyet mindig egyformán elhelyezett aneroidról nyerünk.
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Lehet, hogy az állatok is megérzik a légnyomás változását, ele valószínű, 
hogy inkább a levegő elektromos állapotának megváltozása izgatja őket. Ezen 
a téren azonban még nagyon, de nagyon hátra vagyunk.

Igen jó időjósok a felhők, közelebbi időváltozások bekövetkezésére 
nézve, de erről majd a jövő fejezetben.

I V. A forgó  szelek és a lo k á lis  szelek.

A ciklon és anticiklon méltóságteljes örvénylésein kívül megjelennek a 
levegőben jóval kisebb méretű, de annál hevesebb örvénylések, amelyeket 
forróégövi ciklonok, tornádók, forgószelek stb. nevezet alatt ismerünk.

Ezek már legnagyobbrészt csakugyan a levegő labilis állapotának a követ
kezményei. Az alsóbb levegőrétegek valami kéményszerű, keskeny nyilason át 
ömlenek fel a felső, sűrű levegőréteg fölé. Felfelé való örnlése közben a levegő 
sebes forgásba jő, épen úgy mint a víz a teknő kifolyó nyílása felett s ez a 
forgás olyan sebes, hogy szinte elképzelhetetlen hatásai vannak. Természetesen 
a forgás miatt erősen megritkul a levegő a forgó szél tengelyében, ott igen 
kicsinyre száll alá a légnyomás.

A legnagyobb közöttük a forróégövi ciklon, amely valószínűleg éppen 
olyan örvénylés, mint a mérsékelt égövi ciklon s a különböző irányú szelek 
találkozása vagy bizonytalan megoszlása folytán keletkezik. Keletkezésének oka 
azonban még nincs kellőleg megmagyarázva.

Annyi bizonyos, hogy az egyenlítő és a térítők között keletkeznek ezek 
a forgatagok. A vihar egész területe kissé elnyúlt, kör alakú, amelynek átmérője 
egy-két, de gyakrabban több száz kilométer. A legkisebb légnyomás a vihar 
területének középpontja körül van, egy kissé eltolva a haladás irányában. 
A középen, ahol szélcsend szokott lenni, ott van a »vihar szeme«, amelyben a 
levegő nyomása gyakran 700 mm. alá száll, sőt például az úgynevezett Falsepoint 
ciklon közepén 1885 szeptember 22-én 689'2 mm. volt a légnyomás.

Az egész tüneményt a zivatarokhoz hasonlóan, hatalmas kumulusz-felhők. 
ezek felett pedig a messze előrenyúló cirrus-lepel, a mi zivatarjaink ernyőinek 
hasonmása, kisérik. A felhőkből szakad az eső, de villámlás csak a forgó vihar 
peremén van, még pedig ugyancsak szaporán.

A szél a vihar peremétől a közepe felé gyorsan erősödik s a szeméhez 
közel már rettenetes arányokat ölt. A szél hatásaiból következtetve még 50 m. 
másodpercenkénti sebességek is lehetnek itt, aminek aztán már erős kőfal sem 
képes ellenállni. A szél mindig egy kicsit befelé tart az örvénylés közepe felé, 
hogy pótolja azt a levegőtömeget, amely a viharban nagy sebességgel felszáll.

Legjellemzőbb a ciklonok haladásiránya. A térítők és az egyenlítő között 
keletkeznek, s keletről nyugatra indulnak meg a passzátszéllel, de aztán lassan- 
kint északra kanyarodnak (a déli féltekén délre), a térítőnél már egészen északra, 
majd ezen túl északkeletnek fordulnak át, mintegy parabolikus pályán. Útközben 
folyton nő a szélességük, mígnem a mérsékelt égöv alatt egészen szétterülnek, 
elgyengülnek s csak nagy ritkán érnek a keleti kontinentális határra, ahol már 
minden pusztító hatásukat elvesztették.
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Nagyon érdekes, hogy nem is nagyon magas hegyek képesek egészen 
megakasztani haladásukban. Ezért a kontinensekre csak ritkán tévednek s ott 
nem igen tesznek kárt. A forróégövi ciklonok igazi hazája a tenger, azért főleg 
a hajók, meg a szigetek szenvednek tőlük.

Az Atlanti óceán északi medencéjében ismerjük ezeket a katasztrofális 
örvényléseket legjobban. Itt nevezték el őket ciklonoknak. Rendesen a Kis- 
Antillákon vagy Eszak-Amerika délkeleti partszegélyein fordulnak vissza, kelet 
felé s néha eljutnak egész Európáig is. A Kis-Antillák, s általában a nyugat
indiai szigetek klasszikus földjei a forgó szélviharoknak.

Tökéletesen hasonlóak ezekhez a Csendes óceán északi medencéjében 
keletkező tropikus forgószelek, csakhogy itt tájfunnak nevezik (tai-fung, khínai 
szó, annyit tesz, hogy nagy szél). Ezek a Csendes óceánról jönnek ki a Fiilöp- 
szigetek közé, majd a Délkhínai tengerre, s aztán a Liu-kiu-szigetek felé 
távoznak ismét ki a nyílt óceánra.

Az Indiai óceán északi medencéjében tudjuk, hogy a passzátszél helyett 
a monzún-szólrendszert találjuk. Télen a monzún iránya megegyezik a passzát
szél irányával s akkor az itt keletkező forgó szelek épen olyanok, mint az 
Atlanti vagy a Csendes óceán északi medencéjében. Nyáron azonban a monzún 
épen ellenkező irányú, mint a passzátszél, s akkor az örvények útiránya is 
fordított, t. i. eleinte észak-keletnek indulnak, aztán átfordulnak njmgat felé. 
Ezek szoktak a legveszedelmesebbek lenni.

Az Indiai óceán déli részén Mauritius-orkán nevezete alatt ismeretes ez 
a pusztító jelenség, a sokat háborgatott Mauritius-szigetről elnevezve. Végül a 
Csendes óceán déli részében a Hebridákon és a Szamoa-szigeteken szoktak 
nagyon pusztítani.

Legnagyobb pusztítást persze a szél okoz. Ha ez a hajót a nyílt tengeren 
megragadja, akkor viszi magával, s ha a hajó kiállja a rettentő hullámverést 
és az iszonyú szélnyomást, akkor nehány hatalmas vargabetű után vagy kilöki 
megint a vihar szélére, vagy pedig beleszorítja a vihar szemébe. No hisz ott 
van ám csak a hadd-cl-hadd ! A mindenfelől összetorlódó hullámok zsivajában 
őrült boszorkánytáncot jár a hajó s nincs egy annyi szél sem, hogy a vitorlákat 
megfeszítve, némi merevséget kölcsönözzön a dobálózó áldozatnak. Ha azonban 
nem veri a vihar a hajót valami zátonyok közé, úgy rendesen megmenekül, 
bár csúnyán megtépve és árbocaitól megfosztva. A hajó azonban feltétlenül 
tönkremegy, ha az ilyen orkán a parti zátonyokra kergeti.

A szigeteken és szárazföldeken több mindenféle tünemény összejátszik, 
hogy pusztítson. A szél összedönti a legerősebben épült házakat is, a tetőket 
felkapva, messze elhajítja s olyan bömbölést visz véghez, hogy miatta a pincébe 
menekült emberek nem hallják, hogy fejük felett összeomlott a ház. A rend
kívül alacsony légnyomás miatt, amely igen hirtelen áll be, a bezárt házak 
ajtói, ablakai felpattannak s rendesen ez az oka, hogy a tető olyan könnyen 
leválik, mintha szétrobbantották volna az egész házat. Ehhez szegődik a sűrű 
villámcsapás, amely a dühöngő szélvészben, az összeomlott romok közt óriási 
pusztulásnak lehet az oka, gyújtogatása miatt. A zápor pedig oly bőven ömlik, 
hogy minden patak kiárad, s amit el nem pusztított a szél, azt elvégzi a víz
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áradás. Végül pedig a legsúlyosabb katasztrófát azok az óriási hullámok s a 
tenger szokatlan feldagadása okozza. A rettentő szél óriási dagályhullám alak
jában hajtja neki a partoknak a tenger vizét s valósággal leöblíti róla a még 
irgalomból megmaradt embert, állatot és épületet. Ezek a vihardagályok pusz
títják el a legtöbb emberéletet.

Sokkal kisebbszerű, de szintén rettentő erejű tünemény a tornádó, amely 
Észak-Amerika középső részeit látogatja meg igen gyakran s szintén eszte
len pusztításokat visz 
véghez.

A tornádó akkor 
szokott keletkezni, ha 
Észak-Amerika felett 
nagyobb depresszió 
terül el, a Sziklás
hegység, az Alleghany 
és a nagy tavak vi
déke által bezárt terü
leten. Ilyenkor a nag}̂  
ciklon (ne tévesszük 
össze az előbbi, forró 
égövi ciklonokkal !) 
délkeleti negyedében 
igen könnyen állhat 
elő labilis egyensúly.
Fenn a magasban 
ebben a negyedben 
nyugatias vagy dél
nyugatias szél fúj, 
amely a messze észak 
hideg levegőjét hozza 
le, egy kis kerülővel.
Alul. a Föld felszínén 
azonban déli szél fúj 
s ez a mexikói öböl 
felől hoz nyomasztó 
forró levegőt a tor
nádó- járta vidékekre. 4 4 . ábra. Északamerikai tornádó. Fénykép után.
így aztán előállhat a
labilis egyensúly s az alsó meleg levegő kürtőszerű oszlopban folyik fel a 
sűrű, nehéz felső levegő fölé.

Rendkívül heves, nehány száz méter átmérőjű, örvénylő légmozgás ez, 
amely körülbelül a kumulusz-képződés nívójában keletkezik s onnan harapózik 
le a föld felszínére s ahol azt érinti, egy szempillantás alatt tönkretesz mindent.

Ijesztő sötét, gyorsan kavargó felhő jelenik meg az égen, amelyből jég
csapokhoz hasonló felhőnyulványok függenek alá. A lefüggő felhők egyike aztán
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nagyon elkezd lefelé növekedni, megvastagszik, majd megint kissé visszahúzódik, 
hogy annál gyorsabban fejlődjék ismét lefelé, amíg végre a Föld felszínéig ér. 
Abban a pillanatban tele van az egész nagy kémény falombbal, mindenféle 
tárggyal és különösen porral és homokkal. Mintha sortüzet adnának, olyant 
reccsenik, amint a Föld felszínéhez ér, s ott szilárd dolgokat kap útjában. 
Szilárd ! Mi elég szilárd ennek a forgatagnak, amelyben a szél sebessége 45 
métertől egész 50 méterig váltakozik másodpercenként, sőt vannak, akik 
450 méterre teszik itt a levegő sebességét. Ez már a puskagolyó sebessége, mi 
állhatna annak ellent ? Azon a legfeljebb nehány száz méternyi széles sávon, 
amelyen végigvonult, nem is marad épen semmi, hisz még a földet is feltúrja. 
Néha fel-felszakad az alsó vége a földről, mintha ugrana egyet, de aztán ismét 
recseg-ropog és mennydörög, amint megint földet ért. Máskor meg csak némi 
távolságban marad a Föld felszíne felett s lekapja a torony tetejét, a fák koro
nájának legfelsőbb gályáit, de egyéb pusztítást nem tesz. Amit letört vagy meg
ragadott, azt aztán viszi fel a magasba. Ember, állat, faház, lombos fa, amit 
tövestől kicsavart, kocsi lovakkal : az mindegy, viszi fel nehány száz méter 
magasságra s onnan szép csendesen visszaeregeti a földre : persze palacsintává 
lapul minden.

Rendkívül alacsonynak kell a légnyomásnak lennie a tornádó belsejében 
is, mert zárt palackok dugói kipattannak, ablak, ajtó, tető szerteszét robbanik 
s valószín ideg ez is elég már a szerencsétlennek, aki útjába kerül.

Es amellett a tornádó htjától jobbra és balra a falevél sem mozdul meg, 
Vagy az általános szél akadálytalanul fúj, mintha misem történt volna. A tor
nádó haladásának sebessége nem nagy, másodpercenként 10—30 métert tesz k i ; 
de ez is elég, hogy alig lehessen előle kitérni. Csak a vágtató ló, meg a gyorsvonat 
elég sebes, hogy kitérjen előle.

Hazánk területén, Horvátországban is volt tornádó 1896-ban, amely a 
novszkai vasútállomáson ment keresztül, teljesen felforgatott egy vonatot, az 
erdőben hosszú vonalon kidöntögette a fákat, mind szépen egymás mellé, hogy 
alig érti az ember, miképen okozhatott ilyen szörnyű pusztítást.

A tornádókhoz hasonló, de sokkal szelidebb tünemények a forgó szelek, 
amelyek felkapják a tenger vizét és víztölcsért építve nyargalnak hullámról 
hullámra, vagy pedig a port ragadják fel s »mintha füstokádó nagy 
kémény szaladna«, illannak tovább az avar pusztán. Különösen száraz, pusztai 
területeken képződnek ezek, ahol a talaj erős felmelegedése miatt a labilis 
egyensúly igen könnyen előállhat. De azonkívül itt talál a forgószél legtöbb 
porra is, amelyből »tornyot« rakhat.

A sivatagokon hatalmas ilyen forgatagokat lehet látni, különösen a sivatag 
orkánjának (számum, hoang-fung stb.) kitörése előtt. Az erre vonatkozó képek 
rendesen túlzottak (45. ábra), amint például a túloldali kép is erősen túlzott, bár 
a valóságban is elég rémületesnek látszanak ezek a zúgó, kavargó homokoszlo
pok, de nem nagyon veszedelmesek. Nagyon érdekes és fontos dolog azonban 
azt tudni róluk, hogy rengeteg mennyiségű port szállítanak fel a felhők 
régiójába s az ilyen porral telt felhők épen azok, amelyek olyan ijesztővé teszik 
ilyenkor a tájképet. A porfelhők azután messze elszállva, szállítják a port a
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45. ábra. Homokforgatagok az ázsiai pusztákon (A »Tour du Monde« képe után.)
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sivataggal határos területekre, ahol abból hatalmas képződmények épülnek 
fel, A szelekről való mondandóink befejezéséül felemlítünk nehány lokális 
szelet, amelyekről még nem volt szó.

A sirokkó (olaszosan scirocco) az Adrián, de meg az egész Földközi tengeren 
az esőt hozó déli, délkeleti vagy délnyugati szél, amely tele van nedvességgel, 
hatalmas felhőkkel s meleg esővel. Hosszantartó, nyomasztó meleget hoz ez 
a szél, átható nedvességgel, tehát épen ellenkezője a borának. Sirokkó idején 
erős a hullámzás az Adria északi partvidékein s azért ilyenkor sokkal kellemet
lenebb a hajózás mint a bora dühöngésekor.

Sirokkónak nevezik azonban azt a forró, poros, száraz szelet is, amely 
az afrikai partokról jő át Sicilia déli részeire. Tele van rengeteg porral s olyan 
sivatagi forróságot hoz át, hogy még éjfélkor is képes a hőmérőt 35°-ra fel
szöktetni. Minden hónapban előfordulhat ugyan, de leggyakoribb tavasszal s 
átlag évenként lü—12 sirokkóviharra lehet számítani. Természetesen erősen 
lehűlve, eljut ez a sirokkó az északibb vidékekre is és poresőt okoz országszerint 
tova. így pl. 1901 március 11-én volt ilyen hatalmas porhullás Közép-Európa 
felett. Esővel esett le mindenfelé, mint igen finom homok. Siciliában és Nápoly
ban vörös szine volt a pornak, mintha vér hullott volna alá, de felhúzódott a 
porhullás Észak-Olaszországba, innen valamennyi osztrák tartományba, azután 
Magyarországra, az egyik oldalon, Németországba a másikon s még Skandi
náviában is volt nyoma. Másfél nap alatt érkezett meg Siciliából Észak- 
Németországba, tehát óránként valami 25 kilométert tehetett. Az Olaszország
ban lehullott por mennyiségét 14 millió métermázsára teszik. A Magyarországon 
hullott por igen apró szemű homok volt, majdnem kizárólag kvarcszemekből.

Volt máskor is eféle poreső, véreső, sőt néha békák, sáskák potyognak, 
amit könnyen megérthetünk. A véreső egyszerűen veres sivatagi homokkal fes
tett víz. A békákat esetleg valami nyirkos, pocsolyás mélyedésből ragadhatja 
magával a forgószél, tudjuk, hogy néha az apró békák az ilyen helyeket millió- 
számra lepik el. A sáskák meg maguk is felhőnyi tömegekben szoktak vándo
rolni, s bizony könnyen megtörténhetik, hogy valami szélvész akaratukon kívül 
vándoroltatja őket fel a felhőbe s onnan veri le az eső, persze tönkrepusztítva 
valamennyit.

Ennek a porhozó sirokkónak az eredete valószínűleg valami sivatagi 
szélvész, amelyet számumnak szoktak nevezni. Ez a név csak az arabs eredetű 
sivataglakók nyelvén használatos. Már például az egiptomi fellah ezt is cham- 
zin-nak nevezi. A tudományos nyelv azonban a chamzint elkülöníti. Az arabok 
a forró, sivatagi, poros szélviharokat nevezik szimum vagy számum néven. 
A számum nemcsak azért veszedelmes, mert a homokot felkapva, azzal az állat 
és ember szemét is kiveri, hanem főleg azért, mert a felszíni homok hőmérsék
lete a sivatagon 70°-ra is felemelkedik, s ha ezt ragadja fel a szélvihar, úgy 
akkor a szél felmelegszik tőle 60°-ra is. Ez aztán már igazán perzselő hőség, 
amit alig állhat ki az ember hosszabb ideig. Némelyek azt állítják, hogy a 
homok ilyenkor elektromos, mások meg azt mesélik, hogy a homok mérges, 
amit a számum ragad magával. Nagyon valószínű azonban, hogy csak a homok 
jégesőszerű csapkodása és a rekkenő hőség az életveszélyesek. Mesélik, hogy
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eltemeti az embert és az állatot; alig hihető azonban, hogy élve, lehet, hogyha 
elvesztette eszméletét, de akkor sem valami fullasztóan vastag homokréteggel. 
De majd erről a sivatagok leírásakor érdekes dolgokat fogunk hallani.

Minden esetre borzalmas látvány a számum és az ázsiai pusztá
kon ismert ikertestvére, a hoang-fung vagy sárgaszél. Porforgatagok szokatlan 
mennyisége, forró szélfuvallatok előzik meg, míg végre feltűnik a látóhatár 
valamelyik részén az az eleinte fekete, majd vöröses-barna sötét felhő, amely 
lassankint beborítja a fél eget. Aztán látjuk a homokfelhők rettentő kavargását, 
szinte elsápad a természet; még nehány perc és kemenceforró levegő vesz körül

46. ábra. Viharfelhő.

bennünket, annyi porral, hogy egész sötét van. A szél ereje is szörnyű s az a 
pusztítás, amit a sivatag kövein és szikláin véghez visz, szinte nehezen érthető. 
Óriási erő ez, amelynek jelentőségét csak a legújabb időben ismerték fel.

A Szahara szelei közül felemlítjük még a chamzint és a harmattánt. A cham- 
zin is forró pusztai szél, amelyet az egiptomiak neveznek így, mert a tavaszi 
napéjegyenlőség utáni 50 nap alatt szokott leggyakrabban fújni. Erős déli szél 
ez, megtölti a levegőt porral, az ég homályos, vörösbarna lesz, a hőmérséklet 
még a városokban is 50° fölé emelkedik, a levegő nedvessége pedig leszáll 
12°/0-re is.

A karmelitán szintén forró, sivatagi szél, amely Afrika nyugati partjain 
Marokkótól Kamerunig érezhető. Különösen heves és száraz azonban Guinea 
partjain, ahol a rendesen nedves trópusos klímában kirívóan ellentétes időjárást
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okoz. A szél ugyan nappal rettenetes forró, de mivel száraz, mégis hűsít s mivel 
derült éjjelek járnak vele, az éjszakák mégis kellemesek. Csak a szokatlan száraz
ság igen kellemetlen ezen a nedvességhez szokott vidéken. Rendesen télen szokott 
uralkodni s valami téli monzún-féle lehet.

A leveche (olv. levécse) ikertestvére a siciliai sirokkónak, de Spanyolország 
déli partjain fúj. Épen úgy, mint az előbbi, roppant forróságával és szárazságával 
valósággal veszedelmes. Nem szokott váratlanul kitörni, hanem előjelei vannak. 
A látóhatáron piszkos, sárgás-barna felhőcsík jelenik meg, teljes szélcsend áh be, a 
tenger tükörsima. Egyes fuvalatokkal kezdődik, amelyek azonnal felismerhetők 
rekkenő forróságukról. Amikor aztán kitört, leírhatatlan az a perzselő pusztítás, 
amit különösen a növényvilágban elkövet.

A pusztákon dühöngő szelek közül fel kell említenem a buránt is, az ázsiai 
steppék, a Kaspi-vidék rémét, Szibiria legborzasztóbb szelét. Igaz, ezen a néven 
összefoglalnak, különösen a szibiriákok, minden heves szelet, de az igazi burán 
nagyon emlékeztet a sivatagok hirtelen támadó szélviharjaira. Meg lehet külön
böztetni téli és nyári buránokat. A nyári buránok épp oly forrók, porosak, mint a 
sivatag szélvészei, de ezeknél sokkal veszedelmesebbek a téli buránok. Ezek 
tulajdonképen hóviharok, amelyek minden szabadban való tartózkodást egy
szerűen lehetetlenné tesznek. A szomszédok nem juthatnak át egymáshoz. Nem 
esik a hó, bár rendesen borult az ég, hanem a földön elterülő, hideg poros havat 
hajtja az orkán, gyakran gyorsan egymásután következő forgószelek alakjában. 
Látni ilyenkor teljes lehetetlen, eltévedni igen könnyű. Csak pár lépést hagyja 
el az ember a házat s aztán jöjjön zavarba a követendő út tekintetében : 
menthetetlenül el van veszve. Többé nem talál vissza s minél tovább keres, annál 
távolabb jut a céljától, amíg a kimerültség és a kegyetlen hideg, teljesen nem 
végeznek vele. Különösen a szibíriai tundrákon rettenetesek, ahol mi sem aka
dályozza őrült nyargalásukban s a havat a homokbuckákhoz hasonló alakokba 
kergetik össze.

Re van a déloroszországi steppéken is ilyen kegyetlen hideg, néha 
—30°-os burán is, aminek aztán töménytelen ember- és állatélet esik áldozatul. 
Az állatok nem is dacolnak vele, hanem eszeveszett vágtatásban menekülnek 
arra, amerre a szél mintegy viszi őket, néha 100 kilométerre, amíg kimerülve 
össze nem roskadnak, vagy pedig valami szakadékba nem zuhannak, amilyen 
van a steppéken elég.

Majdnem ugyanilyen, szintén nagyon kemény hideg szélvész dühöng néha 
Észak-Amerikában. Ez a blizzard és norther. A blizzard inkább a délkeleti partvidé
keken, különösen New-York táján szokott dühöngeni. Rengeteg hóval szokott 
megrakodni s aztán eltemeti vele New-York utcáit. Sokszor egészen fennakad a 
közlekedés, sőt a szél rettentő ereje összetépi a táviró és távbeszélő hálózatot is. 
így pl. 1888 március 11. és 14. közt olyan óriási hóvihar volt, hogy Newr-Yorkból 
csak úgy tudtak az Egyesült Államok többi városaival érintkezni, hogy leadták a 
mondani valót a tenger alatt kábelen Londonba s innen küldték vissza a mon
dandókat más kábelen Amerika más városaiba.

A Mississippi síkságán ezt a goromba szelet norther-nek nevezik. A szélvihar 
kitörését igen szép tiszta, derült égen néhány gyorsan rohanó, sötét felhő jelzi,
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amelyből itt-ott esik az eső. Amikor az elszakadt felhőfoszlány a zenitre ér, kitör az 
elementáris erejű szélvész is. Jaj az utasnak, akit a fátlan pusztaságokon, a préri
ken talál ez a nyargaló fergeteg ! A levegő hőmérsékletét pár perc alatt leszállítja 
25°-kal is, felforgatja a kocsikat és megvadítja az állatokat. Szerencsére nem 
szokott soká tartani, amilyen gyorsan jött olyan gyorsan tovább is rohan, 
gyakran végig az egész Mississippi-völgyön, ki a Mexikói öbölre, onnan keresztül 
a Tehuantepeki isztmuszon kilódúl a Csendes óceánra.

Ilyenforma, rövid ideig tartó, zivataros szélroham a pampero is Dél-Amerika 
pampáin.

Egyszóval örvénylik, kavarog a légóceán, hihetetlen sebességű örvényei, 
óriási áramai, szünetlen keringő körfolyamatai osztják el a Földön a meleget, a 
nedvességet, a felhőt és esőt s ha szellemi szemekkel láthatnék mozgásait, elszédül
nénk az őrületes látványtól, amelyről a szomszéd bolygók lakóinak csak a felhők 
mozgásai nyújtanak bizonyos tájékozást. Ha a Marsról látják a mi felhőinket 
kavarogni, óriási tömegekben keletkezni és újra elmúlni, bizony kimondják a Mars 
legelső tudományos akadémiáján, hogy a Föld lakhatatlan, mert olyan forrongás, 
olyan infernális kavarodás van a felszínén, hogy ott szerves lények nem élhetnek. 
Hátha még azt az infernális kavarodást látnák, amit mi világtörténelemnek 
nevezünk ! . . .

E gy p orszem  utazása.

A Csinos kis ragyogó kvarc-szemecske volt. Ott pattant le valahol Timbuktu 
vidékén az egyik szikláról a Napsugár perzselő melegének következtében. Azonnal 
felkapta valami kis forgószél, jó magasra, ahonnan a csillogó kis porszem végig 
láthatott a napégette pusztaságon. A Fagibin sós-tó vakítófehér partjai terültek el 
nyugatra, keletre pedig a lapostetejű házakból álló város, amelyet alig ékesít egy
két sudár pálma. Köröskörül sárgás-barna az ég alja, csak fenn, a zeniten sötétlik 
az a fekete-kék ég, amelyről olyan özönnel omlik alá a fény és melegség.

I)e a kis porszemet gyorsan ragadja magával a szél, amely most, télen, dél
nyugat felé tart. Az emberek úgy hívják, hogy harmattan s ugyancsak félnek tőle, 
mert porszemek ugyan szépecskén szállingóznak forró szárnyain, de nedvesség 
nincs benne. Nemsokára feltűnt a Niger, amely itt némi bozót közt rohanva, sellő- 
kön, zuhogókon siet ki a pusztára. Ügy igyekszik, úgy törekszik, mintha azzal a 
felfuvalkodott gondolattal volna tele, hogy majd ő mindjárt elönti az egész 
Szaharát s életet varázsol a kietlen pusztaságra. Mintha valaki egy szál karddal 
a kezében menne országokat hódítani! Belátja, úgy látszik, maga a folyó is, mert 
veszedelmesen kezd fogyni a vize s mintha lemondana a hódító hadjáratról, 
hamar délre kanyarodik, vissza a nedvesebb területekre.

A porszemecske fenn a magasban hallgatta a folyó zúgását s tán le is szólt 
a vízcseppeknek : ne arra hé ! én már tudom, hogy milyen erős ott a napsugár, 
láttam már, hogy mint bánik el a vízcseppek millióival a kegyetlen szárazság !

De tovább ! Lassankint elmarad a sivatag, mind több és több zöld jelenik 
meg a Földön. Egész zöld mezők kezdik borítani a folyók partjait. Ilyent a por
szemecske még sohasem látott. De szép is az, mikor a zizegő homok helyett élénk
zöld fűszőnyeg takarja be a Földet ! A zöld fű között pálmacsoportok, majd egész

8A Világegyetem.
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pálmaerdők következnek, amelyeknek lombjai alatt csodálatos emberi lakások, 
kerek, meg négyszögletes kunyhók sötétlenek. Néhány homokos pászta után 
végleg elmarad a puszta s ahol a Niger első vizeit szedi össze, ott már sza
kadatlan őserdő mindenfelé. Gyorsan ment az utazás. Kora reggel, a legelső 
napsugár pattantotta le a kis homokszemet, délben már magasan fenn járt a 
sivatag egén s estére már az őserdők felett sötétedett reá az éjszaka. Tiszta, 
derült volt az éjjel, szikrázóan ragyogtak a csillagok, s olyan különösen zúgott 
a száraz, forró szélvihar a fák között. Ez egészen más hang mint a homok 
zizegése és sercegése !

Felséges illat szállt fel az erdőből, amely mind magasabb és magasabb, széles 
hátakat lepett el. Itt-ott tüzek csillogtak a sötét, alaktalan tömegek közt.

Reggelre sűrű lakosságú vidék felett repült át a kis csillogó porszem. Milyen 
gyorsan, milyen élénken mozognak itt ezek a ruhátlan fekete emberek ! Ezek is 
egészen mások mint amilyeneket Timbuktu mellett utoljára látott. Néhány 
nappal ezelőtt járt az ő sziklája táján egy eltévedt karaván. Alig vonszolták már 
fáradt, kiaszott testüket s most is rossz irányban mentek. Ügy szerette volna 
nekik mondani, hogy merre menjenek, ő hallotta már a röpke szellőtől, hogy merre 
van a város.

Rt bezzeg nem lehet eltévedni ! Annyi a falú, kunyhó, hogy már számlálni 
sem bírja őket.

Délután azután felcsillant a tenger. Mennyi víz ! Oh ha ezt úgy el lehetne 
osztani azon a rettentő sivatagon, milyen boldog élet fejlődhetnék ott is ki ! Vala
mivel pusztább lett megint a vidék, mielőtt a tenger fölé ért volna. Libérián, a 
szabad négerállamon szállt át. Az ország hadserege éppen nagy hadgyakorlatot 
tartott. A hadsereg 15.000 főből áll s azok közül 5000 a tábornok. Frakkjuk van, de 
nadrágjuk nincs. Ezt olyan különösnek találta a porszem !

Végre a tenger fölé ért estére. Nagyon félt, hogy ha megtalál gyöngülni a szél, 
amely őt szellemszárnyaira vette, lehull a tengerbe, annak mélységes fenekére 
s megint évmilliók múlnak el, amig ismét látni fog valamit a nagy világból. Hol 
lesz akkorra már a libériái hadsereg minden generálisa !

A harmattan, a forró pusztai lakó, csakugyan fáradni, gyengülni kezdett. 
Még hatalmas hullámokat kergetett a tengeren, de már a partok csak lassan tüne- 
deztek el. nem ment az utazás olyan expressz, mint tegnap. Végre elmaradtak a 
pálmakoszorús, mangrove-fás partok, csak halavány, leheletszerű kék csík jelezte 
még a látóhatárról. Isten veled Afrika ! látja-e még valaha a kis elröppent 
porszem ?

A szél sebessége csakugyan csökkent s a kis porszem lassan szállott alá. Már 
hallotta a hullámok bömbölését, már látta, hogy hány porszem-társa hullott bele 
az óceánba. Itt csakugyan olyan erős a porhullás, hogy gyakran a hajókat egészen 
ellepi a por. A mi kis porszemünket is majd hogy el nem érte ez a sors, de hisz 
akkor nem beszélném el az utazását. Olyan kicsike, olyan szögletes volt, hogy sok
kal lassabban hullott, mint társai, s amikor már sós volt a levegő, amikor már látta 
maga előtt meg-megnyilni a hullámhegyek között tátongó mélységeket s épen csak 
hogy el nem ütötte az egyik hullám tajtékzó taraja — akkor egy kissé megerősö
dött a szél s örvénylő mozgással kapta fel a porszemet egészen a felhőkig !
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Oh, ilyen felhőt is csak minden 10 évben ha egyszer látott. Mennyi van i t t ! 
A felhők közt egészen nedves lett a kis fényes kristályköntöske, megint oka volt 
félni, mert a reá tapadó viz mind nehezebbé és nehezebbé tette. Azonban a szél 
szemlátomást erősbödött s nyargalva rohantak a felhők délnyugat felé. A masszát 
szélbe került bele a kis porszem, amelynek nedves, meleg szárnyain most vígan 
szállt a felhők közt, magasan a zajgó tenger hullámai felett.

Alig egy-két napi utazás után az egyenlítő felett voltak. Ezt arról tudta meg 
a porszem, hogy éjjel egyszerre látta az északi sarkcsillagot is, meg a déli sarkvidék 
csillagait is. Ezt már tudta a porszemecske, mert ő tudós volt, de csodálatos-e ez, 
hisz annyi ideje hallgatott már !

Az egyenlítőn még keresztülreppentek, mert ilyenkor a Nappal együtt a szél
csendes zóna is az egyenlítő déli oldalán van. Már egész nyugatra tartott a szél, 
míg egyszer aztán a porszem azt vette észre, hogy nem rohannak már olyan sebe
sen, hanem csodálatosan kezdenek emelkedni. Valami 2000 m. magasan lehetett a 
porszem, szakadt körűié az eső. nem látott se eget, se földet, úgy félt, hogy valami 
goromba esőcsepp leüti abba a csúnya, sötét tengerbe ! De sikerült a felhők fölé 
emelkednie. Milyen hideg volt ott ! Ott is voltak apró kis kristályok a levegőben, 
de azok nem voltak homokszemek — pedig már megörült a társaságnak — hanem 
hópelyliek ! Ilyen hideget, ilyen fényes társaságot még sohasem látott a sivatag 
lakója. Aztán milyen különös volt a gömbölyded hátú, vakító fehéren gomolygó 
felhőtengerre alátekinteni !

S ime, ott a magasban amint fagyoskodott, elővette a honvágy ! Mennyivel 
szebb ott a napvilágos, ragyogó pusztákon ! No ha csak haza vágyik, mindjárt 
teljesül ez a kívánsága : az antipasszát sebesen ragadta magával vissza, Afrika felé, 
de fenn a fagyos magasságokban.

Alig telt el egy-két nap, csakugyan elmaradtak a felhők s szigetek tűntek 
fel, amelyek felett még nagy magasságban keltek át. Ezek voltak a Verdefoki szi
getek, amelyeket egészen ellep a zöld növényzet. Nemsokára egészen kelet felé for- 
dúltak, megcsendesedett a szél, s a porszemecske hanyatt-homlok zuhant alá, éppen 
amikor megpillantotta Afrika partjait. De nagy, havas hegyek, az Atlasz bércei 
látszottak itt s csak ezek mögött égett a napsugárban az izzó sivatag. Elment a 
kedve ismét visszaszállni oda, arra a pusztaságra, amikor megpillantotta a hegyek 
lábánál a városokat, művelt földeket, meg a tengeren a hajókat. Nem lehetett még 
tudni, hogy a tengerbe liullik-e, vagy nekiütközik-e a hegyeknek. A szél egészen 
megállt s a porszem most már csendesen lebegve szállt alá. Nem volt már hideg, 
egészen jól érezte magát s nagyon szerette volna még utazását folytatni.

Teljesült ez a kívánsága is, mert a sivatag megint segítségére jött. Egy forró 
lehelettel, mint leveche átrepítette őt Spanyolország fölé. Jaj de melegje lett ott az 
embereknek. No itt már látott olyasmiket, amikről még nem is álmodott : ágyúkat 
a Gibraltár fokán, amelyek bizonyossá tették előtte, hogy csakugyan olyan rosszak 
az emberek, mint ahogy azt egyszer egy félig agyongyötört, megszökött rabszolgá
tól hallotta, aki ott veszett szomjan épen az ő sziklájának a lábánál. Még most is 
ott fehérlenek a csontjai, jaj de jó, hogy nem látja, mindig szomorúság fogta el, ha 
rátekintett, mert a kősziklának is van szíve, csak az emberek közt vannak szív
telenek.

8*
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Aztán nagyszerű templomokat látott, s csodálkozva vette észre, hogy az 
emberek a templomból, ahol Allahnak imát rebegtek, egyenesen a bikaviadalra 
mennek, ahol egy szegény állatot addig bosszantanak, míg teljesen meg nem vadul 
s akkor aztán leölik. Szép kis mulatság ! örült, hogy nem keveredett össze azzal a 
ronda porral, amely az arénából felszállt, hanem megint puszta területekre érke
zett, a La Mancha puszták fölé, ahonnan Don Quijote vette az ő előnevét. Csodál
kozott azon is, hogy tovább északra, a csúnya, kopár területek kellő közepébe 
kinek jutott eszébe várost építeni! De a város tetszett neki, hisz még ilvcnt soha
sem látott. Ez volt Madrid, a spanyolok fővárosa.

Jó hideg volt ittfenn, de aztán még hidegebb lett, amikor a Pireneusokon 
kelt át. Csúnya hózivatar volt a hegyekben, a kis falvakat majdnem egészen bete
mette a hó. Milyen jó volna, ha ebből a sok hóból minden évben egy kevés oda az 
ő vidékére jutna. De tovább ! Franciaország felett egy örvenylésbe került bele, 
amely sebesen ragadta magával felhők, eső és hó között. Ha néha alátekintett, 
látta, hogy nagyon olvad lenn a Földön a hó s a folyókban megindult a jég. Sebes 
kanyargással szállt mind magasabbra, megint a felhők fölé s csak onnan tekintett 
le szép Magyarországra.

Egy darabig aztán fenn, a cirrus-felhők között északnak, majd keletnek tar
tott s Oroszország rengeteg síksága fölé ért. Hó lepett ott el mindent, de derült volt 
az ég, hanem ilyen hidegről még fogalma sem volt. Majd hogy össze nem roppant 
kis fényes testecskéje, annyira összeliúzodott a fagyban.

Pedig amint előrehaladt keletre, a hideg nőttön-nőtt. Az erdők, hólepte 
szántóföldek elmaradtak, az Ural csak távol északon sötétlett egy napig, aztán tel
jes pusztaság fölé került. Mélyen, mélyen alatta megint füves puszták, majd igazi 
homoksivatag, a Kizilkum következett. Itt a porszemecske csendesen kezdett 
alászállni. A szél sebes rohama megcsappant, pedig most jó lett volna magasban 
maradni, mert soha nem látott óriási bércek, a Pamir, a »világ teteje« következett. 
Ezt megint vastag hólepel takarta, csak fenn a platókon voltak hómentes terü
letek, ahol a pásztorok téli tanyájukat tartják. Ilyen magasra már nem jut fel a hó, 
itt van növényzet is, persze csak épen arra elég, hogy az állat éhen ne pusztuljon.

Kitalálja olvasónk, hogy a porszem ide a téli monzún felső áramaival került 
s itt már kezdett leszállni. Majd hogy bele nem ütközött az egyik hófedte szikla
csúcsba, de szerencsére ekkor már elkapta a téli monzún alsó légárama, amely itt 
még gyenge, de azért mégis fenn tudta tartani.

Nagyon lassan indúlt meg a visszavonulás Ázsia belsejéből, ki ismét a Turáni 
alföldre, majd a Kaspi tón keresztül ismét Oroszországba. Itt egy kissé erősebben 
indult meg a légáramlás, hatalmas burán dühöngött lenn a mezőkön, s nemsokára 
ismét feltűntek a Kárpátok.

Nos aztán az utazás többi részleteit röviden mondhatjuk el. Európa fölött 
majd erre, majd arra rángatták a ciklonok, tavaszszal megint belekerült a magas 
légáramlásokba, keresztülnyargalt egész Ázsián, látta a khínaiakat és japánokat, 
mert a nyári monzúnnal ismét a Eöld felszínének közelében utazott vissza a 
kontinens belsejébe.

Aztán körülutazta megint az egész Földet, míg végre ősszel ismét Európa fölé 
került s egyszer csak elkezdett a szél csendesedni és a porszem lassan szállt alá.
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Azt remélte, hogy Magyarországban fog a földre jutni, aminek nagyon 
örült volna, mert ez a legszebb ország, s azt látta, hogy az emberek itt igen 
sokat mulatnak, amiből arra következtetett, hogy nagyon boldogok lehetnek. 
Le is hullott a szép Alföldre.

A porszemecske azonban hamar belátta sarkalatos tévedését s bánatában 
egészen elhomályosodtak fényes lapjai.

V. FEJEZET.

A TÁJKÉP SZÍNEI.

A természetvizsgáló, különösen pedig a geográfus művészi érzék nélkül egy
szerű nomenklátor, vagy katalogizáló, száraz könyvmoly, aki betanulja minden 
pataknak, minden halomnak a nevét, de nem tudja azokat művészettel csoporto
sítani úgy, hogy a nevek rideg halmazán kívül valami egyéb is süljön ki belőle.

De az a festő, aki tudás nélkül festi a tájképeket, szintén nem művész, mert 
lehetetlenség egy gondolatot kifejezni tájképi elemekkel anélkül, hogy minden 
csinját-binját, minden szín és rajz változatát nem tudnék legalább főbb vonásaiban 
megokolni. A tájképfestő művésznek nagyon kell ismernie a természet törvényeit, 
de a geográfusnak is kell hogy művészi szeme legyen, különben hogyan tudná 
meglátni azokat a csekély módosulatokat, amelyek a tájképnek hangulatot, a tüne
ményeknek pedig lényeges tudományos jelentőséget kölcsönöznek. Ha a tájképfestő 
körültekint a vidéken, temérdek olyan dolgot lát meg, amit laikus nem vesz észre, 
pedig a tudósra nézve rendkívül fontos és jelentős dolgok, amelyeknek okát és 
körülményeit ismerni igen sok új természettörvény megállapítására vezethet.

Tekintsünk csak meg valamely tájképet külömböző hangulatok alkalmával. 
Ha ragyogón süt a Nap, derült az ég, lombosak a fák s a patak némán surran széles 
ágyában, visszatükrözve a derült ég minden kis színárnyalatát, egész más művészi 
érzelem keletkezik bennünk, mint ha komor felhők lepik az eget, szemetel az eső és 
egész sötétben rajzolódnak az égre a közeli partok vagy hegyek szilhuettjei s a 
kiforgatott levelű fák különösen borzolódnak a hideg szélben.

S az igazi művész nemcsak észreveszi a szín-vagy rajzváltozatokat, hanem 
meg is tudja adni azoknak az okát, s tudatosan rajzolja a vászonra s tudatosan 
adja meg a színt, amely gyorsan változik, sokkal gyorsabban, mint ahogy az ecset
tel követni lehet !

A legelső, a legszebb, a legtökéletesebb szín az ég kék színe, amely a legpaza- 
rabb s mégis legnehezebben utánozható háttér a napvilágos tájképek mögött. Ezt 
a kék színt kell először megmagyaráznunk, de aztán nem szabad csak a vászonra 
festeni, mert annyi módosulata van, hogy alig tudjuk a palettán kikeverni.

A Nap sugarai, tudjuk, hogy temérdek különböző rezgési! sugárból állanak. 
A hősugaraktól és kémiai sugaraktól eltekintve, a fénysugarak maguk is a durva 
vörös színtől a finom ibolyáig mindenféle rezgésű sugarakat tartalmaznak. A vörös 
fény annyira durva, hogy nem képes a molekulák szerkezetét szétbontani, s azért a
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fényképlemez érzéketlen a vörös sugarak iránt. A pirosképű gj^ermek a fényképen 
fekete négerporontynak látszik, a vörös ruha gyászpompának tűnik fel a foto
gráfián.

A kék és ibolyaszínű sugarak azonban olyan finom rezgésűek, hogy még az 
atomokban is megütköznek.

Ez az oka annak, hogy a Nap sugarait a levegő és a benne levő sok idegen 
anyag molekulái és atomjai szétszedik. A durva vörös, narancs, sárga és zöld suga
rakat áteresztik, azoknak a hullámai nagyobbak mint a levegő atomjai és mole
kulái s mint ahogy a cölöpsor nem tartja föl a cölöpöknél nagyobb hullámokat, úgy 
ezek a sugarak is akadály nélkül átjönnek a levegőn.

De a kék és ibolya sugarak megütköznek a levegő részecskéiben, azokról 
visszapattanva szerteszóródnak s az atmoszféráról kékes szín jut a szemünkbe, 
míg maga a Nap kissé sárgásnak tűnik fel, mert fehér sugaraiból a kékes színek 
éppen szerteszóródván, nem jöhetnek a szemünkbe.

Ha durva por vagy páraszemecskék vannak a levegőben, akkor azok még 
sok mindenféle egyéb sugarat is szerteszórnak s ilyenkor az ég fehéres-kék a kékhez 
vegyült sok egyéb szín miatt. Ha azonban a levegő egészen tiszta s nincsen benne 
semmi durva idegen anyag, akkor olyan mély, olyan sötétkék, hogy az ember a 
csillagokat keresi fényes nappal az égen. Magas hegyek tetejéről, száraz, pusztai 
klímán, szép, csendes, derült időben meg is lehet látni a fényesebb csillagokat még 
nappal is.

De hát milyen vastag is ez a levegőburok a Föld felett, hogy finom gáz
szemcséivel is el tudja takarni előlünk a csillagokat ?

Nagyon nehéz a levegő magasságát pontosan megállapítani, de nehéz még 
arról beszélni is, mert nem végződik a világtér felé éles határral, hanem fokozato
san ritkul felfelé s úgy oszlik el egy-két száz kilométer magasságban, hogy teljesen 
észrevehetetlen az eloszlása.

Az iijabb mérések szerint felhők nagyobb magasságban mint 50—70 kilo
méter nem képződnek már s azok a levegőrészletek, amelyek a lenyugodott Nap 
után az alkonjdény színeit verik szemünkbe, szintén nincsenek magasabban.

A 80-as évek végén azonban olyan felhőket figyeltek meg, amelyek még késő 
éjszaka is fényt kapnak a Naptól. Roppant magasan kell tehát lenniük s idegen- 
szerű fényük miatt elnevezték őket világító vagy gyöngyházfényű felhőknek. 
A Krakatoa vulkán kitöréséből származó por felhői voltak ezek. A port oly 
magasra felszórta a szétrobbant vulkán, hogy már ezek a részecskék nem vet
tek teljesen részt a Föld forgásában. Magasságukat Jesse Berlinben 83 kilométer
nek állapította meg. Itt, bár, nem vesznek már teljesen részt a Föld for
gásában, mégis a levegő tartotta fenn a porszemecskóket a magasban.

Van még más mód is, amivel tudomást szerezhetünk a levegő jelenlétéről 
nagy magasságokban. Figyeljük meg a meteorok vagy hullócsillagok kigyulladásá
nak magasságát. A meteor a levegőhöz való súrlódása miatt izzik fel és világít, 
azért abban a magasságban, ahol a meteor kigyullad, okvetetlenül kell levegőnek 
lennie. Nem könnyű azonban a meteorok magasságának a mérése s csakis azóta 
lehet megbízható, amióta fotografálni tudjuk őket. Az újabb mérések szerint 
aligha gyullad ki meteor 200 kilométernél magasabban. Igen ám ! Csakhogy
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mire kigyullad a meteor, jókora útat kellett megtennie a levegőben, amíg annyira 
felmelegedett, hogy világítani kezd !

A sarkfény magasságának meghatározása nem jó mód, mert nem tudjuk, 
hogy megjelenéséhez kell-e egyáltalában levegő ?

Egy szóval, annyi körülbelül bizonyos, hogy valami 100—200 kilo
méter magasságban még mindig elég sűrű a levegő ahhoz, hogy benne akadályra 
találjanak a gyorsan mozgó meteorok, de meteorologiai tünemények már maga
sabban 100 kilométernél nem fordulnak elő, sőt már ott is olyan ritka a levegő, 
hogy alig lehet hatása a Föld felszínén végbemenő változásokra, s nagyon elég, 
ha csak 50 kilométernyi vastag levegőréteget veszünk mindig figyelembe.

Ez is hatalmas magasság, ha meggondoljuk, hogy a legmagasabb hegy
csúcs, a Mount Everest sem éri el a 9 kilométert.

Ilyen hatalmas vastagságú gázréteg tehát az, ami a napsugarakat mintegy 
megszűri s csak a durvább fénysugarakat ereszti át, míg a finomabbakat részben 
szétszórja. De a levegőben levő idegen anyagok, a ködszemcsék és porszemecs- 
kék ebben a leghibásabbak. Ha ezeknek a száma igen megszaporodik, akkor a 
Nap sugaraiból csak kevés 
jő közvetlenül a Föld fel
színére, hanem legnagyobb 
része szétszóródik, s ha egé
szen sűrűn betöltik az eget, 
akár por, akár köd, akkor 
a Napot nem látjuk, hanem 
csak a szétszórt fény teszi 
világossá a nappalt.

Éjjel a holdfény is 
képes némileg megvilágítani 
a levegőt s szép holdvilág idején kékesnek látjuk az eget, különösen a Hold 
körül. Megjegyezzük azonban, hogy a Hold sokkal, de sokkal kevesebb fényt 
bocsát a Földre mint a Nap. Az egész eget be kellene borítani Holdakkal, 
hogy ugyanazt a fényt kapjuk, mint amit nappal élvezünk.

Az ég még nappal sem mindenütt egyforma kék, még ha teljesen derült is. 
Legkékebb fenn a fejünk felett, aztán lefelé mind fehérebb lesz, majd nappal 
a látóhatár körül egészen fehér. Este azonban, amikor a Nap már nyugovóban 
van, a keleti látóhatáron az ég a színeknek egész sorozatát tünteti fel. Legalul 
sötét, szürkés ibolyaszinű, feljebb sárgás, majd fehér, kis zöld lehellettel s aztán 
feljebb mind sötétebb és sötétebb kék.

A színeknek ez a sora onnan származik, hogy a napsugarak kénytelenek 
igen vastag levegőrétegen áthatolni, ha a Nappal szemben levő láthatár felett 
levő levegőt akarják megvilágítani. A 47. ábra mutatja ezt be. A szemlélő 
álljon Sz pontban, a Föld felszínén. Az ő látóhatárát a HE  vonal fejezheti ki. 
Ami efölött van, azt $z-ből lehet látni, ami alatta van, azt nem.

Legyen valahol messze a látóhatáron M  helyen egy levegőmolekula, 
amelynek a látszólagos színére vagyunk kiváncsiak. Ha a nap magasan áll, 
teszem fel olyan magasan, mint ahogy az I  irány mutatja, akkor az M  pontra

47. ábra. A fénysugár különböző hosszúságú utakat tesz 
meg a levegőben a Nap magassága szerint.
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is ilyen irányból jő a napsugár, s amint látjuk, az a levegőn át csak az rövid 
utat teszi meg.

Ha azonban a nap már alacsonyan áll, mint ahogy a I I  irány mutatja, 
akkor az M  pontra is ebből az irányból jő a fénysugár s látjuk, hogy milyen 
hosszú útat tesz meg a levegőben.

Ebben az esetben tehát M  pontra már olyan fénysugár esik, amely igen 
hosszú utat tett meg a levegőben, tehát kékes sziliéitől teljesen meg van fosztva 
s csak vöröses, valamivel feljebb meg már vöröses és sárgás sugarai jutnak.

Ha megfigyeljük a Napot, amikor nyugovóra tér, akkor eleinte arany
sárgának, majd, ha a levegőben sok a por és páragömböcske, vérpirosnak látjuk. 
Ennek is csak az az oka, ami az előbbi tüneménynek, t. i., hogy a lenyugvó 
Nap sugarai mind hosszabb és hosszabb útat tesznek meg a levegőben s lassan- 
kint mind kifogynak a finomabb rezgési! sugarak s csak a hosszú hullámú vörös 
sugarak jutnak el a szemünkbe. Amikor aztán a Nap a látóhatár alá sűlyedt, 
akkor a keleti égen feltűnik a Eöld árnyéka, mint sötét homály, amely persze 
azt a sűrű, poros, ködös levegőt jelenti, amelyre már egyáltalában nem jut
nak el napsugarak.

Napnyugtával a nyugati égen kezd aztán egy pompás tünemény kifej
lődni, az alkonypirkadás vagy alkonyfény gyönyörű jelensége, amely a termé
szet művészi kezének legpompásabb alkotása.

Abban a pillanatban, amikor a Nap eltűnt a látóhatár vonala alatt, az ég 
igen fényes, világos, sokkal fényesebb mint a nappali, derült kék ég. Ennek 
is igen érdekes oka van.

Amíg a Nap az égen van, addig mi a levegőben lebegő porszemecskéknek 
az árnyékos oldalát látjuk s csak a porszemecskéken szétszóródott kékes fény 
világít némileg. Az átlátszó ködszemcsék már mint kis átlátszó, ragyogó 
golyócskák kifényesítik az eget. A Nap közelében levő fehér, vékony felhők 
csakugyan nagyon fényesek.

De ha a Nap már a látóhatár alatt van, akkor a porszemecskéknek azt az 
oldalát látjuk, amelyről igen lapos, tehát tökéletes tükrözéssel verődnek vissza 
a napsugarak. Ez a nagy fényesség azonban csak rövid ideig tart, csakhamar 
bíboros fény váltja fel, amelj7’ nagy területen ömlik szét a lenyugvó Nap helyén. 
Ilyenkor a porszemecskék is azt a vörös fényt szórják a szemünkbe, amelyet 
mi láttunk az elbúcsúzó Napon az utolsó pillanatokban felragyogni. Sőt ez a 
bíbor Nap a felhőket is hasonló fénnyel világítja meg s előáll az a remek lát
vány, amelyben annyiszor gyönyörködhetünk szeles napokon, vagy akkor, ha 
fenn a magasabb légrétegekben erős szél és emiatt sok finom por van.

Ugyanez a fény világítja meg a vörös alkonyégről a magas, havas csúcso
kat, s von reájuk olyan tündéri fényt, amelynek párját alig találhatjuk. Ez az 
»AJpenglühn« csodás tüneménye, a havasok egyik legszebb látványa. Annál 
feltűnőbb szokott lenni a tünemény, mert ilyenkor már a völgyekben az est
homály kékes szürkesége ült el.

Lassankint eltűnik a havasokról az alkonypir, elszürkülnek a felhők is, 
csak a látóhatár felett látszik még egy fényes csík, amely a letűnt Nap helyét 
jelzi. Aztán jő a második bíborözön, de már csak a nyugati égen. Sötét, meggy-
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vörös, tompa fény ömlik el ilyenkor az alkonyégen : a messze elvonult igazi 
alkonypirkadás gyenge visszfénye, amelyet csak a beállt sötétség miatt veszünk 
észre, mert fénye már nagyon kevés. Aztán eloszlik, elhomályosul ez is és beáll 
a teljes éjszaka.

Különösen pompás alkonypirkadásokat okozott a Krakatoa kitörése 
1883-ban, amikor annyi finom por került a levegőbe, különösen annak magasabb 
rétegeibe, hogy az alkonypirkadás minden este csodálatos intenzitással tűnt fel.

Ugyanezek a tünemények, természetesen fordított sorrendben, jelent
keznek a hajnalpirkadáskor, csakhogy ezt már bizonyosan kevesebb alkalma 
volt olvasóinknak észlelni, különösen ha városi lakosok. Pedig gyönyörű 
szép szokott ez is lenni s mivel az éjjel sötétje után szemünk sokkal érzékenyebb, 
a folyton fokozódó erősségű fényességeket sokkal jobban meg tudjuk figyelni.

Ahol az a vérpiros felhő ragyog az égen, onnan már a léghajós látná a 
Napot, mint vérvörös korongot. Elsápad aztán a felhő, de feltűnik nekünk a 
Nap vörös korongja s akkor már annyira bevilágítja az atmoszféra felsőbb 
rétegeit, hogy mindenféle alkonyati vagy hajnali fénytünemény elenyészik.

Az égre gyönyörű változatosságot hoznak a felhők.
Vagy nem gyönyörű látvány-e egy hatalmas kumulusz-felliő hófehér, 

fényes háta, amely szemlátomást torlódik, emelkedik, mintha az egekbe akarná 
nyújtani vakító fehér halmait. Milyen finoman meg lehet rajta különböztetni 
az önárnyékot, meg a vetett árnyékot, amellyel ólomszürkére árnyalja a 
mögötte duzzadó alacsonyabb halmazt.

Azután kifejlődik felettük a felhők koronája, a pompás zivatarernyő, 
amelynek finom, rendkívül kecses, szálagos szerkezete lehetetlen hogy el ne 
ragadja a művészet iránt fogékony lelkeket.

Ha napnyugta felé a keleti égen kumuluszok halmozódnak, megfigyelheti ük 
azokon is az »Alpenglühn« tüneményét, még mikor a Nap a látóhatár felett van. 
Azok a távoli kumuluszok már rózsás fényben úsznak, bár csak halványan, mert 
a nappali ég fényessége még nagyon elhomályosítja a gyengéd pírt. Ha köze
lebb vannak kumuluszok, azokon látnok az igazi »Alpenglühn« izzó fényét, de 
olyankor rendesen már csak a felhő árnyékos alsó lapját látjuk, míg a göm- 
bölyded domborodások felül vannak, fenn a magasban.

Igen szépek az alkonyati égen sötét ecsetvonások gyanánt feltűnő strátus- 
felliők meg a finom, pehelyszerű, gyönyörűen kialakult cirrusok is, de alig 
szebb egyik is a bárányfelhőknél, amelyek szabályos sorokban pompás leplet 
vonnak az égre (48. ábra). Ezeket majd kumulo-strátusoknak, majd alto- 
kumuluszoknak nevezik. Rendesen kisebbszerű felhőképződmények, amelyeknek 
különös érdekességet kölcsönöz hullámszerű, szabályos elhelyezkedésük.

A szabályos elhelyezkedés különös tüneménynek a következménye. Ha két 
folyékony vagy légnemű anyag egymás felett különböző irányú vagy sebes
ségű mozgással halad el, akkor ezek az érintkező felületen hullámzó mozgásba 
jönnek. így pl. ha levegő mozog a víz vagy homok felett, hullámzik a víz s 
fodrok keletkeznek a homokban. Ha két levegőréteg egymás felett különböző 
irányban, vagy különböző sebességgel mozog, akkor az érintkezés felülete 
itt szintén hullámzásba jön. A hullámok azonban nagyok, több kilométer
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48. ábra. Bárányfelhők (alto-kumuluszfelhők).

hosszúak is lehetnek. A hullámzó levegőben a légtömegek majd emelkednek, 
majd sűlyednek. Az emelkedés helyén esetleg felhő csapódik ki, amelyet a levegő, 
a hullám másik lejtőjén leszállva, ismét elnyel. így tehát a levegő hullámait 
tüntetik fel ezek a szabályosan elhelyezett felhők, azért hullámfelhőknek is 
szokták őket nevezni.

A legszebb tájképi jellemvonások közé tartoznak a nehéz, alacsonyan 
járó, sötét fracto-kumuluszfelhők, amelyek szeles, esős időben szoktak gyorsan 
nyargalni s legszebbek akkor, amikor már az eső elmúlt s a tiszta levegőben 
heves szél kergeti ezeket a nehéz, alacsonyan járó, nagy vonásokkal, nagy
szerű árnyéklapokkal ékeskedő felhőket. Szeretik is őket a festők, de csak 
ritkán tudják eltalálni azokat az üde neutráliskék szilieket, amelyekkel a 
horizon felett felragyogó derült ég fényétől annyira elütnek.

Pompás látvány az, amikor a Nap nyugovóra hajolva, rongyos felhők 
mögött tűnik el s a felhők nyílásain hatalmas küllőket lövell ki, mintha a 
legendák idejének valami látománya volna (49. ábra).

A párás, poros levegőt világítja meg a napsugár az ilyen helyeken, ahol 
a felhők nyílásain keresztülszökik, mint ahogy megvilágítja a kis résen sötét 
szobába beeresztett napsugár a szoba levegőjének porát.

Nagyon érdekes az, hogy ha a nyugati égen ilyen szép tüneményt látunk, 
akkor kelet felé fordulva, ott sötét sugarakból látunk hasonló tüneményt. 
Mintha ott is egy halavány Nap nyugodott volna le a látóhatár alá. Azt 
mondják, hogy ezt a tüneményt különösen a dalmát partokon lehet szépen látni.
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A tünemény magyarázata a következő : Az igazi Napból kiindulni látszó 
sugárkévék a valóságban párhuzamosak, csak mi látjuk azokat a perspektíva 
miatt egy pontból szétsugárzani. Ügy, mint ahogy a vasúti sínek és a telegráf- 
drótok is egy pontban látszanak összefutni a perspektíva miatt. Hisz a Nap 
olyan messze van a Földtől, hogy az onnan jövő sugarak egészen párhuzamo
saknak vehetők, semmiféle méréssel sem lehetne kimutatni a párhuzamosságtól 
való eltérést, annál is inkább, mert a Nap nagyobb mint a Föld !

Ezek a párhuzamos sugárkévék tehát keresztülmennek a fejünk felett is, 
keresztül az egész légkörön, ami látóhatárunk síkja felett van s aztán a keleti 
szélén elhagyják a légkört. Erre kelet felé is látjuk tehát őket összefutni egy 
pontban, amely azonban most a látóhatár alatt látszik lenni, mert az igazi 
Nap még a látóhatár felett van.

Sajátságos dolog tehát, hogy mi a párhuzamos vonalakat tulajdonképen 
két irányban látjuk egymást metszeni. Már pedig nem lehetnek egyenes vonalak 
azok, amelyek egymást két helyen metszik. Mi, emberi szemünkkel nem tudjuk 
egyszerre átlátni mind a két metszéshelyet, azért nem tűnik fel soha az egyenes 
görbének. De miképen lát a légy, amelynek szeme egyszerre áttekinti az egész 
látóhatárt ? Igen érdekes volna, ha a légyszem idegeinek helyére fényképlemezt 
tudnának erősíteni, amely megörökítené nekünk ezt a látványt.

Aki látta Ligeti képeit, bizonyosan elragadtatással szemlélte azt a pompás 
távlatot, amit Ligeti ecsetje a színekkel tudott kihozni. A hegyek az ő képein

49. ábra. Kiillős sugarak a lenyugvó Nap körül. Claude Lorrain festménye után.
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olyan csodálatosan messze vannak s oly bámulatosan leste el a természettől 
azt ami legszebb, t. i. a levegőnek közrejátszását a tájképek színeinek elő- 
varázslásában.

Csakugyan, lia jól megfigyeljük, a közeli hegyek sötétzöldeknek, esetleg 
sárguló lombokkal vöröses, sárgás-zöldeknek látszanak, de minél messzebb van 
a hegy, annál inkább vész ki belőle a sárga szín és egyedül a kék marad meg, 
majd ha még a lenyugvó Nap vörös sugarai is közrejátszanak, akkor az ibolyás 
színek lelielletfinomságú árnyalatai jelzik a hegyek kedves szilliuettjeit. Tiszta 
levegőben a távoli hegyeken is felismerjük a lombok zöldjét, de amint egy kicsit 
homályos a levegő, azonnal tiszta indigó vagy ibolyáskék a távoli hegyek 
szine. Semmi egyéb ez a tünemény, mint a levegő legsűrűbb, alsó rétegeinek 
a közbeavatkozása. Ez a kék színű levegő eltakarja az amúgy is gyenge fényű 
zöldes színeket s csakis kéket juttat a szemünkbe, valósággal mintha kékes 
fátyol lebegne a távol zúgó erdők előtt.

A szép szabású, de csúnya színű női arc nagyon jól fest sűrű fátyol 
mögött, mert a fátyol eltakarja az arc kellemetlen színeit, de látni engedi a 
kedves rajzolatot, s ugyancsak kellemetlenül csalódunk, ha »fellebentjük a 
fátyolt«.

Ilyen fátyol a levegő is a távoli hegyek rajza előtt s ennek köszönhetik 
bűvös, lehelletszerű kékes, ibolyás színüket. Minél távolabb van valami, annál 
halványabb a színe s a messze távolban már a fényképezőgép sem érzi meg 
a különbséget s csak egy kicsit hibázzuk el az expozíciót, nem lehet meglátni a 
fényképen az igen messze emelkedő hegyek árnyképeit.

Gyönyörűen érvényesítette ezt a törvényt Markó a képein. Az előtér
ben minden ki van dolgozva, majdnem a falevelekig, a középtéren már 
sokkal halványabban, csak a legfőbb formák látszanak s a ragyogó messze
ségben az ég összefolyik a Földdel, a levegő »fátyola« eltakar mindent.

A szürke szikla természetesen előbb ölti fel a kékes és ibolyás szineket 
a légfátyol hatására, míg a zöld lombokról nehezebb eltakarni a sárga felé hajló 
zöld színt. Legszebb a kép olyankor, amikor a Nap már lenyugszik s a hegyek 
a Nap felé vannak. Pompás bíboros homály fátyolozza el ilyenkor a távoli 
hegyeket, az egész tájképen a Nap felé valami végtelenül finom és végtelenül 
bájos lazurszín terül el, amit alig lehet visszaadni ecsettel.

Aki tó mellett töltötte ifjúságának legszebb idejét, annak nem is tájkép, 
amelyben nincsen víz. A folyó is szép, de igazi tájképi színpompával csak a tó 
vagy a tenger szolgál. Ah ! hogy hiányzik nekem mindenütt a Balaton ! Szép 
a Kárpátok bérceinek hatalmas panorámája, még szebb az Alpok havas 
csúcsaival koronázott svájci tájkép, de még szebb az Alföld végtelen rónasága 
s az is mind semmi-semmi a Balatonhoz képest. Aki felsétál a Balaton-Füred 
vidéki heg} êk tetejére s csendes alkonyattal végigtekint a tavon, az olyan vég- 
hetetlenül nyugalmas, bájos kép szemléletébe merülhet el, amelyhez hasonló 
talán nincs az egész földkerekségén. A gyér cserjével benőtt pusztaszőlők alatt 
a hegylejtőn pincék, apró kis szőlőkertek, gyümölcsösök, a hegy lábánál az 
országút, amelyről jól felhallani a munkából hazatérő üres szekerek zörgését, 
azon túl aztán a partig villák, pincék, gyümölcsösök, szántóföldek és szőlők
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váltakoznak. Az arácsi patak völgyében szép, haragos zöld rétek közepén egy- 
egy nagy vadkörte, amott néhány jegenyefa, de a kanyargó patak útját mind
végig füzesek jelzik. Az arácsi szeretetház magas tetői majd elvesznek a lombok 
között, a fain csak igen sötét nádtetőivel s összegubbaszkodott, piros tetejű 
tornyával válik ki a környezet zöldjéből.

Szabályos, éles vonalak különítik el a füredi régi parkot, amely körül
öleli a díszes villák és épületek sorát, a langy szellő néha-néha elkapja a tér
zene hangját s felhallik ide is, a Tamás-hegy magányába. A füredi partról 
hosszú híd nyúlik be a vízbe a szép fürdőházhoz, a másik híd mellett épen 
most köt ki a »Baross«, felhallani a hajó kerekeinek dobogását.

Aztán következik a hatalmas tó ! Csendes, alig van rajta egy-két fuvallat, 
amely megborzolja vizét, legnagyobbrészt nyugodtan tükrözi vissza az alsó 
égbolt ibolyás, rózsás homályát. A túlsó partok még elég jól láthatók, ide fehérük 
a siófoki két nagy vendéglő, meg a lóversenytér tribünjének teteje, látni a 
zamárdii templomot, de aztán eltakarja a túlsó partot a tihanyi félsziget, amely
nek már az árnyékos oldala van felénk fordulva s nem látunk rajta semmi 
részletet, csak kékes árnykép gyanánt válik le a szürkés háttérről. Egyedül 
a nagy templom falát világítja meg a Nap, az csillog ide, éppen az a fal, amelyik 
azt a híres visszhangot veri vissza. (L. melléklet.)

Tihany előtt csendes a tó, úgy hogy a kolostor és templom körvonalai 
szépen, zavartalanul tükröződnek. Odébb, keletre a félsziget tükörképére élénk 
kék csík húzódik reá, kettémetszve az egész árnyképet. A nyílt tó felszínén 
pedig élénk, kékes foltok vannak, amelyeket fényes fehér gyűrű vesz körül s 
ezen kívül vöröses a tó, olyan mint az ég alja.

Ennek az érdekes tarkaságnak az az oka, hogy a tó felületén nem min
denütt egyforma erős a szél. Ahol a szellő sebessége másodpercenként 30 centi
méternél nagyobb, ott a szél felkavarja, fodrokba kergeti a vizet. Az ilyen 
helyek a kék foltok. A kis hullámlapocskák mint ferde tükörlapok visszaverik 
szemünkbe a magas égrészletek szép kék színét.

Ahol a szél nem borzolja a vizet, ott az egészen síma, s mint vízszintesen 
fekvő tükör az ég aljának rózsás, ibolyás homályát tükrözi szemünkbe. A két 
különböző színű foltot mindenütt fényes fehér csík választja el. Ez az a 
terület, ahol a víz még nem igazán hullámzik, csak fel van borzolva s az úgy
nevezett kapilláris hullámok vonnak reá moirée-szerű redőket. Ezeknek a hullám
szerű redőknek meghatározott lejtőcskéi vannak, amelyekről az ég fehér színű 
alsóbb része tükrözik vissza.

A kép folyton változik. A foltok megjelennek meg megint eltűnnek, 
majd a kék folt, majd a vöröses folt több. A kikötött hajó nyomán hosszú 
kék csík m aradt; ott a hajó félretolta a víz színéről azt a finom, organikus 
hártyát, amely a szél munkáját akadályozza. A víz felszínén ugyanis a tó 
vizében élő milliárd élőlény életműködéséből finom, zsíros réteg képződik, 
amely azonban oly véghetetlen vékony, hogy semmiféle kémiai analízissel sem 
lehet kimutatni. Ha csendes a tó, akkor ellepi ez a hártya a víz felszínét s a 
szél nem igen tudja miatta a vízfelszínt felborzolni, csak akkor, ha már bizo
nyos sebességre szert tett. A hajó azonban ezt a vékony hártyát eltolta s ennek
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következtében a víz ott könnyen felborzolódik a legkisebb szél hatására is. 
Egyébként meg kell jegyeznünk, hogy ez a kérdés még homályos.

Mennyivel más a tó képe, ha az erős hullámzásban van ! Ha derült éggel 
erősen hullámzik, akkor a nagy hullámok ferde lejtői a magas égbolt kék 
színét tükrözik s a tó színe élénk, különösen ha a Nap a nézés irányától 
oldalt, keleten vagy nyugaton van. Ha a Nap közel van az égnek ahhoz a 
részéhez, amely épen a hullámlejtőkről szemünkbe tükrözik, akkor meglehetős 
fényes, fehér színt mutat a tó, mert a Nap körül nagyon fehér az ég színe. 
Ugyanilyen színtelen, fehéres a hullámzó tó akkor is, ha fehér, vagy általában 
világos felhők vannak felette.

Csodálatos tünemény áll elő akkor, ha a tó fölött sötét, zivataros felhők 
tornyosulnak. Ilyenkor a legszebb smaragdzöld színt ölti fel, amely szinte félel
mesen világos a tajtékzó hullámok fehér habjától. Mintha foszforos fénnyel 
világítana a tó, ellentétben a felette gomolygó tintafekete felhőkkel.

Ez a zöld szín a tó vizének saját színe. Ha valaki nyitott szemmel tud 
a víz alatt lenni, az tündéri zöldes fénvözönt lát maga körül. De elég, ha a 
fürdőkabin sötét árnyékában nézzük a vizet. Olyan az, mint a pezsgős üveg 
zöld színe, vagy ha a Nap épen bele süt a fürdőkabin padlója alatt a vízbe, 
akkor egészen smaragd- vagy fűzöld. Legszebben lehet ezt a jégen látni. Ha a 
tiszta jégre sátort állítunk, amelynek nincsen padlója, akkor a sátorba fény 
csak a vizen és jégen keresztül jöhet. Meglepetéssel szemléljük azt a pompás, fosz- 
foreszkáló zöld színt, amely a tó mélyéből jő hozzánk.

Ha zivatarfelhők vannak a hullámzó tó felett, akkor a hullámok felszíne 
nem tükrözhet vissza semmi fényt s az jut szemünkbe, ami a vízben szét
szóródva, újra kijő a szemünkbe. A hátunk mögött még ilyenkor derült az. vagy 
világos, és ez bele világít a tóba, megvilágítja a tóvíz belsejét s onnan jő ismét 
vissza a szétszórt zöldes fény.

Kis hegyi tavak mély, tiszta vize nyugodt időben is ilyen zöld színt 
mutat, ha magasról nézünk bele. A víz felszíne átlátszó tükör, amely csak 
akkor tükrözik, ha a fénysugarak nem nagyon meredeken esnek reá. Nagyon 
meredek fénysugaraknak csak igen kis része verődik vissza, nagyobi) része 
belehatol a tó vizébe. A nagyon ferdén jövő sugaraknak viszont csak nagyon 
kis része hatol be a tó vizébe, míg a legnagyobb része visszaverődik. Hegyi 
tavakra gyakran tekinthetünk le magasról, valami meredek szikláról, s ilyenkor 
az égnek magas részeit kellene benne tükrözni látnunk. A magas égrészletekről 
azonban igen meredeken érik a fénysugarak a tóvíz színét s azért inkább bele
hatolnak, mint visszaverődnek róla. A belehatoló fénysugár aztán megvilágítja 
a tóvíz belsejét, ott szétszóródik s mint zöldes fény jut a szemünkbe.

Szálljunk le a magas szikláról a tó partjára s látni fogjuk, hogy az a 
partokat tükrözi, meg az ég alacsonyabb részeit s azért eltűnt a szép zöld szín 
s helyette a partok színei, vagy az ég fehéres kékje csillog a tavon.

Igen jó tanulmányt nyújt erre a célra az 50. ábra, amely a Csorbái tó képét 
mutatja a déli partról. A tó felszíne fodros, de elül és különösen a kép jobb 
oldalán a kullámocskák sírnák, laposak, azért minden oldalukról a parti fenyve
sek sötét zöldje, vagy az épületek tükröznek rajtuk. A kép jobb oldalán az a nagy
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sötétség a felette levő sűrű fenyvesnek a tükörképe. Csak itt-ott, ahol egy kicsit 
meredekebbre fordult a hullámlejtő, ott csillanik fel rajta az ég fénye. Különösen 
a kép jobb oldalán legeiül lehet látni a hullámocskákat, és pedig mindjárt két
félét is : nagyobbacskák jönnek jobbról s ezeken keresztben sokkal kisebbek. 
A hullámocskák elülső lejtői elég meredekek már, hogy az eget tükrözzék, míg a 
hátulsó lejtőcskék még sötétek, mert ezekről a fenyők képe tükrözik szemünkbe.

Nagyon érdekes azonban a kép baloldalán hátul az a fényes fehér sáv, 
amely a parton álló kis ház elé is eléje nyúlik. Ezen a fehér részen élénk

50. ábra. Fényjelenségek a Csorbái tó vizén.

szellő surrant a vízre, meredek lejtőjű kis hullámocskákkal borzolta fel s ezek 
a meredek lejtőcskék a magas kék-fehér eget tükrözik vissza.

Mennyi változatosság, mennyi kombináció ! Álláspontunk magassága, a tó 
vizének mélysége, saját színe, a hullámzás minősége, amely már magában ezer
féle változatot okozhat,' az ég színe, felhőzete, a Nap magassága és színe és 
végül az évszak : mind mind hozzájárulnak, hogy minduntalan, a nap minden 
órájában más és más legyen a tó képe.

S ez az, ami a tájképekben olyan végtelenül kedvessé teszi a tavat.
A leghangulatosabb vonást azonban a felkelő Hold szokta vonni a víz 

felületére. Amikor a Hold sápadt vörös arca felmerül a látóhatár felett, eleinte 
nem tükrözik a tóban, a Föld görbülete miatt (a tó színe nem sík, hanem a
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gömbfelület egy darabja, azért nem látjuk nagy tavakon a túlsó partot), de 
aztán, amint a Hold felemelkedik néhány fokkal a látóhatár fölé, pompás 
aranyhíd fejlik ki a tó szinén : a Hold tányérjának sokszoros tükörképe ez. 
minden hullámlejtő egyszer-egyszer tükrözi a Holdat, s ezeknek a gyorsan múló, 
gyorsan keletkező tükörképeknek a sorozata a csillogó aranyhíd. Ha a tó színe 
teljesen csendes, akkor nem látunk rajta aranyhidat, hanem csak a Hold 
tányérjának egyszerű tükörképét. Amíg a hullámzás nem erős, inkább gyengéd 
redőzet, addig az aranyhíd keskeny, alig szélesebb mint a Hold tányérja. 
Ha azonban a hullámzás erősebb, akkor az aranyhíd szélesebb s folyton széle
sedik, amint a Hold emelkedik felfelé. Lassankint aztán szertezüllik az arany
híd s még egy-két perc s egyszerre eltűnt az egész látvány. Nagyon érdekes azt 
megfigyelni, hogy milyen gyorsan tűnik el egy bizonyos pillanatban az egész 
fénysáv. Ha ekkor megmérjük a Hold magasságát a látóhatár felett, könnyen ki 
tudjuk számítani, hogy mekkora volt a hullámok maximális lejtője. Majd látni 
fogjuk, hogy ez az egyetlen módunk van a hullámlejtők hajlásszögének meg
határozására.

Amit a tavakon tanultunk, alkalmazhatjuk a tenger vizére is, de nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a tenger vize sokkal tisztább mint a legtisztább 
alpi tó s azért csak a partok közelében lehet látni azokat a zöldes színeket, 
amelyek a tavakon annál inkább feltűnőek, minél több a tó vizében az organikus 
anyag, különösen a humusz barnás-sárga oldata.

Künn a nyílt óceánon csakis a kék színek uralkodnak, addig, amíg a 
tenger hullámzik és a Nap magasan áll. Csak a nyugodt, síma tengeren látunk 
szivárványos színjátékot, az alsó égrészletek tükörképét, meg aztán napnyug
tával csodálhatjuk az alkonypirkadás színeinek pompás tükörképeit. Mintha 
valami bronzfényű fémből volnának a hullámok, olyan telt, mély színek pom
páznak rajta.

Néhány szót kell még szentelnünk a levegőben mutatkozó nehány külö
nös tüneménynek, amelyeknek oka rendesen az úgynevezett sugártörés. Ilyen
féle tünemény a délibáb, a légtükrözés, a szivárvány és rokonai, meg a köd
képek.

Tudnunk kell, hogy a fénysugár egyenlő sűrűségű, egyenletes, átlátszó 
anyagban egyenes úton halad, de ha egyik anyagból másik anyagba nyo
mul be a fénysugár, akkor megtörik, és pedig minden fénysugár a színe szerint 
más és más szög alatt. Legkevésbé törik meg a vörös fénysugár, valamivel 
jobban a narancs, aztán sorban még jobban a sárga, a zöld, a kék, a sötétkék 
és legjobban az ibolyaszínű sugár. I)e mind valamennyinek a megtörése külön
böző nagyságú szög alatt történik a két anyag minősége szerint, t. i. jöhet például 
a fénysugár vízből és mehet üvegbe. Akkor a törés szöge más, mintha levegőből 
megy üvegbe.

Azt a számot, amely kifejezi, hogy az új anyagba való belépés alkalmával 
milyen módon változik meg a sugár iránya, nevezzük törésmutatónak.

A törésmutató nagyságával általában nem foglalkozhatunk, hanem csak 
egy közelítő, goromba szabályt tartsunk szem előtt, amely a tünemények magya
rázatára untig elegendő.
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Ez a szabály pedig az, hogy a fénysugár általában, ha ritkább anyagból 
sűrűbb anyagba hatol, akkor az új anyag felületére bocsátott merőleges felé 
töretik, ha pedig sűrűbb anyagból hatol ritkább 
anyagba, akkor az új anyag felületére bocsátott 
merőlegestől elhajolva törik.

Ezt a dolgot a 51. és 52. ábra magyarázza.
A 51. ábrán F felől jő a fénysugár s 0 helyen eléri 
a sűrűbb közeg felszinét. A sűrűbb közegben már 
nem halad az előbbi irányban, hanem az MS merő
leges felé hajlik s úgy halad tovább.

A 52. ábrán a fénysugár most sűrűbb anyag
ban halad először, s megint F felől jő, 0 pontban 
eléri a ritkább anyag határát s itt megváltoztatja 
irányát s a merőleges MS-től elhajolva, halad tovább.

Ha ilyen megtört 
fénysugár jut a sze
münkbe, akkor a fény
sugár eredő helyét nem
ott látjuk, ahol az tényleg van, hanem az utolsó 
sugárdarab irányában, úgy hogy tehát az első eset
ben az F-et, amint a szaggatott vonal mutatja, 
magasabban, a második esetben pedig alacsonyab
ban látjuk, mint ahogy az a valóságban van.

Ezen a szabályon kívül még csak azt az egyet 
jegyezzük meg jól, amit már említettem, hogy az 
új anyag határán mindig egy kis tükrözés áll elő, 
és pedig a visszavert fénysugár mindig épen olyan 
szöggel hajlik az MS merőlegeshez, mint amekkora 
szöggel az eredeti sugár 
hajolt. A 51. ábra tehát 

nem tökéletes, mert hiányzik belőle a visszaverő
dött sugár. Azért az 53. ábrán teljessé tettük a raj
zot. Az F felől jövő fénysugár egy része most mere
dekebben, mint ahogy jött, behatol az új anyagba.
Ezt a sugárrészt törtsugárnak nevezzük s az a T 
betii jelzi a rajzon. A sugár másik része vissza
pattan a felületről, és pedig úgy, hogy a szög 
egyenlő legyen ß  szöggel. Ezt a sugárrészt vissza
verődött sugárnak nevezzük s nagy V betűvel 
jelöltük.

Minél meredekebben jő a fénysugár, annál 
több hatol be belőle az új anyagba s annál keve
sebb verődik vissza, s minél laposabban jő a sugár, 
annál több a visszaverődés és kevesebb a törés. Igen érdekes — és tanulmá
nyainkra nézve nagyon fontos — az a különös dolog, hogy abban az esetben,

53. ábra. A fénysugár törése 
és visszaverődése sűrűbb anyag 

felszínén.

M F

52 ábra. A fénysugár törése 
sűrűbb anyagból ritkább 

anyagba való behatolása alkal
mával.

M

51. ábra. A fénysugár törése 
ritkább anyagból sűrűbb 

anyagba való behatolása alkal
mával.

A Világegyetem. 9
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M  A  R

ha a fénysugár sűrűbb anyagból ritkább anyagba hatol, akkor a sugár egy 
bizonyos ferdesége után többé egyáltalában nem hatolhat be a fénysugár

az új, ritkább anyagba. Ennek a megértésére 
rajzoltam az 54. ábrát. Ezen a rajzon külön
böző ferdeségű fénysugarak érik a ritkább 
anyag felszinét. Az A sugár meglehetősen 
meredeken jő, beér a ritkább anyagba s ott 
kevésbé meredeken fogja útját folytatni. A B 
sugár (szaggatott vonal) ferdébben jön, tehát 
még ferdébben halad a ritkább anyagban. 
Hasonlóképen a C is. A D sugár, amelyet kis 
pontokkal jelöltem, már olyan ferdén jő, hogy 
a ritkább közegben egészen a határfelület 
közelében surranik tovább.

De mi lesz, ha most még ferdébben jő a 
sugár, tegyük fel úgy, ahogy az E sugár halad ? Ebből már semmi sem hatol
hat be a ritkább közegbe, hanem az egész

54. ábra. A tökéletes tükrözés.

sugár a maga teljességében visszaverődik. 
Ezt nevezzük tökéletes tükrözésnek.

Látni fogjuk, hogy ennek a tör
vénynek az alapján keletkezik a lég
tükrözés, meg ez játszik közre a szivár
vány keletkezése alkalmával.

Még csak azt nem szabad elfelej
tenünk, hogy a megtört sugár színeire 
bomlik !

Lássuk már most, mi lesz azzal a 
fénysugárral, amely a levegőbe hatolt

Fv.

55. ábra. A fénysugár útja (NSz) a levegőben.

a világürességből. Amint beljebb és 
beljebb nyomul a levegőbe, mind sűrűbb és 
sűrűbb anyagba jut, tehát folyton igen apró 
részletekben törik, amit úgy is mondhatunk, 
hogy görbe úton jő, amely görbe lefelé min
dig meredekebb és meredekeb!) lesz (55. ábra). 
Akinek a szemébe jő ez a napsugár, az az 
utolsó útrészlet irányában fogja látni a Napot, 
vagy csillagot, tehát jóval magasabban, mint 
amilyen magasan az van. Ezt a tüneményt 
nevezzük refrakciónak s minden csillagászati 
mérés alkalmával figyelembe kell vennünk, 
mert különben csalódunk. így pl. amikor a 
tengerész a Nap delelésének magasságából 
akarja meghatározni a hajó földrajzi szélessé
gét, akkor okvetetlenül számításba kell vennie, 

mert különben igen kicsiny földrajzi szélességeket kap, a Nap igen magasan 
látszik neki.

sugártörés miatt eltorzulni látszik.
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Ez a refrakció annál erősebb, minél alacsonyabban áll az illető égi test. 
Legerősebb persze a látóhatár közelében. Amikor a Nap korongja már közel van

57. ábra. A légtükrözés keletkezésének magyarázata.

a látóhatárhoz, akkor nem látszik többé szabályos körnek, hanem sajátságosán 
eltorzul, amint azt az 56. ábra mutatja. A Napkorongjának alsó szélét ugyanis 
a refrakció sokkal jobban felemeli, mint a felső szélét s azért a korong ellapul, 
különösen alsó felén.

Egészen különös tünemények jönnek azonban létre akkor, ha a levegő
legalsó, földdel vagy vízzel 
érintkező rétegei sokkal mele
gebbek mint a felette követ
kező, magasabb rétegek. —- 
Ebben az esetben a felülről 
jövő sugár sűrűbb levegőből 

58. ábra. Az 59. ábrán látható légtükrözés magyarázata. ritkább levegőbe hatol, tehát
nem hogy meredekebb, hanem 

ellenkezőleg, mindig laposabb és laposabb irányt vesz. Legyen például az 
57. ábrán a levegő sűrűség szerint úgy elhelyezkedve, hogy S—S vonal legyen 
a legsűrűbb rétegnek a 
helye. Ezen felül is 
folyton ritkul a levegő 
meg alatta is, egészen 
a víz színéig. — Az 
A pontról mindenféle 
irányban indulnak ki 
fénysugarak, de ezek 
közül csak kettő jut 
az 0 helyen levő sze
münkbe. — Az egyik 
kissé felfelé tart s 
aztán domború görbü
lettel jut a szemünkbe.
A másik valamivel le- 
jebb indult, ez homo- 
rúan görbül, mert foly
ton ritkább és ritkább levegőben jár, majd egy helyen aztán teljes tükrözés 
keletkezik s úgy jut a szemünkbe. Egyszerre két helyen fogjuk tehát az A fát

9*

59. ábra. Légtükrözés a balaton-füredi fürdőház előtt 1895. szept. 
hó 7-én.
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látni: először egy kicsit felemelve, valódi helyzetében, másodszor pedig alatta 
annak tükörképét. így láthatunk pl. egy hajót saját tükörképe felett lebegni 
a víz felett, ametynek magyarázatául szolgáljon az 5S. ábra, magát a látványt 
pedig az 59. ábra mutatja be.

Ez a kép Balaton-Füred előtt volt látható, s igen gyakori mindig őszi regge
leken, amikor a víz jóval melegebb mint a levegő.

Ugyanilyen tükrözés folytán keletkezett a 60. ábra látványa a Balatonon. 
A Baross-gőzös nehány uszályhajót vontatott s ezeknek alsó részét egészen takarta 
a tükrözés és helyette mindegyiknek a lefelé fordult tükörképe tűnt fel.

Az Alföld végtelen rónáinak mindennapos jelensége, a délibáb is csak innen 
származik. A föld nagyon erősen felmelegszik, megritkul a levegő közvetlenül 
felette, ott ahol azt a sűrű reszketést látjuk. Ennek következtében a távoli fák, 
épületek s a legalsó égrészlet teljes tükrözéssel jutnak a szemünkbe. Ügy látszik 
tehát a látóhatár, mintha valamely csillogó tónak a túlsó partját látnok, amely

60. ábra. Légtiikrözés a Balatonon 1896. szeptember hó 25-én. (A gőzhajó három
uszályhajót vontat.)

szépen tükrözik a csendes tó fényes tükrén. Oly parányi azonban ez a jelenség 
mindig, hogy alig lehet róla képet készíteni. Ami kép erről a tüneményről for
galomban van. az mind erősen túlzott, különösen túlzottak pedig azok, amelye
ket a Szaharáról szoktak közölni. A fantázia szüleményei ezek mind: a siva
tagon kissé erősebb, de éppen olyan a délibáb, vagy fata morgana, mint amilyen 
a Hortobágyon. Ilyen túlzott kép a 61. ábra is. Fényképen pedig igen nehéz 
bemutatni rendkívüli aprósága és fényének gyengesége miatt. Tele-objektívvel, 
vagyis távcsöves, nagyító fotografáló műszerrel is fel lehetne venni, de sajnos, 
úgy reszket a levegő, hogy éles képet nem kapunk róla. De hisz mindenki 
megláthatja künn a szabad természetben is, csak jó forró napsütés alkalmával 
ügyeljen a látóhatárra ott. ahol nagyon messze ellátni. Még télen is látható, 
sokat gyönyörködtem benne a khínai alföldön januáriusban, —20° hideggel. Ha 
a levegő rétegeinek sűrűség szerint való eloszlása még komplikáltabb, akkor 
többszörös kép állhat elő, amilyent például a 62. ábra mutat. Ezen a leg
sűrűbb légréteg azon a tájon van, ahol a két vízió egymást érinti, meg ezen alul, 
a ihajó árbocának magasságában.



61. ábra. Fata Morgana ~a Szaharán. (F. Perlberg fantasztikusan túlozott akvarellje után.)
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Sokszor a Föld görbülete miatt láthatatlan tárgyak is megjelennek a látó
határ felett tükörkép alakjában. Az efféle bonyolult tüneményt rendesen a víz 
felett láthatjuk, ahol a levegő törőképességét nemcsak a hőmérséklet, hanem a 
páratartalom egyenetlen eloszlása is komplikálja.

Megint egészen más tünemények a Napudvarok, Holdudvarok és a szivár
ványok.

A Napudvar, vagy Napszivárvány fényes gyűrű a Nap körül, amelyet 
igen gyakran lehet látni, ha finom, alig látható felhőzet homályosítja a Napot. 
A Nap sugarai a hókristályokból álló felhő kis kristályain, mint megannyi apró 
prizmán megtörnek s úgy jutnak a szemünkbe. A Krakatoa kitörése után a

levegőbe került por is okozott ilyen tüneményt s ezeket a gyűrűket a Nap körül 
Bischop-féle gyűrűnek nevezték. Ma már nem lehet látni őket.

A Holdudvar fényes gyűrűk sorozata, amelyek szivárványszinekben ját
szanak. A levegőben lebegő felhők parányi ködszemcséin szóródik szét a fény s 
szivárványos udvarral veszi körül a Hold tányérját. Minél kevesebb a ködgöm- 
böcske, annál nagyobb az udvar, míg sűrűbb felhőn csak kis átmérőjű udvar 
keletkezik (63. ábra). Holdudvart könnyen utánozhatunk párás üveglappal. 
Leheljünk rá az ablakra, hogy azon finom eloszlású harmat keletkezzék s akkor 
a homályos helyen keresztül az utcalámpára tekintve, a Holdudvarnak jó 
hasonmását látjuk.

Legszebb, legkedvesebb azonban a párosívű szép szivárvány, amely rende
sen elvonult zivatarok után koszorúzza keletet. A Nap már alacsonyan jár s élén
ken megvilágítja a messze hulló eső cseppjeit. amelyek a fénysugarakat kétszer
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megtörve s egyszer visszaverve, teljes tükrözéssel, felbontják színeire s ez jut a 
szemünkbe mint szivárvány.

A fénysugár útját az esőcseppben a 64. és a 65. ábra mutatja. A 64. ábra a 
fénysugár útja azokban az esőcseppekben, amelyek a kettős szivárvány belső ívét 
ragyogtatják, míg a 65. ábra a külső ívet szolgáltató esőcseppekben tett utat 
mutatja.

A belső ív keletkezésekor tehát a fénysugár behatol az esőcseppbe, nagyon 
ferdén (A), a csepp belsejében annak hátfalához ütközik (B) s onnan igen kevés

63. ábra. Holdudvar.

fényveszteséggel visszapattanik s ismét megtöretve, elhagyja a csepp belsejét, 
elemeire szétbontva s így jut a szemünkbe, egyik cseppről a piros, másikról a sárga 
stb. fénysugár. A belső szivárványban kívül van a vörös, belül az ibolya ; a vörös 
részhez húzott irányvonalnak hajlásszöge a napsugarakhoz a mindig 42° 30', míg 
az ibolyaszínűekhez húzott irányvonal a napsugarakkal mindig 40° 40* szöget 
zár be.

Hogy a festők, akik nem természetvizsgálók, mekkora hibákat követhetnek 
el, azt éppen mellékelt színes képünk mutatja be. Kitűnő művész festette 
ezt a különben bájos szép képet, de a szivárvány méreteit tökéletesen és gorom
bán elhibázta.

Azt hisszük, mindnyájunknak, akik többször gyönyörködtek már a szivár
ványban, ez a szivárvány túlságos széles szalagnak tűnik fel. S csakugyan, kis 
mérés meggyőz róla bennünket, hogy ezen a képen az egész szivárványnak nem
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szabadna szélesebbnek lenni, mint amilyen ezen a képen a vörös szín. A rajz 
méretei szerint az egész szivárványnak ugyanis csak 4-2 mm. szélesnek szabadna 
lennie. Bizony, ha a művész tudta volna, hogy a szivárvány egész szélessége 
mindig a szivárvány külső határául szolgáló kör sugarának 1/23 része, akkor 
sokkal szebben sikerült volna ez a képe.

A külső szivárvány képződését azok a cseppek okozzák, amelyeken a fény
sugár a 65. ábra szerint kétszer törik és kétszer tükrözik. Ezeken tehát a színek 
fordítva ragyognak szemünkbe : belül van a piros és kívül az ibolya. A külső 
szivárvány vörös színű csíkjához húzott irányvonal a Nap sugaraival 50° 40' 
szöget zár be, míg az ibolyaszínű sávhoz húzott irány 52° 30-nyi szöget, tehát 
a két szivárványív 10°-ra van egymástól.

Megjegyezzük még, hogy a szivárvány sohasem tehet ki többet egy fél ívnél, 
mert a középpontja mindig éppen szemben van a Nappal. Ha tehát a Nap a látó

határ felett van, akkor a szivárvány középpontjának a látóhatár alatt kell lennie. 
Csak abban a pillanatban egy egész félív a szivárvány, amikor a Nap épen érinti a 
látóhatárt.

Közölt szivárványképünk hűsége ellen ezt a kifogást is meg lehet tenni, 
mert ez éppen egy félkör, tehát a Napnak épen a látóhatáron kell lennie, már pedig 
akkor képünk megvilágítása nem helyes.

Ritka különös eset az, amikor a rendes szivárványon kívül egy második is 
feltűnik, amely az előbbit a horizonon metszi, de jóval nagyobb egy félkörnél. 
Amennyire van az igazi szivárvány középpontja a látóhatár alatt, ugyanannyira 
van ennek a másodiknak a középpontja a látóhatár felett.

Ezt a második szivárványt a Napnak a tükörképe okozza, valami víztükör
ről. Feljegyzésünk van a Genfi-tóról meg a Tisza árvizéről, hogy ezek felett ilyen 
kettős, illetőleg négyes szivárvány is képződött.

Néha a Hold is elég fényes ahhoz, hogy szivárványt rajzoljon az elvonult eső 
cseppjeivei (66. ábra).

A mellékelt rajzon ismét túlozva van egy kissé a szivárvány ívének 
nagysága, mert így a Holdnak megint egészen a láthatáron kell lennie, már 
pedig akkor nem elég fényes ahhoz, hogy szivárványt ébresszen.

64. ábra. A fénysugár útja az esőcseppben a belső 
szivárvány-ív keletkezésekor.

65. ábra. A fénysugár útja az esőcseppben 
a külső szivárvány-ív keletkezésekor.



.





66. ábra. Holdszivárvány.
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Igen érdekes optikai tünemények a levegőben a ködképek. Ezekről rendkívül 
sok fantasztikus kép forog közkézen, de egyik hamisabb a másiknál. A ködkép 
rendesen abban áll, hogy magányos hegycsúcsokon a felkelő Nap vízszintes sugarai 
a szemlélő árnyékát rávetik valami ködtömegre, amelynek távolsága iránt a szem
lélőnek semmiféle tájékozódása sincs. Az elmosódott ködtömegeken semmiféle 
élesebb vonal, vagy szokott rajzolat nincs és azért a szemlélő egyáltalában nem 
tud tájékozódni, hanem az árnyakat épen olyan messze képzeli, mint ahogy a fel
hők szoktak lenni tőlünk. Pedig ott van az egészen a közelében, ha kinyújtja feléje 
a kezét, talán el is éri azokat a ködszemecskéket, amelyekre az árnyék vetődik. De 
mivel nem tud szabadulni attól a megszokott feltevéstől, hog}’ a ködfátyol sok száz 
méter távolságban van, azért az árnyékot óriási módon megnagyítva képzeli, 
pedig egy centiméterrel sem magasabb az a szemlélőnél. A 67. ábrán bemu
tatjuk a híres Brocken-Gespenst-et vagyis a Brocken kisértetét. A Brocken a 
Harz-hegység legmagasabb orma s ott szokott látszani efféle ködkép. A német 
paraszt nagyon fél tőle, — a saját árnyékától!

Aki járt már egyhangú, kopár területen ködben, az már tapasztalhatta 
ugyanezt az érzéki csalódást. Valami szokatlan alakú és nagyságú tárg}  ̂első fel
bukkanása alkalmával óriási nagynak tűnik fel, mert homályos körvonalai miatt 
igen messzelevőnek képzeljük. Csak mikor 2—3 lépéssel egészen közel jutottunk 
hozzá, akkor látjuk, hogy csak egy csomó szalma, vagy egy darab nagyobb hant 
stb. Ezt a csalódást azonban megint nem lehet úgy rajzolni, hogy a szemlélőt is 
odapingáljuk a képre. Akkor mindjárt abszurdum, mert csakis a szemlélő láthatja 
a dolgot ilyen csalókán, aki a szemlélőt is látja, az már nem csalódik ! Igen 
nagy művészet kellene hozzá, az ilyen látványt megörökíteni. A rajz per
spektívájának helyesnek kellene lennie, de a levegőperspektivával az illető 
dolgot messze hátra kellene tolni a háttérbe. Akkor a kép is megadná ugyanazt 
az érzéki csalódást.

Annyi bizonyos, hogy a ködben teljesen elveszti az ember a tájékozódását, 
még a vízszintes iránt is. Egy ködös napon a Balaton jegén dolgoztam, a földi 
nehézkedés pontos irályait tanulmányozva, Eötvös Loránd báró megbízásából és 
vezetése alatt. A jégre két sátort építettünk, az egyik sátorban volt a műszer fel
állítva, a másikban pedig laktunk. Künn háltam az éjjel a jégen Siófok és Alsó- 
Őrs között úgy a középtájon s reggelre vártam az alsó-örsi halászokat, akik min
den reggel tizenketten szoktak bejönni, hogy az egész állomást tovább szállítsák. 
Elindultak az északi partról s kis kompasszal tájékozva jöttek délfelé. A sűrű köd
ben azonban nehéz lett volna a sátrakat megtalálni, azért időközben hangos kiál
tásokat hallattak, hogy erre felelve, a hang után megtaláljanak bennünket. Sze
rencsétlenségre valami 4—5 kilométerre tőlünk keletre halászok kezdték meg 
munkájukat s ők is kiabálással feleltek az örsieknek, azt hívén, hogy valami elté
vedt utasok. .Most már aztán az én embereim nem tudták merre menjenek. Kény
telen voltam nekiindulni, hogy az örsiek elé menjek s elfogjam őket. Lábam nyoma 
a friss hóban jól látható volt s így ezen biztosan gondoltam, hogy vissza fogok 
találni a sátrakhoz.

Elindultam. A friss fehér hóra szegezve szememet, sietve haladtam a kiabáló 
hangok felé. A sátrak sötét körvonalai azonnal eltűntek a ködben s teljes, fehér



67. ábra. Az úgynevezett »Brocken-Gespenst« ködkép rajza
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semmiség vett körül. Különös érzés az nagyon, amikor az ember nem lát semmit 
csak alaktalan fehér fényességet köröskörül, még a jégen a friss hó is épen olyan 
volt, mint előttem, vagy felettem a fehér köd. Jó ideig mentem így, amikor végre 
a hangok elég közelről hallatszottak, hogy vizsga tekintettel próbáljak a ködön 
áthatolni. Ekkor egy sereg varjút pillantottam meg, amely nem nagy magasság- 
ságban repülve, úgy látszik, felém közeledett. Mily nagy volt azonban meglepeté
sem, amikor észrevettem, hogy a varjaknak látszó árnyak tulajdonképen az én 
embereim s nem odafenn vannak a levegőben, hanem lenn a jégen, ugyanabban a 
nívóban, mint én. Csak ekkor zökkent helyre ismét tájékozódásom a vízszintes 
irányt illetőleg.

VI. FEJEZET.

A NÉMA ÉGI HÁBORÚ.

Oly csodás, oly különös, szinte túl világi tüneményről akarunk most írni, 
amelyet ugyan az előbbi fénytünemények között is fel lehetett volna említeni, de

nagyszerűsége és idegenszerűsége miatt 
illik külön fejezetben megemlékezni róla.

Az aurora borealis-ról van szó, a 
csodás északi fényről, amely a magas 
északra jutott földközi-tengeri hajósokat 
az ó korban annyira meghatotta, szinte 
megfélemlítette, hogy a hideg északi világ 
csodái között mint a legfélelmesebbet 
emlegetik.

Ma már tudjuk, hogy ez a pompás 
tünemény elektromos sugárzás, amely a 
Föld egyik pólusától a másik felé tart s 
ha megerősödik az északi sark körül, meg
jelenik a déli sarkvidéken is. A két pólus 
körül tehát egyszerre gyullad ki s együtt 
tesznek egy egészet, azért nem nevezhet
jük többé északi fénynek, hanem sark
fénynek kell mondanunk.

Bizonyára minden olvasó ismeri 
azt a szép fizikai kísérletet, amikor mér
sékelten ritkított gázzal telt üvegcsövén 
elektromos áramot vezetünk keresztül, 
akkor pompás fénypamat húzódik végig 
a csövön, mert a gázok nem úgy vezetik 
az elektromosságot mint a rézdrót, vagy 

a folyadékok, hanem ilyen kedves fényjelenségek kíséretében. Uogy miért, azt 
most ne fejtegessük. Az efféle tünemények egész forradalmat okoztak a fizikában,

6S. ábra. Elektromos sugárzás (Szt. Ilona 
tüze) egy torony tetején.
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« most van éppen a legnagyobb meglepetések időszaka s majd csak évtizedek 
múltán fogunk a tüneményekről, mint ismeretekről beszélhetni.

Ha erős elektromos töltésű felhő helyezkedik olyan helyre, ahol a Föld fel
színén valami hegyes csúcs
ban végződő épület emel
kedik, akkor ez a csúcs 
elektromosságot sugároz ki 
a felhő felé, és pedig az 
előbb említett, ritka-leve
gőjű csőben keletkező fény- 
pamathoz hasonló tüne
mény kíséretében. Megjele
nik a torony tetőkön (68. 
ábra), a hajó vasárbocainak 
tetején, de sehol sem lát
hatjuk, még a legtúlzottabb 
rajzokon sem olyan pom
pásan, mint a budapesti 
keleti pályaudvar homlok
zatának két oldaltornyán, 
ahol a zászlórudak emel
kednek. Zivatar idején 
ezekről a rudakról majd
nem olyan hosszú fénypa- 
mat nyúlik mereven, moz
dulatlanul az ég felé, mint amilyen hosszú maga a zászlórúd. Valószínű, hogy 
a pályaudvar hatalmas fémteteje is hozzájárul a tünemény nagyszerű kifej
lődéséhez.

Ilyen elektromos sugárzás koszorúzza a két pólus környékét is a Földön 
állandóan. Ma már tudjuk, hogy az északi pólus vidékén állandóan két fényes

69. ábra. A poláris fénygyűrük dicsfény gyanánt lebegnek 
a hófedte sarkvidékek felett.

70. ábra. ívalakú sarkfény, amelyet a Vega expedíció látott 1879. március 21-én.

gyűrű ragyog, olyan helyzetben (69. ábra), hogy a gyűrűk középpontja valahol 
Grönland északi partjain van, ott ahol Peary expedíciói szereztek elévülhetetlen
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érdemeket, s a külső gyűrű Izlandon, Grönland déli partjain, meg a- Hudson- 
öböl nyílása előtt, majd megint Novaja-Zemlja északi pártjai mentén húzódik 
végig. Igen különös, hogy a gyűrűk középpontja nem a mágneses pólus, amit

71. ábra. Sugárkévés sarkfény.

kettős fehér karikával jelöltünk, sem pedig a sark maga, hanem a kettő között 
mintegy középen van.

Ez a két dicsfény épúgy övezi a Földnek ezt a részét, mint ahogyan a szentek 
feje körül szoktak fénykarikákat rajzolni.

Grönland északi vidékein — minden várakozás ellenére — alig látni sark- 
fényt. Ha közelebb jövünk a fényívekhez, akkor állandóan lehet látni a déli látó-



SUGÁRZÓ FÉNYÍVALAKÚ SARKFÉNY.
Észleltetett az edinburghi csillagdában, 1871. augusztus 6-án éjfélkor, éppen a hold felkeltekor.

Az Athenaeum r.-t. nyomása.
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határ felett a kettős fénykoszorút, mint szép szivárvány íveket, amelyek gör
bülnek, megszakadoznak, majd ismét szépen kifeszülnek az égbolt alján.

A gyűrűk vidékén a zeniten látjuk átvonulni az egyik vagy másik fényívet, 
a kettő között pedig az egyik délen, a másik északon látszik állandóan, de nagy 
fénnyel derengeni.

Legszebb a tünemény a gyűrűkön kívül, délről tekintve. Nyugodt elektro
mos és mágnes állapotok között itt is csak fényes ívek látszanak az égen, amilyent 
70. ábránk mutat. Ez az ív most mozgalmas, nem teljesen nyugodt, folytonos 
változások vannak rajta, de még nagyszerűbbek a tünemények, ha mágneses zava-

72. ábra. Szalagos sarkfény.

rok következtében intenzívebb sugárzás indul meg a fénygyűriikből. Ezek az 
intenzivebb sugárzások mindig dél felé irányulnak s azért a legszebb a sarki fény 
mindig a gyűrűktől délre.

Ilyen háborgások közben aztán csakugyan gyönyörű jelenségek fejlőd
nek ki.

A legszokottabb alak ilyenkor is a sugárzó fényív, amilyent a mellékelt 
táblán is lehet látni. Az ív alsó határa éles, míg felső széle a viliózó sugárzás 
miatt elmosódott. Ez az oka, hogy az ívvel határolt belső rész sokkal sötétebbnek 
tűnik fel az ellentét miatt, mint a fénykoszorún kívül levő égboltozat. A fénylő 
ív nyugodtan szokott maradni, csak a sugarak vilióznak, tündöklenek, sziporkáz
nak, vagy pedig néha azok is mozdulatlanul, vagy csak igen könnyen lebegnek.
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A képen a sugarak az ívre állanak merőlegesen, tehát csakugyan szétsugárza- 
nak. Van azonban otyan ív is, amelynek sugarai a látóhatárra merőlegesek, tehát 
függélyesen állanak.

Az egyszerű fényív helyett néha annak csak darabjai vannak meg. Ezek 
hatalmasan szertelövelő sugárkévéknek látszanak (71. ábra), amelyek igen gyor
san változtatják fényerejüket és színüket.

A legcsodálatosabb jelenségek az úgynevezett szalagok, amelyek egyenes, 
vagy kígyózó fénysávok az égen, gyakran közel a látóhatárhoz. Úgy kígyóznak, 
tekergőznek, olyan gyorsan változnak, majd sziporkázó sugárözönbe olvadnak 
fel, majd meg intenzív fényű csíkok alakjában lebegnek, hogy alig győzi az észlelő 
szemmel kísérni a gyors változatosságot. Nagyon gyengén adja vissza ezt a 72. 
ábra, amennyiben sem színét, sem mozgásait feljegyezni nem lehet.

A szalagok legszebb módosulata az úgynevezett drapéria, amikor a szalagok 
függőlegesen vannak sugarazva s amint egymással összefűződnek, a mennyezetről 
lefüggő, többszörös drapéria benyomását keltik. Klasszikus példája ennek a bos- 
sekopi gyönyörű jelenség, amelyről a mellékelt tábla nyújt igen tökéletlen képet.

Leírhatatlan szépek azonban és semmiféle rajzzal sem lehet jól bemutatni 
az egyszerű alakok összetételeit . Még ezek közt is legszebbek a koronák a zeniten, 
amelyekhez mindenféle rajzú sugarazások, drapériák, fénykévék csatlakoznak, 
olyan váltakozással, hogy a legművészibb toll, a leggyorsabb ecset sem elég a jel
lemzésükre. Ez a korona rendesen ott szokott megjelenni, ahova az inklináló 
mágnestű reszkető ujja mutat s azért a belőle kilövelő fénysugarak körülbelül pár
huzamosak lehetnek a földi mágnesség erővonalaival.

Bármilyen legyen azonban a tünemény, a fényív mindig ott szerepel. Ren
desen ezzel kezdődik a dolog, az egyszerű fényívből fejlődik ki a fenn ecsetelt sok 
változatosság s amikor megint pihenőre tér az elektromos sugárzás néma égi 
háborúja, újra a fényív dereng homályosan, de állandóan a nagyszerű tünemé
nyek helyén.

Mitőlünk csak derengő fény gyanánt látni az északi fényt s alig lehet 
megkülönböztetni az alkonyatpirkadás szertefoszló maradványaitól, csak 
akkor, ha nagyon határozott, mert az északi látóhatár felett jól elválik a nyu
gati ég esthajnali fényétől. Mivel a két fénykoszorú Amerika oldalán jobban délre 
nyúlik le, mint Európa felett, ennélfogva Amerikából sokkal több sai’kfényt 
lehet látni, mint Európából. Így pl. New-Yorkból épen annyit látni, mint 
Szent-Pétervárról, a Missisippi torkolatától ugyanannyit, mint Budapestről.

A sarkfényjelenségek okának értelmezésére nézve rendkívül fontos tanul
mány az, amely a sarkfények gyakoriságának időrendjével foglalkozik. Nem 
mindig látható egyforma mennyiségű és intenzitású sarkfény. Amikor a 
leggyakoribb, akkor mutatkoznak a legszebb tünemények.

A jelenségnek van napi, évi és évtizedekre kiterjedő periódusa. Ez annyit 
tesz, hogy van a napnak bizonyos órája, az évnek bizonyos hónapja, amelyen 
a legtöbb jelentkezik s még az évek sem egyformák, hanem ebben is bizonyos 
szabályos ismétlődés észlelhető.

Leggyakoribb napközben a tünemény este 10 órakor, aminek okát még 
semmiképen sem tudjuk adni, bár összeesik ez a mágneses inklinációnak is
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a legnagyobb napi értékével. A mágnestű lehajlása is épen este 10-kor szokott 
legerősebb lenni.

Sokkal jellemzőbb ennél az évi periódus. Mind a két féltekén a nap-éj- 
egyenlőségek idején leggyakoribb a tünemény, míg a nyári napforduló és a 
téli napforduló idején határozottan sokkal kevesebb van. Nagyon érdekes 
magyarázatokat lehet kitalálni ennek a tüneménynek az értelmezésére. Minden
esetre feltűnő, hogy a legnagyobb számú tünemény akkor jelentkezik, amikor 
a déli és északi póluson épen egyforma a Nap magassága, tehát mágneses és 
elektromos sugárzása is egészen egyforma munkaképességű. De az is érdekes, 
hogy a napéj-egyenlőségek idején leginkább van a Nap pólusa a Föld felé for
dulva, míg a nyári és téli napfordulók idején épen a Nap egyenlítője felett

73. ábra. Az északi fény gyakorisága (a vonal), a mágnestű irányának naponkénti ingadozása 
(b vonal) és a napfoltok gyakoriságának (c vonal) összehasonlítása.

lebeg a Föld. — Alig kell mondanunk, hogy a sarkfények gyakoriságával együtt 
jár a mágnestűn észlelhető zavarok legnagyobb gyakorisága is.

Fvről évre sem egyforma gyakran jelentkezik a sarkfény. Mintegy 11 évi 
időközökben megerősödik és ismét alább hagy. Ugyanilyen tizenegyéves perió
dusa van a mágneses zavaroknak, meg a napfoltoknak is, ami kétségtelenné 
teszi, hogy a Nap felszinén lejátszódó tüneményeknek igen jelentős szerepe 
van a Föld elektromos és mágneses tüneményeire.

Hogy mennyire szoros kapcsolatnak kell lenni ezek között a tünemények 
között, azt igen szépen állítja elénk a fennebbi grafikus rajz (73. ábra).

Rajzoljunk először egy olyan vonalat, amely minden esztendőben tün
tesse fel a sarkfények gyakoriságát. Húzzunk tehát egy vízszintes vonalat, 
osszuk be azt évekre, minden év osztáspontjára állítsunk egy függélyest s ezen 
akkora darabot jelöljünk meg, amely arányos a sarkfény gyakoriságával az

10A Világegyetem.
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illető évben. Akkor kössük össze a függélyes vonalak kijelölt végpontjait foly
tonos vonallal s megkapjuk a sarkfény gyakoriságának ábráját (73. ábra a).

Ugyanilyen módon rajzolhatunk a mágnestű elhajlásának nagyságáról 
is vonalat (73. ábra b), tehát amely annál magasabban jár, minél nagyobb 
a mágnestű irányának eltérése a valódi észak és dél iránytól.

Végül a harmadik vonal, épen ilyen módon készítve, a napfoltok évi 
számát szemlélteti (73. ábra c). — Azt hisszük, hogy mindenkinek rögtön fel
tűnik a három vonal meglepő hasonlatossága. A tünemények között tehát 
okvetlenül összefüggésnek kell lennie. Majd mélyebben belehatolunk ebbe 
a kérdésbe, amikor a földi mágnességről hallunk csodadolgokat. Akkor ismerjük 
csak fel, hogy a Nap mennyire ura a Földnek, s hogy két ilyen távoli égitest 
is mennyire megérzi egymás szíve dobbanását.
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I. FEJEZET.

AZ ÓCEÁNOK FENEKÉN.

NAK a kis porszemnek az útját kell követnünk, amely lehullott 
a tengerbe. Elmaradt a levegő s a sós hullámok ölelnek körül. 
Amint lebukunk a viz alá, csak tompa zúgás gyanánt halljuk a 
hullámok bömbölését. De még éppen olyan világos van, mint oda

fenn volt s ha nyitott szemmel tudunk tartózkodni a sós vizben s egészen 
síma felettünk a tenger, akkor kilátunk belőle, látjuk a Napot, a felettünk 
elrepülő madarat. Lefelé azonban csodás, kékes sötétség terül el, amelyet 
csakis a cikázó halak ezüstfényű pikkelye tarkáz. Szorongó érzés fog el 
bennünket. Lenn alattunk az a sötétség 4000—5000 méter mély víztömeget 
jelent. Irtóztató még csak el is gondolni, hogy milyen temetője van annak, 
akit a hajóról temettek el ilyen mély tengeren. Nagy követ kötöttek a 
deszkára, amelyhez a hullát erősítették, mégis csak lassan, libegve, keringve 
száll az alá, s amikor a hajó már rég partot ért, a szegény halott iszonyú 
magányban, még mindig csendesen száll alá s talán egy hét is elmúlik, 
amire feneket ér. S ott megáll mereven. A kő alul érte a feneket, a deszka 
a hullával függélyesen, mozdulatlanul áll. Nincs ott már semmi mozgás, amely 
a nyugvót háborgatná, nincs semmi fény, amely a merev szemeket bántaná, 
teljes sötétség, tökéletes nyugalom terül el körülötte, csak a temetés nem akar 
véget érni.

Mint a hó, úgy hull alá parányi állatkák hulláinak milliárdja ; ezek szintén 
odatemetkeznek a tengerész mellé. A kis parányi kova-, vagy mészpáncélkák 
belepik a ragyogó egyenruha aranyos zsinórjait, ellepik az egész tetemet. S a 
temetkezés egy pillanatra sem szünetel ; apró állatkák hulláin kívül porszemek, 
nagyobb állatok vázának töredékei ; ott egy cápafog, emitt egy halgerinc- 
darab, másutt egy eltévedt puskagolyó ; mind egy-egy véres drámának a tanú- 
jele ; mert nemcsak az emberek marakodnak, hanem a tenger vizében élő 
milliárd lény is folyton háborúban van : védekezik és támad, éppen mint mi 
emberek. De kevés köztünk a különbség !

A folyton hulló parányi tetem lassankint egészen ellepi a halottat. Évszá
zadok, évezredek múlva azon módon benne lesz a tenger folyton tömörülő
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iszapjában s csak évmilliók múlva kerül ismét napvilágra, mint kövület, mint 
fosszilia, amelyről minden fényeset leoldott a tengervíz, legelőször az aranyat 
és ezüstöt, de még akkor is ott ragyog kövült ruháinak redői között az a gyé
mánt, amelyet hosszú tengeri útjáról menyasszonyának akart hazavinni.

Bizony ! odalenn teljes a csend és teljes a sötétség. A hőmérséklet is igen 
alacsony, egészen közel van a 0°-hoz. Azonkívül 4—5000 méter mélységben 
már olyan irtózatos nagy a nyomás, amiről alig van fogalmunk. Ha például 
egy belül üres ágyúgolyó elsűlyed a tenger fenekére, számítsuk csak ki, hogy 
milyen nyomással fog reá hatni a víz 4000 méter mélységben.

Képzeljünk el egy hosszú üvegcsövet, amelynek keresztmetszete éppen 
egy négyszögcentiméter területű legyen. Akkor töltsünk bele ebbe a csőbe 
egy liter vizet. Egy liter víz annyi, mint egy köbdeciméter, vagyis 1000 köb- 
centiméter. Eszerint tehát az egy négyszögcentiméter keresztmetszetű csőben 
a víz ezer centiméter, vagyis 10 méter magasan áll. Egy liter víznek a súlya 
egy kilogramm, tehát a tíz méter magas vízoszlop a cső alsó végén levő egy 
négyszögcentiméter területű dugóra egy kilogramm nyomást gyakorol. Ha 10 
méter magas vízoszlop egy kilogrammnyit, akkor 100 méter 10 kilogrammnyit, 
1000 méter 100 és 5000 méter 500 kilogrammnyi nyomással nehezedik az egy 
négyszögcentiméter területre. Rettenetes nyomás ez ! Egy kis női kéznek 
a területe egy négyszögdeciméter, vagyis 100 négyszögcentiméter lehet. Egy 
ilyen kis kézre tehát 50.000 kilogramm súly nehezednék, tehát annyi, mint 
50 megterhelt téglásszekérnek a súlya. Hát még az elsűlyedt ágyúgolyó felü
letére, amely bizonyosan kitesz 10 négyszögdecimétert ! Egy egész tehervonat 
súlya nehezedik rá ! Pedig még figyelembe sem vettük, hogy a tengervíz faj - 
súlya jóval nagyobb mint az édesvízé, sótartalma miatt, továbbá hogy az 
ilyen nagy nyomás alatt álló víz is némileg összenyomódik s így aránylag nehe
zebb mint a Föld felszínén.

Pontosabb számításokkal arra jutunk, hogy 4000 méter mélységben 
már olyan nagy nyomás jutna egy emberi test felületére, mint 20 vasrudak- 
kal terhelt tehervonat súlya, lokomotivokkal együtt. Bizony ez a nyomás az 
emberi testet, ha egyoldalról érné, olyan vékonyra lapítaná, mint a selyem- 
papiros.

Ilyen irtózatos nyomás, ilyen nagy sötétség, ilyen mozdulatlan csend 
bizonyára a legkietlenebb pusztaság, ahol semmiféle élet sem mutatkozhatik.

Milyen csalódás !
Az elsűlyedt hulla körül derengő, zöldes fény jelenik meg, megvilágítja 

kísértetiesen az iszonyúan eltorzult arcot, s a zöld fényben élő állat, egy nagy
szemű hal bukkanik elő, amely kíváncsian siklik körül a merev tetem körül 
s aztán ott hagyja, megy élelmet keresni, ebben az infernális világban. Es talál 
még ennivalót is ! A zöldes, foszforeszkáló fény, amely testéből kisugárzik, 
az ő lámpája, amelynek világánál temérdek apró lényt pillant meg, amelyek 
lebegve élnek itt a mélységek legmélyebb részein is.

Ott csodálhatjuk a gyönyörű kis hatágú csillagocskákat, az üvegsziva
csokat, a parányi /oraminiférákat, a pompás vörös színű polipusokat stb., amelyek 
egész elevenné teszik ott a sötétség életét.
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A boldogtalanok ! Hát miért nem jönnek fel a napvilágra ? Ez éppen olyan 
kérdés, mintha a hal kérdezné tőlünk, hogy mi miért nem megyünk a vízbe, 
mennyivel jobb ott !

Annak a mélytengeri, nagy szemű vagy vak állatnak csak egy ezer méterrel 
kellene feljebb emelkednie s ez a mulatság az életébe kerülne. Az ő teste ahhoz 
az óriási nyomáshoz van alkalmazva ; ha magasabbra felemelkedik, pl. mene
külés közben, úgy a testében levő gázok gyors kiterjedése szétvetné a testét 
a legapróbb részeire, szétszaggatná az összes szöveteket. A mélyből felhozott 
állat teste egészen szét van lazulva, csontjai szétporladoznak, szeme egészen 
kitolódik, belső részei kifordulnak a száján. Teljesen szétvetik őt a belsejében 
levő gázok, ha a nagy nyomás alól felszabadulnak.

Odalenn éppen olyan jól érzi magát, mint »hal a vízben« s a nagy nyomás 
az ő életének egyik feltétele. Annyira nem bántja az ottani élő állatokat a nagy 
nyomás, hogy épen ezekben a nagy mélységekben találjuk a legfinomabb szer
kezetű, a legtörékenyebb héjú állatokat. Ezekben a mély vizekben már nincs 
elég mész, amely a páncélkészítéshez kellene.

De miből élnek a sötétségnek ezek a lakói ? Abból a »temetésből«, amely 
szüntelen tart a tenger fenekén ! Temérdek organikus anyag érkezik le még 
ide is, részben a magasabb vízrétegekben élő állati szervezetektől, részben a 
folyók vizével, vagy a széllel behordott organikus anyagokból.

Az ember ezekre a nagy mélységekre lejutni nem tud, de azért kifür
készte még ennek a rejtélyeit is. Ez azonban természetesen csak a legújabb 
idők diadala. Csak a legújabb időkben értették meg az emberek, hogy a ter
mészettudományoknak milyen véghetetlen nagy jelentősége van s azóta áldoz
nak annyit, hogy ilyen nagyszabású kutatásokat is lehetett végezni.

Nem tartozik a feladataink közé az oceanografiai kutatások történetét 
megismertetni, csak a módszert mondjuk el, ahogyan az ilyen kutatások mennek.

Mindenekelőtt szükség van egy jó nagy, kényelmes hajóra, amelyet hosszú 
utazáshoz szükséges szénnel, élelemmel és édesvízzel lehet megrakni, s amely 
a nagy hullámverés alkalmával is elég biztos állomás a tanulmányok végzésére. 
A hajó aztán jól fel leg}mn szerelve mindenféle tudományos eszközzel.

Elsők ezek között a csillagászati műszerek, amelyekkel a hajó helyzetét 
mindig pontosan meg tudjuk határozni. Azután következnek a mélységmérő 
műszerek, amelyek a legkényesebb s legtöbb munkát igénylő apparátusok. 
A folyóvíz mélységeit megmérni nem nagy feladat, hisz hosszú póznával a leg
több helyen feneket érünk. Annál nagyobb feladat azonban a több ezer méter 
mélységeket megmérni.

Mindenesetre dróton fogjuk leereszteni a mérő súlyt, de az a drót vékony 
és mégis nagyon erős legyen, mert ha vastag, akkor olyan nehéz, hogy saját 
súlya alatt elszakad, xú. drótot aztán olyan hengerre kell felcsavarnunk, amelyről 
gyorsan, de minden fennakadás nélkül csavarodhatik le, mert ha gyors sűlye- 
désében hirtelen megakad, azonnal elszakad a drót s odaveszett a drága műszer 
mindenestől.

A legfontosabb kérdés már most, hogy miképpen tudjuk meg, hogy a drót 
végén levő súly feneket ért s miképen tudjuk meg, hogy hány méter hosszú
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a lebocsatott drót, amelyre ráfogjuk, hogy a tenger melységének mértéke azon 
a helyen.

Nagyon sok elmés szerkezetet eszeltek ki a fenékhez való ütközés meg- 
tudására. Úgy rendezték be a súlyt, hogy amint a fenékhez ütközött, azonnal 
levált róla egy nehéz golyó, de már magának a műszernek az ütközése is azonnal 
meglassította a hengerről való gördülést, amiről azonnal tudták, hogy a műszer 
feneket ért. Aztán sok mindenféle egyéb javítást eszeltek ki, amelyek közül 
különösen nevezetesek azok a mélvséemérők, amelyek nem a zsinór hosszával.

hanem a fenéken tapasztalható nyomás
sal mérték meg a mélységet. Evégből 
olyan manométer-féle szerkezetet bocsá
tottak le, amelynek mutatója visszafelé 
nem mozdul, hanem ott marad, ahova az 
egész mérés alkalmával szerepelt legna
gyobb nyomás hajtotta fel. Ez a műszer 
hivatva volna kiküszöbölni azt a hibát, 
amelyet a tengerára mlások okoznak.
A tengeráramlások ugyanis magukkal 
ragadják a lefüggesztő zsinórt vagy dró
tot s emiatt sokkal nagyobbnak mutat
kozik a mélység, mint a milyen az a 
valóságban.*

A sok mindenféle műszer helyett 
bemutatjuk inkább a Sigsbee-féle mély
ségmérőt, amely még eddig nagyobi) 
mélységek mérésére a legalkalmasabbnak 
bizonyult (74. ábra).

Az egész szerkezet a hajó oldalára 
van felépítve s jól odaerősítve. Legfon
tosabb alkotó része a hengerkerék ( A ), 
amelyre a több ezer méter hosszú, vékony 
drótkötél csavarodik. Ezt a nehéz, öntött
vas hengerkereket elektromos géppel lehet 
forgásba hozni, amire a felhúzáskor van 
szükség. A hengerkerékről a drótkötél a
B kisebb kerékre csavarodik, amelyet 

számolókeréknek nevezünk, mert ennek a fordulásszámával tudjuk meg, 
hogy mennyi drótkötél sűlyedt már a tengerbe. A kerék fordulásainak a 
számát ugyanis egy számlálógép (C) jegyzi föl.

A számlálókerékről átmegy a drótkötél az F feszítő csigára, erről pedig 
az E kinntartó csigára, amely úgynevezett akkumulátorra van felfüggesztve.

* Még a Balatonon is megtörtént ez a hiba. Régente úgy találjuk minden könyvben, 
hogy a Tihany és Szántód közötti szorulatban 40 m. mély a víz. Nagyon vastag kötéllel és 
könnyű súllyal mérték, az ott észlelhető áramlás elragadta s egészen hamis eredményeke 
kaptak. A szorosban sehol sem mélyebb a víz 1T5 méternél.
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Ez az akkumulátor semmi más, mint egy rugalmas felfüggesztő készülék, 
amelynek az a célja, hogy a hajó ingásából vagy egyébként keletkező rázkó
dások veszedelmét, ami a drótot könnyen elszakíthatná, némileg enyhítse. 
A kinntartó csiga az akkumulátoron, ez meg a nagjr görbe szolgafán függ (D)} 
amit jó erősen hozzákötnek az árbochoz, a számolókerék állványával együtt, 
hogy minél kevesebbet rázkódjék az egész masina. De még azonkívül finoman 
működő fékező is kell, amely lassan, de igen jól fokozható módon működik (G). 
Az elektromos motort az M  kerékkel indítjuk meg, illetőleg hozzuk a henger
kerékkel kapcsolatba.

Maga a mérősúly egészen egyszerű, üres cső, amelyet egy lyukas golyó 
úgy vesz körül, hogy amint a cső alsó vége feneket ért, a golyóbis leszabadúl 
róla s felhúzáskor nem terheli az amúgy is súlyos drótkötelet. A cső alsó vége 
ferdén van levágva és éles, hogy belenyomuljon az iszapba, mert ez aztán meg
tölti a csövet s mintának felhozódik. A kötélre van erősítve egy olyan hőmérő

75. ábra. Batkytroctes microlepsis nagyszemű hal az Atlanti óceán 1993 m. mélységéből. 
(A Challenger-expedició eredményeiből.)

is, amely a fenéken levő hőmérsékletet mutatja meg fenn a hajó fedélzetén. 
Ezzel a szerkezettel érdemes lesz majd külön foglalkoznunk.

Ennek a gépnek a kezelése valóban sok ügyességet és érzéket kíván, mert 
minden zavar azzal büntet, hogy az erősen megfeszített drótkötél elszakad, 
így is, amikor gyorsan szalad le a 4—5 kilométer hosszú drótkötél s ugyan
csak szaporán húzza fel az elektromos motor, mégis eltart a mérés másfél óráig.

A mélységek természetének megismeréséhez szükséges még olyan víz
merítőhengereket is alkalmazni, amelyek tetszőleges mélységből hoznak fel 
vízpróbát, hogy a víz kémiai összetételét is lehessen tanulmányozni. De a 
legérdekesebb dolgokat a különféle hálók, szűrők, fenékkotrók stb. szolgál
tatják, amelyek ezerszámra hozzák fel a tenger mélyéből a legkülönfélébb 
állatokat.

Sőt még fényképezőlemezeket is lehet lebocsátani, amelyekkel kimu
tatták, hogy fény és hősugár mélyebbre, mint 400 méter, még a kristálytiszta 
óceáni vízben sem hatol le. Ez az oka annak, hogy növényi életet 400 méternél 
nagyobb mélységben nem találunk, mert a növénynek, ha még oly kevés is, 
de ok vetetlenül kell világosság.

Lenn a nagy mélységekben aztán csakugyan sötétség van, oda nem hatol 
be a felszínről semmi fény többé, hanem az állatok maguk világítanak. Néme-
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lyiknek az egész teste fénylik, másiknak, különösen a nagyobb hal- és rák
féléknek majd a fején, majd testének egyéb részein vannak fénylő lámpások, 
amelyekkel bevilágítják maguk körül a tengert. A sötétséghez, illetőleg ehhez 
a gyér világításhoz alkalmazkodik az állatok látószerve. Vannak olyan halak, 
amelyeknek igen nagy szemük van (75. ábra), sőt vannak távcsőves-szeműek, 
amelyeknek csúnya, előre vagy oldalt, vagy felfelé nyúló csőalakú szemük van, 
aztán vannak olyan porontyok, amelyeknek hosszú csápjuk végén van a nagy. 
duzzadt szemük. Ezek valósággal odatartják a szemüket, ahol látni akarnak.

Viszont aztán vannak egészen elcsenevészedett, kicsinyszemű, sőt egészen 
vak halak is (76. ábra), amelyek ennélfogva finom tapogatókkal vannak fel
fegyverkezve. Szabályul lehet aztán felállítani, hogy minél nagyobb a szeme 
valamelyiknek, annál kisebb a szája, míg a kisszemű vagy a vak halak közt 
óriási szájúakat találunk, nagyobb a száj, mint az egész hal s ha kitátja, saját 
magánál nagyobb állatot is bekaphat rettenetes, visszagörbülő, sűrű fogazata 
közé. Nehezen kereshetik odalenn az élelmüket, mert minden állat állig fel 
van fegyverkezve, s amikor kihúzzák őket s már-már végsőket rándulnak, 
még akkor is felfalják egymást.

Es ezeknek a falánk, nagyobb lényeknek sokkal kevesebb szerep jutott 
a Föld történetében, mint annak a milliárd parányi lénynek, amely úgyszólván 
csak egyetlen sejtből áll. De ezt a kis sejtet vagy mész- vagy kovapáncélka 
védi. A meszet és a kovát a kis sejt a tenger vizéből választotta ki, mert ez mind 
a kettő nagy mennyiségben van oldva a tenger vizében.

Ennek a tengernyi apró lénynek a kis egyszerű, vagy díszesebb páncél- 
kája halomra gyűlik a tenger fenekén s az ott képződő iszapnak legnagyobb 
részét teszi. Az iszapot aztán aszerint szoktuk megkülönböztetni, hogy miféle 
állatkák páncélja van benne legnagyobb számmal.

A mély tengeri iszapoktól és lerakodásoktól mindenekelőtt el kell külö
nítenünk a parti képződményeket, amelyek igen különfélék, de ezekkel majd 
külön foglalkozunk, most csak azt említjük fel, hogy a parti képződmények 
legnagyobbrészt közvetlenül a partról bekerült anyagokból vannak s ezek 
szerint igen különbözőek. Gyakran 250—300 kilométer távolságra is eljutnak 
a parttól a folyóhordta kőzettörmelékek. Tgy pl. a Jang-ce-kiang iszapos vize 
már akkor feltűnik, amikor még semmit sem lehet látni a partokból. Leg
nagyobbrészt zöldes, vagy kékes agyag az ilyen parti képződmény, míg a vul
kánikus partok vagy szigetek körül a vulkáni kőzetek porából szürke iszap, 
vagy homok rakódik le. A korallzátonyok körül a parti képződmények is a 
korall törmelékéből vannak, s nagyon meszesek.

Tulajdonképpen a parti képződményekhez sorolandó az úgynevezett ptero- 
poda-iszap} amely az 1000—2000 méter mély tengerek speciális képződménye, 
de csakis az Atlanti óceánban. Ez az iszap a puhatestűek rendkívül finom 
héjából áll és pedig vannak benne pteropodák, heteropodák és gasteropodák. 
Mélyebb tengerben nem lelhetők, mert a finom mészkövet feloldja a tengervíz.

A mély tengerek fenekén azonban egészen másféle anyagokat találunk. 
Ezekben az apró páncélos állatkák vázai viszik a főszerepet s az állatkák sze
rint is nevezzük el az iszapot vagy agyagot.



A felső hal (Aphyonus gelatinosus) vak. A Csendes óceán 2560 m. mélységéből való. Az alsó hal (Bathypterois longicauda) a Csendes 
Óceán 4664 m. mélységéből való. Ennek van szeme, de igen kicsiny. (A Challenger-expedíció eredményeiből.)
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A globigerina-iszap a globigerina nevezetű foraminiferák parányi mész- 
páncéljából van. Mindenütt meg lehet ugyan találni a globigerinákat, de helyen
ként olyan tömegben, hogy méltán megérdemli az iszap ezt az elnevezést. 
Minden óceánban előfordúl, de főleg az Atlanti óceánt jellemzi.

A radiolaria-iszap már nem mészkő-, hanem kovapáncélkákból van. 
még pedig a radiolaria nevezetű rhizopoda állatkák pompás, rendkívül vál
tozatos héjából. A radiolariák is minden tengerben megélnek s majdnem min
den mély tengeri iszapban meg is lehet találni, de olyan tömegben, hogy az 
iszapot róluk lehessen elnevezni, csak az igazán abisszikus mélységekben, 4000 
méteren alúl fordulnak elő. A Csendes óceán középső részére ép olyan jellemző, 
mint a globigerina-iszap az Atlanti óceánra nézve. Az Indiai óceán déli részé
ben úgy a globigerina, mint a radiolaria-iszap teljesen hiányzik.

A diatomen-iszap az algáknak egv neméhez tartozó diatomeák kova- 
páncélkáiból van. A diatomeák, vagy kovamoszatok tehát növények, amelyek 
nem élhetnek abban a nagy mélységben, ahol a diatomea-iszapot találjuk, 
hanem a felsőbb vízrétegekből hullanak alá. A kovamoszatok minden vízben 
élnek, a Balatonban is rengeteg mennyiségű van s temérdek változata talál
ható, amelyeknek tanulmányozása ugyancsak sok szemrontó mikroszkópi 
munkát okoz az ezzel foglalkozó tudósoknak.

Ezek körül az itt felsorolt iszapfélék körül a tulajdonképeni alapanyag a 
mélytengeri agyag, amely az összes óceáni területeknek mintegy 1 ;t részét, tehát 
az egész Föld kerekségének körülbelül Cy részét borítja. Sokkal nagyobb jelen
tőségű tehát, mint ahogy azt rövid felemlítése alapján képzelhetnők. Ez a mély
tengeri agyag majdnem ugyanolyan összetételű, mint a radiolaria-iszap, amely
ből kivéve képzeljük majdnem az összes meszet. Annál kevesebb benne a mész, 
minél mélyebbről való. Színe rendesen vöröses a vas és mangan oxigén-vegjdi- 
leteinek következtében.

A tengerek fenekét legnagyobbrészt ez a vörös agyag foglalja el (133 
millió négyszögkilométer, Murray becslése szerint), azután jő a globigerina- 
iszap (128 millió km2) s csak aránylag nagyon kevés helyet foglalnak el a többi 
félék, t. i. a kék agyag 38 millió km--t, a diatomea-iszap 28 millió négyszög
kilométert s a sikértengeri lerakodások 26 millió négyszögkilométert. A vörös 
agyag és a radiolaria-iszap oly fokozatosan mennek egymásba át s oly szöve
vényesen fonódnak össze, hogy a kettőt alig lehet szétválasztani.

Ilyenféle anyagok halmozódnak fel az óceánok mélyén s lassan-lassan 
óriási vastagságú rétegeket építenek fel, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek 
szárazra. Nagyon érdekes és mondhatatlanúl fontos dolog azt megjegyeznünk, 
hogy a kontinensek felépítésében résztvevő tengeri lerakodások legnagyobb része 
parti vagy nem mély tengeri képződmény s igazi mély tengerben képződött 
rétegeket csak nagyon régi geológiai korokból találunk s akkor is csak nagyon 
gyéren. Ez azt jelenti, hogy a mai kontinensek helyét csak kivételesen foglalták 
el igazi óceáni medencék, hanem ha a tenger el is öntötte a mai száraz
földeknek ezt vagy azt a darabját, mindig csak aránylag sikér tenger volt az. 
igazi 4000—5000 méter mélységű tengerek lerakodását csak a legkivételesebben 
fedezzük fel.
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Ez azt jelenti, hogy a mélytengeri fenekek meg a kontinensek egymástól 
lényegesen különböznek. Ami kontinens ma, az kontinens, vagy csak igen sikér 
tengerrel elfedett, úgynevezett kontinentális 
talapzat volt mindig s ami óceán ma, az talán 
kezdettől fogva óceán volt.

Erre a nagyjelentőségű következtetésre 
vezet bennünket egy más megfontolás is, amely 
a tengerek fenekének és a kontinensek felszí
nének morfológiájából (alaktanából) követ
kezik.

Sehol a szárazföldeken olyan óriási kiter
jedésű, olyan egyenletes síkságokat nem talá
lunk, mint a tengerek alatt. A mélységmérések 
rendesen azt bizonyítják, hogy a szárazföldek
től távozva, egy darabig nagyon sikér, 100—
200 méter mély a tenger. Aztán egyszerre 
rohamosan sűlyed, s meglehetősen meredek 
lejtő környezi a kontinenseket egész 3—4000 
méter mélységig, aztán csak igen lassan vál
tozik a mélység, annyira, hogy ha az óceánok fenekei szárazok volnának, 
alig vennénk észre rajtuk valami csekély lejtősödést erre vagy arra, hanem 
olyan végtelen alföldnek tűnnék fel az, amilyenhez fogható nincs a mai száraz
földeken. A tenger alatti hegyek és völgyek tehát a mesék országába tartoznak, 
egyedül a kontinensek és a vulkánikus, meg korallszigetek partjai mellett talá

lunk olyan meredekségeket, amelyek a szárazföldi fogalmakat meg
közelítik, vag\r el is érik.

Az általános lejtősödés viszonyait egyetlenegy rajzon is feltüntet
hetjük, amely első pillanatban igen nehezen érthetőnek tetszik, de ha 
egy kicsit gondolkozunk rajta, azonnal látni fogjuk, hogy egészen egy
szerű megfontoláson alapszik. A vizsgázó diákoknak rendesen ez szo
kott a legnehezebben érthető probléma lenni, de azt hisszük, olvasóink 
igen hamar meg fogják érteni ezt a boszorkánymesterséget. Még a neve

is valami ijesztő:

ábra. Élő radiolarius, erősen 
nagyítva (Bütschli után).

Méter
Sjoo.p8000_|

“i A  f i z i k a i  f ü l d - í e I s i t r u k ö z e p e s  T r ia g o a s s a g c t: -e 1-0 One. 

Aj tenger seine.

A. szilárd f ö ld k é r e g  n í v ó ja  : -27>00jn

A te n g erek  k ö z e p e s  m é ly sé g e  A500.

78. ábra. A hipszografikus vonal.

hipszo grafikus vo
nal ! aki hallja, már 
előre nem érti ezt 
a. rettentő tudo
mányt. Pedig mi 
mégis bemutatjuk 
olvasóinknak a 78. 
ábrán. Ez az ábra 
a Föld felszínének 
általános lejtéseit 
tárja elénk s a kö
vetkezőleg készült.
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Húzzunk egy vízszintes vonalat, amely a tenger színét jelentse. Erre 
a vonalra bal végéről kezdve mérjünk fel olyan hosszúságot, amely arányos 
azzal a területtel a Föld felszínén, amely magasabb mint 1000 méter. Azután 
mérjünk le, ugyancsak a vízszintes vonal bal végéről olyan hosszúságot, amely 
arányos a Föld felszínén azoknak a vidékeknek a területével, amely vidékek 
magasabban vannak a tenger színe felett mint 500 méter. Világos, hogy ez a 
terület sokkal nagyobb, mint az előbbi, azért a lemért hosszúság is nagyobb lesz. 
Azután mérjünk le olyan hosszúságot, amely arányos az összes szárazföldek terü
letével, vagyis azokkal a területekkel, amelyek magasabbak a tenger színénél. 
Világos, hogy ez a hosszúság megint jóval nagyobb az előbbieknél.

Most aztán az előbbi két lemért hosszúság végére állítsunk kis függélyes 
vonalakat s az elsőre mérjünk le fölfelé pl. egy centimétert, ami ezer méter magas
ságot jelentsen s akkor a második (500 m.-es) hosszúság végére pedig 5 mm.-t, az 
egész vonalnak bal végére pedig 88 millimétert, ami t. i. a Földön eddig ismert 
legmagasabb pontnak, a körülbelül 8800 m. magas Mount-Everestnek a magas
ságát jelenti.

Amint ezt a három pontot nyertük, azon módon nyerhetünk egy egész sor 
pontot a 2000, 3000, 4000, 5000 stb. méternél magasabb területekkel arányos 
hosszúságok és megfelelő magasságok felmérésével. A függélyes vonalak felső 
végpontjait aztán kössük össze egy folytonos vonallal s megkapjuk a száraz
földek hipszografikus vonalát.

Tökéletesen hasonló módon járjunk el a tenger mélységeinek a feltünteté
sével is. A szárazföld végétől mérjünk fel először olyan hosszúságot, amely ará
nyos a 200 méternél sikérebb tengerrészek területével. Azután a 300 méternél 
nem mélyebb területekkel arányos hosszúság következik. Látni fogjuk, hogy 
ez az előbbinél nem sokkal hosszabb. Azután következik az 500 méternél, majd 
az 1000, 2000, stb. méternél nem mélyebb területekkel arányos hosszúság. 
Mindegyikre állítsunk egy kis függélyes vonalat, de lefelé, s mérjük rá a meg
felelő mélységeket úgy, hogy megint 1 cm. 1000 métert jelentsen.

Végre el fog készülni a vonal s az egész vízszintes vonalnak a hossza ará
nyos az egész Föld területével.

A hipszografikus vonal már most a következőkre ta n ít:
1. Sokkal nagyobb, több mint kétszer akkora területet foglalnak el a ten

gerek mint a szárazföldek.
2. A szárazföldeken a 2000 méternél magasabb vidékek területe aránylag 

kicsiny. A szárazföldek területének legnagyobb része alacsonyabb mint 1000 
méter, s különösen a nem nagy magasságéi síkságok foglalnak el nagy helyet.

3. A tenger alatt jéikora terület van olyan, amely nem mélyebb 200 méter
nél, de aztán aránylag nagyon kevés a 200-tól 2000 méterig terjedő mélység, míg 
az egész Föld kerekségének valamivel több mint felét foglalja el azoknak az 
óceáni medencéknek a területe, amelyek mélyebbek 3000 méternél.

Néhány számadat is megvilágítja ezt a dolgot, de a számok sohasem olyan 
áttekinthetők, mint a rajz.

Aki azonban gondolkozni szeret, az bizonyosan örömét leli a következő 
számokban.
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I. Szárazföldek.

A 3000 méternél magasabb részek területe 
a 2000-től 3000 m.-ig terjedő magasságok

területe...............................................
az 1000-től 2000 m.-ig terjedő magasságok

területe...............................................
az 500-tól 1000 m.-ig terjedő magasságok

területe ................................................
a 200-tól 500 m.-ig terjedő magasságok

területe...............................................
a tenger szinétől 200 m.-ig terjedő magas

ságok területe....................................
a tenger szine alatti szárazföldek (Hollan

dia, Holt tenger stb.) .....................
az összes szárazföldek területe .................

II. Tengerek.

A 200 méternél nem mélyebb tengerek
területe...............................................

a 200-tól 1000 m.-ig terjedő mélységek
területe ...............................................

az 1000-től 2000 m.-ig terjedő mélységek
területe ...............................................

a 2000-től 3000 m.-ig terjedő mélységek
területe........................................ ,.

a 3000-től 4000 m.-ig terjedő mélységek
területe ................................................

a 4000-től 5000 m.-ig terjedő mélységek
területe ................................................

az 5000-től 6000 m.-ig terjedő mélységek
területe................................................

a 6000 méternél mélyebb tengerek területe 
az összes tengerek terü lete.........................

5-1 millió négyszög-km.

5'1 » » »

204 » » »

27-0 » » »

35-7 » » »

50'6 » » »

05 » >> »
144 5 millió négyszög-km.

306 millió négyszög-km.

163 » » »

20-4 » » >>

33 1 » » »

66-3 » » »

183-6 » »

10-7 » » »
4-6 >> » »

365 5 millió négyszög-km.

Ez a nehány szám is csak ugyanazt mondja, amit a hipszografikus 
vonal, amely különben ezeknek a számoknak az alapján készült. Amint látjuk, 
4000-től 5000-ig menő mélységek nagyobb részét foglalják el a Földnek, mint 
az összes szárazföldek.

A legnevezetesebb tanúlság azonban ebből a dologból az, hogy a kontinen
sek igen meredeken emelkednek ki a tengerekből s minden józan gondolkozó 
rájön arra, hogy a csekély, 200-nál kisebb mélységű tengerek, amelyek rende
sen a kontinensek közvetlen közelében vannak, tulajdonképen a kontinensekhez 
tartoznak. Látni fogjuk, hogy ezek a területek legnagyobbrészt az óceán jog
talan foglalásai és olyan helyek, amelyek nemrégen még szárazak voltak s nem
sokára megint azok lehetnek. Annyi bizonyos, ha a tenger nivója mintegy 200 
méterrel alább sűlyedne, azonnal a szárazföldhöz csatoltatnék a legtöbb sziget, 
s csak néhány igazán oceánikus, rendesen vulkáni eredetű sziget maradna külön.

így pl. Európához csatoltatnék azonnal Nagy-Britannia, összes szigeteivel 
együtt, Észak-Amerika minden szigete a kontinenshez kapcsolódnék, Ausztrália
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összeforrna Uj-Guineával, a Karolinák és a Marshall szigetek mint nagy terü
letű szárazföldek emelkednének ki stb.

Ezeket a kontinensekhez tartozó, sekély tengerrel fedett területeket konti
nentális talapzatoknak nevezzük.

Eszerint tehát a kontinenseknek nem egyedül jellemző tulajdonsága, 
hogy szárazföldek, mert vannak kontinensrészek a tenger alatt is. Nein ellent
mondásnak látszik-e ez ? Pedig nem az.

A kontinenseket sokkal jobban jellemzi az a tény, hogy a kontinensek a 
Föld szilárd kérgének olyan darabjai, amelyek átlag 4000 méterrel magasabban 
vannak, mint az óceáni medencékhez tartozó kéregdarabok. Nem véletlen, nem 
rendszertelen tehát a kontinensek és az óceánok elhelyezkedése, hanem az óceá
nok a Föld szilárd kérgének ezt a mélyebben fekvő részét, a szárazföldek pedig 
ezt a magasabban fekvő részét foglalják el.

Egy szóval tehát lényeges különbség van a Föld szilárd kérgének óceánikus 
és kontinentális részei közt.

De még egy igen nagy fontosságú, igen lényeges különbség is van a kettő 
között. Említettük már, hogy a mai szárazföldeken csak elvétve találunk olyan 
lerakodásokat, amelyek igazán nagyon mély tengeri képződmények volnának. 
A legnagyobb részük beltengeri, melléktengeri, parti vagy szárazföldi kép
ződmény.

Így tehát a kontinensek mindig azok voltak, az egész geológiai történelem 
ideje alatt is, ha nem is épen szárazföldek. De tudjuk, hogy nem ez a lényeges. 
A tenger elönthette egyik vagy másik részüket, azonban mindig megmaradtak 
ugyanezen, körülbelül iOOO 'méternyi magasságon az óceáni fenekek felett.

És vájjon, az igazi óceáni fenekek nem voltak-e néha-néha szárazföldek ? 
A legnagyobb valószínűséggel felelhetünk reá, hogy soha !

Ezt a valószínűséget pedig az a tény teszi majdnem bizonyossággá, hogy 
az óceánok fenekei olyan rendkívül egyenletesek, olyan simák, hogy a száraz
földeken még csak megközelítő egyenletességű síkságokat sem találunk. Ez pedig 
azt bizonyítja, hogy soha, semmiféle kéregmozgás sem zavarta meg ezeknek 
a daraboknak a nyugalmát. Ha ezek kontinensek lettek volna valaha, úgy most 
is meg kellene találnunk a hajdani nagy mozgás következményeit : a hegyeket, 
völgyeket, a hepe-hupás egyenetlenségeket. Ilyeneknek azonban az igazi óceáni 
medencékben nyoma sincs.

És ez megint lényeges különbséget árul el a kontinensek és az óceáni 
medencék között. A kontinensek felületén csak igen kevés olyan területet talá
lunk, amelyen a kőzetrétegek teljesen nyugalomban volnának. A szárazföldek 
felszíne össze-vissza van törve és gyűrve, tele ráncokkal, repedésekkel, vulká
nikus fakadékokkal, forradásokkal, egyszóval a szárazföldeken a Föld kérge 
össze van roncsolva, tönkre van téve.

Nem így az óceánokban ! Az óceáni medencék rendkívül rideg, merev 
darabjai a földkéregnek, amelyek alig mozdultak, alig szenvedtek azóta, amióta 
szerves élet van a Földön. Látni fogjuk majd, hogy amint a Föld húzódik össze, 
az óceáni medencék kéregrészei lassan sűlyednek befelé s a kővé vált kéreg a 
szárazföldeken torlódik fel.
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Most már aztán igazán lényegesen meg tudjuk különböztetni a kontinen
seket az óceánoktól.

A kettő között mindenekelőtt lényeges, mintegy 4000 méternyi nivó- 
különbség van. Azután a kontinensek az egész geológiai idők alatt mindig meg
tartották ezt a jellegüket az óceánokkal szemben s végül a kontinensek a föld
kéreg gyűrődésének, töredezésének igazi színhelyei, míg az óceáni medencék 
merev, rideg földkéregdarabok, amelyek csekély zavarok kíséretében fokoza
tosan sűlyednek be, amint a Föld húzódik össze.

Ahol aztán a kontinens élesen elválik az óceántól, ahol határozott törés
vonal mentén szakadt le az óceáni medence a környező kontinensek összegyűrt, 
összeroncsolt magaslataitól, ott hatalmasan működő vulkánosság jelzi ezt az 
elszakadást. De erről majd későbben.

Egyetlenegy helye van a Földnek, ahol nem tudunk tisztába jönni, hogy 
kontinenssel, vagy óceáni medencével van-e dolgunk ? És ez az Óceániai sziget
világ, amely a Csendes óceán déli felét foglalja el. Ezen a helyen az erős vulkáni 
tevékenység, a korall-képződmények különös alakulása stb. azt bizonyítják, 
hogy a Föld kérge itt mozgásban van, elvesztette azt a nyugodt, mozdulatlan 
merevségét, amit egyebütt tapasztalunk. Sokat vitatkoztak rajta, hogy ez most 
születő kontinens-e, vagy pedig eltűnt-e itt a tenger mélységeibe valami kon
tinens, de a vita nem juthatott dűlőre, de nem is szükséges eldöntenünk. Leg
helyesebb úgy felfognunk a dolgot, hogy itt kontinens van a tenger színe alatt, 
amely talán mindig is így volt. Annyi bizonyos, hogy ez a terület kivételes és 
magán viseli a kontinenseknek is, meg az óceáni medencéknek is néhány jel
lemző tulajdonságát.

De minek akarnák mi a természetet okvetetlenül skatulyákba szétosz
tani ? Elég meglepő, hogy úgy mondjuk, »elég szép« már az is a Föld kérgétől, 
hogy ilyen lényegesen megkülönböztette a kontinenseket az óceánoktól, s örvend
jünk, hogy van kivétel is, mert a kivételek mindig új természettörvények fel
fedezésére szoktak vezetni. Ha nem volna kivétel, sokszor belenyugodnánk olyan 
szabályokba, amelyeket hipotézisek alapján állítottunk fel s ugyancsak kelle
metlenül volnánk meglepetve, amikor a rég megdönthetetlen, szigorúan pontos
nak ismert szabály ellenére megjelennék az első — kivétel!

Tökéletesen így jártunk a fénytan törvényeivel ! Ma már nyakra-főre 
fedezik fel a »kivételeket!«

Meglehet, hogy kivételesen az a mélyen eltemetett tengerrész is fel fog 
még egyszer merülni mint fosszilia, de sokkal valószínűbb, hogy ott fog pihenni 
mindaddig, amíg ez a nyugtalanul mozgalmas anyag, a tengervíz el fogja födni 
a földkéreg igazi »földszintjét«, az óceáni medencéket.

- Es éppen ezért nagy temető az óceán. Rettenetes temető, amelyből többé 
alig van feltámadás. Ami egyszer odakerült, az onnan többé vissza nem jő. 
A patakok hordaléka, a szél szárnyain lebegő por, a holtan lebukott madár : 
mind odakerül s ott megpihen évmilliókra.

S ez a rettenetes temető : az élet igazi színpada ! A szárazföldek állat
világa meg sem közelíti a tengerekét a fajok és egyedek számában s az óceánok
ban találjuk a legnagyobb állatokat s a legnagyobb növényeket. Igen, az algák,

11A Világegyetem.
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vagy moszatok közt. amelyeknek mikroszkopikus kicsiny fajtái, a kovamoszatok, 
milliárd számban nyüzsögnek a tenger vizében, van egy óriás, a Macrocystis, 
amely 300 méter magas, lenge törzsű tengeralatti erdőkké növekedik. A leg
nagyobb termetű faóriás a szárazföldön pedig nem magasabb 150 méternél. 
Képzeljük ezt a gigászi moszatflórát pl. a Balaton partján ! A Balaton színéből 
kinövő moszatok éppen olyan magasra nőnének, mint a Badacsony teteje !

Itt van tehát, az óceánokban az élet és halál igazi országa, sőt merjük állí
tani, hogy a szárazföldek szerves világa is a tengernek köszöni létét, az óceán
nak, amely a napsugár parancsára életet fakaszt a kontinenseken is.

II. FEJEZET.

AZ ÓCEÁN FELSZÍNÉN.

Az az élet, amelynek színpada az óceán, az egész óriási víztömegben el 
van osztva. Van ott élet, fenn a víz legfelső színén, aztán innen lefelé minden 
mélységben s van végre a tenger fenekén, akár 3, akár 3000 méter mély legyen 
is az.

Csakhogy ez az élet nem mindenütt egyforma. Kétségtelen, hogy sokkal 
tarkább otc, ahol a napfény még elég erős, ahol világosság, melegség és mozgás 
van, mint odalenn azokon a mélységes mélységekben, ahol örök sötétség, hang
talan némaság és mozdulatlan nyugalom van, meg olyan alacsony hőmérséklet, 
amilyen a szárazföldön csak magas hegyeken, vagy a sarkvidékeken található.

Azonnal megtudjuk, hogy miben egyeznek s miben különböznek a tenger 
vizének felsőbb és alsóbb rétegei.

Mindenekelőtt jöjjünk tisztába azzal, hogy a tenger vize milyen víz, mennyi 
mindenféle idegen alkotórész van benne, vagyis vizsgáljuk meg a tengervíz 
kémiai összetételét.

A tengervíz annyiban léiryegesen különbözik a szárazföldi vizektől, hogy 
nagyon sok mindenféle só van benne feloldva s emiatt nem lehet meginni. Bár
hol merítsünk is a nyílt tengerből vizet, akár a felszínéről, akár a fenekéről, 
mindig körülbelül 3%% súlyrész szilárd só van abban feloldva, aminek követ
keztében 30 liter tengervíz már több mint 31 kilogrammot nyom, tehát sokkal 
nehezebb mint az édes, szárazföldi víz. Egy liter tengervízben tehát átlag 35 
gramm só van feloldva. Mivel az összes tengervíz 1279 millió köbkilométer, 
ennek következtében a tengerekben feloldott összes só súlya körülbelül 44,765 
billió tonna. Ha az összes tengerek kiszáradnának, a leülepedett só 56 méter 
vastag, hatalmas rétegben fedné a kiszáradt óceánok fenekét.

A sótartalom azonban nem tökéletesen egyforma mindenütt, hanem vál
tozik mélységek és vidékek szerint. Akármennyi azonban a só összes mennyi
sége. annak kémiai összetétele csodálatosan egységes mindenütt az összes óceá
nokban és tengerekben. A sók közül a legfontosabb : a konyhasó, az összes 
sóknak 78°0-át teszi, tehát sokkal több mint háromszor annyi a konyhasó a
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tenger vizében, mint a többi só együttvéve. Ez a konyhasó adja a tenger vizé
nek sós ízét. A klórmagnézium 11%-a és a keserűsó vagy kénsavas magné
zium 5%-a ezután a legjelentősebbek, amelyek a tenger vizét kiállhatatlanul 
keserűvé és ihatatlanná teszik. A mész legnagyobbrészt gipsz (kénsavas mész) 
alakjában van jelen 3y2—4%-ban. Igen csekély azonban a szénsavas mész 
oldata, pedig a folyók éppen ebben a leggazdagabbak. Ügy látszik, hogy a folyó
vizekkel bekerülő szénsavas meszet a tengeri állatok elhasználják, hatalmas, 
vagy sokszor egészen parányi mészhéjjaiknak elkészítéséhez.

Ez az összetétel nagyon jellemző s a szárazföldi sóstavak sójától lényege
sen eltér. Ne felejtsük el, hogy a tenger vizének sói közül legnagyobb mennyi-

79. ábra. A tengerek vizének sűrűsége a felszínen. A vonalak mellé írt számok azt jelentik, 
hogy az illető vonal mentén a tenger vizének egy literje hány grammal nehezebb mint

egy kilogramm.

ségben fordulnak elő a kloridok, jóval kevesebb a szulfátok mennyisége és leg
kevesebb, a többihez képest aránylag elenyésző a karbonátok mennyisége, amíg 
a szárazföldi vizek sóiban éppen a karbonátok szoktak túlnyomó mennyiség
ben szerepelni.

Az oldott sókon kívül igen nagy jelentőségűek a tengerek vizében elnyelt 
gázok, amelyek az állati és növényi élet múlhatatlanul szükséges eszközei. 
A legfontosabb gázok a levegő nitrogénja és oxigénje, meg a széndioxid. 
Az előbbi kettőt a víz felszínén a levegőből veszi a tengervíz, még pedig többet 
az oxigénből, mint a nitrogénből, azért a tenger vizéből kihajtott levegő 
sokkal gazdagabb oxigénben mint a közönséges levegő. A tengeri állatok 
mind erre az oxigénre vannak utalva s ha az olyan arányban volna a víz
ben, mint a levegőben, akkor mai szerveikkel nem tudnának megélni benne.

11*
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Életműködésük viszont, épp úgy, mint a szárazföldi állatoké, széndioxidot fej
leszt, ami aztán a felsőbb rétegek növényvilágának nyújt fontos táplálékot.

Mondottuk, bogy a tengerek sójának kémiai összetétele majdnem tökéle
tesen egyforma mindenütt. Az összes sók együttes mennyisége azonban közelről 
sem egyforma, sőt nagy változásoknak van alávetve. A nyílt é>ceánok felszínén 
a só úgy szokott elosztva lenni, hogy az egyenlítő mentén valamivel édesebb 
a víz, a passzátszelek zónájában sósabb mint a közepes érték, aztán a mér
sékelt égöv alatt ismét édesebb a normálisnál.

Ezt az eloszlást a 79. ábra mutatja be vázlatosan, ahol látni jól a passzát
szelek régiójának nagy sótartalmát.

Ennek a sajátságos eloszlásnak az oka az esővízben és a párolgásban kere
sendő, mert már 200—400 méternyi mélységekben teljesen megszűnik minden 
különbség, tehát ez teljesen felszíni jelenség (a nyílt óceánokban !).

Az egyenlítő vidéki sok esőzés, sűrű borulás és szélcsend miatt igen kevés 
a párolgás, sőt folyton újabb és újabb édesvíztömegek jutnak a felszínre. 
A passzátzónákon azonban kevés az eső a tengerek felett, derült az ég és az 
erős, száraz szélben igen intenzív az elpárolgás, úgy hogy emiatt a felszín sótar
talma 3-8%-ra is felemelkedik.

A mellék- és beltengerek vizének sótartalma igen változatos és attól függ, 
különösen a beltengerekben, hogy a befolyó folyók hoznak-e több vizet mint 
amennyi elpárolog, vagy pedig az elpárolgás nagyobb-e s akkor aztán a nyílt 
tengerrel való összeköttetésen át mindig nagy tömeg sós víz ömlik be, úgy 
hogy az ilyen melléktengerekben a só folyton szaporodik. A Földközi tenger 
pl., amely csak a szűk Gibraltári szoroson át közlekedik az óceánnal, sokkal 
sósabb mint a nyílt tenger. A Földközi tengerbe ugyanis sokkal kevesebb vizet 
hordanak a folyók, mint amennyi elpárolog belőle. Ennek pedig az az oka, 
hogy a Rhone, a Duna és a Dnyepr vízterületén kívül csak Itália és a Balkán 
félsziget vízgyűjtő területei nyílnak, mint igazán jelentősek, a Földközi ten
gerre. A Pireneusi félszigeten a vízválasztó vonal egészen közel jár a Földközi 
tengerhez s csak az egyetlen Ebro hoz nagyobb víztömeget. Kis-Ázsiából csak 
kevés víz jő le a tengerekbe, Szíriából és Palesztinából éppen semmi. A Nílus 
ugyan árvízkor hatalmas víztömegeket hömpölyget, de ezt úgy szétöntözi a 
sivatag szélének száraz klímája alatt a szomjas oázis-területekre, hogy alig lát 
valamit belőle a tenger.

Aztán nincsen több folyó egészen az Atlaszig, amelyről néhány nem nagyon 
jelentékeny, félig sivatagi eredetű folyó ömlik a tengerbe.

Az elpárolgás pedig igen jelentékeny. Ennek következtében a Gibraltáron, 
bár váltakozó áramlásokat észlelhetünk, végösszegében sok sósvíz folyik bele 
a Földközi tengerbe s annak közepes sótartalma ma már 3'7%-ra rúg ! Ha a 
Földközi tengerből kevesebb párologna el, mint amennyi belefolyik a száraz
földekről. akkor a Gibraltáron a Földközi tengerből folynék ki a víz az Atlanti 
óceánba s a tenger vize lassankint kiédesednék.

Ez az eset például a Fekete tengerben, amelybe a Duna, Dnyepr és Don, 
aztán meg a bővizű kis Rión, és a Kis-Ázsiából jövő Kizil-Innak több édesvizet 
hurcolnak be, mint amennyi a Fekete tenger színéről elpárolog. Ez az oka annak,
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hogy különösen a Fekete tenger északi részében a sótartalom csak 1 *7, P8%. Az 
édes vizet tehát a Fekete tenger mintegy megtartja magának s a Bosporuson 
keresztül sós víz folyik bele a Földközi tengerbe. így tehát a Földközi tenger leg
bővebb vizű folyójának, a Dunának sem élvezi az édes vizét teljes mértékben.

A legsósabb tengerek közé tartozik a Vörös tenger, amelybe egyetlenegy 
jelentékenyebb folyó sem ömlik. Mind a két partján szörnyű sivatagi platók 
emelkednek. Különösen az északi zugában Szuez körül. Ezért itt fenn, a Szuezi 
öbölben 4-18% a sóstartalom, sőt a tenger déli felében, ahol a felszínen a víz 
hőmérséklete a 30° C-on is felülemelkedik, a fenéken is felemelkedik a sótar
talom 4%-ra.

A legédesebb vizű tengerek közé tartozik a Balti tenger, amelyben a sótarta
lom sehol sem nagyobb 1'2%-nál, sőt az északi és keleti részében még sokkal éde
sebb, annyira, hogy iható. Gyors kiédesülésének az oka egyrészt az a sok bővizű 
patak, amely Svédország területéről ömlik bele, a sok bővizű folyó, amely az orosz 
és német partokról torkollik ide és végül a csekély párolgás, amely a borús, hűvös, 
nedves levegőjű vidéken csakugyan kevés lehet.

A tenger vizének tisztasága és színe attól függ, hogy mennyire vagyunk a 
partoktól s mifélék a legközelebbi partok. Künn a nyílt óceánon mindenkit meg
lep a tenger vizének kristálytisztasága. Mélyen belátunk ott a tengerbe, különösen 
ha csendes a víz s megáll a hajó. Bámulva vesszük észre az élő lények egész raját s 
szinte elbűvöl bennünket az az intenzív, sötétkék szín, amely elömlik ezeken a 
rejtelmes mélységeken. A partokhoz való közeledést azonnal észrevesszük a ten
ger színének megváltozásán. Azonnal, feltűnően zöldesebb az, s aztán, ha valami 
nagy folyó torkolatához érünk, csúnya, szennyes, iszapos vizen jár a hajó, különö
sen ha a f oly ónak árvize van.

A tiszta tengervíz mély kék színét éppen úgy magyarázhatjuk, mint az ég kék
ségét. A vízbe behatoló fénysugár csak rendkívül parányi idegen testeket talál ott, 
amelyek a vörös és sárga, hosszabb hullámú fénysugarakat nem képesek vissza
tartani, hanem a kék és ibolyaszinű sugarakat igenis, mert ezeknek a hulláma igen 
rövid s szétszóródik ezeken a parányi részeken. Minél több és minél nagyobb 
szemecskékből van ez a rendkívül parányi anyag, annál több egyéb fénysugár is 
szétszóródik s a tiszta kék lassankint zöldeskék, majd szép fűzöld lesz s végül a 
lebegő durva iszap saját színe festi meg a tenger vizét is.

Hogy a partoktól milyen messze terjed a zöldes szín, az első sorban a partok 
minőségétől, a róla lejövő vizek mennyiségétől, azután a tenger vizének hőmér
sékletétől és sótartalmától függ.

Erdős partok körül, ha az erdőkből sok folyó ömlik a tengerbe, jó messze 
beterjed a zöldes szín, különösen ha sikér a tenger és nem járnak a partok előtt 
sebes áramlatok. Puszta, sivatagos partok előtt kevésbé terjed ki a zöldes szín. 
Ahol nagy folyó torkollik a tengerbe, ott terjed rendesen legmesszebbre a zöldes 
szín, azonkívül pedig a partok felé a folyó iszapjának színét ismerjük fel. így pl. 
a Jang-ce-kiang barnás iszapja messze elhúzódik a tengerre, a Hoang-ho sárga 
iszapja pedig egészen megfesti a Sárga tengert, különösen pedig annak legbelső 
zugát, a Pe-csi-li öblöt. A Kongó és az Amazonas óriási vízmennyisége nemcsak 
hogy iszaposra, beljebb pedig zöldre festi óriási területen a tenger vizét, hanem
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armyi édesvizet juttat a tengervíz felszínére, hogy a felszínről merített víz iható, 
amikor még a partokat sem látni.

Igen érdekes dolog, hogy a meleg víz könnyebben derül, könnyebben lelml- 
lasztja a finom, lebegő iszapot mint a hideg Vvt. Ez az oka, hogy a hidegégövi 
tengerek mindig zöldek, s a legszebb, legsötétebb kékek a tropikus tengerek.

A tengerek és tavak felszínén csillogó fénytüneményekről már korábban 
szóltunk, most még néhány különös szín- és fénytüneményről kell beszámolnunk.

Némely tengernek a neve színekről van véve. Van Fekete, Fehér, Vörös 
és Sárga tenger. A Fekete tenger elnevezés egészen új eredetű, mert az ókor
ban Pontus Euxinus, a középkorban pedig Maré maggiore volt a neve s 
csak a XVII. század végén kezdődik a Fekete tenger, ami valószínűleg a 
török Kara tengisz és az orosz Csernoje more szavak fordítása s valószínű, 
hogy ezek a népek a tenger vidékének lakatlan, barátságtalan jellegét akarták 
ezzel kifejezni.

A Fehér tenger talán havas jégmezőitől vette nevét, vagy meglehet, hogy 
a Fekete tengerrel ellentétben, mint a Szent Miklós búcsújáró hely tengere, 
kapta ezt az elnevezést (?).

A Vörös tenger elnevezés sem származik a klasszikus népektől, mert ők 
ezt a nevet az egész Indiai óceánra értették. Mindazáltal gyakran lehet a mai 
Vörös tenger partjainak közelében vörös vizet látni, amely vörös szín nagy- 
mennyiségű mikroszkopikus kis állattól származik, különösen parányi rákoktól. 
Hasonló vörös színt a Kaliforniai öbölben is gyakran lehet látni, azért nevezik 
a spanyolok Mar vermejo-nak.

A Sárga tengerről tudjuk már, hogy ez nevét a Hoang-liotól bele szállí
tott. rengeteg iszaptól vette, amelyhez hasonló iszapmennyisége egy folytaik
nak sincs.

Néha az óceán vizének különös szint kölcsönöznek a felszínen élő állatok, 
az úgynevezett plankton* A Dél-Khínai tengert pl. teljes tükörsimán láthatjuk s 
akkor hosszú csíkok nyúlnak el a víz színén, amelyek vörös színükkel élénken 
feltűnnek s messze-messze láthatók. Máskor szürkés vagy tejfehér színt látunk 
a tengeren elterülni, szintén apró állatkák óriási kolóniáit.

Legcsodásabb, legszebb azonban a tenger világítása. Az első alkalommal 
a Bombayi öbölben láttam ezt a csodás tüneményt. Ladikkal rándultam át 
Elefanta szigetére, hogy a híres barlangtemplomot megtekintsem. Visszafelé már 
sötét volt s amint elhagytuk a sziget kikötőjét, s az evező belemerült a vízbe, 
egy-egy helyen fel-felvillant az evező körül, mintha valami kis szentjános-bogárka 
jelent volna ott meg. A ladik orrát állandóan halvány fény öv kerítette, de azt 
a bűvös jelenetet, ami a későbbi evezőcsapások hatására varázsolódott elő,

* A tenger állatvilágát az állatok életének helye és helyváltoztatása szerint nevezik el. 
P la n k to n  név alatt foglalják össze azt a rengeteg sok mindenféle állatot, amely szabadon 
lebeg a tengervíz minden rétegében s teljesen a tenger mozgásaira bizakodva, önakaratúlag 
csak parányit változtatja helyét. Azoknak az állatoknak a gyűjtő neve, amelyek szintén 
szabadon lebegnek a tengerben, de önszántukból tudják megváltoztatni helyüket: a nekton. 
És végül benthosz a neve annak az állatvilágnak, amely a tengerfenékhez van kötve, akár 
mászkál ott, akár szilárdan egy helyhez van kötve.
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alig lehet leírni. Mintha a Hold kékes fényét ragyogtatná a szemünkbe valami 
temérdek apró tükörből álló játékszer, vagy valami csodálatos tűzijáték szipor
káznék a víz alatt : egyik villanás, egyik kis ragyogó csillag a másikat érte. 
Az eget sötét, zivataros felhők borították, a város fénye még messze bujkált 
a szigetvilág mögött s ezen a nehéz, sötét vizen egyedül voltam egy ragyogó 
feketeszemű hindu fiúval, akinek elefántcsont fehér fogai még ezen a holló- 
fekete éjszakán is átragyogtak, amint megmosolyogta lelkesültségemet a pom
pás tengeri tűzijáték láttán.

A természet végtelen csöndességében csakugyan ihlet szállj a meg az 
embert a világító habok láttára. A merész középkori hajós, amikor idegen ten
gereken először látott eféle, szinte megmagyarázhatatlan csodát, méltán képzel
hetett oda a vízbe egy egész sereg vízi tündért, akiknek viliózó teste, ragyogó 
szeme bukkanik fel a tarajozó habon, vagy a fel-felcsillanó csillagokon. 
Aztán úgy húzza le az embert valami oda abba a titokzatos mélységbe — 
szinte nem jó egyedül lenni annak a tengeren, aki egy kicsit ábrándozásra 
hajlandó.

A tenger világításához valószínűleg nagyban hozzájárul a levegő elek
tromos állapota, mert a legszebb világítást mindig zivataros felhő alatt láttuk. 
Az Indiai óceánon nem volt éjszaka, hogy ne gyönyörködhettünk volna benne, 
de különösen pompás volt mindig a hajó farán, ahol a csavar felzavarta a vizet. 
Mintha valami titokzatos villamos ívlámpa világítaná meg ott a vizet, a zavargó, 
tajtékzó habtömkeleg pompás fényözönben ragyogott. Főleg azonban akkor, 
ha zivataros felhő alatt mentünk át. Pulo-Penang előtt volt legszebb a látvány 
egy erős zivatar kitörése• alkalmával, amikor épen felszedte a hajó a vasmacs
kákat, hogy tovavigyen bennünket Európa felé. Késő este volt, amikor a hajóra 
szálltunk, a tenger majdnem nappali fényben izzott. Aztán kitört a zivatar, 
a szél felzavarta a hullámokat, amelyeknek tajtéka most mind intenzív zöldes, 
foszforeszkáló fényben égett, olyan erősen, hogy a koromsötét éjszakát is meg
világította s jól ki lehetett venni a kikötőben szerte horgonyzó hajókat s a 
maiakkal partokat, ahonnan a zivatar szele a pálmaerdők balzsamos illatát 
hozta át ........

* * *

A tenger vizének sajátságos viselkedését a Nap sugárzásával szemben 
már az első részben megismertük. Tudjuk, hogy a tenger vizének rendkívül 
nagy a faj melege, sokkal nagyobb mint a szárazföldeké. Általános szokás, hogy 
a fajmeleg vagy fajhő egységéül a tiszta víz fajmelegét vesszük. A sós vizet 
azonban valamicskével könnyebb felmelegíteni mint a tiszta vizet. Ha a tiszta 
víz fajmelege 1, úgy a rendes, 3-5% sótartalmú tengervíz fajmelege csak 0’93. 
Ez az érték is sokkal nagyobb azonban mint a szárazföldek anyagának faj- 
melege, annyira, hogy az első részben megállapított törvényeinkből egy szikrát 
sem engedünk.

A tenger felszíne csakugyan rendkívül lassan követi a külső levegő hőmérsék
letét, még jobban elkésik a napsütés intenzitásának maximális időszaka után. 
Tudjuk, hogy az északi féltekén junius 21-ike táján süt a Nap legmagasabbról,
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tehát leghosszabb nappalon át a legnagyobb erővel. A levegő hőmérséklete 
ezt majdnem csak egy hónap múlva követi, t. i. a levegő hőmérséklete (álta
lánosságban) julius közepén a legmagasabb. A Nap legalacsonyabban áll decem
ber 21-én, amikor a nappalok is legrövidebbek. A hőmérséklet ezt nemsokára 
követi, mert leghidegebb van januárius közepén. Ám a tenger vize a felszínen 
még sokkal jobban elmarad, mert az meg februárius végén, meg március elején 
szokott leghidegebb lenni.

De a nagy faj melegéből az is következik, hogy hőmérséklete igen keveset 
ingadozik. Az évi ingadozás a nyílt trópusos óceánokban nem tesz ki egy egész 
fokot sem, de az egyenlítőtől a sarkok felé fokozatosan nő egész a 40° földrajzi 
szélességig, ahol a legnagyobb évi ingadozás észlelhető, t. i. a déli féltekén 
valami 7°, az északi féltekén pedig 12°. Még a legnagyobb nyílt tengeri inga
dozás is sokkal kisebb mint a mérsékelt hőmérsékletingadozás a szárazföldeken. 
A melléktengerek és beltengerek vizének hőmérséklete azonban sokkal szélesebb 
határok közt mozog, különösen ott, ahol évszakonkint változó (monzún) szelek 
melegítik vagy fűtik a tenger felett levő levegőt.

A tenger vizének napi ingadozásai szintén igen csekélyek, a forró égöv 
alatt alig ingadozik egy nap alatt a hőmérséklet többet egy-egy foknál. Szabá
lyul állíthatjuk azonban fel. hogy a tenger vize mindig körülbelül egy fokkal 
melegebb mint a felette levő levegő hőmérséklete. Csak a partok közelében, 
meg beltengerekben szokott előfordulni, hogy a tengervíz a hidegebb, különösen 
amikor forró, szárazföldi szelek jönnek a tengerre.

A tengereknek egész évi közepes hőmérséklete, egész általánosságban 
szólva, az egyenlítőtől a sarkok felé csökkenik (80. ábra). Ezt a szabályos elosz
lást azonban megzavarják az áramlatok, amelyeknek befolyását nem részletezzük, 
hanem csak a végeredményt mondjuk el a következő szabállyal :

A melegebb égövek alatt a kontinensek keleti partjain melegebb a víz 
mint a kontinensek nyugati partjain ; így Észak-Amerika partjain az egyen
lítőtől majdnem egész New-Yorkig melegebb a tenger színén a víz, mint a 
szemben levő afrikai és európai partokon. Kelet-Ázsia meleg égövi partjai előtt 
is melegebb a tenger mint a szemben levő kaliforniai és mexikói partokon.

A hidegebb égövek alatt a kontinensek keleti partjain hidegebb a víz mint 
a kontinensek nyugati partjain. Ez az oka annak, hogy Eszak-Amerika magasabb 
szélességein a partok előtt sokkal hidegebb a víz mint Európa atlanti partjain.

Egyszóval a kontinensek keleti partjai mentén igen gyorsan csökkenik 
a hőmérséklet délről észak felé, különösen a 40° szélesség táján, míg a nyugati 
partokon a víz melege igen »mérsékelten« van elosztva.*

* Nem igen kell magyaráznunk, hogy a tenger színén is épp úgy rajzolhatunk izotermákat, 
azaz olyan vonalakat, amelyek a tenger színének egyforma melegségű helyeit kötik össze, mint 
ahogy a levegő hőmérsékletének eloszlását tüntettük fel. Csakhogy amíg a levegő közepes 
hőmérsékletének meghatározását egyes állomások adataiból könnyen kiszámíthatjuk, addig a 
tengereken csakis azok az adatok állanak rendelkezésünkre, amelyeket a gőzhajók szolgáltatnak. 
A legtöbb gőzös ugyanis feljegyzéseket készít, mindennap háromszor megméri a tenger fel
színének hőmérsékletét s ezeket az adatokat beszolgáltatja a tengerészeti hatóságoknak, ahol 
azokat feldolgozzák.



I I . rész. Az óceán . 169

A legmagasabb hőmérsékleteket zárt medencékben találjuk, így például 
a Vörös tenger déli részében a víz hőmérséklete 32° C. ! Valóságos meleg fürdő 
ez, s amikor az ember fölötte utazik, úgy érzi, mintha a fürdőszobában a fürdő
kád vizén ladikáznék. Még melegebb s talán az összes tengerek közt legmele
gebb a 34'5°-os Perzsa-öböl.

A legalacsonyabb hőmérsékleteket természetesen a sarkvidéki tengerek
ben találjuk. Bizonyosan megütközik ezen a kijelentésen az olvasó, mert hisz 
a víz 0°-nál — tudomása szerint — hidegebb nem lehet. Tengervíz azonban 
lehet hidegebb is 0°-nál, még pedig 2'2°-kal, mert a tengervíz fagyáspontja

80. ábra. A tengervíz hőmérsékletei a felszínen.

— 2-2° ! Ez különös dolog, de nem tehetünk róla, a sok só alászállítja a fagyás
pontot (helyesebben : olvadáspontot).

A jégképződés tehát nehezebben kezdődik meg a tengeren mint a száraz
földi vizeken. A jégről magáról azonban később fogunk szólni.

Most meg kell még vizsgálnunk, hogy a tenger mélységeiben miként van 
elosztva a hőmérséklet s aztán végeztünk ezekkel a meglehetősen fárasztó 
statisztikai adatokkal. Nagy szükség van azonban erre a kis statisztikázásra, 
mert enélkül a legnagyszerűbb tünemények kútforrását nem ismerjük meg. 
így mindjárt az a sok fáradságos vizsgálat, amely az óceáni mélységek hőmér
sékletét tárta fel, nagyszerű mozgásoknak a felfedezésére vezetett.

Nagy mélységekben igen nehéz a hőmérsékleteket megmérni. Azelőtt az 
volt a baj, hogy a rettenetes víznyomás a hőmérők üvegedényeit is összenyomta 
s ennek következtében mindig magasabb hőmérsékleteket mutattak a hőmérők, 
mint amilyen a valóság. Ma már az egész hőmérőt egy második üvegedénybe 
szokás belerejteni, amely felfogja a víznyomást az igazi hőmérőüvegről.
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Nehéz kérdés annak a megoldása, hogy miképen tartsuk meg a hőmérőn 
azt a hőmérsékletet, amelyet a hőmérő egy bizonyos, meghatározott mély
ségben mutatott. Nem elegendő ide az a közönséges maximum-minimum 
hőmérő, amilyent a meteorológusok használnak, mert a tengerben a hőmér
séklet nem csökkenik folytonosan lefelé, hanem gyakran találunk mélyen lenn 
melegebb vízrétegeket is mint amilyenek a felszíni rétegek. A feladatot a leg
tökéletesebben a Negretti-Zambra-féle átbukós hőmérő oldotta meg. A hőmérőt 
a védő üvegfallal együtt egy fadobozhoz erősítjük, amely dobozban sörét van 
elhelyezve. Amikor a hőmérőt leeresztjük a vízbe, a mélységmérő kötelére kis 
zsinórral reákötve, akkor a víznél valamivel könnyebb hőmérő felfelé irányul, 
a sörét alul van benne ; alul van a kénesőtartó is, amelyben a kéneső a hőmér
séklet szerint tágul vagy húzódik össze.

Amikor a műszert gyorsan kezdjük felhúzni, akkor a nagy ellenálláséi 
hőmérő visszamarad, felfordúl, a sörét átcsúszik a lefordúlt hőmérő dobozának 
másik részébe s többé nem engedi visszafordúlni. Az átbukáskor azonban a 
kénesőszál egy kis szűkület helyén leszakad s a hőmérő cső felső végébe szalad 
össze. A skála úgy van készítve, hogy ennek az elszakadt szálnak a vége 
mutatja a hőmérsékletet.

De hány ilyen mérés volt szükséges ahhoz, hogy a most elmondandó ered
ményekhez jussunk !

A nagy, nyílt óceánokban a víz egész tömegét három nagy rétegre oszt
hatjuk fel. A legfelső réteg valami 200 méter vastag s ez felülről lefelé igen 
gyorsan csökkenő hőmérsékletet mutat. Azután jő valami 700—800 méter vastag 
réteg, amelyben a hőmérséklet fokozatosan csökkenik lefelé, egészen 3—6°-ra. 
Ezen alul van aztán az óceánok vizének legnagyobb tömege, amelynek hőmér
séklete állandóan +  2° körül van.

Ez az elrendeződés azt mutatja, hogy a Nap sugárzása tulajdonképpen 
csak mintegy 1000 méter vastag réteget képes átmelegíteni, azt is annak a 
tüneménynek a segítségével, hogy a tenger vizének sűrűsége nemcsak a hőmér
sékletétől függ, hanem a sótartalmától is. Meleg, de sós víz nehezebb lehet 
mint a hideg, de kevésbé sós. A felszínen felmelegedő víz erősen párolog, ennek 
következtében sűrű. sós lesz s mint nehezebb víz, alásűlyed a hidegebb réte
gek alá, amelyek így ismét felszínre kerülnek, hogy élvezzék a napsugarakat. 
Valóságos konvekció-áramok keletkeznek így, éppen olyanok mint a levegőben, 
amelyet alulról melegít a földfelszín segítségével a napsugár.

A sós víznek ezek a konvekció-áramai melegítik a tenger vizét olyan 
hatalmas vastagságú rétegekben át. Ez az oka, hogy a tengerek vize sokkal 
mélyebb rétegekig meleg mint az édesvizű tavak vize. Az Alpok déli lábánál 
elterülő mély tavak vize pl. 150 méter mélységben már állandóan 5° körül van, 
míg a Földközi tengernek még a legmélyebb részein sem alacsonyabb a fenéken 
levő víz hőmérséklete a 13°-nál, sőt az Atlanti óceán vize ugyanezen földrajzi 
szélességen 200 méter mélységben még több, mint 13°.

Ezzel szemben az édesvizű tavak mély rétegei sehol sem hidegebbek mint 
4—5°, mert tudjuk, hogy az édes víz +  4°-on a legsűrűbb. Nem úgy a tenger
víz ! A sótartalom a sűrűség változására lényeges befolyással van s emiatt a
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sűrűség 0° alatt a legnagyobb, tehát az óceán mélységeiben a víz hőmérséklete 
leszállhat ilyen alacsony nivóra.

A konvekció-áramok következtében a tengervíz igen nag}̂  mélységekre 
átmelegedik s éppen azért csodálatos, hogy a nyílt óceánokban a mély vízrétegek 
olyan rendkívül alacsony hőmérsékletűek. Nem lehet, hogy ez ott helyben hűlt 
volna ki ilyen kegyetlenül, hanem okvetetleniil fel kell tennünk, hogy a sark
vidékek hideg vize húzódott alá az óceánok medencéibe.

Azonnal bizonyítékot is találunk erre nézve, ha megnézzük a 81. ábrát, 
amely az Atlanti óceán medencéjében a hőmérséklet eloszlását tünteti fel lefelé. 
Az ábra azt mutatja, hogy az Atlanti óceánban a földrajzi szélességek szerint 
milyen a víz hőmérséklete egész 3000 méter mélységig. Látjuk pl., hogy az 50° 
északi szélesség alatt a víz hőmérséklete általában alacsonyabb mint 15°, az 1000 
méter mélységben alacsonyabb mint 5° ; 2000 méter mélységben épen 3° stb.

Ami érdekes ezen az ábrán, az a következő. Eőször is észrevesszük, hogy 
néhány száz méter mélységben az egyenlítő alatt hidegebb a víz mint a

81. ábra. Az Atlanti óceán vizének hőmérséklete az óceán mélyén, a 30° nyugati hosszúság
mentén.

20°—30° északi és déli szélességeken. Másodszor pedig észrevesszük, hogy az 
Atlanti óceán déli felében a 40° földrajzi szélesség alatt a 2000 méter mély víz
réteg már hidegebb mint 3°, míg az északi szélesség 40°-a alatt ugyanabban 
a mélységben még 4° meleg a víz ! Délről tehát több hideg víznek kell az Atlanti 
óceán medencéjébe benyomulni, mint északról.

Az egyenlítőn tapasztalt tünemény rögtön megmagyarázza a dolgot. 
A tenger felszínén a meleg víz csendesen szétáramlik a pólusok felé. Megjegyezzük, 
hogy ennek a rendkívül lassú áramlásnak semmi, de semmi köze sincs az úgy
nevezett »tengeráramlásokhoz«. Ez olyan lassú mozgás, amit nem lehet meg
mérni. De a szétáramlás tényleg megvan, éppen ugyanazon okok következtében, 
amelyet a levegő nagy cirkulációjának magyarázatakor kifejtettünk, sőt kísér
letileg épen vízzel mutattunk be (lásd a 26. ábrát). Hatalmas cirkuláció kelet
kezik tehát : a tenger felszínén szétáramlik a víz a pólusok felé, ott lehűl, leszáll 
a fenékre s a tenger fenekén visszatér az egyenlítő alá, ahol szép csendesen ismét 
felszáll. Ez a felszálló hideg víz hűti le az egyenlítő alatt a néhány száz méter 
mélységű rétegeket.
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A tenger fenekén a jegestengerekből benyomúló hideg víz tehát az, ami 
elfoglalja ezeket a nagy mélységeket. Mivel pedig a déli Jegestenger felé egészen 
nyitva van az Atlanti óceán, annálfogva ott a hideg víz sokkal nagyobb töme
gekben hatolhat be az Atlanti medencébe mint az északi Jegestenger felől, 
ahol éppen szűk az átjárás Grönland, Izland és Nagy-Britannia közt, sőt még 
ez a szűk átjárás is olyan mint a küszöb, t. i. egy tengeri hátság nyúlik át Izland- 
tól Európa kontinentális talapzatáig. A küszöb visszatartja a hideg vizet a 
poláris tengereken, nem engedi átfolyni az Atlanti medencébe. A küszöb mögött 
csakugyan már 1000 méter mélységben mindenütt hidegebb a víz mint 0°, 
sőt 3000 méter mélységben már — 1'2°. Ezzel szemben a küszöbön kívül az 
Atlanti óceánban a hőmérséklet 1000 méter mélységben 8°-on felül van !

Tökéletesen ugyanez az eset a Csendes óceánban, ahol az arktikus ten
gerrel csak egy nagyon siker és szűk szoros, a Behring-szoros hoz létre össze
köttetést. míg délen tárva-nyitva van az óceán az antarktis felé.

Minden küszöbszerű emelkedésnek a tenger fenekén nagy jelentősége 
van a mély rétegek hőmérsékletére nézve s a poláris vizek alattomos benyomu
lását éppen a küszöböknél található hőmérsékleteloszlások bizonyítják a leg
fényesebben.

így pl. az úgynevezett Bálna-hát, az Atlanti óceán déli részén, mint 
küszöb már fel volt fedezve akkor, amikor a mélységmérések még semmi hírt 
sem adtak róla. Ettől a küszöbtől keletre 4800 méter mélységben 0'8° a víz 
hőmérséklete, míg tőle nyugatra, ugyanazon földrajzi szélességek táján, 4600 
méter mélységben már +2-4° meleg a víz. Ez csak úgy lehet, hogy a küszöb 
az alul kúszó fagyos, arktikus vizet nem ereszti át.

Még érdekesebb példa a Celebesztenger a Szulu-szigetek és Celebesz 
között. Ez a tenger 4755 méter mély a legmélyebb helyén, de a külső nyilt 
óceánokkal való összeköttetése sehol sem mélyebb 1 190 méternél. Ennek követ
keztében körülbelül 1460 métertől lefelé a víz ebben a beltengerben egészen 
a fenékig mindenütt 3'8° meleg. A külső tengerektől elválasztó küszöb sehol 
sem engedi belefolyni az óceánok sokkal hidegebb vizét. Még melegebb ennek 
következtében a vele szomszédos Szulu-tenger, amelyet csak néhány száz 
méternyi vízréteggel fedett küszöbök választanak el a külső óceántól, sőt egé
szen közvetlenül nem is érintkezik a Csendes óceánnal, mint legközelebbi szom
szédjával. Ez aztán az oka, hogy 730 métertől lefelé egész a legmélyebb részéig 
4664 méterig mindenütt 10'3° a víz hőmérséklete!

Valóságos pince az óceán, ahol a sarkvidékeken lehűlt víz összegyűl és 
raktározódik !

Még tökéletesebben mutatja a küszöbök szerepét a Földközi tenger, 
amelynek a nyilt óceánnal csak a szűk és nem nagyon mély Gibraltári szoroson 
át van összeköttetése. Ezt az állapotot a 82. ábra mutatja legjobban. A Gib
raltári szoros sehol sem mélyebb mint 350 méter, azért a Földközi tengerbe 
a külső tengerekből nem tud behatolni hidegebb víz, mint amilyen 350 méter 
mélységben van az Atlanti óceánban. Az Atlanti óceánban pedig ebben a mély
ségben a hőmérséklet 12’5° közepesen, s ez az oka, hogy a Földközi tengerben 
ettől a mélységtől kezdve nem találunk lefelé hidegebb vizet mint l2'7°-osat,
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pedig a tenger 4000 méter mély ! Künn az óceánban ebben a mélységben már 
2°-on alul van a hőmérséklet. Nem gyönyörűen bizonyítja-e ez a tény azt, hogy 
a nagy óceáni medencék vize is felmelegednék jó magasra, ha nem hűtené le 
folytonosan a sarkvidéki fagyos tengerek jéghideg vize ?

Sőt még arra is találunk példát, hogy a melegebb víz nyomói be a bel
tengerek fenekére, ha a beltengerek vize nem olyan sós mint a külső tengeré. 
Klasszikus példa erre a Fekete tenger. Ennek a tengernek sokkal hidegebb 
klímája van mint a Földközi tengernek s azért a vize hidegebb mint a Földközié. 
Felülről lefelé a hőmérséklet ebben a tengerben csökkenik egész 60 méterig, 
ahol a víz hőmérséklete 7° körül van. Ezen alul azonban megint nő a hőmér
séklet s 1463 méter mélységben, a fenekén, már 9° a meleg! A felső rétegek 
sótartalma azonban csekély, míg ennek a meleg alsó rétegeknek a rendesnél 
is nagyobb, a Földközi tengerével megegyező sótartalma van ! A Boszporuson 
ömlik be ez a meleg sós 
víz és húzódik a Fekete 
tenger fenekére.

Azokat az óriási 
mértékű, de rendkívül 
lassú mozgásokat tehát, 
amelyek a forró égövi 
óceánok felszínén felme
legedett vizet a sarkok 
felé szállítják, ott a 
mélybe sülyesztik s az
után a tenger fenekén 
újra csendesen visszaszármaztatják az egyenlítő vidékére, hogy ott megint 
felemeljék a felszínre : ezt az óriási mozgást a hőmérővel meg a sótartalom 
meghatározásával lehetett olyan minden kétségen felül konstatálni, hogy ezt a 
felfedezést az emberi elme egyik legszebb diadalának tekinthetjük. Ezer és 
ezerszámra menő fáradságos mérés alapján, amely méréseknek a módszere és 
műszere is mind egy-egy tudományos győzelem, rendkívüli türelemmel száinít- 
gatták ki a szanaszét szórt eredményeket, azokat rendszerbe foglalták s az 
eredmény olyan hatalmas természettünemény megfejtéséhez vezetett, amely
hez hasonló alig van még a Föld kerekségén.

Az indukció módszerének klasszikus példája ez.
A tengervíz hőmérsékleteiről beszélve, meg kell emlékeznünk a tenger 

jegéről is.
Azt már tudjuk, hogy a tengervíz csak akkor fagy meg, amikor a hőmér

séklete a 0° alá szállott körülbelül —21/ó°-ra. Amint azonban a tengervíz meg
fagy, a só legnagyobb része kiválik belőle. Ez a jégből kivált só a jég alatt levő 
vízréteget igen sóssá, nehézzé teszi, minek következtében alászáll s helyette 
a mélyebb rétegeknek valamivel melegebb vize jő a felszínre, a jég alá. Termé
szetes, hogy először ennek is le kell hűlnie, mielőtt megfagyhatna. Ez a tüne
mény nagyban akadályozza a jég megvastagodását s egy-egy télen át alig kép
ződik vastagabb jég 2—2V2 méternél.

82. ábra. A tenger vizének hőmérséklete a Gibraltár-szoros 
két oldalán.
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Amikor a tenger befagy s az első finom jégkéreg képződik a nyugodt vizen, 
ez rendesen nem marad meg, hanem a legelső szél feltöri, a kis jégtáblákat 
összekergeti a partok közelébe s készen van az első vastagabb jégréteg, az 
első »j)akk-eisz«, amint az angol mondja. A nyílt tenger aztán újra befagy, de 
mivel ezalatt a víz jól áthiilt, egyszerre vastagabb réteg képződik, amely talán 
kiállja a szelet és hullámverést s ezzel ideje van jól megvastagodni.

Nyugalom azonban ezután sem lesz. A szép sima jégtáblát elkezdik bon
togatni : az áramlás, az árapály meg a hőmérséklet változásai folytán támadó 
összehúzódás és kiterjedés. Ez a vastagabb jég is fel fog törni s összetorlódik 
a mozgalmasabb helyeken. Itt már hatalmas táblák csúsznak, kapaszkodnak 
egymásra, egy-egy mennydörgésszerű dörrenés után megtörik a tábla s a törés 
helyén csakhamar széles árok nyílik, amely újra keményen befagy, de másnap 
megint összezáródik a repedés s az újonnan képződött jeget kitolja a mezőre, 
sőt a két tábla is egymásra szalad, az alsó letörik, élére fordul s belefagy az 
egymásra torlódó táblák közé. Azonközben hull a hó s lassanként fehér lepellel 
fedi be a kibillent, egymásra csúszott táblák éles, szaggatott körvonalait. 
Aztán jő a szél s hatalmas torlaszokká hányja össze a havat, még jobban össze
tolja a táblákat s keletkezik olyan jégtorlódás, hogy jaj a hajónak, ametyet 
sorsa éppen ide vetett. Szinte lehetetlenség az ilyen területen járni.

Ha délfelől közeledünk télen a sarkvidékek felé, akkor először elszakadt 
jégdarabokkal találkozunk, majd sima jégmező következik, amelyen túl a 
torlódások vidéke zárja el au utat a szárazföldtől. A torlódások zónája mögött 
rendesen megint tiszta jég szokott a partok mentén keskeny sáv alakjában 
elhúzódni, különösen védettebb öblökben. Azután jön a szárazföld, amelyen 
rendesen vastagon fekszik a jég és hó. Ez a szárazföldeken fekvő jég az úgy
nevezett »inland-ice« (inlend-eisz), amit magyarul legjobb jégtakarónak nevezni. 
Egyelőre nem foglalkozunk vele, mert nem tartozik az óceánokhoz, csak azt 
említjük fel, hogy ez a jégtakaró egyes, folyóhoz hasonló óriási glecserek alak
jában nyomakodik a tengerek felé, hosszú nyelvet nyújt be az óceánba, amely
nek vastagsága több száz méter, szélessége egy-két kilométer is lehet, s amint 
messze előrenyúlt, a víz felhajtó ereje letöri s gigászi bukdácsolással tör, zúz 
maga körül a jéghegy mindent össze, s ha aztán a nyári olvadás alkalmával 
a tengeráram magával ragadja s kiszabadítja a jégtorlaszok közül, messze 
leúszik a délibb vidékekre. Mint ködbe burkolt, fagyos idegen jelenik meg 
az enyhébb vidékek derűs környezetében. Különösen Grönland partjain kép
ződnek nagy mennyiségben, meg a Ferenc József-föld szigetvilágában. Novaja- 
Szemlja és a Spitzbergák partjairól azonban hiányoznak, mert sikér tengerbe 
nyúlnak bele a glecserek.

A jég fajsúlya körülbelül 0'92, míg a tengervízé a sarkvidékeken átlag 
1'028. Ennélfogva egy kockaalakú jéghegynek a víz alatt levő, nem látható 
része az egész jéghegynek -= része, vagyis a víz felett levő látható rész 
az egész tömegnek csak egy kilenced része. A jéghegy magasságából azonban 
nem szabad arra következtetnünk, hogy ami a víz alatt van, az már most 9-szer 
olyan mélyen nyúlik le, mint amilyen magas a jéghegy. Ez csak abban az esetben 
állana, ha a vízben levő rész alaprajza épen olyan nagy területű volna, mint
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a víz felett levő részé. Rendesen azonban a víz feletti rész sokkal karcsúbb s 
így a látható magasság az egésznek rendesen 1/6— 1/1 része.

A jéghegyek alakja a déli Jegestenger vidékén rendesen óriási nagy, sza
bályos tábla, amelynek a magassága 60—80 méter, amikor elindul fagyos hazá
jából, tehát az egész tábla magassága 500—600 méter. Ha kitennénk egy ilyen 
jéghegyet az Alföldre, nagyobb volna, mint a Pilis, a völgyből mérve, hatalmas 
felhők burkolnák állandóan ködbe az egész tömeget s jókora patakok indul
nának meg a lábából, amelyek egészen elöntenék a környezetet. Egy nyár aligha 
volna elég az elolvasztására !

S ilyen kolosszusok százával, ezrével hagyják el az antarktikus kontinens 
partjait, s az áramlásokkal messze felhatolnak északra, a melegvizű tengerekbe.

Az északi sarkvidék jéghegyei fantasztikusabb alakúak, de ezek sem 
szoktak 80—100 méternél magasabbak lenni. A régi becslések, amelyek 300 
méteres magasságokról beszéltek, a mesék országába tartoznak. Egy ilyen 100 
méteres óriás is rengeteg azonban : a víz felett levő része akkora, mint a Gellért
hegy, de ami még a víz alatt van, az még mindig kétszer, háromszor akkora, 
mint a Svábhegy. Képzelhető, hogy micsoda háborgást okozhat az, amikor 
az ilyen jéglieg}̂  felbukik, mert az gyakran megtörténik rajta. Lenn a vízben 
gyorsabban olvad mint künn a levegőben, elveszti az egyensúlyt s egyet fordul. 
Egy pillanatra felbukkanik óriási teste, aztán lomhán sűlyed ismét vissza, 
hogy rugalmas himbálások közt keresse meg nyugalmi helyzetét. A hullámok 
azonban, amelyeket felver, tönkretehetik a legerősebb hajót is.

Csak ilyen óriási tömegük mellett érthető meg, hogy leúsznak egészen a 
38° földrajzi szélességig, tehát Sicilia szélességéig, de csak az Atlanti óceán 
nyugati szélén, ahol hideg áramlás jő le a Baffin-öbölből. Az Európából New-York 
felé tartó hajók gyakran találkoznak a jéghegyekkel. Az Atlanti óceán keleti 
szélén azonban egyetlenegy jéghegyet sem lehet látni, mert a Golf meleg vize 
itt észak felé tart s nem engedi errefelé hatolni ezeket az ijesztő szörnyetegeket. 
A déli sarkvidék jege is lejő egész a Fokföld vidékére, de ide már csak nagy 
jéghegyek jutnak el, míg az apró, uszadékjég (Treibeis) eljő egész az 50° déli 
szélességig, tehát olyan közel az egyenlítőhöz, mint hazánk északi határvidékei.

Már most tehát a sarktengerek jegét származásuk szerint a következő 
csoportokba oszthatjuk :

1. Jégmező, a helyszínén képződött, 2—2% méternél nem vastagabb 
tábla, amely csak akkor hízik meg 3—4 méter vastagságra, ha a nyáron 
át nem olvadt el, hanem 4—5 éven át meg tudott maradni a helyén. Az egészen 
sima jégmezők csak a sarki jégtömegek szélén szoktak egy ideig megmaradni, 
aztán meg szigetekkel körülvett beltengerek felett, de ott is meg-megszakítja 
néhányszor a torlódott jég. Mindazáltal a legnagyobb területet a befagyott 
tengeren a jégmezők foglalják el.

2. A torlódott jég az első jégtáblák feltörése után összehányt darabokból 
van. Ez már sokkal vastagabb lehet mint a jégmező, elérhet 10—20 méter 
vastagságot is, különösen a reá fagyott és megkeményedett hó miatt.

3. A jéghegy az inland-ice jégáraiból, vagy glecsereiből származik, tehát 
már nem tengeri eredetű. Szalagos szerkezete ezt azonnal elárulja.
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4. A folyami jéq, amely nagyobb tömegekben csak Szibíria északi part
vidékein játszik szerepet, ahol nagyobb folyók ömlenek a sarki tengerbe. 
A folyók Szibíriában vastagon befagynak, tavasszal aztán ez a jég feltörik 
az árvizekkel s hatalmas torlaszok alakjában jut a tengerbe.

Ez a négyféle jég halmozódik össze a magas északon, a kontinensek mögött, 
hogy a sarkvidéki tengereket praktikus értelemben hajózhatatlanná tegyék. 
Hány szerencsétlen expedíciónak kellett elpusztulnia, amíg az emberek végleg 
felhagytak azzal az eszmével, hogy Amerikát északról megkerüljék. Ott pusz
tult a Franki in-expedíció is, az összehalmozódott jégtömegek között, ahonnan 
gyenge hajóját nem tudta többé kiszabadítani. Ázsia északi partjait Norden- 
skjöld Vegájának ugyan sikerült körüljárnia, de ez olyan egyetlen a maga nemé
ben, amihez hasonlót aligha fog sikerülni egyhamar produkálni.

Ezek a tengerek egyelőre használhatatlanok a közlekedésre, különösen 
amióta Nansen vakmerő expedíciója meggyőzte a világot, hogy a sarkvidéki 
nyílt tenger is az ábrándok világába tartozik.

Még kevésbé lehetett megközelíteni a déli sarkvidéket, nem annyira a 
tenger jégtömegei miatt, mint inkább amiatt, hogy a déli sarkvidéket való
színűleg hatalmas kontinens foglalja el, amelyen előrehatolni alig lehet.

Még egyszer szólni fogunk majd a sarkvidékekről, amikor a jégtakarókat 
ismerjük meg.

III. FEJEZET.

AZ ÁRAPÁLY VAGY TENGER JÁRÁS.

Mintha hatalmasakat lélegzenék a Föld : óceáni melle naponként kétszer 
felemelkedik és kétszer alászáll, ha a tenger partján egy helyen figyeljük a víz 
magasságát. Ez a hasonlat azonban rögtön nagyon is sántának bizonyul, amint 
összegyűjtjük az adatokat a tőlünk messze fekvő, szanaszét szórt kikötőkből is. 
Akkor ugyanis azt fogjuk észrevenni, hogy az óceánok szinén állandóan van 
két duzzadt hely, amelyek körüljárják a Földet ugyanannyi idő alatt, mint 
amennyi idő kell a Holdnak, hogy egyik delelésétől a másikig jusson. A Hold 
két delelése közti időkülönbség 24 óra és 50 perc, tehát ugyanannyi idő alatt 
kerüli meg a Földet az óceánok színének két felpúposodott daganata.

A tenger színének ezt a szabályos emelkedését és sűlyedését régen észre
vették már az emberek, sőt már az ókorban reájöttek, hogy ez a Hoki mozgásá
val szorosan összefügg. Megmagyarázni azonban képtelenek voltak, hisz a 
Holdról sem tudták, hogy micsoda !

Nem is volt olyan könnyű megmagyarázni ezt a meglehetősen szabály
talan mozgást, sőt még ma is sok mindenről nem tudjuk, hogy mivel magya
rázzuk. Annyi rendellenes zavar, annyi kivételes, helyi befolyás változtatja a 
tengerjárás szabályosságát, hogy még csak a legfőbb vonásokkal vagyunk készen ; 
a részletek még egész nagy észleletsorozatokat és mindenféle egyéb tanulmá
nyokat igényelnek, amelyek ma még mind csak a kezdet kezdetén vannak.
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Tisztán elméleti úton azonban már sok mindenfélét megmagyarázhatunk, 
de ennyi a praktikus célokra nem elegendő. A hajóknak pontosan kellene tudni, 
hogy melyik kikötőben mikor milyen magas a viz, s azért nagyon jó volna, ha 
előre megjósolhatnánk a tenger vízállását óráról órára, legalább egy évvel előre. 
Ez azonban ma még csak megközelítőleg lehetséges és csak az óceánoknak 
bizonyos részein.

Az apróbb részletek magyarázgatásába nem megyünk bele, hanem a 
legfőbb törvényeket meg kell ismernünk s ez valóságos mulatság, mert alig van 
szebben kifejtett elmélet ennél.

A legegyszerűbb eset akkor állana elő, ha az óceánok az egész Földet 
egyenletes vastagságú vizréteggel fednék be. Ez persze a valóságban közelről 
sincs ígv, de azért ezt kell választanunk, hogy megértsük a legfőbb törvényeket.

Ha a Földet csakugyan egyenletes vízréteg borítaná, akkor a Holdnak 
erre a vízrétegre sajátságos hatása lenne. A Hold ugyan sokkal kisebb mint a 
Föld, de azért éppen úgy vonzza a Földet, mint a Föld a Holdat, csakhogy 
a hatása annyiszor kisebb, ahányszor kisebb a Hold a Földnél. Azért nem a Föld 
kering a Hold körül, hanem éppen megfordítva. Vonzásának azonban a Földet 
borító híg anyag némileg engedelmeskedik, sőt maga az egész Föld is, mert nem 
egészen igaz az, hogy a Föld 
körül forog a Hold, hanem 
úgy kellene mondanunk, hogy 
a Föld is, meg a Hold is a két 
égitest közös súlypontja körül 
forog. Mintha a kettőt merev, 83. ábra. A Föld és Hold közös forgástengelye, 
de súlytalan rúddal összeköt
nénk s kikeresnék, hogy ennek a két golyós, hosszú pálcának hol van a közös 
súlypontja. Azt találnék, hogy az egészen közel van ugyan a Föld középpont
jához, mert a Föld testén megy át, de még sem egészen a középpontban, 
hanem attól mintegy 4700 kilométer távolságra. A Föld tehát a közös tengely 
körül olyan körön kering, amelynek sugara 4700 kilométer hosszú, míg a 
Hold pályájának a sugara ettől a tengelytől számítva 379.700 kilométer, a 
két égitest középpontjának egymástól való távolsága pedig a kettőnek összege, 
vagyis 384.400 kilométer.

A két égitest közös tengelyének a helyzetét a 83. ábra mutatja be. F a 
Föld, H a Hold és T a közös tengely.

Tudnunk kell már most, hogy az egyik égitest a másik körül azért kering 
állandónak vehető pályán, mert a keringő égitestre ható vonzás éppen akkora, 
mint a keringő égitestre ható középpontfutó (centrifugális) erő. Ez a két erő, 
az egyik t. i. a két égitest vonzódása, a másik a középpontfutó erő, egymással 
egyenlő, de ellenkező irányú. Ha például zsinegre kövc-t kötünk és elkezdjük 
forgatni, akkor a zsinór állandóan kifeszűl, még akkor is, amikor forgató kezünk 
lenn, a kő meg fenn van. Ez a feszültség a zsinórban az az erő, amely a két égi
test vonzódását helyettesíti ebben az esetben : kezünk az egyik égitest, a kő a 
másik. A kettőt egymáshoz csatolja a zsinór, amelyben a keletkezett feszültség 
az az erő, amely a forgó testre ható centrifugális erővel éppen egyensúlyt tart.

12A Világegyetem.
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A Föld és Hold esetében is így van a dolog. A két égitest kering a közös 
tengely körül s mindkettőre hat a közös vonzódás és a centrifugális erő. A Föld 
kicsiny sugarú pályán mozog és pedig igen lassan, mert ezt a kicsiny sugarú 
pályát egy hónap alatt futja körül. Ennélfogva a centrifugális erő amely reá 
hat, szintén kicsiny, de éppen elég arra, hogy a messze fekvő, kicsiny Holdnak a 
vonzását ellensúlyozza. A Hold sokkal gyorsabban mozog nagy sugarú pályáján, 
mert ezt a nagy sugarú körpályát szintén egy hónap alatt teszi meg. Ennélfogva 
a reá ható centrifugális erő is igen nagy, de egy cseppet sem nagyobb, mint a 
nagytömegű Földnek a hatalmas vonzása : mert ez a kettő is épen egyensúly

ban marad. Ha a Hol
dat közelebb hozná va
lami a Földhöz, kény
telen volna gyorsabban 
keringeni, hogy rá ne 
essék a Földre, mert a 
közelítés folytán megnö
vekednék a vonzás, tehát 
meg kellene növelni a 
centrifugális erőt is. — 
H a a Föld összes tömegét 
egyetlenegy pontba tud
nánk összetömöríteni és 
pedig épen a Föld kö
zéppontjába, akkor ez 
az itt elmondott dolog 
egészen szigorú és egé
szen pontos volna. — 
A Föld tömege azonban 
nincs egy pontba össze
zsugorítva, hanem jó
kora nagy gömb alakjá
ban van elhelyezkedve. 
Ennek a gömbnek tehát 
vannak olyan részei, 

amelyek a két égitest közös tengelyéhez közelebb vannak és vannak ismét 
olyan részei, amelyek a közös tengelytől távolabb feküsznek mint a Föld 
középpontja. Ezekre a pontokra nézve az előbbi törvény már nem áll tehát 
egészen szigorúan !

A Földnek azokon a pontjain, amelyek a közös tengelyhez közelebb vannak, 
nagyobb a vonzás mint a Föld középpontjában, mert közelebb vannak a Hold
hoz is. A közös tengelytől távolabb fekvő részeken pedig kisebb a vonzás mint a 
Föld középpontjában, mert ezek a részek a vonzó Holdtól is távolabb vannak.

A centrifugális erő azonban épen fordítva viselkedik. A közös tengelyhez 
közelebb eső részeken kisebb, a közös tengelytől távolabb eső részeken nagyobb 
a centrifugális erő mint a Föld középpontjában.

84. ábra. Árkeltő erők a Föld felszínén.
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Ezeken a részeken tehát az egyensúly meg van zavarva ! A Földnek a 
Holdtól elfordult részein a centrifugális erő nagyobb mint a Hold vonzása, 
a Hold felé fordult oldalon pedig a Hold vonzása nagyobb mint a centrifugális 
erő ! A két erő teljesen egyenlő csak azokon a pontokon lesz, amelyek épen 
olyan messze vannak a Holdtól, mint a Föld középpontja. A 84. ábrán legyen a 
Föld ábrázolva, és pedig a világosabbik oldalát megsüti a Hold, a másik oldalát 
pedig nem. Világos, hogy azok, akik D ponton állnak, a Holdat épen fejük 
felett látják, akik pedig az árnyékos rész és a világos rész közös határa mentén 
álldogálnak, azok éppen a látóhatárukban látják a Holdat, tehát vagy éppen 
kelőben, vagy éppen nyugvóban.

A Föld felszínén már most a világos oldalon mindenütt nagyobb a vonzás 
mint a centrifugális erő, tehát minden a Földhöz lazán hozzákötött anyagrész 
a Hold felé mozdulna el, ha a Föld saját vonzása eleresztené a Föld felszínéről. 
A Föld vonzása nem ereszti el ezt a lazán 
rajta levő anyagot, de azt nem akadályoz
hatja meg, hogy a Föld felszínén el ne 
csússzék a Hold felé annyira, amennyire 
csak lehet.

Az árnyékos oldalon levő lazán álló 
anyagokat viszont a centrifugális erő túl- 
nyomósága eltávolítaná a Földről, ha 
engedné a Föld vonzása. Emiatt azonban 
nem távolodhatik el a Föld felszínéről 
(úgy mondjuk egyszerűen, hogy a »súlya 
nem engedi eltávozni a Földről«), de a 
Föld vonzása azt megint nem akadályoz
hatja meg, hogy olyan messze el ne csúsz- 
szék a Föld felszínén, amilyen messze csak 
lehet, ki, a Holdtól elfordult irány felé.

Minden földfelszíni pontra hat tehát
egy erő, amely a Hold felé fordult oldalon ahhoz a helyhez igyekszik csúsz
tatni az illető anyagi pontot, amely felett a Hold éppen a zeniten van ; s a 
Holdtól elfordult oldalon pedig affelé a pont felé, amelynek éppen nadirjában 
van a Hold. Ilyen erőktől csakis az árnyékos és megvilágított oldalak közötti 
határvonal van megkímélve. Ott egyensúly van. Ezeket az erőket akartam 
ábrázolni a 84. ábrán a nyilakkal. Magán a D ponton persze szintén nincs 
ilyen csúsztató, horizontális irányú erő, hanem csakis emelő erő, amely a D 
pontot a Hold felé igyekeznék emelni. Olyan kicsiny azonban ez a sok erő mind 
valamennyi, hogy a Földről elszakító, eltávolító részeiket teljesen elhanyagol
hatjuk, figyelmen kívül hagyhatjuk, mert azok a testeket csak egy kicsit meg
könnyítik, de megemelni képtelenek.

Ez a könnyebbedés is igen parányi, amint azt mindjárt egy kicsit számí
tani is fogjuk.

Az erők csúsztató részeinek azonban bátran adhatjuk azt az elnevezést, 
hogy »árkeltő erők«, mert ezeknek a víz meg a levegő csakugyan engednek s

85. ábra. A tenger járás következtében 
nyugalmi helyzetéből kimozdított víz-burok 

felszíne.

12*
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összetorlódnak a D pont felé, meg ennek ellenlábasa felé, annyira, hogy az árnyék
határon apadás áll be.

Készítsünk már most egy metszetet a Földről, úgy hogy messük ketté a 
Földet a közepén. A metszés menjen át a V ponton és ennek ellenlábasán (S a 
85. ábrán). Akkor látni fogjuk a Föld belsejét, amit sűrűn átvonalkáztam, 
mert senki sem tudja, hogy milyen belülről. Egy körvonal mutatná körűié az 
egyenletes vízréteg felszínét, ha nem volna semmi tengerjárás. A pontozott 
vonal pedig a tengerjárással kimozdított víz felszínét jelzi, amelyen látjuk, 
hogy a V és S pontok felé fel van duzzadva, míg a H, H pontokon le van apadva 
a víz eredeti nívójáról. Belerajzoltam az ábrába a Föld tengelyét is, amely 
Pn és Ps pontokban metszi a Föld felszínét, t. i. az északi és déli pólus
ban, megjelöltem a metszetnek azt a két pontját is, amely az egyenlítőn 
van (AQ).

Ha csakugyan így kimozdult a vízburok, akkor annak határa nem lesz 
gömbfelület, mint a Földé (a lapultságot most ne vegyük figyelembe), hanem 
elnyúlt alak, úgynevezett ellipszoid, amelynek leghosszabbik tengelye a Hold 
felé mutat.

Ezt az állapotot ábrázolhatjuk is a Földön úgy, amint a 86. ábra mutatja, 
amelyen a Föld két féltekéje van felrajzolva, balra a Holdtól elfordult félteke, 
jobbra a Hold felé fordult félteke, de meridiánok szerint elvágva, A baloldali 
félgömbön a dagályduzzadás középpontja (D) az egyenlítőtől délre van, körűié 
a fehér folt a felduzzadt részt ábrázolja. A jobboldali félgömbön a duzzadás 
középpontja (D) az egyenlítőtől északra van. Mind a két féltekén a bevonalkázott 
rész az apadt területeket jelzi, még pedig a szaggatott, vastagabb vonal épen 
a legmélyebb apadás helyét tünteti fel.

Ezt az ellipszoidot, a dagályban és apályban levő felszínt úgy képzelhetjük, 
hogy állandóan egy helyben marad, míg benne a Föld gömbje 24 óra alatt 
megfordul a tengelye körül.

Kisérjük figyelemmel, bogy a 15° északi szélesség egy pontja miféle tüne
ményeket észlel körülforgása közben. A kéj) baloldalán kell kezdenünk az utazást, 
mert a Föld nyugatról keletre forog és pedig minden óra alatt 15°-kal. Elindulunk 
tehát. Elindulásunk pillanatában a vízállás egészen közel van legalacsonyabb 
pontjához, tehát teljes apály van. Elindulásunk után még egy keveset apad, 
de aztán emelkedni kezd a vízszín s egy óra múlva már magasabban áll mint 
amikor kiindultunk. Azután folyton emelkedik. A kis térképre minden 15° 
meridián van kihúzva, tehát mindig egy-egy órába kerül, míg a Föld felszínén 
levő pont az egyik kihúzott meridián alól a másik alá kerül. Hat óra múlva 
tehát a baloldali térkép középső meridiánján leszünk s ekkor észleljük a leg
magasabb vízállást, amely térképünk szerint körülbelül egy méter magas vizet 
jelent, a közepes vízállás felett. Ezen túl apad s nem egészen hat óra alatt megint 
elérjük a legalacsonyabb vízállást, amely éppen egyenlő a kiindulásunk után 
nemsokára elért legalacsonyabb vízállással. Tehát megint apály van. A következő 
órákban ismét árad a víz a köriilforgó észleléshelyen s a kiindulás pillanatától 
számítva, 18 óra múlva igen nagy dagályt, majdnem kétszer akkorát érünk 
mint az előbbi féltekén, mert ekkor a dagályduzzadásnak majdnem a közepén
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megyünk keresztül. De aztán megint gyorsan apad a víz s 6 óra — összesen egy 
teljes 24 óra — múlva visszaérnénk oda, ahonnan kiindultunk.

Ez volna a dagály és apály járásának legegyszerűbb példája, abban az 
esetben, ha a Hold egy helyben maradna. A Hold is kering azonban a Föld körül 
s éppen egy hónap alatt teszi meg körülvezető útját, tehát a víz felszínének 
duzzadt alakja is fordul, még pedig szintén egy hónap alatt egészen köröskörül. 
Emiatt aztán egy órával tpbb idő kell mint 24 óra ahhoz, hogy a tengerjárásnak 
ugyanaz a részlete kerüljön az észlelőhöz.

Ezen az ábrán meg a most elmondottak alapján mindjárt azt is észre
vesszük, hogy ugyanazon a napon a két apály vízszíntje egyforma magas ugyan, 
de -a két dagályé nem ! A Holdtól elfordult oldalon a dagályduzzadásnak alacso
nyabb része került fölélik mint a holdvilágos oldalon. A napi két dagály tehát

8 6 . ábra. A dagályduzzadások térképe. A vonalkázott zónák az apály helyét jelölik.

nem egyforma. E zt a tünem ényt napi egyenlőtlenségnek nevezzük s könnyen 
érthető, hogy onnan ered, hogy a Hold nem kering az egyenlítő síkjában, hanem 
ferde síkban, s azért csak kivételesen kerül az egyenlítő zenitjébe. Amikor azonban 
a Hold csakugyan az egyenlítő felett áll a zenitben, a napi egyenlőtlenség nem 
m utatkozik.

Egyenlőtlenséget okoz még az is, hogy a Hold hol közelebb, hol távolabb 
van tőlünk s vonzása m ajd kisebb, m ajd nagyobb.

Tökéletesen ilyen módon okoz dagályt a Nap is, csakhogy igen nagy távo l
sága m ia tt elméletileg csak fele akkorát m int a Hold.

Ez az elméleti dagály és apály, vagy tenger járás. H a csakugyan így tö r
ténnék a dolog, akkor nagyon könnyű volna előre megmondani, hogy m ekkora 
lesz a dagály a napnak bárm ely percében. Még a nagyságát is ki lehet szám ítani, 
m ert tud juk , hogy az árkeltő erő az árkeltő égitest távolságával a harm adik 
hatványon fordítva arányos, míg az az árkelt-ő égitest tömegével egyszerűen és
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egyenesen arányos. Kétszer akkora tömegű égitest ugyanabból a távolságból 
kétszer akkora dagályt okozna. Mivel a Hold tömege a Föld tömegének csak 
egy 80-ad része, ennélfogva az az árapály, amelyet a Föld ébresztett a Holdon, 
nyolcvanszor akkora volt, mint a földi tengerjárás. Óriási dagály és apály 
járt a Holdon s ennek akkora volt a súrlódása a Hold felszínéhez, hogy végre 
egészen megállította, úgy t. i. hogy a Hold most mindig egyik oldalát fordítja 
a Föld felé, azt, amelyiken utoljára megállt a dagályhullám.

A Nap tömege óriási sokkal nagyobb mint a Holdé s ennélfogva árkeltő 
ereje is rettenetes nagy olyan távolságból, mint amilyen messze van a Hold a 
Földtől (átlag 60 földsugár távolságra, míg a Nap 23,312 földsugárnyira van

87. ábra. Kotidal-vonalak, vagy izoráchiák a tengereken. (G. H. Darwin után.)

tőlünk). Csakhogy amíg az árkeltő erő az árkeltő égitest tömegével csak egyszerűen 
arányosan nő, addig a távolságnak meg a harmadik hatványával fogy. Ez az 
oka, hogy a Nap árkeltő ereje még nem is egészen fele a Holdénak.*

Ez az elméleti tengerjárás azonban messze elmarad a valóságtól. Mindenek 
előtt összetevődik a Nap okozta tengerjárás a Holdéval. Ha a Nap és Hold 
egy irányban vannak (újholdkor), vagy ha éppen szemben vannak (holdtöltekor), 
akkor a két égitest árkeltő ereje egyesül s létre jő a rendesnél jóval nagyobb 
dagály, az úgynevezett szizigai vagy szökódagály. Amikor azonban a Nap és a

* Könnyű ezt kiszámítani. A Hold tömeg 0 0123 része a Földének, távolsága pedig 60 
földsugár. A Nap tömege 328500-szor akkora, mint a Földé, távolsága pedig 23312 földsugár. 
Eszerint a Hold árkeltó ereje úgy aránylik a Nap árkeltő erejéhez, mint

0-0123 328.500
603 : 23,312»

amit kiszámítva és a Nap árkeltő erejét egynek átszámítva, az erők úgy aránylanak, mint 2-2 : 1.
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Hold keresztirányban állnak (t. i. első negyedkor és utolsó negyedkor), akkor a 
Nap dagálya éppen a Hold apályára esik és fordítva, úgy hogy a kettő egymást 
meglehetősen lerontja s a dagály csak fele a rendesnek. Ezt nevezzük kvadraturai 
dagálynak. Ezeknek is van aztán mindenféle módosulata, aszerint, hogy a Napnak 
és a Holdnak a Földtől való távolsága éppen milyen, mert tudjuk, hogy a tenger
járás az árkeltő égitest távolsága iránt nagyon érzékeny. Azután kérdés az is, 
hogy a Napnak és Holdnak az egyenlítőtől való távolsága egyforma-e, vagy 
különböző, mert ha messze vannak egymástól, akkor nem ugyanazan a helyen 
vonul át a két dagályhullám stb.

Az égitestek járásának változatossága azonban megközelítőleg sem okoz 
annyi rendetlenséget, mint az, hogy a Föld nincsen egyenletes vízréteggel bebo
rítva, hanem szárazföldek 
váltakoznak tengerekkel s 
a tengerek mélysége is igen 
változó. Emiatt a dagály- 
duzzadás nem kerülheti meg 
a Földet akadálytalanul, 
hanem kénytelen a konti
nenseknél feltorlódni s aztán 
a délsarki tengereken kö
rülkerülgetve be-behatolni 
az óceánokba.

így történik azután, 
hogy amikor az egyik da
gályduzzadás még végére 
sem ért az óceánok zsák
utcáinak, már a második is 
belépett ugyanabba a me
dencébe s mint valami nagy 
hullám terjed azon tova.

Ha ki tudnánk a ten
gerek színén jelölni mindig azokat a helyeket, amelyeken valamely időpillanat
ban éppen a dagály legmagasabb vízállása van, akkor igen érdekes térképeket 
készíthetnénk. Ez azonban igen nehéz feladat, mert csakis a szárazföldek mel
lett észlelhetjük a dagály és apály váltakozását, míg a nyílt tengeren nem.

Tegyük fel, hogy Greenwichben éppen pontosan éjfél van, újhold vagy 
holdtölte napján. Akkor mai tudásunk szerint magasvíz van azokon a vona
lakon, amelyeket a 87. ábrában vastagon húztuk alá s XII-vel jelöltük. Az ilyen 
vonalat, amely tehát a magasvíz egyidejű helyeit köti össze kotidal-vonalnak 
vagy izoráchiának nevezzük. A dagályhullám tehát ebben a pillanatban Ausz
trália északi partjaitól Szumatra, majd Ceylon déli partjain húzódik át, azután 
Afrikát keletről megkerülve, belevész a délsarki hideg tengerekbe.

Ugyanekkor azonban az Atlanti óceán közepén jár a fél nappal ezelőtt 
keltett duzzadás, amely most nagy dagályt okoz Észak-Amerika keleti partjain, 
meg a Kanári-szigetek között. Sőt megvan még az egy nappal ezelőtt keltett
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hullám is, ott fut fenn Norvégia sziklás partjain. Éjfél után egy órakor már a 
hullám előrehatolt oda, ahova az 1-gyel jelölt vonalak vannak húzva, és így 
tovább : nyomon követhetjük őket, amint az egyes tengerrészekbe behatolnak 
és elterjednek, összeszűkülnek ott, ahol a tenger sikérsége vagy zátonyos volta, 
vagy egyéb körülmények akadályozzák s szétritkulva ott, ahol szép tiszta, 
mély óceáni medence felett gyorsan gördülhet az óriási hullám.

Meg kell jegyeznünk, hogy ez a térkép még nagyon tökéletlen s csakis 
egészen általános képet nyújt. A Csendes óceánról még egyáltalában nem lehet 
ilyen térképet rajzolni, pedig ott volna igazán érdekes, mert ott lesz legszabá
lyosabb a járása.

Még talán legjobban ismerjük a kotidal-vonalakat Nagy-Britannia körül, 
amit a 88. ábrán vázlatosan mutatunk be. Látjuk, hogy miként nyomul be a 
hullám az Atlanti óceánról egyszerre a skót partokon is, meg a La Manche- 
csatornán is az Északi tenger felé, ahol a kétoldalról jött hullám találkozik, 
valahol ott Hollandia partjai körül s úgy összezavarodik, hogy nem lehet fel
ismerni a hullámok kereszteződését. Mind a két oldalról nyomul be a hullám 
az ír tengerbe is és ott szertezüllik a találkozás után.

Bizony ilyen komplikált viszonyok között nagyon nehéz a jövendölés, 
örüljünk, ha a kikötő-időt elég biztossággal meg tudjuk állapítani. A kikötő-idő 
azt az időt jelenti, amennyi letelik a Hold delelése után a dagály megjelenéséig 
ujhold és holdtölte napján, amikor t. i. a Hold delelése (alsó vagy felső delelése) 
összeesik a Nap delelésével (éjfélkor és délben). A kotidal-vonalakat is ebből 
a kikötő-időből határozzuk meg, mert a kotidal-vonalak is mindig ezeknek a 
napoknak a dagályvonulásait jellemzik. A kotidal-vonalak tehát megmondják 
mindjárt a kikötő-időt is, ami a hajósokra nézve igen fontos, mert a legtöbb 
kikötőbe csak dagály idején lehet biztosan, veszedelem nélkül behatolni.

A dagályhullám magassága éppen olyan rendetlenségeket mutat, mint 
előrenyomulása s bizony nehéz ebben a kérdésben is mindig megadni a tüne
mények okát. Annyi bizonyos, hogy magasabbra szökik a dagály általában 
a kontinensek keleti mint nyugati partjain, de ez a szabály sincs kivétel híján. 
Ennek oka azonban világos, t. i. a kontinensek keleti partjainak ütköznék neki 
az elméleti dagály s ott jobban torlódik mint a nyugati partokon. Legnagyobb 
magasságra olyan helyeken torlódik, ahol a dagályhullám elé háromszögalakú 
öböl nyílik, amelybe belehatolva, magasságában pótolja azt a tért, amit szélesség
ben vesztett. Így pl. Európában az angliai Bristol-csatornában 15 9 m. magas 
a legnagyobb dagály, a St.-Michel öbölben pedig 1 1 méter. Legmagasabb az 
egész Földön a Fundy-öbölben, Észak-Amerikában, az Uj-Skócia félsziget 
mögött, ahol magassága 2L3 méter, tehát akkora, mint egy háromemeletes ház 
tetejének a gerince.

A nyílt óceánon jóval kisebb ; itt megközelíti az elméleti értékeket. így 
pl. Sz.-Ilona szigetén csak 9 deciméter, Ascension szigetén meg éppen 6 deci- 
méter. Vannak azonban itt is megmagyarázatlan kivételek, így pl. már Madeira 
szigetén 21 m. magas a dagály.

Igen erős szelek, amelyek tengerjárás nélkül is dagályt, úgynevezett vihar
dagályt okoznak, rendkívüli módon megnövelhetik a dagály magasságát s
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olyankor veszedelmes magasságra duzzadhat a tenger s elönt olyan terü leteket is, 
amelyekre emberemlékezet óta nem jö tt ki.

Beltengerekben természetesen a külső óceánok szövevényes hullámvonu
lásaitól függetlenül jő létre némi gyenge tengerjárás, de ezt nem is lehet hason
lítani a nyílt óceánokéhoz. így pl. a Földközi tengerben még legnagyobb a 
Szirtisz-öblökben, ahol magassága a kedvező körülmények miatt F83 m. Már az 
Adriában például sokkal kisebb : Brindisiben csak 9 centiméter, Triestben 
53 centiméter és Fiúméban 90 cm. A Balti tenger német partjain még a szizigai 
dagály sem emelkedik 11 centiméternél magasabbra.

Megemlíthetem még, hogy némely kom plikáltabb partalakulások vidékén 
a  napi két dagályhullám  helyett csak egy jelentkezik, valószínűleg két oldalról

A Amherst s?
Ariadnp.sr.irfy

Gu/zlaíís,
fő1.

Sac/c 'le

iif i  sziesi.

Volcano-.

re t i AI t̂ x< .
UJJ I SZÍNI

89. ábra. A Czien-tang-kiang torkolatának térképe.

tóduló dagályhullám ok kereszteződése m iatt. így  csak egy dagályhullám  van a 
Mexikói öbölben, aztán  meg Tongkingban.

A dagályhullám  néha, ha p a rto t ér, hatalm asan tarajzó  hullám  alakjában 
torlódik össze s m int özönár rohan be a folyók torkolatába. Különösen a folyók 
torkolatánál jelentkezik ez a tünem ény. Európában a Seine torkolatánál ismeretes, 
ahol m ascaretnek nevezik, de am ióta a folyó to rko la tá t szabályozták, azóta 
nem jelentkezik. Sokkal hatalm asabb a Szt-Lőrinc folyó torkolatában, ahol bore 
néven nevezik az angolok. Ugyanígy hív ják  a Ganges torkolata elő tt is. Tgen nagy 
az Amazonasz hatalm as tölcséres torkolatában. O tt indián neve van : pororoka.

Sehol sem olyan nagyszerű azonban, m int K lím ában, a Hang-csou öbölben, 
a Czien-tang-kiang folyó tölcsértorkolatában. A folyó tö lcsértorkolatának té r 
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képét a 89. ábra mutatja. Ezen látjuk, hogy nemcsak a torkolat szélessége, 
hanem annak mélysége is fokozatosan csökkenik befelé, minélfogva a dagály-

90. ábra. Tengeri partfal Hai-ning-csou előtt.

hullám épúgy megtorlódik, mint ahogyan a közönséges szélhajtotta hulláim 
ha homokos partra gördül ki. Torlódását méginkább elősegíti a folyó vizének 
gyors kifolyása a torkolatból.

Északon és délen határabelát hatatlan alföld szegélyzi ezt az öblöt s a 
végtelen lapályból csak itt-ott emelkednek ki szigethegyek, amelyeket a Jang-cze- 
kiang és a Czien-tang-kiang egyesítve előrenyúlt deltája csatolt a partokhoz. 
Ezeket az alacsony lapályokat partvédelmező művek védik a dagályhullám ellen. 
A déli parton a homokos szegélytől jó messze benn vannak a gátak, amelyek 
az esetleg túlságosan magasra duzzadó dagály ellen védik a sűrűn lakott, gyönyö
rűen művelt síkságot. A gátak nem valami nagyszerűek. Annál meglepőbb 
azonban az északi part védelmezése, ahol 7 m. magas, faragott kövekből épült 
fal védi a partot a tenger őrjöngése ellen, körülbelül 300 kilométer hosszúságban ! 
Pompás építmény ez, kettős cölöpsora biztosan védi évszázadokra a beomlás 
ellen (90. ábra). A második cölöpsor felett van a hajók, khínai dsunkák, váró- 
helye, ahol a könnyű, vitorlás fahajók szorongva várják a bömbölő tüneményt, 
mert azzal ragadtatják be magukat Hang-csou-fu kikötőjébe. A hullám első 
lökései ellen védi őket némileg két vesszőforrású fasina-kötegekkel készült, félkör 
alakú kiugrás vagy sarkantyú, amelyet a képen is jól lehet látni. Az egyik ilyen 
sarkantyúra álltam fel gépemmel, hogy lefényképezzem az özönárt.

Amikor először mentem ki a partra, éppen apály idején voltunk s a folyó 
hihetetlen sebességgel rohant ki a tenger felé, annyira sebesen, hogy felszínén 
egész szabályos redők keletkeztek a gyors áramlás miatt. Ezeket a redőket
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mutatja be a 91. ábra, ami azt bizonyítja, bogy a redők egy helyben áliottak, 
mert különben nem lehetett volna őket ilyen élesre fotografálni.

Tizenegy óra tájban távoli, tompa moraj volt hallható, mint valami közelgő 
égiháború távoli, szakadatlan mennydörgése. Majd a nyílt tenger egyenes 
vonalú horizonján fehér csík tűnt fel : a közelgő özönár homlokfalának tajtékzó 
habjai !

A moraj folyton erősödött, a hatalmas víztorlasz egészen közel jött s az, 
első fényképet készíthettem róla. (92. ábra.) A lemezt kiváltani, a gépet újra 
beállítani egy perc műve volt rrgyan, de a rohanó áradat már akkor bömbölve, 
mennydörögve rohant el a rőzsesarkantyú előtt. Reszketett a Föld, reszkettem 
magam is az izgatottságtól, amikor a gépem pillanatzára másodszor csattant. 
Ekkor kaptam a második képet (93. ábra), amely legjobb fogalmat nyújt erről 
a csodálatos természeti jelenségről. A kép közepén, ahol az álló kínai alak feje 
van, ott a víz még éppen olyan sebesen folyik kifelé, az óceán felé, mint annak- 
előtte. (Az álló khínai alak is az óceán felé néz.) Az álló kínaitól jobbra tehát 
még mindig a folyó édes vize van, míg balra tőle, ott, ahol rendetlen hullámzás 
zűri-zavarja a víz felszínét, a víz 3 méter és 80 centiméterrel magasabb mint 
a folyó felszíne, mert itt már a tenger sós vize gördült reá az édes vízre. Majdnem

91. ábra. Szabályos redők a Czien-tang-kiang felszínén, apály idején.
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négy méter magas tehát az a vízfal, amellyel az óceán sós vize berohan a folyam 
torkolatába, a vágtató paripa sebességével.

Amikor elhagyta a rőzsesarkantyút, beért a kikötött hajókhoz, amelyeket 
pehely módjára ragadt fel, Isten csodája — meg a kínaiak ügyessége — hogy 
hozzá nem csapta a kőfalhoz, ahol menten szilánkokra zúzódott volna mindegyik. 
Csodálatos hidegvérrel lökték el a faltól, bele a hömpölygő áradatba s a menny
dörgő csodával együtt pár perc alatt eltűntek Hang-csou felé, a ködös szem
határon.

Ezt a jelenetet szerettem volna még lefotografálni, de olyan kiváncsi 
tolongás volt körülem. hogy meglökték a masinámat s a kép nem sikerült.

92. ábra. Az özönár négy méter magas vízfallal közeledik Hai-ning felé.

Éjjel, úgy éjféltájban, amikor fényképeimet hívogattam elő, ismét hallottam 
az özönárt mennydörögve elrohanni a város alatt.

A torlódó vízfal elvonulása után még rohamosan emelkedik a vízszín 
valami 7 méterre az apály színe fölé s azért az öböl felé való áramlás még sokáig 
eszeveszetten sebes, mígnem néhány óra múlva megcsöndesedik. lassankint 
megáll s aztán szép lassan indul kifelé az óceán felé.

Es ez a tünemény mindennap kétszer végigsepri a Hang-csou öblöt. Kép 
zolhető, hogy milyen átalakító hatással van a laza, homokos tengerfenékre.

A természet műhelyében pedig ez a tünemény éppen olyan, mint a Balaton 
homokos partjára csacsogva, zsémbelve kifutó kis tarajzó hullámocska, amely 
kicsinyben teljes mása ennek a kolosszusnak. Itt a kis, 3—4 méter hosszú hullám 
törik meg a tó fenekéhez való súrlódás miatt, amott az óceánon tovagördülő, 
több ezer kilométer hosszú dagályhullám bukott át önmagán, amint előrehala
dásában a lejtős tengerfenék megakadályozta.



II. rész. Az óceán. 189

IV. FEJEZET.

A HULLÁMZÁS.
Amikor csendes estén a Balaton tükrére tekintünk, a tó felszínén színes 

foltokat látunk (1. melléklet), amelyek onnan származtak, hogy a tó helyenkint 
tükörsima volt, más helyeken csak éppen hogy redőkbe szedte felületét a szél, 
ismét más helyeken, a kék foltokon, már apró kis hullámzás fejlődött ki.

Kétségtelen bizonyítékát leltük már ebben a tüneményben annak, hogy a 
víz felszínén a szél először sajátságos, úgynevezett kapilláris hullámokat ébreszt, 
s csak ezeknek kifejlődése után kezdődik az igazi hullámzás, amelyről ebben a

93. ábra. Az özönár mennydörögve rohan el a hai-ningi partfal előtt.

fejezetben nagyon sok érdekeset el tudnánk mondani, ha nem félnénk, hogy túl
ságosan igénybe vesszük olvasóink türelmét és figyelmét. Az eddigi fejezetekben 
is már kénytelenek voltunk hellyel-közzel nagyon is visszaélni az olvasó türelmé
vel, de azt hisszük, hogy még a legérdekesebb regény olvasásába is belefárad az 
ember, ha figyelemmel olvassa.

Azért tehát csak a legszükségesebbre szorítkozunk, amit okvetetlenül meg 
kell értenünk, ha nem akarjuk a tenger mormolását csak művészi élvezettel 
vagy talán egészen tudatlanul hallgatni.

Álljunk ki a hajó kikötőhidjára s figyeljük meg, hogy a csendesen 
kifelé gördülő hullámokon miképpen mozog egy darab fa, amit belevetet
tünk. Azt fogjuk észrevenni, hogy a kis fadarab nem igen halad előre, hanem 
csak ide-oda mozog, amint a hullámok keresztülgördülnek a helyén. A hullám
hegy közeledésekor ugyanis, amikor a kis fadarab a hullámvölgyben van, 
hátrafelé mozog. A hullámhegy lejtője aztán felemeli, a hullám taraja egy kicsit
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előrelódítja, a liegy túlsó oldalán ismét lesűlyed a völgybe s a völgyben ismét 
hátrafelé mozdul a következő hegy homloklejtője felé. Mozgása tehát sorban 
ez : visszafelé, föl, előre, le, visszafelé, föl és így tovább egész az unalmasságig. 
Mert sajátságos hintáló mozgása mellett alig-alig közeledik a part felé, csak a 
szél taszigálja egy kissé a tízből kinyúló darabjánál fogva. Ezért jobb a kis, 
félig vízzel megtöltött orvosságos üveg mint a fadarab, mert az üvegnek, ha 
jól eltaláltuk a vízzel való megtöltést, akkor legnagyobb része a vízben van s 
csak kis felületet nyújt a szélnek, míg a kis fadarabot gyorsan kihajtja a szél 
a partra s azt a hamis benyomást kelti, hogy a hullámok szállítják tova.

Ha a kis orvosságos üveget behatóbb figyelemmel kisérjük, például a 
vízbe nyújtott bádoglapra odarajzoljuk a helyzeteit, mondjuk a pályáját, amint 
a bádoglap mellett himbálózik, azt fogjuk tapasztalni, hogy a kis üvegcse töké

letes körpályán mozog, 
mindig visszatérve ere
deti helyére (feltévén, 
hogy a hullámok nem 
taraj óznak s a szél nem 
túlságosan erős).

Amilyen a kis üve- 
gecske pályája, éppen 
olyan a vízmolekuláké is, 
amelyek az üveget ma
gukkal ragadják. Esze
rint a hullámzó vízben 
minden molekula kis kör
pályát ír le, amelynek 
átmérője egyenlő a hul
lámhegy és hullámvölgy 
közti magasságkülömb- 
séggel. A körpálya síkja 
függőleges és merőlege

sen áll a hullámok gerincére. A hullámzó mozgás tehát nem haladó mozgás, 
hanem ritmusos, rezgő mozgás, amint a fizikusok nevezik, mert a hullámzás
ban levő víz molekulái zárt, folyton ismétlődő pályán mozognak. Az oceano- 
grafusok úgy is mondják, hogy a molekulák orbitoidális pályán mozognak.

A víz mozgásával már most tisztában vagyunk. Most még a hullám alak
ját kell pontosan megismernünk. Erre a célra üljünk csónakba érzékeny fény
képező műszerrel, amellyel igen gyors pillanatfelvételeket lehet tenni. Kormá
nyozzuk aztán a csónakot a hajókikötő töltése mellé, amikor szép nagy hullá
mok futnak egyenesen a part felé, tehát végig a kikötő-töltés mellett. Mikor 
valami szép, szabályos hullám gördül végig a falazott töltés mellett, akkor 
fényképezzük le azt a vonalat, amely a kőfalra rajzolódik a hullám elvonulása 
alkalmával.

Ez persze a víz felső határvonala a fal mentén. A fényképen aztán 
tanulmányozhatjuk ezt a vonalat.

94. ábra. A hullámvonal keletkezése. A vonalzót balkezünkkel 
lefogjuk, .4 vagy B  kis lyukakba, a kis keréken, czeruzát 
illesztünk s a kereket végig gördítjük a vonalzó alsó éle alatt.



II. rész. Az óceán. 191

Meglehetősen lapos hullám vonalat kaptunk, apró 
egyenetlenségekkel tarkázva, ami a nagy hullámok 
há tán  keletkezett másodrangú hullám októl származik.

Ugyanilyen vonalat szerkeszthetünk magunk is. 
Fogjunk egy kis játékkocsiból való kereket, vagy 
valami egyéb, körülbelül ötkoronás nagyságú kerek 
lapot, azt fektessük egy vonalzónak az éle alá (94. 
ábra). A kis kerékre fúrjunk a középpontjától néhány 
centiméter távolságra kis lyukat (A), aztán valamivel 
távolabb (B). Tartsunk most ceruzát az A lyukba s 
gördítsük a kis korongot a vonalzó éle mellett balról 
jobbra. A ceruza a papirosra lapos hullámvonalat fog 
rajzolni. Ha a B lyukba szúrjuk a ceruzát, akkor a 
hullámvonal valamivel meredekebb, valamivel élénkebb 
lesz. Ha egészen a korongocska szélére fúrjuk a lyukat 
(C), akkor a hullámvonal a vonalzó éle mellett hegye
sen csúcsosodik ki.

Ezeket a vonalakat tudom ányos nyelven ciJclois- 
nak nevezik, de mi csak nevezzük hullám vonalnak 
s tekin tsük meg, hogy miképen jönnek ezek létre a 
hullámzó víz felszínén.

Azt mondottuk, hogy a hullámzó víz minden 
molekulája körpályán mozog. Rajzoljunk fel egy csomó 
ilyen körpályát egymás mellé (95. ábra). Azt a sok 
egyforma nagyságú kört a 95. ábrán mind egy magas
ságban rajzoltam, t. i. ezek a víz felszínén levő mole
kulák körpályái legyenek. Ezek a molekulák nem 
lehetnek mind egyszerre a kis körpályák tetőpontján, 
mert akkor nem tudnának tovább mozdulni, hisz ha 
a felszínen levő valamennyi molekula egyszerre le 
akarna sűlyedni, össze kellene nyomódni a víznek, az 
pedig lehetetlen. Nem is úgy van a dolog, hanem ha az 
első molekula, teszem fel, éppen a kis körpályán legalul 
van (I), akkor a második molekula még egy kis úttal 
hátrább van (II), a III még hátrább és így tovább, 
mígnem az utolsó megint éppen kis körpályájának a 
legalsó pontján van, tehát egy egész körforgással hát
rább van mint az I molekula. Ha összekötjük ezeket 
a kis molekulákat egy vonallal, megkapjuk a víz fel
színének ebben a pillanatban látható alakját, amit a 
vastagon kihúzott vonal jelez. Most mindegyik mole
kula egy kicsit (de mind ugyanazon utacskával) moz
duljon tovább. Az I-es jutla-ba, a Il-es Ila-ba, a III-as 
IIIa-ba és így tovább. Akkora víz felszínének alakja a 
pontozva kihúzott vonal lesz. Ez a vonal egészen olyan,
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mint az előbbi volt, csakhogy egy kicsit előre van tolódva. Ha megint egy darab
kával tovább mozdulnak a molekulák, megint ugyanolyan marad a vízfelszín 
alakja, csakhogy megint egy keveset el van tolódva a hullámfelület.

fíls így csakugyan, a molekulák forgása következtében, előáll a hullám- 
alak és tovább látszik haladni. De csak az alak halad, a molekulák mindig ugyan- 
azon a kis körpályán mozognak.

Ez a tünemény úgy indult meg, hogy a levegő a szél szárnyain tovaragad
tatva, elkezdte forgatni a víz felszínén levő molekulákat, először csak a legfelső 
molekulákat, saját tengelyük körül. De aztán ezek magukkal ragadták a szom
szédos molekulákat s elkezdték azokat is forgásba hozni. Ebben a pillanatban 
már ráncba van szedve a víz felszíne, a molekulák parányi kis forgásukat nem 
egyformán végzik, hanem amelyiket legelőször érte a szél, az egy kicsit előre 
van s a többi, amint később és később jutott hozzá a szél lökése, mindjobban 
elmarad az előbbiek mögött az ő saját kis körpályáján. Ezzel már létrejött az 
a helyzetkülönbség, vagy amint tudományos nyelven szokták mondani : fázis- 
különbség, amellyel a hullámalak megszületett.

Amíg a hullámban a molekulák sebessége nem nagyobb mint a szél sebes
sége, addig valahányszor egy-egy molekula a víz felszínére jut, mindig lök rajta 
egyet a szél s mintegy meggyorsítja keringését s ezzel megnöveli kis körpályá
ját. Emiatt azonban a hullámok elveszítik szabályos, szimmetrikus alakjukat 
s a széltől elfordult oldaluk meredekebb lesz mint a szél felé fordult lejtőjük. 
Különösen eleinte, amikor hirtelen tör ki a szél, még igen aprók a hullámok, 
de egészen részaránytalanok : elülső lejtőjük majdnem függélyes, sőt át is bukik. 
Ezt az állapotot, az ilyen kezdetleges kis hullámokat borzolásnak nevezem, 
mert valósággal mintha megborzadna a víz, amikor az első szélroham végig
szalad rajta.

Ezek a kis borzolások lassankint locsoló kis hullámokká növekednek, de 
ezek még mindig nagyon asszimmetrikusak, s csak ha már a molekulák kör
pályája tisztességesen megnövekedett, akkor kezdi a hullám felölteni az itt 
vázolt igazi hullámalakot, de mindaddig, amíg a körpályán való mozgás nem 
éppen olyan sebes mint a szél mozgása, addig teljesen szimmetrikus alakot nem 
kapunk. Már pedig ez még akkor sem lehetséges, ha a szél nagyon sokáig egy
forma erősen fúj s ha a víz nagyon mély is. Még pedig azért nem, mert az egyes 
molekulák a víz belsejében, amint körpályájukat befutják, egymáshoz surfod
nak s ez a súrlódás mindig megakadályozza azt, hogy a szél sebességével egy
forma gyorsan fussanak a molekulák körpályájukon.

Akkor pedig, ha a víz nem mély, éppenséggel lehetetlen.
Amint ugyanis a vízben lefelé haladva vizsgáljuk a molekulák mozgását 

hullámzáskor, azt tapasztaljuk, bogy azok is körpályán mozognak, csakhogy 
pályájuk annál kisebb kör, minél mélyebbre haladunk lefelé. Igen mély vízen 
találunk végre egy-két száz méter mélységben egy réteget, amely a hullám
zás kezdetének idejében még egyáltalában nem mozdul. Amint azonban 
a hullámzás mind tovább és tovább tart a felszínen, a mélyben is mind 
mélyebbre és mélyebbre hatol ez a lüktető körmozgás s lenyúlhatik esetleg 
ezer méterre is.
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Ha azonban nem ilyen mély a víz, akkor a legalsó molekulák nem mozog
hatnak szabályos körpályán, hanem csak ide-oda mozdulnak el, amivel a felettük 
levő molekulákat is akadályozzák mozgásukban s a fenékhez való súrlódás így 
adódik mind feljebb és feljebb s még legfenn, a víz színén gördülő hullámok 
alakján is érződik, hogy a hullámzás surlódik a tó jenekéhez ! Ilyenkor képtelenek 
a felszíni molekulák a rendes, szabályos körmozgásba belejönni s a hullám
hegyet minduntalan fellöki a szél s keletkezik az úgynevezett »brandung«, vagy 
hullámverés.

Ha lökésszerűen, hirtelen erősödik meg a szél, akkor a legmélyebb vizen 
is átbuknak a hullámok, mert nem képesek a molekulák olyan rövid idő alatt 
felvenni a kellő sebességet.

Sikér vizen még erős szélben sem keletkezhetik nagy hullám, mert ennek 
keletkezését megakadályozza a tó fenekéhez való súrlódás. Ez az oka annak, 
hogy az óceánokon van 100—200 méter hosszú hullám is,* amelynek 8—10 
méter a magassága, míg a Balatonon, amelynek közepes mélysége csak 3 méter, 
nem láttam sohasem hosszabb hullámot 7—8 méternél s magasabbat 1 % méter
nél, még a legdiihösebb orkán idején sem.

Mi lesz már most azzal a hullámmal, amely mély vízről jön és sikér vízre, 
majd a partra ér ki. A hullámban hempergő molekulák az ő energiájukat folyton 
tovább adják a szomszédos molekuláknak s így halad előre a hatalmas, hosszú, 
lapos hullámheg};'. Amint azonban a sikér víz fölé ér, a legalsó molekulák már 
nem vehetik át a megelőzők energiáját, mert a fenékhez surlódnak s ez mozgá
sukban akadályozza őket. Ezt az akadályozást feljebb adják a felsőbb mole
kuláknak s a víz fenekén a hullám elkezd sokkal lassabban gördülni mint a 
víz felszínén. Végre is a felszínen gördülő hullám előresiet és átbukik önmagán, 
mint a futó ember, akinek elgáncsoltuk a lábát.

Valóban nagyszerű látvány is az, amint a nyílt óceánon alig észrevehetően 
kiemelkedő, rendkívül hosszú, lapos hullám a part felé közeledve megrövidül, 
felmagasodik, eleinte csodálatos meredek fal gyanánt, még némán tornyosul, 
szinte át lehet rajta látni ; aztán lassan előregörbül a taraja s bőgve, dörögve 
omlik össze, hatalmas habtorlaszba temetkezve. Folyton zúgva, búgva, tajtékot 
túrva gördül aztán tovább, amíg egészen a partra ér, ahol majd később fogunk 
a körmére vigyázni, mert hihetetlen nagy munkát végez, de olyan suttyomban, 
hogy alig vesszük észre : úgy tesz, mintha csak játszanék, csak kigördíti a homok
szemeket, meg visszamossa. Hej ! pedig de nagy munkát végez az ilyen homo
kos partokon is !

Egyik hullám a másik után teszi meg ugyanezt a bukfencet s a folytonos 
harsogás, búgás miatt az ember a saját szavát sem érti. Ez az igazi »brandung«, 
a homokos, lapos tengerpartok csodálatosan szép, mindig változatos látványa.

Egészen más azonban a tünemény, ha a hullámok nem lankásan sekélyedé 
parti lejtőre futnak ki, hanem a mély tengerről egyszerre meredek sziklafalhoz 
ütköznek. A nagy hullámokban körpályán keringő molekulák sebessége 10—15

* A hullám hossza alatt mindig két hegynek, vagy két völgynek egymástól való távol
ságát értjük.

A Világegyetem. 13
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m. másodpercenkint (amikor a parthoz már közel vannak), tehát olyan sebesen 
mozognak, mint a vágtató paripa, vagy a gyorsvonat s ilyen sebességgel ütköz
nek bele a sziklafalba. Egy-egy hullámban sok száz tonna víz van, s ez most mind 
egyszerre ütközik neki a sziklafalnak, csak természetes, hogy rettentőt sújt rá 
s megrázza alapjában. A sziklafalnak ütköző hullámok a nagy sebesség miatt 
hatalmas magasra szökkennek fel s a hirtelen megakadályozott mozgás összes 
energiája részben a sziklafalat rázza meg, részben onnan visszaverődve, tomboló 
háborgást okoz a közeledő hullámok közt, nag}̂  részben pedig egy csomó víznek 
adódik át, amely most sebességét megsokszorozva, több mint száz méter magas
ságra is felszökkenhetik, de persze sohasem az egész hullám, hanem csak egv 
töredék belőle (97. ábra).

Kolombo hatalmas sziklatömbökből épített mólóján (Ceylon szigetén) 
csodáltam sokat ezt a nagyszerű tüneményt. A tenger meglehetős nyugodt volt, 
hosszú, lapos, fáradt hullámok siettek a part felé, hosszuk lehetett száz méter is, 
míg magasságuk csak 1—2 métert tett ki, úgy hogy csak akkor lehetett őket 
észrevenni, amikor már egész közel voltak s kezdtek megrövidülni és felmaga
sodni. Annál csodálatosabb volt aztán látni, amikor minden látható ok nélkül 
egyszerre fehér tajtéktömeg borítja el a móló kőkockáit s csak mikor az már 
teljes forrongásban van, akkor szökellik fel egy hatalmas porrázúzott vízoszlop 
magasra a móló fölé s csak ekkor hallani a megtört hullám egetrázó dördülését. 
Alig van ennél valami szebb, impozánsabb tünemény, ha a szél erős. Egyik

96. Hullámverés (Brandung) alacsony parton.
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97. ábra. Hullámverés Kolombo kikötőjének mólóján.

hullám a másik u tán  döngeti a sziklafalat, a m egütközött sok száz tonna víz, 
elvesztve energiáját, a tengerek felé visszaverődik s leirhatatlan  kavarodást 
idéz elő, másik része pedig porrá zúzva, toronym agasra szökik fel a móló fölé.

A sziklafalakhoz csapódó hullám ok egészen aláássák azokat. Részben a sok 
víz ütése, de különösen a hullám víznek sziklarésekbe való behatolása képzelhe- 
tetlen  pusztítást visz véghez. Az ütköző hullám  dinam ikus nyom ása bepréseli 
a vizet a sziklahasadékokba, am ikor ez a nyomás rögtönösen megszűnt, a bepré
selt víz és levegő valósággal szétrobbantja a sziklákat, hatalm as darabokat 
omlaszt le s a szakadatlan sorban egym ásután érkező hullám ok a le tö rt darabok
kal egy-kettőre elbánnak, széttördelik és szétszórják a tenger fenekén.

így  végződik a hullám, ha p a rto t ér.
Egészen más a sorsa, ha a szél megáll, s a hullám szabadon gördül tovább 

a víz színén. Ilyenkor még sokáig m egm arad a vízmolekulák energiája s a hul
lám még hosszú u ta t megtesz, m ielőtt teljesen ellaposodnék a belső súrlódás 
m iatt. A szél meggyengülésekor a hullám  egészen szabályos, sima lesz, m indkét 
lejtője egyforma meredek. Hossza a hullám nak nem változik, de magassága foko
zatosan csökken. Az ilyen szél nélkül gördülő hullám ok ném et neve »Dünung«, 
m agyarul az ilyen hullám oknak csak a B alatonon van nevük, ahol lógó hullá
m oknak nevezik őket, m ert a hajókat alaposan meglógázza. A B alatonon külö
nösen a T ihany-Szántód közti szorosban lehet legjobban tanulm ányozni a lógó
k a t s m ondhatom , igen erősen m egtánczoltatja a hajókat.

H a az apróbb hullám okat jobban megfigyeljük, különösen a nagyon elnyo
m ott fodrokat vagy borzolásokat, azt vesszük észre, hogy minden liullám- 
hegyecske elülső lejtőjén szám talan ceruza-vastagságú apró redő van, amely

13*



196 II. rész. Az óceán.

egészen más rendszerű hullámzásból keletkezett. Ezek a kis hullámocskák az 
úgynevezett kapilláris hullámok.

Olyan finom apróságok, hogy szinte csak díszei a nagyobb fodroknak s 
mégis nagyjelentőségüek reánk nézve, mert elárulnak olyan tüneményt, amely 
sokáig rejtélyes volt a természetvizsgálók előtt.

Vegyünk egĵ  medencébe vizet és várjuk meg, amíg az teljesen megcsönde- 
sedik. Azután fogjunk egy gombostűt és mártsuk bele a hegyét a vízbe s 
húzzuk el szép csendesen a víz színén. Semmi változást sem fogunk észrevenni. 
Húzzuk egy kissé gyorsabban. Semmi változás. Húzzuk most olyan gyorsan, 
hogy egy másodperc alatt több mint 30 cm. utat tegyen meg a tű hegye. Akkor 
csodálatos dolgot veszünk észre. A tű hegye előtt parányi, ujjnyi vastagságú 
hullámocskák keletkeznek, amelyek gyorsan rezdülnek végig a tű hegye előtt. 
Ezek a hullámok a kapilláris hullámok.

Csakis akkor sikerűi a felszínhez súrlódó anyagnak a víz felszínét ráncba 
szedni, ha a mozgó anyag sebessége 30 cm. másodpercen.kint. Ez nem nagy sebes
ség, a faleveleket épen meglibbentő szellő mozog ilyen gyorsan. Addig ugyanis, 
amíg a víz felszínével érintkező airyag nem mozdul sebesebben, nem képes a víz 
felületi feszültségét megtörni. Különös dolog ez a felületi feszültség s nagyon nehéz 
megmagyarázni. Legegyszerűbben, hogy úgy mondjam lapidárisan a következő
leg magyarázhatjuk. A víz belsejében minden molekula a szomszédos molekulák 
vonzásának körében van, úgy hogy minden irányban egyformán vonzzák a 
szomszédos molekulák. A víz felszínén levő molekulák azonban csak egy oldal 
felé vonzatúak, t. i. a folyadék belseje felé. Azért a folyadék belsejében levő 
molekulákat minden irányban egyforma könnyen tudom elmozdítani s mozgá
sában nem akadályozza más, mint a földi nehézség, a folyadék belsejében való 
súrlódás és tapadás. Egészen más azonban a felszínen levő molekulák sorsa. 
Ezeki’e hatnak az előbbi erők és ellenállások is, de még azonkívül a szomszédos 
molekulák vonzása is egészen egyoldalú, úgy, mintha a felszíni molekula egészen 
hozzá volna bilincselve a folyadékhoz ; reá van nyomva, feszítve s azért nevez
zük a felszíni molekuláknak ezt a sajátságos állapotát felületi feszültségnek.

Mintha valami hártya volna a folyadékok felszínén, úgy akadályozza ez 
a feszültség a folyadék felszínének minden megzavarását.

Amint azonban a folyadék felszínén egyetlenegy molekulát gyorsabb moz
gásba tudunk hozni a többihez képest, azonnal összeráncolódik ez a »hártya« s 
apró redők keletkeznek a folyadék felszínén. Minden folyadékon meghatározott 
nagyságúak ezek a redők, azért, ha valamelyik folyadék tetejére igen-igen 
vékony rétegben egy más folyadékot terítünk szét, amelynek más a felületi 
feszültsége, akkor még igen gyors mozgással sem tudunk ilyen ráncolódást 
előidézni, mert a két különböző feszültségű folyadéknak a felszínén keletkező 
ráncok méretei különbözőek lévén, egjunást akadályozzák a kifejlődésben. 
Az apróbb hullámú folyadék nem bírja az alatta levő nagyobb hullámút a neki 
megfelelő ráncokba szedni, a nagyobb hullámú alsó folyadék meg nem bírja a 
felsőt ilyen hullámzásra kényszeríteni. Mintha egy csavart hozzá nem illő, mere- 
dekebb menetű csavartokba akarnánk belehajtani. A dolog sehogy sem fog menni, 
csak igen nagy erővel, amikor a csavarmeneteket összeroncsoljuk.
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Ez az oka annak, hogy, ha olajat öntünk a vízre, az szétterül a víz felszínén 
s olyan, alig mérhető vékonyságú hártyával fedi azt be, amilyen épen kell ahhoz, 
hogy a kapilláris hullámzás létre ne jöjjön.

Ekkor pedig a szél nem tud a víz felszínére új hullámokat borzolni. A már 
meglevő hullámok akadálytalanul gördülnek tovább, de új hullámok nem 
keletkeznek, azért a régi hullámok felszíne egészen sima lesz, s hiányzik róluk az 
a parányi redőzet, amely olyan ragyogóvá teszi a hullámzó víz felszínét.

Ennek a fontos dolognak tudatában már most gondosabban figyeljük 
meg, hogy miképen keletkezik a hullámzás. A teljesen tükörsima víz felszíne 
felett némi kis szellő lengedez, de ez oly csekély, hogy nem képes a vitorlát 
megfeszíteni, hanem csak lötyögteti, lebegteti azt, meg-megmozdítja a zászlót 
is, de a víz felszínét teljesen nyugalomban hagyja. Ekkor a szél sebessége 
— megmérhetjük —- kisebb, mint 30 cm. másodpercenként.

De aztán egy kicsit erősebb fuvalat támad. A vitorla még nem feszül, 
csak nagyobbakat hánykolódik. Az előbb tükörsima vizen most sajátságos 
jelenséget látunk, a rendes 
hullámzástól egészen elütő, 
gyorsan tovább surranó pa
rányi redőket, egyes fol
tokban, amelyekről a 98. 
ábra ad némi halavány 
képet. Ez az ábra a való
ságnak körülbelül egy hu
szad részére van rajzolva, 
s úgy tünteti fel a tüne
ményt, mintha felülről néz
nénk a vízre. Egy-egy söté- 
tebb pontot látunk tovasur
ranni, előtte parányi redő
ket, amelyek olyanná teszik a víz felszínét, mint a moaré-selyem finom redő- 
zete. Elhallgat a szél. Az egész tünemény eltűnt, sima a tó felszíne abban a 
nyomban. Aztán újra kezdődik. Megint végigszaladnak ezek a tüneményes 
kis barázdák : mindenütt keletkezik egy-egy ilyen kis hullámsor, ahol a szél 
meg tudta csípni valamelyik molekulát s elég gyorsan tova tudta ragadni. Ha 
olajat töltenénk ilyenkor a víz felszínére, nem keletkeznének ezek a kis ráncok.

Ha a szél most állandóan erősebb mint 30 cm. másodpercenként, akkor 
ezek a kis redők nagyobb számban egészen ellepik lassankint a tó felszinét, 
egymásra torlódnak s a molekulák csakugyan orbitoidális mozgásba jönnek, 
ami már igazi hullámzás. A többi aztán úgy megy, amint leírtam.

Ezeknek a kis kapilláris hullámoknak meghatározott méreteik vannak, 
azért lejtőjük is mindig egyforma hajlású és pedig kisebb mint az igazi hullá
moké, azért az olyan helyeken, ahol ilyen kapilláris hullámok vannak, más 
a tó felszínének a színe, mint a hullámzó helyeken. Ezt a fénytani tünemények 
tanulmányozásakor már láttuk. De van még valami nagyon fontos mondani
valónk ezekről a kicsiny kis koboldokról, amelyek olyan varázsütésre tűnnek

98. ábra Kapilláris hullámok a hullámzás kezdetekor. 
Körülbelül J/2o része a természetes nagyságnak. A nyíl a 

szél irányát mutatja.
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99. ábra. Kapilláris hullámok az igazi hullámok elülső 
lejtőjén. A nyíl a hullámok haladásirányát mutatja.

elő és surrannak megint tova. Ha az asszimetrikus, deformált kis hullámokat 
megtekintjük, azt vesszük észre, hogy azoknak az elülső lejtője tele van

kapilláris hullámokkal. Körül
belül olyan a dolog, mint a 
99. ábra mutatja. A nagjmb- 
bacska hullámok egy-egy jő 
tenyérnyiek, míg ezek a redők 
csak ceruzányiak, vagy ujj
nyiak.

Ott az elülső lejtőn pedig 
közvetlenül nem éri őket a 
szél ! Ott valami másnak kell 
a víz felszínén mozognia.

Igenis, magának a kis Ind
iámnak a taraján levő vízmole
kulákat löki tovább a szél s 
ezek a valóban haladó, nem

csak orbitoidális, körpályán mozgó vízrészecskék keltik a kis kapilláris hullá
mokat. Amíg tehát a hullámok elülső lejtőjén ilyen kapilláris hullámokat látunk, 
addig biztosan tudnunk kell, hogy a hullámok taraján milliárd apró vízcsöpp 
előre halad a széllel, valóban, minden kétséget kizárólag halad a szél irányában. 
A szél tehát nemcsak hullámzó, keringő mozgásra kényszeríti a vízmolekulákat, 
hanem minden hullámtarajra kerülő molekulán lök is egyet s így a viz legesleg
felső vékony rétegében a széllel együtt tartó gyors áramlás keletkezik.

Valamelyik német tudós egyszer szépen kiszámította, hogy a szél nem 
okozhat valamely tómedencében, a szélnek kitett partokon duzzadást. Kilo
méteres képletek, rettentő nehéz matematikai műveletek segítségével szépen 
bebizonyította, hogy a szélduzzasztás teljes lehetetlenség. Ez a jó bácsi azonban 
sohasem látott tavat. Mert ha egyszer figyelte volna meg, hogy milyen hatal
masan megduzzad a víz, ha jó erős szél fúj a partok felé s mennyire leapad 
megint, ha a partokról rohan a tóra a szél, mindjárt félretette volna túlnehézkes 
matematikai formuláit, amelyekkel emberi elme csak csigalassúsággal tudja 
követni a tünemények bonyolódását.

A szél, igenis, magával ragadja a víz felszínének legfelső rétegét s össze
halmozza oda, ahol partot ér. Megduzzad tehát a víz a szélfútta partokon és 
leapad a másikon. A tó-, vagy tengerrész felszíne tehát kimozdul vízszintes 
helyzetéből s ferde, lejtős felszíne lesz, ami azonban a szélnek nagy munkájába 
került s ennek fenntartása is hatalmas munkát igényel, mert lenn a vízben 
a felszín lejtése miatt ellenáramlás keletkezik, amely a duzzadás helyéről vissza
viszi a vizet a másik oldalra. Amíg tehát a szél fúj, keringő áramlást észlel
hetünk a tómedencében, amint a 100. ábra mutatja.

Gyönyörűen látni ezt a mélyben visszafelé surranó áramlást a Balatonon, 
a Tihany és Szántód közötti szorulatban. Amikor például nyugati szél fúj, 
a nyugati félből áttolódik a víz a keleti félbe, nagy gyorsasággal, a felszínen, 
de csakhamar elragadja az egész szorulat vizét ez az áramlás és egy kis darabig
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a széllel együtt ömlik az egész víztömeg nyugatról keletre. De ha a szél ta rtó - 
sabb, alig egy kis idő m úlva megfordul az áram lás és visszamegy a keleti 
Balatonból a nyugatiba, olyan sebesen, hogy veszedelmes a révészekre nézve. 
Pedig fenn, a papirosvastagságú legfelső rétegen még mindig nyugatról keletre 
ragadt a tik  a víz !

A tengereken ez a keringés különösen abban a tünem ényben jelentkezik 
egész határozottsággal, hogy azokon a 'partokon, amelyeken állandóan a part 
felől fúj a szél a tenger felé, azokon a partokon mindig felszáll a mélységek hideg 
vize. így  száll fel a kontinensek nyugati partja inak  azokon a részein állandóan 
hideg víz, ahol a tengeren előtte a passzátszél állandóan fúj. Felszáll pl. K ali
fornia, Mexikó és Közép-Amerika nyugati p artja in  ; Dél-Am erikában Peru  és 
Észak-Chile partja in  ; Észak-Afrika és Dél-Afrika nyugati pa rtja in  s még sok 
helyen, ahol állandó p arti szél szokott a tengerre lépni.

A tengereken m indazáltal sokkal nagyszerűbb és sokkal impozánsabb 
tünem ényt is okoz a szélnek ez az áram láskeltő hatása, t. i. a tengerek 
felszínén hatalm as, állandó áram lásokat szül, amelyekről a következő fejezetben 
lesz szó.

Nagy viharok alkalm ával a szél duzzasztó hatásához hozzá szokott járulni 
a hirtelen megváltozó légnyomás lökése is. A kettő  együtt aztán  szövetkezik 
néha a közeledő dagálylyal s olyan katasztrófa lesz> a következm énye, amely 
nemzedékeken á t él az emberek emlékezetében. Különösen lapos, sikér partok  
vannak ennek a vihardagálynak kitéve, ahol a víz mélyén nem keletkezhetik 
elég kiadós ellenáramlás, amely a duzzadást csökkentené. Németország északi 
p a rtja in  különösen gyakori ez a katasztrófa s tem érdek ember és állat, sőt 
tem érdek falu is esett m ár áldozatul a vihardagályok pusztításainak.

Amióta a ném et partokon be van rendezve a viharjelzés, t. i. a szomszédos 
területekről nyert táviróértesítés alapján m inden parti helységben felhúzzák 
a piros zászlót, ha v ihar várható , azóta kevesebb szerencsétlenség történ ik  s a 
pásztorok különösen figyelve ezekre a jelzésekre, rendesen idejekorán elterelik

a m arhát a tenger partjáró l, ahol ilyen vihardagály idején baj érhetné őket. 
Sokszor azonban még m a sem figyelnek a pásztorok ezekre a jelzésekre, vagy 
a jelzőállomás nem jelzett valam i v ihart s ma is bekövetkezhetik a katasztrófa,



101. ábra. Vihardagály Helgolandban 1894. december 23-án. (F. Gehrke rajza után.)
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50 m.-nél magasabb 
területek.

1.0 m.-nél magasabb 
területek.

A tenger szülénél magasabb A tenger szinénél alacsonyabb 
területek. területek.

Apály idején száraz 
területek.

102. ábra. A Zuider-tó, a Dollart és a Jade-busen térképe. (A számok a mélységeket jelentik méterekben.)
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hogy a marhát ott éri a vihardagály a fövenyes tengerparton s százával pusz
tái el (101. ábra).

Egy-egy ilyen vihardagály sokszor állandóan meghódít egy-egv szárazföldi 
részt a tengernek. Ilyen berontások következtében keletkezett a Zuider-tó, a 
Dollart és a Jadebusen, amelyeknek alakja meglepően egyforma (102. ábra). De 
így pusztúltak el a Dánia nyugati partszegélyén fekvő szigetek is, amelyeknek 
ma már csak romjai vannak meg. Érdekes az a statisztika, amely kimutatja, 
hogy hány község pusztult el a német partokon az utolsó évezredben. A statisz
tika rövid kivonata ez ; elpusztult:

1086-ban .......................................................
1218-ban .......................................................
1216—1300-ig................................................
1300 körül ...................................................
a XIII. század végén ................................
a XIV. század elején ................................
1354-ben .......................................................
1373-ban .......................................................
a XIV. században........................................
1510-ben .......................................................
1530-ban .......................................................
1546-ban .......................................................
1561-ben......................................................
1588—1591 időközben ................................
a XVII. században ....................................
1615-ben .......................................................
1634-ben.......................................................
1637-ben .......................................................
1699-ben .......................................................
1720-ban .......................................................
1825-ben .......................................................
1840-ben .......................................................
1862-ben .......................................................

összesen

1 község,
3 a Jade-busenben,
5 község,
8 »

20 a Dollartban,
14 a Dollartban,
7 község,
1 »
6 a Dollartban,
1 község,
1 »
1 »
8 a Jade-busenben,
1 község,
2 »
I »

19 a Nordstrandon,
1 község,
1 »
1 »

1 »
106 község.

Azóta jobban védelmezik a partokat s jelezik a veszedelmeket, úgy hogy 
a pusztulás sokkal kevesebb.

Igaz, hogy a középkor és az újkor háborúi sokkal többet pusztítottak 
mint ezek a vihardagályok. Csak az a különbség, hogy a háborúkat maga az 
ember okozza, ne panaszkodjék tehát, ha százezrek pusztáinak el és jutnak 
koldusbotra. Az ember saját őrültsége ellen képtelenek vagyunk megvédelmezni 
az emberiséget, de a vihardagály ellen igenis, azért kötelessége a hatóságoknak 
védelmezni alattvalóikat a tenger túlkapásai ellen, különösen pedig azért, mert 
rettenetes katasztrófa lehet a következménye.

Kétségtelen ma már, hogy az özönvíz legendájára is egy ilyen »vihar
dagály« adott okot, amely a Perzsa öböl sekély vizében előre törtetve, a mezo
potámiai alföld dús kultúráját pár óra alatt tönkretette annyira, hogy alig 
maradt hírmondó. Ez az esemény az összes szomszédos népek hagyományában 
megtalálható, de kétségtelen, hogy innen, a két folyó síkságáról származik, 
ahol a tünemény lefolyása rettenetes lehetett !
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V. FEJEZET.

A TENGERÁRAMLÁSOK.

Künn vagyunk gőzhajóval a nyílt óceánon. Az égen nincs egyetlen fel- 
hőcske sem, a friss szél apró hullámokat ver, a tenger kék, mint a tinta, csak 
a hajó nyomán marad vakító fehér sáv, amelyben még sokáig forrong a csavartól 
felkavart víz. Már harmadik napja tart ez így, akárhogyan törekszik, igyek
szik is a hajó, folyton ugyanaz a kép, szakadatlanul ugyanaz a látvány. Csak 
a repülő halak vickándozása hoz némi változatosságot a tenger végtelen 
tükrére, csak ezek jelzik, hogy ez az iszonytató sötétkék folyadéktömeg nem 
a pusztaság, az élettelen temető hazája, hanem van itt is élet, hogy a halak 
egy faja kénytelen pár pillanatra a levegőbe menekülni, hogy elkerülje ellen
ségeinek üldözését.

A hajó barátságos kapitánya azt állítja a reggelinél, hogy itt, ahol most 
a hajóval járunk, erős tengeráramlás van, éppen keresztben a hajó útirányára 
s azért a kapitányoknak ugyancsak vigyázniok kell, hogy a helyes úton 
maradjanak.

Kíváncsian kérdezzük, szinte kételkedve, hogy honnan lehet azt tudni, 
hogy itt a tenger áramlásban van ?

A kapitány vállalkozik reá, hogy megmutatja. Hogy lehet az ? Talán 
ledobatja a vasmacskát, megáll a hajó s ott nézzük a hajó mellett, hogy mily 
gyorsan folyik a víz ? Vagy valami kis sziget van a közelben, ahol megállhatunk 
s a partról nézhetjük az állítólagos áramlást ?

■— Oh nem — felel a kapitány — vasmacskát ledobni lehetetlen, mert 
a tenger 5000 méter mély. Öt kilométer hosszú vasmacskaláncot pedig aligha 
bírna el a hajónk. Sziget sincs a közelben, hogy partján meghúzódjunk, de 
meg ezért a kis fogadásért nem állítanám meg a hajómat, mert az idő drága, 
minden óra ezer forintot jelent !

No akkor már igazán kiváncsiak vagyunk, hogy miképen fogja a kapi
tány úr bebizonyítani állítását. Mi férfiak már valami tengerésztréfára gondo
lunk s ugyancsak örülnénk, ha lefőzhetnénk a kapitányt ; a hölgyek azonban 
azt szeretnék inkább, ha a kapitány nyerné meg a fogadást, hiszen olyan szép 
szál, barna ember, gyönyörű fekete szemekkel s aztán ha igaza van is, mindig 
olyan szerény, barátságos mosollyal enyhíti győzedelmének élét; míg amikor őt 
fogták meg valami kis túlzáson, akkor otyan impozáns kicsinyléssel tud lenézni 
ránk szárazföldi patkányokra.

De hát lássuk a fogadást.
A kapitány délben felvisz bennünket a hidra s azzal a módszerrel, amely- 

lyel útközben már megismertetett bennünket, megállapítja a hajó helyét a ten
geren. A mérések eredménye azt mutatja, hogy Greenwichtől nyugatra a 
41° 2fV nyugati hosszúságon vagyunk s az északi szélesség 15° SO'-én. Az Ama
zonas folyó torkolatától, ahova a hajó igyekszik, északra vagyunk tehát, azaz
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inkább észak-keletre s épen dél felé igyekezünk. A kapitány megmutatta, hogy 
most a hajónak kissé délnyugatra kellene tartani, de mivel erős az áramlás, 

pontosan délnek tart s mégis kellő irányban fogunk haladni. 
Megnéztük a hajó iránytűjét s csakugyan (eltekintve a 
mágneses eltéréstől) a mágnestű csakugyan pontosan észak
déli irányba mutat.

A hajó nem nagyon gyors járatú, egy óra alatt csak 
10 tengeri mértföldet (körülbelül 18-5 km.-t) tesz. Egy ten
geri mértföld a meridián egy percnyi távolságával egyenlő, 
tehát 60 tengeri mértföld kitesz egy meridián-fokot. Eszerint 
a hajó egy nap alatt 240 tengeri mértföldet, vagyis 4 fokot 
tesz meg dél felé. Mivel a hajó pontosan délnek halad, 
könnyű kiszámítani, hogy holnap délben hol leszünk. Eöld- 
rajzi szélességünk lesz : 15° 30’-ből kivonva 4°-ot, lesz
11° 30,) földrajzi hosszúságunk pedig ugyanaz marad, mert 
ugyanazon a meridiánon maradunk. Holnap délben tehát 
a helyünk lesz: 11° 30' északra és 41° 20' Greenwichtől 
nyugatra. Ha nem hisszük el, hogy a hajó egy huszonnégy 
óra alatt csakugyan 4°-ot, azaz 240 tengeri mértföldet tesz, 

megmutatja a kapitány a Hajó hátulján hosszú kötélen kiengedett, úgynevezett 
»log«-ot, amely pontosan számolja a megtett tengeri mértföldeket. Ez a log 
kis rézcső, amelyre a propeller csavarjához vagy a gyerekek papirosból készült 
szélpörgettyüjéhez hasonló kerék van reá fűzve. Amint a hajó halad, ez a 
kerék ellenállást nyújt a víznek s forgásba jő, forgásának számából ki lehet 
számítani a hajó sebességét. Sőt nem is igen kell vele vesződni, a forgásokat 
számláló készülék mindjárt egy mutatót hajt, amely a megtett útat jelzi a 
számláló lapon.

Mindezt megnézve, ellenőrizve, kiszámítva, vacsorához ülünk s vacsora 
után felbontatjuk a pezsgőket, amelyeket az fog fizetni, aki elveszti a fogadást. 
Az asszonyok ellenzik a sok pezsgő felbontását, nem tudni, hogy a kapitányt 
féltik-e, vagy férjeik zsebjét; de azért ők is isznak. Közbe-közbe ki-kisurranik 
egy-egy férfi, hogy megtekintse a kompaszt, vájjon csakugyan pontosan délnek 
haladunk-e. Nem csap be bennünket a kapitány ! (Nagy a gyanúnk, hogy idő
közben egy szentimentális hölgy szintén kiszökött s meg akarta vesztegetni 
a kormányost, hogy a kapitány érdekében fordítson egyet a hajón, de a veszte
getési kísérlet nem sikerült.) Derült a hangulat, bár a hőség pokoli, de azért 
valahogy csak aluszunk a medve bőrére előre megivott pezsgő után.

Másnap délben sietünk fel a kapitány hídjára, hogy ellenőrizzük a hely 
meghatározását. A földrajzi szélesség sem egyezett pontosan azzal, amit tegnap 
kiszámítottunk, mert 11° 40’ volt északra. De bezzeg a földrajzi hosszúság! 
Az 41° 20’ helyett éjien 42° (V volt ! Hogy lehet ez ? A helymeghatározásban nem 
történt hiba, a hajó egész éjjel dél felé tartott s mégis elmozdult a hajó észak
nyugatra, mintegy áO'-cel, tehát 40 tengeri mértfölddel.

Világos, hogy tengeráramlásnak kell itt lennie, amely a hajót folyton 
nyugatra terelte, s ahelyett hogy (103. ábra) AB utat tette volna meg, az AD

103. ábra. A tenger- 
áramlás kitéríti a 
hajót útjából. A nyíl 
az áramlás irányát 

mutatja.
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úton haladt. Világos, hogy a tengeráramlásnak BD irányban kell mozognia és 
sebessége akkora, hogy egy nap alatt 40het, vagyis 40 tengeri mértföldet tesz 
meg, tehát óránkint 17 tengeri mértföldet.

Az áramlás kétségtelenül konstatálva van, fizessük ki a pezsgőt.
így járnak el a hajók napról napra s mindig feljegyzik a hajó eltérülését 

a kiszabott iránytól s ezer és ezer ilyen feljegyzésből ma már világos képét 
tudjuk adni az áramlásoknak, nemcsak hogy merre és milyen sebesen halad
nak, hanem azt is tudjuk, hogy évszakonkint hogyan változnak. S minél több 
észlelet, minél több tapasztalat gyűlik össze, annál világosabb lesz előttünk a tör
vény, hogy az áramlásokat a szél okozza.

Száz és száz erre ma már a bizonyíték, s nem kell egyebet tennünk, mint az 
áramlásokat leírnunk s azonnal látni fogjuk, hogy kétség sem lehet ez iránt.

Mindenekelőtt vázlatos térképet rajzolok az áramlásokról (104. ábra). 
A kontinenseket csak a legegyszerűbb vonalakkal rajzoltam s bevonalkáztam 
őket, hogy a tengerek annál tisztábban legyenek láthatók. Mindenekelőtt feltűnik, 
hogy az egyenlítő északi és déli oldalán mindenütt egy-egy erős kelet-nyugati 
áramlás van. Ezeket ekvatoriális áramlatoknak nevezzük s aszerint kapnak külön 
nevet, amint az északi vagy déli féltekén s melyik óceánon vannak. Van tehát 
Észak-atlanti ekvatoriális, Dél-atlanti ekvatoriális, Észak-pacifikus ekvatoriális 
stb. áramlás. Világos, hogy ezeket a passzátszelek okozzák, amelyek északkeletről 
és délkeletről fújnak ugyan, de mivel egymással szemben nem mozgathatják a 
vizet, csakis kelet-nyugati irányú hatásuk érvényesül s két áramlás keletkezik 
keletről nyugatra.

A kettő között általában gyenge ellenáramlás észlelhető a szélcsendek 
zónájában, ami onnan származik, hogy az ekvatoriális áramlatok a szemben- 
fekvő kontinensek
hez iitődve, ketté 
oszlanak, egyik ré
szük, a nagyobb 
rész a pólusok felé, 
másik részük az 
egyenlítő felé letér, 
ott egyesülnek s 
visszafolynak a két 
áramlás közt.

Ez a három 
áramlás az egyen
lítő körül az egyik 
csoportja az áram
lásoknak. A másik 
csoport a mérsé
kelt égövek nyugati légáramlásának hatása alatt keletkezik, tehát a mérsékelt 
égöveken mindenütt erős, nyugatról keletre tartó áramlásokat találunk.

A déli féltekén ez az áramlás a kontinensnek déli vége alatt akadálytalanúl 
megkerüli az egész Földet s az egész déli nagy-óceáni víztükör felett kizárólag

1Ö4. ábra. A tengeráramlások vázlatos térképe.
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uralkodik, csak ahol a kontinensek nyugati partjaihoz ütközik, ott bocsát ki egy- 
egy ágat észak felé, az egyenlítő felé, egész rendesen és szabályosan.

Az északi féltekén az Atlanti óceánban a Golf-áram ez a hatalmas nyugat- 
keleti irányú áramlás, a Csendes óceánban pedig a Kuro-Sio, amely Japán partjai
tól egész Kalifornia partjaira hozza át a vizet.

Ezek a hatalmas nagy áramlatok, különösen pedig a Golf-áramlás megbecsül
hetetlenül nagy jelentőségűek az emberiség életében, mert a legsűrűbben lakott 
vidékek, a kultura-középpontok felé meleget, vagy hűsítő hideg vizet hajtanak.

Az áramlások harmadik csoportját azok az áramlások teszik, amelyek a 
passzát keltette egyenlítői áramlásokat ezekkel a nyugati áramlásokkal összekötve 
minden tengerrészben teljesen befejezett cirkulációt hoznak létre.

Az Atlanti óceánban az összekötő ágak egyike az Antilla-áramlás és a 
Florida-áramlás, amelyek apróbb elágazásaikkal valósággal behálózzák a nyu
gatindiai szigetvilágot s így temérdek ágra szétoszolva szállítják fel az észak- 
ekvatoriális áramlattal érkező meleg vizet a Golf-áramlásba.

A másik összekötő ág a Kanári, vagy Verde-foki áramlás, amely a Golf-ból 
délre kiágazva, Afrika partjain tér vissza az egyenlítői áramba.

Az Atlanti óceán déli felén Dél-Amerika mellett a Brazíliai áram viszi az 
egyenlítői áram vizét a nagy nyugati áramlásba, abból pedig Afrika délnyugati 
partjainál a Benguela-áramlás ágazik ki, hogy befejezze a körfolyamatot.

A Csendes óceán északi felében a Kaliforniai áramlás megfelel a Kanári 
áramnak, míg Kelet-Ázsia partjain épen oly apró áramlások közvetítik a nagy 
egyenlítői áramlás vizét a Kuro-Sioba, mint az Atlantiban a nyugatindiai sziget
világ szövevényes, szerteágazott áramlásai.

A Csendes óceán déli felén a Perui, vagy Humboldt-áram felel meg a 
Benguela-áramlásnak, a Kelet-Ausztráliai áramlás pedig a Brazíliai áramnak.

Az Indiai óceán déli részén a Mozambique-áramlás, meg a Nyugat-Ausz
tráliai áramlás zárják be az áramkört.

Kivételes csak az Indiai óceán északi kis része, ahol nem a passzát szél ural
kodik, hanem a monzún, amely, tudjuk, évszakonkint váltakozik. Ennek meg
felelően az áramlások is majd az óramutató forgásával megegyezőleg (télen), 
majd az óramutató forgásával ellenkezőleg (nyáron) keringenek. Ha egyéb nem 
bizonyítaná azt, hogy a szelek keltik az áramlásokat, ez az egy példa elegendő 
volna annak teljes bizonyítására.

Végül az áramlások negyedik csoportjába sorozhatjuk a többi jelenték
telenebb, a főáramlásokból szerteágazó mellék áramlásokat. Minden mellék- 
tengerbe, minden nagyobb öbölbe belenyomul a főáramlásoknak egy-egy ki- 
ágazása, de onnan feltétlenül visszatér s az áramkör okvetetlenül bezáródik. 
A legnevezetesebb ezek között a Golf-áram behatolása az Arktikus tengerbe, 
ahonnan az szanaszét ágazva tér vissza (ugyanannyi víznek kell onnan vissza
térni, mint amennyi behatolt !) A Golf-áram felfelé északnak követhető egész a 
Spitzbergákig, keletre Novaja-Szemljáig, de aztán nem igen ismerjük tovább. 
Norvégiát, Izlandot, a Spitzbergákat ellátja meleg vízzel, meg temérdek uszadék
fát hord ki ezekre a kietlen partokra. A Spitzbergákon rakja ki Amerika őserdei
nek pompás fatörzseit s anyagot szolgáltat az építkezéshez. (105. ábra.)
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A felnyomult melegvíz aztán a komplikált szigetvilágon keresztül több 
ágban tér vissza. Az egyik ág a Grönlandi áramlás, Grönland keleti partjain, 
amely hideg vizet hoz az amúgy is kietlen partokra s délre szállítja az itt útra 
kelt jéghegyeket. A másik ág a Labrador-áramlás, amely Észak-Amerika keleti 
partjain végigsurranik egész Floridáig s oka a sok jéghegynek, meg a sok ködnek, 
ami ezeken a tengereken annyira akadályozza a hajózást. A harmadik ág végre 
a Behring-szoroson keresztül jő ki a Csendes óceánra, s Ázsia keleti partjaihoz

105. ábra. Uszadék fa a Spitzbergák partjain.

simulva (valószínűleg a Föld kitérítő hatása következtében) be-bekukkant a 
melléktengerekbe s lenyomúl egész a Japán-tengerre, ahol Vladivosztok kikötőjét 
teszi majdnem teljesen használhatatlanná amiatt a sok köd miatt, amely fel
színén keletkezik.

Mindezeket a viszonyokat a mellékelt térkép részletesen is bemutatja s 
minden leírásnál tökéletesebben beszél.

Azelőtt a tengeráramlásokat hőmérsékletük szerint szokták beosztani. 
Valóban vannak hideg és meleg tengeráramlások, csakhogy ezeknek az elkülö
nítése nagyon egyszerű : az egyenlítőtől a pólusok felé tartó áramlások mint 
melegek tűnnek fel s viszont a pólusok vidékéről jövő áramlások hidegeknek
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tetszenek. Természetes, hogy a déli mérsékelt égöv hatalmas nyugati árama hideg
vízű, hisz az egész antarktikus vidék mind ebbe adja bele jégmezőit és jéghegyeit.

A szél járása miatt tehát az egész tenger úgyszólván mozgásban van, csak 
egyes helyeken csekélyebb a mozgás, egy kevés nyugalom található. Ilyen pl. 
az ú g y n ev eze tt Sargassum-tenger az Atlanti óceán nagy cirkuláló áramkörének 
belsejében, ahova összegyűlik a sok hinárféle sargassum, amit az áramok részben 
Amerika, részben Afrika partjain összeszednek.

A legérdekesebb dolgok egyike az a tünemény, hogy az áramlások egy
máson keresztül is tudnak menni ott, ahol a két áramlás hőmérséklete és sótar
talma között lényeges különbség van. így pl. a Golf-áram behatolva az Északi 
jegestengerbe, a hó és jég olvadása folytán csekély sótartalmú sarkvidéki vizek 
alá búvik s ott folytatja útját. Elárulja magasabb hőmérséklete bizonyos mély
ségben. így pl. a Lena-deltával szemben a felszín nagyon hideg, zérus alatt álló 
hőmérsékletű vize alatt 220 m. mélységben egyszerre -f 0-2°-os vizet találunk, 
amely mintegy 000 méter vastagon aláhuzódott a felszín édesebb és ennélfogva 
könnyebb vize alá. Ezen alul aztán megint 3000 méter vastag, jéghideg sós 
víz következik.

Még tanulságosabb a példa a Labrador-áramon, amely a Golffal való talál
kozása helyén már sós és nagyon hideg, ennek következtében a meleg Golf-áram 
vize alá bújik be. Mélyen járó jéghegyek ennek az alsó hideg áramlásnak következ
tében át tudnak hatolni a Golf-áramláson, mert a jéghegy alja leér ide a mély
ben tovavonuló áramlásba.

Ezek a kérdések sok tekintetben még tisztázandók, de annyi ma már bizo
nyos, hogy a tengeráramlások a szél állandó hatása következtében keletkeznek s 
mindenütt befejezett, köröző áramlások, amelyek a legfontosabb klíma-tényezők 
közé tartoznak.

VI. FEJEZET.

A PA RT ALAKULÁSOK.
Mielőtt még végleg elhagynék az óceánokat, tekintsük meg futtában a part

jait, azokat a határoló szárazföld-szegélyeket, ahol az óceán erői küzdenek a 
szárazföldeken végbemenő tünemények erőivel.

A nagy óceáni medencék csak részben érintkeznek közvetlenül a konti
nensekkel, igaz, nagyobb részben, mert például Amerika nyugati partjai egész 
hosszukban közvetlenül a Csendes óceán medencéjének határolásai. Afrika 
partjai is nyugatról és délkeletről közvetlenül érintkeznek az óceáni medencék
kel. De már pl. Ázsia keleti, Európa déli és északi partjai stb. nem érintkeznek 
közvetlenül az óceáni medencékkel, hanem közbül még kisebb vízterületeket 
látunk, amelyek mintegy fokozatos átmenetet szolgáltatnak a szárazföldről az 
óceánok felé.

Az ilyen elszakított, elkülönített tengerrészeket két csoportba osztjuk : 
A mellék-tengerek azok, amelyek az óceánokkal csak hellyel-közzel, például
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szigetsorok között érintkeznek, de az óceáni medencéktől nem választja el őket 
valami küszöb-féle, hanem csakis terrasz-szerűen sekélyebb helyek, vagy lejtő
södé tengerrészletek. Ilyen melléktenger pl. a Német tenger, a Kelet-Khínai 
vagy Sárga tenger, a Behring tenger stb.

Ha azonban az elkülönített tengereket jelentékeny tengeralatti küszöbök 
választják el az óceántól s a határolás oly szoros, hogy az átjárás csak kevés 
úton történik, akkor az ilyen tengert beltengernek nevezzük. Beltenger pl. a 
Földközi vagy Vörös tenger, Amerikában a Karaibi tenger, Ázsia partjain 
a Japán tenger, Szulu tenger stb.

A kettő között főleg az a lényeges különbség, hogy míg a melléktengerek 
csak a kontinentális talapzatoknak óceán felé nyílt, vízzel elöntött párkányai 
szoktak lenni, addig a beltenger mindig különálló, önálló sűlyedés, amely 
vagy a fiatalabb geológiai időkben történt, vagy legalább most is fejlődni, 
mozogni szokott.

Hogy aztán a két tengerrészt összekötő nyílásokat hogyan nevezzük, azt 
már bizonyára minden olvasónk olvasta valahol s ennélfogva tudja, mi az az út} 
a szoros, az öböl stb., amelyekről fölösleges hosszabban beszélni.

A partok topográfiájáról sem részletezzük a köztudomású dolgokat, mind
nyájan tudjuk, mi az a sziget, félsziget, földszoros vagy isztmusz, földnyelv, fok 
stb. Minden elemi iskolai tankönyvben megtaláljuk ezeknek (a rendesen nem 
egészen jo) értelmezését.

Sokkal lényegesebb ezeknél a partok szerkezetére ügyelnünk, megtanulni, 
hogy a part speciális egyenes, vagy csipkés, vagy lagunás alakja honnan származik.

Általánosságban a tengerpartokat kétféle szempontból lehet osztályozni. 
Az első szempont a kontinens parti részének geológiai és tektonikai szerkezete, 
a második szempont azokra a változásokra támaszkodik, amelyek a tengerparton 
a tenger munkája gyanánt megváltoztatták annak eredeti képét.

A kontinensek szerkezetét tekintve, három főtipust lehet megkülönböztetni:
1. A konkordans partok azok, amelyek párhuzamosak a tengerparton végig 

nyúló hegyláncokkal. így pl. az Adria olaszországi partjai konkordans partok, 
mert az Apenninekkel párhuzamosak. Konkordans Amerikának úgyszólván 
egész nyugati partszegélye végig, mert a part mindenütt párhuzamos az észak- 
amerikai Kordillerákkal, illetőleg a délamerikai Andokkal.

2. Diskordansok azok a partok, amelyek a hegyláncokat keresztben ferdén 
metszik. Ilyen pl. Tunisz keleti partja a Szirtisz felé, ahol az Atlasz láncai neki
mennek a tengernek, vagy ilyen pl. Dél-Khína partvidéke, ahol a hegyláncok 
ferdén metsződnek a partokkal.

3. Neutrális partoknak azokat nevezhetjük, amelyeken nem vonulnak 
lánchegységek, hanem vagy vízszintes kőzetrétegek jönnek ki a tengerre, vagy 
pedig nem réteges, hanem tömeges kőzetek terülnek el nagy területen a tenger 
szomszédságában. Az előbbi esetre példa Franciaország, Belgium, Hollandia, 
Németország és Dánia északi partvidéke, az utóbbira pedig Finnország partjai.

Ezt a háromféle alaptípust azért kell megkülönböztetnünk, mert mind a 
hármon más és más partalakulást találunk, mert az óceán és a szárazföld erői 
mindegyiken másféle térszínt találnak a küzdelemre. Ezeken a partokon folyik

A Világegyetem. 14
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le a szárazföld és az óceán küzdelme, majd az egyiknek, majd a másiknak a 
győzelmével.

A tenger hullámai, áramlásai és árapálya a partokat megtámadják, abból 
nagy darabokat elpusztítanak s a törmeléket lehordják a tenger színe alá, vagy 
pedig elteregetik a partok más vidékeire. A szárazföldről viszont a folyók és pata
kok, meg a vulkánok mindig új és új anyagot szállítanak a partra, amelyet az 
óceánnak ismét fel kell dolgoznia, ha előbbre akar törni a szárazföld felé. A szer
ves világ a kontinensek pártjára szegődik, mert a koraitok, mangrove-fák s még 
számos más növény és állat növelik a partokat, vagy legalább védelmezik a hul
lámverés ellen.

A kettőnek a küzdőterén ott játszik a szél és eső is, amelyek szintén kiveszik 
a részüket az átalakulásból. Máskor meg jégtömegek nyomódnak ki a tenger felé 
s ezek egészen megváltoztatják a part képét.

Egyszóval van a tengerpartokon annyi változatosság, hogy ha csak az ujjun
kon akarjuk is elszámolni, egész kötet könyv lesz belőle. Valamennyi változatot 
persze meg sem említhetjük, hanem csak a legfőbb típusokra szorítkozhatunk. 
Ezeknek az értelmezése sem fog most mindenütt sikerülni, mert még sok min
dent kell megismernünk a szárazföld tüneményeiről, de a teljesség úgy kívánja, 
hogy itt minden jellemző típust felemlítsünk s egyiknek-másiknak az értelmezését 
elhagyjuk akkorra, amikor már a szárazföldön is otthon leszünk.

Két nagy csoportba mindjárt feloszthatjuk a partokat, aszerint, hogy 
melyiké a pünkösdi királyság babéra ebben a pillanatban : a tengeré-e, vagy a 
szárazföldé ? Mert biz mindegyiknek a diadala csak pünkösdi királyság a geo
lógiai történelem krónikájában ! Egyet mozdul a szilárd kéreg s elönti a tenger 
mindazt, amit évezredek alatt hódított a szárazföld, vagy pedig megint szárazra 
jut az a széles csík a partok előtt, ahonnan a tenger iszonyú munkával hegyeket 
tarolt le.

Aszerint azonban, hogy az ideig-óráig tartó győzelem melyik részen van, 
megkülönböztethetünk pusztuló és épülő partokat. Ne felejtsük azonban, hogy 
minden part pusztul és épül egyszerre : a természet mindig rombol és alkot 
együttesen, s a kettő közötti kis differencia, rendesen alig észrevehető munka- 
különbség, szokta a leghatalmasabb eredményeket létrehozni.

Minden tengerparton látunk egy partszegélyt, vagy »strandot«, amelyen 
épen most folyik a küzdelem. Mindig van rajta homok és kavics, vagy egyéb tör
melék, mint a szárazföld pusztulásának tanújele, de mindig halljuk a hullámokat 
is megtörni s minden megtört hullám egy-egv visszavert ostromot jelent.

A megtört hullám kidob egy csomó homokot a strandra, majd újra vissza
szívja azt ; bármilyen figyelmesen szemléljük, nem vesszük észre, hogy többet 
dobott-e ki, mint amennyit behordott ? Csak ha másnap megnézzük, akkor 
vesszük észre, hogy egész nagy gátat építettek a hullámok homokból és kavics
ból. Hány száz tehervonatot kellene befognunk, hogy az egész látható homokos 
parton végig egy nap alatt kihányt homokot elszállítsuk !

Harmadnap aztán meglepetve látjuk, hogy az egész nagyszerű alkotást, 
amit a tenger annyi fáradsággal épített, megint teljesen elpusztította, alig ismer
jük föl a helyét a tegnapi pompás homokgátnak.



108. ábra. Vízszintes rétegekből felépített, pusztuló partok Königsberg vidékén.
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Mit is csinál itt a tenger ? Épít ? vagy pusztít ? Azt a mormoló hullá
mok sem tudják megmondani, mert az egyik elpusztítja azt, amit a másik meg
épített, hanem csakis a végeredmény tanuskodhatik róla. A strand felett hirte
len, meredeken emelkedik ki a part : csupa homokból meg agyagból áll, vízszin
tes rétegeiket lehet benne látni. Régi-régi tengeri rétegek ezek, olyan rétegek, 
amelyeket a tenger épített egv szárazföldnek a romjaiból. Most ezek a rétegek, 
magasra felemelve a tenger színe fölé, megint szárazra kerültek, de meredek, 
szakadékos végződésük a tenger felé kétségtelen tanújele annak, hogy a tenger 
már megint megtámadta ezeket a rétegeket s ismét szemenkint hordja szét, 
amit egy korábbi geológiai időben ilyen szépen, rétegesen összerakott (10G. ábra).

Menjünk nehány kilométerrel odébb. Megszűnik a magas part s futóhomok 
lepi el a tenger partját, amit alig sikerül megkötni és beerdősíteni. Az egyik 
halomra felhágva, csodálattal vesszük észre, hogy a futóhomok egy rendkívül 
keskeny, hosszú félszigetet lep el, amelynek külső oldalán a tenger, belső oldalán 
pedig valami csendes vizű laguna terül el, amelynek azonban a vize szintén sós, 
tehát a tengerből vágta el ez a hosszú homoknyelv.

Ezt megint a tenger építette abból az anyagból, amit az előbbi meredek 
partok lábainál összeszedett. Nemcsak időrendben, hanem térbelileg is sűrűn 
változik az építés a pusztulással s egy hosszú partvonalról megint csak a vég
eredmény mondja meg, hogy épül-e az vagy pusztul ?

108. ábra. Rügen sziget, magas partjai Stubbenkammer mellett.
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109. ábra. A tengeri sziklaszigetek rendes alakja.

A pusztuló tengerpartok legnagyobb része meredek sziklás part, ahol a szá
razföldről jövő törmelék nem egyenlíti ki a meredek lejtőt, hanem minden törme
léket, ami kevés belejut a tengerbe a partszegélyen, elhordanak a tenger dagályá
val járó áramlások, meg a hullámzás. Nincs védő törmelékhalmaz, hanem a 
szikla, a szárazföld váza egész kopárságában ki van szolgáltatva a tenger dühé
nek, amely ugyancsak szorgalmasan dol
gozik, hogy alámossa s a tenger színével 
•egy szintbe letarolja a vakmerőn kiemel
kedő sziklákat.

Nagy mértékben előrehaladott, ha
talmas pusztulásokat látunk a La Manche- 
csatorna mindkét partján, úgy az angol, 
mint a francia partokon. Klasszikus 
példája ennek a pusztulásnak Helgoland 
szigete, amely nemsokára teljesen eltűnik 
•a tenger színéről s ezzel elpusztul az 
utolsó emléke annak a hajdan hatalmas 
kiterjedésű szárazföldnek, amely a német 
és dán partoktól egészen eddig terjedhetett ki. Helgolandban egy régibb, 
kemény vörös homokkő bukkanik elő, amelynek ferde rétegzése mutatja, hogy 
a fiatalabb, lazább rétegek közt mint kemény rög, mint felbukkant szírt 
állhatott ellent már régebben is a tenger pusztításának, most pedig utolsó 
napjait éli, mert a tenger napról napra többet omlaszt le a sziget meredek 
partjaiból s lassankint ép úgy eltűnik, mint társa, amelynek utolsó roncsa 
mint úgynevezett Dűne már csak apály idején látszik ki a tengerből 
(107. ábra).

110. ábra. A sziklaszigetek partjainak 
szerkezete.
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Az óceánokon, bármerre utazzunk, a tengerből kiemelkedő sziklás par
toknak vagy szigeteknek az alakja mindenütt egyforma. A sziget természetes, 
szabályos lejtői a tenger partján egyszerre függélyes sziklafalakba mennek át 
(109. ábra) s aztán következik egy tenger szűrében fekvő szikla-plató, amelynek 
peremén dühösen törnek meg a hullámok. Az ilyen sziget partjának szerkezetét 
a 110. ábra mutatja be. A tenger elpusztított már egy jókora darabot a sziklákból 
s az innen származó törmeléket szétterítette a tenger partjának közelében a meg
maradt szikla-plató lábánál. A tenger hullámainak ezt a működését abráziónak 
nevezzük. Minden sziklás tengerparton, legyen az akár laza, akár kemény anyag

u l .  ábra. Hullámverés sziklás partokon.

hói, ilyen abráziót találunk, a mely annál nagyobb területet hódított már, minél 
régebb idő óta van a szárazföld széle ugyanabban a magasságban.

Ha a kontinens időközben emelkedik, akkor ezek a terraszok szárazra 
kerülnek s a síkságok egy nemét teszik. Alig ismerek szebb ilyen abráziós 
síkságot, mint Veszprém vidéke, egészen a Bakonyig, ahol a hajdani (medi
terrán) tenger hullámai óriási szélességben gyalulták le a tengerből kimeredező 
sziklákat. A veszprémi plató (112. ábra) csakugyan a Bakony déli lábától 
egészen a Balatonra nyíló lejtők pereméig tart s egyike az ország legcsunyább, 
legunalmasabb vidékeinek. Egészen jól választották meg a tüzérek gyakorkő 
teréül, csakugyan, alig lehet másra használni. Tudományos szempontból azon
ban nagyon érdekes, majdnem hogy ott vannak még az utolsó hullámok nyo-
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mar: ott vannak a fúró kagylók fúrásai, a szivacsok és koraitok nyomai, hej, 
pedig de régen volt, amikor utolszor zúgtak a hullámok a mai Bakony lábá-

112. ábra. A veszprémi abráziós plató. Jobbra lenn a Séd völgyében régi templom romjai.

nál ! Azóta aztán a Séd mély szakadékvölgyet vágott a platóba s ennek a 
szakadékvölgynek egyik heves kanyarulatára épült fel Veszprém városa, amely
ről nem mondhatja a geográfus, hogy itt meg ott fekszik, hanem azt kell mon
dania, hogy »ágaskodik«.

Sok-sok hegyet eltüntetett már az abrázió ! Kelet-Ázsia partjai, ahol csak 
láttam, mindenütt tele vannak olyan plató-szegélyekkel, amelyeken hajdan a 
tengerek hullámai jártak, ma pedig 50—60 méter magasan vannak a tenger színe 
felett, s a khínai nagy alföldet egészen köröskörül beszegik. így pusztulnak 
Dalmácia partjai is. Látni egy régibb abráziót, amely ma már kinn van a szára-

113. ábra. Sö-szan-san (13 hegy), az abrázióból fennmaradt gránit-szirt Liau-hsziben, Mandsuriá-
ban. Cholnoky J. rajza után.

zon. Ezen az abráziós platón épült fel Spalato s az út Spalatóból Trauba mind
végig ezen a hajdani tengerfenéken vezet, ahol még ma is minden nyomát fel
találjuk a tenger életének és hatásainak.
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A második abrázió még a tenger színe alatt van. A dalmáciai partok 
meredek sziklafalai előtt mindenütt sikér sziklaterrasz terül el, amelyen ma is

pusztítanak a tenger hullámai. Ha 
csendes a tenger, jól látjuk ezt a 
keskeny terraszt, amely a nyílt 
Adria felől mindenütt fellelhető. 
Persze védett öbölben ne keressük.

Az abrázió legszebb, legtipuso- 
sabb példáit találjuk meg Ausztrá
lia partjain, ahol sok helyen még 
oszlopokban megmaradtak a haj
dani száraz sziklaplató darabjai, de 
persze ma már teljesen el vannak 
szakítva a kontinenstől.

Ha nem is kemény kő a part, hanem lazább, réteges homok és agyag, akkor 
is csak épp úgy munkálkodik az abrázió, de persze sokkal gyorsabban halad előre. 
Ha aztán az ilyen laza anyagban valami keményebb kőzet tuskója rejtőzik, 
akkor ez sokáig megmarad emlékül, mert ezzel már lassabban birkóznak meg a 
tenger hullámai.

114. ábra. A homokszem útja a partszegély lejtőjén.

A Pecsili-öböl északnyugati partján, az úgynevezett Liau-hszíben, ahol 
a vasút vezet Tien-cintől Mukden felé, a tenger partjához közel, minden lépésnél 
meggyőződünk arról, hogy a tenger tarolta le ezt a parti széles terraszt, amely 
szálban álló, vagyis eredeti helyén levő gránit, de olyan lazára elmállva, hogy a 
vasúti bevágásokat, gránitban, lankás lejtővel kellett készíteni s a munkások csak 
ásót használtak, de csákányt nem ! Gránitban ! A legkeményebb, legszilárdabb 
kőzetek egyike ez, de itt úgy el van mállva, hogy úgy szántják, mint a földet.

Ebben a rettenetesen elmállott gránitban vannak azonban egyes részletek, 
amelyek teljesen ellenáll
tak a mállásnak s mint 
kemény kőmagok marad
tak meg az általános 
pusztulásból. A tenger 
abráziója természetesen 
gyorsan végzett ezzel a 
mállott kőzettel, de az 
épen maradt részek ellen
álltak a hullámok pusz
tításainak s ma meredek 
sziklafokok gyanánt szi
getszerűen merednek fel 
a síkságból. Ilyen pl. a 
Sö-szan-san (13 hegy), 
amely tiszta, kemény gránitból való s ha kissé ködös a síkság, épen úgy fest, 
mint azok a szigetek künn a nyílt óceánokon, amelyeknek meredek, függé
lyes falai kétségtelen tanujelei a tenger pusztító hatásának (113. ábra).

115. ábra. Homokturzás egy amerikai tavon.
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Az ilyen pusztuló partok csak ott nyújtanak jó kikötőket, ahol a part 
alakulása már magában is csipkés, öblökkel tarkázott, tehát rendesen a dis- 
kordans partokon. A neutrális meg a konkordans partok ilyen esetben rendesen 
csak folyótorkolatokban, meg szigetek védelme alatt nyújtanak biztos révet.

Egészen más a part tekintete, ahol az épül. Mondottuk, hogy a tenger a 
partokról lefaragott anyagot tovább szállítja a part mentén. De hogyan ? A hullám 
a kis homokszemeket felgördíti a partra, aztán megint visszamossa. De ha 
jobban megfigyeljük, a felgördülés rendesen nem történik ugyanazon az úton, 
mint a visszamosódás. A hullámok ugyanis csak kivételesen gördülnek ki éppen 
merőlegesen a partra, hanem rendesen azzal egy kissé ferdén ütköznek. Ennek 
következtében a homokszemeket ferdén lökik fel, aztán azok megint ferdén 
mosódnak vissza s min
den hullám játéka után 
egy kis úttal elmozdítva, 
a szél felé eltolva talál
juk fel. Minden hullám 
tovább löki tehát (114. 
ábra) a figyelemmel ki
sért homokszemet, de 
épen úgy mozog tovább 
valamennyi, amivel a 
hullám játszik s lassú 
vándorlásban van az 
egész strand, az egész 
partszegély, a szél irá
nyában, a part mentén 
végig.

S most hirtelen kö
vetkezik a partnak egy 
kanyarulata, amellyel 
egészen elfordul a hul
lámverés elől. A homok
szemek ide nem hatolnak 
be, mert a hullámok sem; hanem ehelyett egy darabig felhalmozódnak itt, 
majd lassanként homokgát nyúlik ki a partról a bullám verte part irányában, 
amely csak lassan kanyarodik befelé, az öböl felé. Mint valami szépen sodo
rhatott bajusz, olyan kecses görbülettel fejlődik tovább a kis homokgát s 
lassankint egészen elzárja az öblöt, amelynek szélfelőli sarkán keletkezett.

Ezek a bajuszok vagy homoknyúlványok előfordulnak egészen kicsiny 
mértékben is, szinte modell gyanánt, pl. a Balatonon is, de még inkább olyan 
tengerrészeken vagy tópartokon, ahol sok a homok és kavics az egyenetlen, 
sima partok között. Igen szépeket rajzoltak az amerikaiak az amerikai tavakról 
(115. ábra).

Nagyobb mértékben aztán hatalmas ilyen homokgátak keletkeznek 
s ezeket a németek »nehrung«-nak, az olaszok »lido«-nak nevezik. A Balaton

116. ábra. Homokturzások (nehrungok) és lagúnák (haft’ok) 
Königsberg vidékén.



218 II. rész. Az óceán.

mentén turzás a nevük. A turzások elkerítenek a víztükörből egyes öblöket 
s ott csendes, tóhoz hasonló öblök keletkeznek, amelyekből rendesen csak szűk 
kijáratokon át juthatunk ki a nyílt tengerre. Ezt a tószerű, elzárt részt a 
németek »haff«-nak, az olaszok »laguna«-nak nevezik, a Balaton mentén meg 
»berek«-nek hívják.

Németország partjain, különösen Königsbergtől keletre látunk szép 
nehrungokat és hahókat (116. ábra).

Kezdődik a sorozat pedig a Rixhöft és Hela között elnyúló, hosszú bajúsz- 
szal, amely a Putziger Wieck öblöt öleli körül. Aztán jő a Visztula bolyongó 
torkolata, majd a Frische Nehrung, amelyen keresztül csak Pillaunál lehet 
belejutni a haftba, ahova a königsbergi Pregel torkollik bele. Északra innen 
a tenger pusztításának még ma is ellenáll a Samland félsziget, amelyből a Kurische 
Nehrung indúl ki s zárja el a Kurische Hahót, a legszebb ilynemű képződmé
nyek egyikét. A nehrungokon hatalmas homokdűnék nyomulnak előre, jól 
felmagasítva a különben lapos tengeri képződményeket s egy ilyen szélhaj
totta nagy dűne tetejéről csakugyan pompás a kilátás a két víztükör felé, 
amelyek közül a nyílt tengeren folyton halljuk a tenger rombolását, míg a hah 
vize tükörsima, alig borzolja itt-ott a szellő.

Itáliában, különösen a Po síksága előtt van sok eféle képződmény. Laguna 
választja el Veneziát a szárazföldtől s a város legnagyobb része a lidora épült, 
amelynek nagy részét ismét elhordta a tenger.

A Duna deltájánál szintén kapnak a tenger hullámai törmeléket, amit 
a torkolattól úgy délre, mint északra szétterítenek hosszú homokturzások 
alakjában (117. ábra). Ezek miatt sem víz, sem száraz, nehezen járható terület 
övezi itt a szárazföldet s ugyancsak óvatosan kell behatolnunk a rengeteg náda
sokba, mert beletévedhetünk valami lagúnába, amiből aztán nem találjuk 
meg többé ladikkal a kijáratot.

A Duna deltája körül azonban még egv sajátságos homokgátról s ilyen 
homokgáttal elválasztott öböl-fajtáról kell megemlékeznem. Ez a Urnán, amely 
hosszas, a tenger partjára keresztben fekvő tó. amelyben kis folyó vész el.

A hosszúkás alakú kis tó hosszú oldalain a partok elég meredeken lejtő
sek, de a tengertől csak homokgát zárja el, amelyen alig fedezzük fel a kijáró 
nyílást. Ezek a limánok nem egyebek, mint lesűlvedt folyóvölgyek, amelyeket 
most már elzárt a tenger egy kis homokgáttal.

Homok- és kavicsgátak szegélyezik az Egyesült-Államok atlanti part
jait is. De ezek aztán már igazán hatalmas, sokszoros képződmények, amelyek
nek sűrűn egymás mellé sorakozó nehrungjairól alig lehet térkép után fogalmat 
szerezni.

A turzások mögött igen sokszor egészen feltölti a szárazföldről jövő hor
dalék. meg talán a tengerből beszabaduló homok is, a berkeket vagy lagúnákat 
s az így keletkezett szárazföldeken hatalmas buckákban mozog előre a ten
gerből kivetődött homok s csak a buckák közt szőrűit néhány tó emlékeztet 
meg a hajdani lagúnákra, amelyek egykor sós vizet rejtegettek a partok mögött. 
Ilyen terület Franciaország délnyugati részén a »Landes«, amely a Biscaya- 
öböl hajdani legbelső zugát foglalja ma el. A parti homokturzás egészen kiegye
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nesítette a partot s nincs a Gironde-torkolattól egész az Adour torkolatáig 
egyetlen kikötő sem az egyhangú, mindig egyforma partokon.

Egész általánosságban is elmondhatjuk, hogy az olyan partokon, amelye
ken a tenger homokot hány ki, ott a szél mindig dűnékbe hajtja fel ezt a homo
kot s messze behordja a szárazföld felé. Ezekről a parti dűnékről azonban már 
mint szárazföldi képződ
ményekről kell beszél
nünk, egészen más ré
szén ennek a könyvnek.

Az ilyen homoktur- 
zások gyakran szigeteket 
csatolnak a szárazföld
höz. A parthoz közellevő 
sziget és a part közötti 
átjáró mindkét végére 
egy-egy turzást építenek 
a hullámok s rendesen 
kettős homoknyelv köti 
a szigetet a parthoz s a 
két homoknyelv között 
egy-egy tó van. Aden 
kialudt vulkáni szigetét 
így csatolta a szárazföld
höz egy alacsony homok- 
nyak, de így csatolódott 
a dél-francia partokhoz 
a Hyeres szigetek egyike 
a Giens, amelynek két 
homokköteléke közt a 
Giensi tó foglal helyet.

A tengerhordta tör
meléken kívül nao-y vál- ál3ra- Homokturzások és limánok a Duna deltája körül.
tozásokat idézhetnek elő
a folyók hordalékai is, amelyek delták alakjában kitölthetik a tengeröblöket.

Kétségtelen, hogy a mai lombardiai síkságot a Po ősei töltötték fel, azok 
a folyók, amelyek ebbe a lombardiai tengeröbölbe úgy az Alpokról, mint az 
Apenninekről temérdek törmeléket hordtak össze. Eleinte mindegyiknek külön 
kis deltája volt, aztán a delták összenőttek s ma már csak néhány folyó ömlik 
külön-külön a tengerbe, legnagyobb részük a Po medrében egyesül s egyesült 
erővel tolják mind gyorsabban előre a partot a torkolatnál. Tudjuk jól, hogy 
ezen a vidéken olyan városok, amelyek hajdan a tenger partján épültek, ma 
már messze benn vannak a szárazföldön. — Óriási tengerrészt töltenek fel 
Kelet-Ázsiában a Jang-ce-kiang, a Hoang-ho és a Huai-ho egyesült delta-rend
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szerükkel. Azaz, hogy a Hoang-ho majd a Jang-ce-kianggal együtt tölti a 
Sárga tengert, majd meg átcsap északra s a Pei-hoval közösen igyekeznek 
betemetni a Pecsili öblöt. S szaporán dolgoztak ! Ha a Mandsuriából jövő Liau-ho 
töltését nem is számítjuk, a Pecsili öböl mégis már csak kétharmadrésze lehet 
annak, ami volt akkor, amikor a khínai történetirók első feljegyzéseiket tették, 
tehát Kr. e. 2000—2500-ban. Igaz, hogy azóta rengeteg idő múlt eh de rengeteg 
is a terület, amit be kellett temetni s bizonyára az egész öböl fenekén is sokat 
elteregettek, ami sikérebbé tette a tengeröblöt.

Tengeröblöt, sőt tengerszorost töltött fel a Nílus deltája is. Ez a delta 
zárta el a Vörös tenger és a Földközi tenger összeköttetését s ehhez a delta- 
képződményhez rakódott hozzá még mind a két tengerből egy-egy hatalmas 
laguna- és lido-rendszer, ami aztán teljesen egymáshoz kötötte a két hatalmas 
kontinenst. Ilyen nagy laguna Port-Saiddal szemben a nagy Menszaleh tó, 
amely azonban ma már feliszapolódik. A szuezi csatornát persze könnyű volt 
ezeken a laza lerakodásokon keresztül vezetni, de bezzeg kemény dió a Panama- 
földszoros, ahol hegyláncon kell keresztültörtetni.

* * *

A legérdekesebb épülő partok közé tartoznak a korall-partok, ahol ez 
a kis mészházat építő polipus, a korall jő a szárazföld segítségére. Millió apró 
kis építész, valósággal műépítész, amelyiknek mindegyike művészi kis házat 
told szülőinek az építményéhez s lassankint olyan pompás, ágas-bogas, szöve
vényes építmény lesz belőle, amelyhez hasonlót alig találunk egyebütt a világon. 
Számtalan faja van a korallnak. Az egyik faj kis, hosszas barázdákat, a másik 
kis, kerek lyukakat, a harmadik hosszú csöveket épít, de mind valamennyi egy
más hegyére-hátára toldja építményeit. Legnagyobb részük hófehér, de vannak 
színesek is, sőt az élő állatok mindig színt is adnak a bokornak.

A korall-állatok a cölenteraták rendjébe tartozó kis állatkák, amelyek
nek sugaras testük van s nagy emésztő-üregük, amelynek nincsen, vagy csak 
nyomokban van némi feloszthatósága : tápláló csőre, gyomorra és belekre. Majd
nem mindegyik faj kis mészházikót választ ki testének felszínéből, amelyben 
még sugarasan is finom falak húzódnak át. Némely faj egyedül épít kis házat, 
más fajok rengeteg számban tapasztják apró celláikat egymás mellé s így szövik 
össze építményeiket egy teleppé vagy bokorrá. Szaporodásuk bimbózás vagy 
megoszlás útján történik s a telepes korallok új egyénei mindjárt a régiek 
tetejébe vagy melléje éjútik új cellájukat. Egy-egy egyén ugyan kicsiny, sőt 
pl. a Millepora és Madrepora igazán parányi kicsiny. De a megszámlálhatatlan 
mennyiségű egyén aztán hatalmas építményt hoz létre. Így pl. az Astrea- és 
Meandrinu-íélék gömbded halmai a 8 méter átmérőt is elérhetik, vagy például 
a Porites esetlen, csonka fához hasonló törzse 6 méter magasra is megnő. 
De ne gondoljuk, hogy ez az egész hatalmas építmény csupa élő korábból áll! 
Csak a felszínen, nehány mm. mélységig terjed le az élet benne, a többi része 
már elhagyott, eltömődött cellákból áll.

A korallok mindenütt előfordulnak, meleg, hideg tengerekben, a víz fel
színéhez közel és a legnagyobb mélységekben egyaránt. Csakhogy a nagy mély
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ségekben és a hideg vízben rendesen csak az egyes korallok és legfeljebb kis- 
telepek fordulnak elő. Igazi hazájuk a meleg tengervíz, még pedig az igazi 
szirtépítő koralloknak olyan meleg víz kell, amelynek a hőmérséklete még 
a leghidegebb hónapokban sem száll 20° alá. Azonkívül feltétlenül megkívánják 
a teljesen tiszta és rendes sótartalmú vizet. Messze elkerülik a folyótorkola
tokat, ahol a folyó édes és zavaros vize teljesen megakadályozza a fejlődésüket. 
Nagyon mélyen sem terjeszkednek lefelé, 60 méter, úgylátszik, a legalsó határuk, 
de állítólag még megélnek 100 méter mélyen is. Kényesek tehát ezek a kis állatkák, 
hanem aztán, ha minden feltétel megvan, akkor olyan hatalmas telepekben 
fejlődnek ki, hogy semmiféle állat ilyen nagyarányú képződményeket létre 
nem hoz. Természetes, hogy bokraik dús, ágas-bogas szövevényei közé temér
dek egyéb mindenféle állatnak a váza halmozódik fel : kagylók, csigák, rákok, 
aztán meg milliárd foraminifera-váz, amely finom iszap gyanánt tölti ki a leg
parányibb hézagot is. Sőt még növény is csatlakozik a nagy állatsereglethez, 
az algák egy neme, az rigynevezett Nullipora, amely szintén rengeteg sok meszet 
rak le szövetei közé.

Ez a sok mindenféle állat és növény aztán gyorsan fejlődő, pompás tele
peket épít fel a sikér, de tisztavizű tengerekben.

Ezek a telepek kétféle módon kerítik körül a szárazföldeket. Ha még 
fiatal a telep, pl. nem régen képződött vulkánikus szigetet vesz körül, akkor 
egészen a part mellé telepszik s az ilyen telepet szegélyző-szirtinek nevezhetjük. 
A parton azonnal kezdődik s annyira nyúlik be a tengerbe, amennyire csak 
a víz mélysége engedi. Rendesen meredek lejtőjű szigetek mellett találjuk s ha 
még nagyon fiatal a képződmény, akkor lankás lejtőben sűlyed le a felszíne 
egész addig a mélységig, ahol még korallok egyáltalában megélnek. Idősebb 
képződményeken aztán ez a lankás lejtő már meredek fallal határolódik kinn, 
a hajdani lejtő végén s a korallok építkezésére alkalmas egész tér már úgy
szólván tele van építve.

A másik neme a korallzátonyoknak az úgynevezett barrier-szirt, vagy 
rekesztő koraligát, amely a partoktól kisebb-nagyobb távolságban hosszan vagy 
kereken nyúlik el s nagyobb hajóknak hozzáférhetetlenné teszi a szárazföldet.

Ausztrália északkeleti partjait valami 2000 kilométer hosszúságban keríti 
a koraligát, amely a parttól 40—60 kilométer távolságban majdnem szaka
datlan vonalban húzódik végig. Csak ott szakad meg, ahol édesvizű folyók 
ömlenek a tengerbe, mert ezeknek a vize gyilkos méreg a koralloknak. De az 
ilyen helyek az egyetlenek, ahol a hajók behatolhatnak a gáton keresztül a 
gát mögötti laguna csendes vizébe, ahol biztos kikötő akad.

Ahol kisebb a gát távolsága a parttól, ott a laguna sem szokott mély 
lenni s ilyen helyen apály idején kisétálhatunk a tenger partjáról egészen a 
gátig.* Már a partról látjuk, hogy kinn, a tenger színe alatt rejtőző gáton hatal
mas morajjal törnek meg a hullámok, fehér tajtéksávval jelölve a helyet, ahol 
a barrier emelkedik. Egy kis víztől persze nem kell félnünk, sőt úszásra is el 
kell készülnünk. A laguna csendes, tiszta vizében könnyen konstatálhatjuk,

* A barriernek itt következő leírását Fraas Oszkár elbeszélése után írom.
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hogy itt már élő korall nincs. Csak künn a barrieren fogjuk azoknak csodás 
életét tanulmányozhatni. A parttól egész a barrierig a laguna feneke egye
netlen, göröngyös mészkő-plató, amelyen külsőleg nyomát sem látjuk a korallok 
építményeinek. Csak ha kalapáccsal letörünk egy darabot a szikláról, akkor 
látjuk meg a letört darab belsejében a korall-szerkezetet. De micsoda pezsgő 
élet folyik egyébként itt a csendes vízben ! Nincs egy tenyérnyi hely, ahol nem 
mozogna, viliózna ! Rákok, annelidák, csigák, kagylók, echinoclermák százával 
csoportosultan élik kisded csendéleteiket. Minden faj olyan óriási számban 
lepi el itt az életre alkalmas területet, hogy az »egyén« csak annyi, mint egy 
csepp víz vagy egy szem homok.

A gáton, az egész korallképződmény peremén egyszerre hirtelen lesz 
mély a víz s szorongva hátrál meg az ember a gát felé közeledő, összezúzódni 
készülő hullám elől, mintha attól félne, hogy lerántja magával a feneketlen 
mélységbe. A kristálytiszta, sötétkék vízbe azonban mélyen lelátni, s tisztán 
kivehető az egész meredek korall-fal. A peremen itt ülnek az óriási Holothuriák 
és Aktiniák, s a madrepora-korallok ágai között ott tátong az óriási Tridacna 
gigas. A sziklák, amelyek eddig élettelenek voltak, itt valósággal élnek, mert 
amennyire csak leláthatunk a mélységbe, mindenfelé vonaglást, villanást látunk, 
nyüzsög, mozog az egész meredek sziklafal s a korallok finom tapogatói csil
lognak az örökké tiszta vízben ! . . .

Valóban gyönyörű látvány lehet egy ilyen korall-barrier — nekünk, ter
mészetvizsgálóknak ! De ugyancsak haragszik reájuk a hajós, aki csendes vízben 
bizony néha nem veszi észre a pompás vízalatti építményt s aztán olyan kemény, 
olyan tömött az a szikla, mintha nem is a legfiatalabb képződmény, hanem 
ősrégi korokból származó, régen megkeményedett mészkő volna.

Idővel különös átalakulás vehető észre a korallgáton. A tenger hullámai, 
különösen viharok alkalmával nagy darabokat letörnek a korallszirtekből s 
kihajintják a lagúnába, ahol ezer darabra törik. Nagyobb darabok is jönnek 
aztán, amelyeket dagály alkalmával a hullámok ide-oda lökdösnek a lagúnában 
s ezzel összezúzzák, porrá őrlik a mészkő-komplexus tetejét. Mindenféle férgek, 
fúrókagylók stb. pusztítják a kemény követ s finom mészporrá őrlik a kis 
korallok finom celláit. Ezt a port aztán kiveti a hullám a barrier vagy gát tete
jére s az ott csakhamar összekeménykedik, s egy tömeggé forr a csigák, kagylók 
meg a milliárd apró foraminifera házával. Így keletkezik aztán a gáton való
ságos sziget, a rejtélyes korallsziget, amit sokáig nem tudtak megmagyarázni. 
Egy tekintet azonban a szigetről letört anyagra s azonnal látjuk annak finom 
szerkezetét, tiszta porból és apró csigahéj-töredékből stb. keményen össze- 
cementeződve.

Sőt ha a sziget nagyobb terjedelmű lesz, a szél kapja fel ezt a finom mész- 
port b valóságos buckákat ver fel belőle. A Bermuda szigeteken csodálatos 
ilyen korallporból épült, ma már keményen összecementezett buckákat lehet 
látni, sőt a szigetek kiemelkedései mind ebből vannak. Nem a tenger húzódott 
tehát vissza ezeknek az előbukkanásáig, hanem a tenger hullámai meg a szél 
építették fel ezeket a szigeteket a tenger fölé. Ellepi aztán a növényzet s kész 
az új sziget emberi lakók befogadására is.
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Máskor meg a már kész szigetet megint megtámadja a tenger. Valahol 
a védelmező korallgáton rést ütött s a hullámok megrohanták a kiemelkedő 
szirteket s most azokat pusztítják. A szigetből utóbb nem marad meg más, 
mint egyetlenegy fok, amelyen félve húzódik meg az utolsó növényzet (118. ábra).

Egy-egy vihardagály, vagy az amerikai partokról elinduló, földrengés
keltette hullámóriás néha pár perc alatt elsepri ismét a szigetet a tenger színé
ről, minden növényzetével s lakóival együtt, akik ezen a gyenge, alig meg
szilárdult, köröskörül végtelen óceánnal körülzárt kis szárazföldön húzódtak meg.

A korallgátak legrejtélyesebb, legkülönösebb fajtái az úgynevezett 
atollok. Ezek hosszas, kerekded vagy sza
bálytalan alakú gátgyűrűk, amelyek arány
lag síkér vizű lagúnát ölelnek körül.

Ezeknek az atolloknak a kérdése két 
táborra osztotta a természetvizsgálókat.
Az egyik tábor Darwin és Dana híve, a 
másik pedig a tőlük származó szellemes 
elméletet minden módon támadja. A vitat
kozás elég heves és nem is szabadna itt 
döntenünk közöttük, ha nem volna egészen 
világos, hogy az atollok legnagyobb részére 
teljesen illik Darwin magyarázata s ha van 
is kivétel, ez az elmélet fényes diadalához 
közeledik, ahogy több észlelet gyűlik egybe.

Darwin elmélete szerint tudniillik az 
olyan szigeteken, amelyek sűlyedőben van
nak, a korallgátak mindig ugyanabban a 
tengerszíni magasságban maradva növeked
nek fel. Sőt, amikor már teljesen eltűnt- a 
sziget a tenger mélyén, még akkor is őrzi 
emlékét az atoll-gyűrű, amely a hajdani 
sziget valamikor volt legmagasabb csúcsának 
helye körül egész szabályosan húzódik körül.

Néha még kiáll a sülyedő sziget leg- 
csúcsa, de már a barrieren is előbukkannak a korallszigetek ; aztán végleg 

, letűnik a csúcs a tenger alá s csak az atoll gyűrűje lebeg a tenger felett, 
emlékéül a hajdani sziget szép életének. Még a hajdani sziget patakjainak 
emlékét is őrzi az atoll-gyűrű, mert ott, ahol azelőtt a szigetről édesvíz folyt 
le a tengerbe, az atollon még ma is rések vannak, amikor már az egész sziget 
minden patakjával együtt mélyen el van temetve a lagúnában képződött korail
és törmelék-mészkő alá.

Darwinnak és Danának ezt az elméletét legjobban magyarázza a 119. 
ábra, amelyben I., II., III., IV. sorban a vízszineket jelzik, amely fokozatosan 
emelkedőben van; a kihúzott vonal a sűlyedő sziget s b', b", b'" a folyton emel
kedő barriert jelzik. A IV. vízszinnek megfelelően még kiáll a vízből nehány 
csúcs, de még egy kevés sűlyedés és nem marad más meg mint a korallgyűrű.
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Ezt az elméletet sokan megtámadták, különösen azon az alapon, hogy 
lehetetlen, hogy egész szigetsorok sűlyedjenek, mert pl. a Maledivák, vagy a 
Paumotu-szigetek nem állnak egyébből mint atollokból. Nehány fúrás fora-

119. ábra. Darwin magyarázata az atollok keletkezésére. A korallok a 
tenger fokozatosan emelkedő színével lépést tartanak.

minifera-iszapot is hozott fel a nagyobb mélységekből, ami azt bizonyítaná, 
hogy nem tisztán korallból állanak ezek a tömeges képződmények.

Azonban minden atollnak a külső lejtője a tenger alatt rettenetes meredek. 
Alig lehetne még ilyen mélyre lenyúló meredekségeket egyebütt a tengerpartokon 
találni. Minden esetre elmondhatjuk, hogy az atollok és általában a korallgátak 
külső lejtői a legmeredekebb lejtők a tengerben. Már pedig ilyen meredek lejtő 
foraminifera-iszapból, vagy egyéb, hópehely gyanánt lehulló mikrofauna-marad- 
ványból fel nem épülhet, az abszolúte ki van zárva. Ezt a művészetet csak a korall 
tudja végrehajtani. Aztán a Hawaii-szigetek közt Oahu szigetén 400 méter vastag-

]20. ábra. Atoll, amelynek közepén még az eltűnt sziget maradványai látszanak.

ságig mind korallzátonyt, úgyszólván tiszta korall-mészkövet fúrtak keresztül. 
Ilyen mélyen a tenger alatt pedig korall nem él meg, ide már mint kihalt, elpusz
tult szikla, mint a további építkezéseknek a fundamentuma sűlyedt le.
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Hiába itt minden körmönfont okoskodás. Ahol éppen ilyen rengeteg sok 
atollt látunk a tenger színében, pontosan egy magasságban : ott okvetlenül fel 
kell tennünk egy kiegyenlítő hatást, amely mindig egy nívóba emeli a mozgó, 
pusztuló földkéreg sűlyedező részeit.

A kiemelkedett atollok mint platószerű szigetek jelennek meg, tiszta kom
pakt mészből, sokszor már egészen átkristályosodva, mint ahogy a cseppkő a bar
langokban, az egészen fiatal képződmények belsejében is már át van kristályo
sodva, úgy hogy bátran elnézhetjük valami régi mészkőnek.

Mészkőplató például Zanzibár szigete is, ami bizonyosan kiemelkedett 
korallzátony. Sokszor ferde rétegzés is látszik a korallszigeteken, pl. éppen a

121. ábra. Teljes atoll. (J. Dana után.)

Bermudákon. Nem a vízszintes mész mozdult itt ki nyugalmi helyzetéből, hanem 
ezek a ferde rétegek a kihányt koralltörmelék turzásai, meg szélverte dünéi, 
amelyeknek éppen jellemző szerkezete a ferde rétegzés.

Nyugodjunk meg tehát Darwin és Dana elméletében. Olyan egyszerű, olyan 
világos az, hogy alighanem csak nagyon kevés azoknak az atolloknak a száma, 
amelyek más úton származtak.

*  *  *

Még a növényzetnek partbiztosító és partalakító hatásáról kell megemlékez
nünk. Ahol sűrű, kusza növényzet nyúlik le egész a tengerig, ott természetesen a 
partok sokkal jobban ellentállanak a hullámok pusztításainak. Különösen azon
ban egy fa, a mangrove, egész hódító hadjáratot indít a tenger ellen. Csakis ott él 
meg, a forró égöv alatt, ahol lábát a tengervízbe vetheti. Szerteágazó gyökerei 
már a levegőből indulnak ki s olyan összegubancolt sövénnyel fonják be 
a tenger partját, hogy azon a gyengébb hullámzás nem tud erőt venni, sőt a 
gyökérfonadék felfog mindenféle törmeléket, vastag iszapréteget gyűjt maga alá 
s így nyújtja beljebb a szárazföldet. Amikor az első sor kötelességét teljesítve 
szárazra került, már készül a második sor, amely folytatja a munkát. Lassankint 
egész széles lapály keletkezik a tenger partján, amelynek iszapos, mocsaras ágya 
egészségtelen ugyan, de rendkívül buja növényzetnek a tanyája, amely nyomon

A Világegyetem . 15
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követi a hős mangrove ostromvonalát. Addig tudnak előre hatolni, amíg a hul
lámzás túlerős nem lesz, vagy pedig a tenger nagyon mély.

Valósággal szövetkeznek tehát a tenger ellen mindazok az élő lények 
s mindazok az erők, amelyek a Föld szilárd kérgére, különösen pedig a 
szárazföldekre vannak utalva. A vulkáni működés, a folyó, a szél, állat és 
növény mind a szárazföldet igyekszik növelni, de összesített erőik is úgy 
látszik képtelenek megküzdeni az óceánnal, amelynek hódított birodalmához 
sorolhatjuk mindazokat a tengerrészeket, amelyek 200 méternél sikérebbek. 
Ezeknek területe pedig sokkal nagyobb mint azok a tengerparti lapályok, 
amelyeket a szárazföldi erők foglaltak el a tengertől.

Egyetlen egy nagy úr van, amely aztán a túlságosan elterpeszkedett 
tenger uralmának egyes helyeken könyörtelenül véget vet, s ez a tektonikus 
kéregmozgás, amely valamennyinél nagyobb, valamennyinél hatalmasabb, 
s megbír a végtelen óceánnal is.

így küzd a szárazföld folyton a tengerrel, így épülnek és pusztúlnak a partok 
s ennek a küzdelemnek a nyomait feltaláljuk régi geológiai időkben képződött 
üledékekben is, mint emlékeit annak a történetnek, amely úgy hasonlít az embe
riség történelméhez : nagy munkával, rettenetes erőfeszítéssel küzködünk örö
kösen egymás ellen ; aztán jő a »múlt« s a feledés homálya borúi hősökre és 
hőstettekre egyaránt.

I
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I. FEJEZET.

A FÖLD FELSZÍNÉNEK DOMBORZATA.

"LVASÚINK már eddig is meglehetősen belefáradtak az olvasottakba, 
hisz annyi mondanivalónk volt a tengerről és sajnos, csak olyan 
keveset mondhattunk el ! No de ez a fejezet, ami most következik, 
ez a legalkalmasabb arra, hogy valakinek az agyvelejét csakugyan 

végleg kizsaroljuk. Ez szokott lenni a pedánsoknak legkedvencebb témája, 
hiszen itt olyan nagyon lehet »osztályozni«, hogy nem marad az egész Földön 
■egy talpalatnyi hely, ami valamiféle osztályba bele nem tartoznék.

A Föld domborzatának osztályozását csakugyan úgy szokták véghezvinni, 
hogy az okot nem keresik, hanem tisztán és egyszerűen a külső alak után indulnak. 
Rettenetes összevisszaság lesz ebből! Éppen olyan, mint amikor a hegyeket szerte
szét »ágazó« gerinceik, kiszögelléseik, oldalnyúlványaik labirintikus felsorolásával 
tanítják. Es mi a gyerekek kincset érő agy velejét szoktuk rendesen a hegyek és 
folyók komplikált topográfiájának a betanulására kényszeríteni.

A topográfia és a most tárgyalandó alaktan (morfológia) problémái rendkívül 
egyszerűek és becsesek lesznek, amint az okok szerint, mondjuk : igazán logikai 
sorrendben, vesszük őket elő.

Persze mindennek nem tudjuk az okát adni. Mindjárt az első és legnagyobb- 
szerű vonást a Föld felszínének alakjában nem tudjuk még megmagyarázni. Ez 
a nagyszerű vonás pedig abban áll, hogy a Föld alakja nem gömb, még csak nem 
is szabályosan lapult gömb (szferőid), hanem egészen szabálytalan test, amelynek 
alakját geoidnak nevezzük. Ez a szó persze semmit sem mond, csak annyit, hogy 
a Föld »földalakú«. Más szót azonban a jellemzésre nem használhatunk, mert 
semmiféle szokott alakhoz sem hasonlítható.

Megjegyezzük azonban, hogy a geoid eltérése a gömbtől nagyon csekély, 
nincs az a szem, amely észrevenné, messziről nézve, a Föld lapultságát, de még 
kevésbé a Föld alakjának eltérését a szabályos szferoidtól.

Ez a geoid azonban nem a Föld fizikai felszínének az alakja, mert hisz 
tudjuk, hogy ezt a fizikai felszínt hegyek, völgyek tarkázzák, mintegy érdessé
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teszik s ezt az érdességet nem szabad betudnunk akkor, amikor a Föld alakját 
keressük. Azt az alakot, amelyet enélkiil az éidesség nélkül állítunk magunk 
elé, de úgy, hogy azért minden hegy és minden völgy tömege a maga helyén 
maradjon, anélkül tehát, hogy azokat lepusztítanók : ezt az alakot nevezzük 
a Föld matematikai alakjának s ennek a neve geoid. De hogyan képzeljünk 
el egy ilyen felületet, hogy a hegyek ott legyenek és mégse legyenek ott ?

Azonnal megértjük.
Képzeljük a szárazföldeket egészen aláaknázva olyan alagutakkal, amelyek 

éppen a tenger színében vannak, amelyeket tehát mindenütt elöntene a tenger, de 
csak annyira, hogy valamennyin végigjárhatnánk ladikkal. Ennek a sűrű alagút
hálózatnak a vízszine adja meg a geoid felszínét.

Egyszóval tehát a »tengerszinét« kell odaállítanunk minden helyre, de 
anélkül, hogy a hegyeket letarolnánk.

Mert teszem fel, ha egy ilyen alagút épen az Alpok alá vezetne be, mélyen 
persze a hegyek alatt, de ismétlem, úgy, hogy a tenger ellepné az alagútat, akkor 
ennek az alagútnak a vízszinétől kellene számítanunk a hegycsúcsok magasságát. 
Úgy is számítjuk. A nivelláló műszer mindig a »helyi tengerszín «-re adja meg a 
magasságot s nem egy távoli tengerszínre. De ha most az Alpokat az alagút fölül 
le tudnánk hordani, azt a csodálatos dolgot vennénk észre, hogy az alagútból 
egészen kiürülne a víz s az száraz maradna. Sőt jóval mélyebben kellene tartanunk 
az alagútat, hogy újra ellepje a tengervíz !

Eszerint tehát az Alpok tömege felemeli a geoid felszínét, valóságosan 
kidomborodik azon a helyen a geoid, ahol az Alpok vannak.

S minden kontinens ezt teszi. Minden kontinens alatt egy kissé kidomborodik 
a geoid, míg az óceánok felett laposabb annak a felszíne. Úgy is mondhatjuk, hogy 
a kontinensek alatt a geoid felszíne egy kicsit távolabb van a Föld súlypontjától 
(középpontról most már nem beszélhetünk) mint az óceánok felett, s ez a távolság- 
különbség nem is olyan csekélység, valószínűleg kitesz legalább 200 métert. Nem 
csekélység ez, mondom, mert eszerint pl. a Magyar-Alföld a tenger színe felett 
(a geoid felett) 100 méternyire van átlag, de a szabályos szferoid felett már lehet 
vagy 150 méteredre stb.

A mérések és számítások azonban ma még megközelítőleg sem olyan meg
bízhatók, hogy ebből kombinálni lehetne. Aztán a gyakorlati életben, de sőt 
a geográfiái problémákban is teljesen nélkülözhetjük ezt a szabálytalanságot. 
Minden műszer, nehány speciálisan a geoid felszínének a meghatározására szol
gáló készüléken kívül, mind csak a geoid felszínére vonatkoztatja a magasság- 
különbségeket s azért nekünk mindegy, hogy gömb-e, szferoid-e, geoid-e az az 
alak. Legfeljebb igen nagy mértékű és nagy területet ábrázoló térképek hálóza
tának a szerkesztésekor okoz majd némi megfontolni valót, de ma még ilyen 
térképeink, amelyeken a geoid alakjára tekintettel kellene lennünk, nincsenek 
és még soká nem is lesznek.

Hagyjuk tehát ezt a kérdést és csak annyit tartsunk meg belőle, hogy 
a Földön minden magasságot a geoid felszínétől számítunk s az a kifejezés, 
hogy »a tenger szine felett«, tulajdonképen annyit jelent, hogy »a geoid felszíne 
felett«.
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De már magának a tenger színének a megállapítása is igen nehéz feladat. 
Nem marad az egy pillanatig sem ugyanabban a nívóban, hanem a tengerjárás, 
szélduzzasztás és még egyéb ingadozások minduntalan megváltoztatják a nívóját. 
Emiatt az alapul választott tengeri kikötőkben mindig önműködő vízállás-jelzők 
vannak, amelyek folyton jegyzik a tenger színének magasságát s hosszú évek 
tapasztalatai alapján aztán majd ki lehet számítani a közepes tengerszínt, amely-

122. ábra. A hegyek régi ábrázolásmódja. (Az afrikai folyók eredetét a 
középkorban így képzelték.)

bői kiindulva állapítjuk meg a magasságokat. Magyarország és Ausztria közösen 
az Adria színét vették alapúi, azért szokás úgy mondani, hogy valamelyik hegy 
magassága ennyi és ennyi méter az »Adria felett«. Természetesen, úgy értendő a 
dolog, hogy a geoid felett, de ennek a nívóját nem tudjuk közvetlenül meg
állapítani s azért az Adria színéből indúltunk ki. Ha már most valamely 
területnek sok pontjáról tudjuk, hogy milyen magasan van a tenger színe 
felett, kérdés, hogy miképen tudnánk ezeket a magasságokat, tehát a térszín 
domborzatát ábrázolni a térképen. Erre sok mindenféle módszer van. A régiek
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úgy rajzolták a hegye
ket, mintha azok per- 
spektivásan látszaná
nak (122. ábra), sőt 
a khínaiak még ma is 
így pingálják a hegye
ket (123. ábra). Persze 
ők a magasságot így 
nem is tudják kife
jezni, azért ugyanaz a 
jele van a Himmalájá- 
nak, mint a Sang-hai 
közelében emelkedő 
50—60 méter magas 
domboknak. Ok még 
az efélével nem törőd
nek. Nekik más tudo
mányuk nincs, csak a 
filológia s azért marad- 1123. ábra. Khínai térkép Mandsuria egy részéről,
tak úgy el a világtól.

Újabban aztán sok mindenféleképpen ábrázolják a térszín domborzatát. 
A mi katonai térképeinken kétféle módon is fel van tüntetve a térszín. Az egyik

mód a vonalkázás módja, a 
másik pedig a szint-vonalak
kal való ábrázolás.

A vonalkázás (124. ábra) 
módszere abban áll, hogy a 
térképre a lejtők irányában 
olyan sűrű és olyan sötét 
vonalkázást rajzolunk, ami
lyen meredek a lejtő. Mere
dek lejtők tehát sűrű, sötét 
vonalkázást kapnak, míg 
lankás lejtőkre csak vékony 
és gyér vonalzás jut. Ez 
igen képies, nagyon csinos 
és gyorsan áttekinthető, 
csak két nagy és egy kisebb 
baja van. A nagy bajok 
egyike az, hogy a lejtők 
meredekségét azonnal lát
juk ugyan, de a magasság- 
különbségekről semmi fogal
mat sem nyújtanak. Valami 
kerek tölcsérszerű mólyedés-

124. ábra. Vonalkázással feltüntetett domborzat.
(Az 1 : 144,000-es katonai térképek egy darabja. A magas

ságok még ölekben vannak értve.)
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125. ábra. Ideális tájkép, amely a földfelszín nehány jellemzőbb 
formáját mutatja.

nek például épen olyan a képe ezzel a módszerrel, mint a kúpalakú dombnak. 
A sánc épen olyan, mint az árok stb. Hogy a hegytető mennyivel magasabb, 
mint a völgy fenék : azt erről a térképről nem tudjuk megmondani. Másik nagy 
hibája az, hogy különösen hegyes vidéken annyira besötétedik miatta a térkép, 
hogy lehetetlen ott még valami egyebet is ábrázolni, ahol ilyen sűrű vonal
kázás van.

Az említett kisebb baja ennek a módszernek abban áll, hogy nagyon nehéz 
szépen rajzolni, ha pedig nincs szépen rajzolva, akkor nagyon rossz tájéko
zást nyújt. Szörnyű szu
sza szőrszálhasogatás az 
ilyen térkép készítése 
s azért egészen tönkre
teszi a rajzoló szemét.
Újabban nem vonalká
zással, hanem sötétebb 
és világosabb tónusok
kal, elmosódóan jelzik a 
lejtőket (summerozás).
Ennek megvan az a 
haszna, hogy nem söté
títik el annyira a térké
pet, nem zavarnak a vo- 
nalkák és sokkal gyor
sabban is megy. Magas
ságkülönbségeket azon
ban persze ez sem ad.
Azután próbálták fél
oldalú megvilágításban 
ábrázolni a hegyeket, 
mintha egyik oldalukat 
megsütné a nap, a má
sik pedig árnyékban van.
Az ilyen térképnek, ha 
gondosan készül, bűvös 
hatása van. Különösen
szépek azok, amelyek gondosan készült, fehér domborművek után fotografálva 
készültek. Ezek csodaszép képét adják a térszínnek, de csak kis mértékű tér
képeken alkalmazhatók. Amint a térképek nagyok, a módszer szinte használ
hatatlan.

A legtökéletesebb, leghelyesebb és legtudományosabb ábrázolás az úgyneve
zett szint-vonalakkal való ábrázolás.

Szint-vonalaknak vagy nivó-vonalaknak azokat a vonalakat nevezzük, 
amelyek az egyenlő magasságú pontokat kötik össze a Föld felszínén. Ezeket a 
vonalakat persze nem húzzuk, vagy nem szerkesztjük akármilyen magasságokban, 
hanem kerekszámú magasságokat válogatunk ki. Teszem kijelöljük sorba azokat a

126. ábra. A fennebbi tájképen bemutatott vidék szintvonalas 
térképe, a szintvonalak értelmezése végett.
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pontokat, amelyek 50, aztán amelyek 100, 150, 200 stb. méter magasan vannak a 
tenger színe felett. Az a terület, amit például a 200 méter magas nívó vagy szint
vonal körülkerít, az az egész terület magasabb a tenger színe feletti 200 méternél.

így ábrázolja pl. a 125. ábrán látható tájképet a 126. ábra kis térképe. 
A tájképen feltűnő minden részletet elárulnak a nívó-vonalak is a térképen. 
A nívó-vonalak mellé persze oda kell írni a számokat is, hogy minden tévedés ki 
legyen zárva.

A térképen már most világosan látjuk, hogy ahol a szint-vonalak sűrűbben 
vannak, ott a lejtő meredekebb s ahol a szint-vonalak gyérebbek, ott a lejtő 
lankásabb.

Ez az ábrázolásmód némelyeknek úgy magyarázható meg, hogy megértse, 
hogy azt mondjuk : ha a tenger színe például 650 méterre emelkednék a mai szint 
fölé, akkor csak a hegy csúcsa látszanék ki az áradatból s a 650 méteres szint
vonal volna a tenger partja. Ha most 50 méterrel sűlyedne a tenger színe, akkor 
a 600 méteres nivóvonal volna a tenger partja stb. Valóban, a tenger effektive 
kitűz egy nívó-vonalat, t. i. a 0 m.-es nívót, vagyis a tenger partját.

Ha a szint-vonalakon kívül még vonalkázást is alkalmazunk, akkor igen 
pompás képet nyerünk a térszínről, valóban ennél jobbat alig lehet nagymértékű 
térképen. A kisebb mértékű térképeken, meg azokon, amelyeken nagy meredek
ségek fordulnak elő, talán jobb a féloldalas világítás, mint ahogy Svájc térképei 
készültek el most legújabban, de hazánkban inkább a másik módszer válik be, a 
szint-vonalas, vonalkázott térszínábrázolás, amit a katonai térképeken is látunk 
igazán szép kivitelben.

A léghajósok azt állítják, hogy a léghajóból letekintve közelről sem látni 
olyan világos képét a térszínnek, mint a finoman, gondosan készült térképeken, 
amelyek igazán olyan képiesek, hogy mindent egyszerre átláthatunk rajta, de sőt 
pontos magasságmeghatározásra is alkalmasak a nivó-vonalak folytán.

Amikor nem annyira a lejtők meredeksége iránt, mint egyes részeknek 
abszolút magassága iránt akarunk tájékozódni, akkor sokkal helyesebb a nívó- 
vonalakkal bezárt területeket mind sötétebb és sötét-ebi) színnel átvonni, hogy 
annál sötétebb legyen a térszín, minél magasabb. A közönséges iskolai tér
képeken, például a Kogutowicz-féle iskolai atlaszban vagy fali térképeken, a 
kétszáz méternél alacsonyabb területek zöldre vannak festve, a magasabbak 
világosbarnára, aztán mind sötétebb barna színek következnek, egész a leg
magasabb csúcsokig. Ezzel a módszerrel nagyon szépen elkülönülnek a síkságok 
a hegyvidékektől. De lehet sokkal sűrűbben is alkalmazni ezt a színárnyalat- 
változást s valóban szép és áttekinthető térképet kapunk a térszínről.

Különösen használjuk pedig ezt a színskálás módszert a tengeri mélységek 
ábrázolásához. Az óceánok fenekén olyan lankásak a lejtők, hogy vonalkázással 
teljes lehetetlenség a domborzatot feltüntetni. Ehelyett a mélyebb részeket mind 
sötétebb és sötétebb kék színre szokás festeni s akkor igazán hű képet nyerünk a 
tengeri medencék domborzatáról. így van készítve a mi térképünk is az óceáni 
medencékről.

Ha már most előttünk fekszik egy jó nagy mértékű térkép, amely a Eöld 
domborzatait mutatja be, akkor azon először olyan mesés összevisszaságot, olyan
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zűrzavart látunk, ami csakugj-an megérdemli, hogy némi kétségbeeséssel szem
léljük : ebben a káoszban akarunk mi rendet csinálni ?

Pedig rnityen rend van abban !
Különböztessük meg azonban mindenekelőtt a formákat.-
A térképen mindenekelőtt látunk nagy, széles magaslatokat, amelyeken 

semmiféle részletesebb tagozódás, apróbb kiemelkedések vagj  ̂bemélyedések nem 
láthatók. Ezeket nevezzük földhátaknak, vagy ha nagyon sík a tetejük, akkor 
'platóknak. A platókat és földhátakat jellemzi az, hogy semmiféle magasabb korlát
juk, mellvédő faluk vagy szegélyhegységük nincs, hanem rendesen elég meredek 
lejtőbe mennek át s ezen a lejtőn leszaladva, mélyebb térszínre jutunk. A platók
ról tehát vagy minden irányban, vagy legalább több hosszú vonallal jelölt oldalon 
le tudunk jutni anélkül, hogy előbb valami hegygerincen át kellene kelnünk. Ilyen 
plató például a titeli plató a Duna és Tisza összeszögellésénél, vagy pedig ilyen 
plató Gömörmegyében a szilicei, a pelsüci vag3  ̂ a murányi plató, amelyeknek 
felszíne ugyan nem egészen sík, mert sok rajta a víznyelő, tölcséralakú tyuk, az 
u. n. dolina, de azért egész bátran platónak nevezhetjük őket.

Ha a magasan fekvő vidékek felszíne nem sík, hanem azon határozottan 
hegyeknek nevezhető magaslatok teszik hegyessé annak felszínét, akkor ezt már 
nem szabad platónak vagy földhátnak neveznünk, hanem magasföldnek vagy 
felvidéknek mondjuk. Észak-Magyarország hegyes-völgyes területét inkább nevez
ném felvidéknek, mert a völgyei nagyon mélyek, mintha nem volna az egész egy 
jelentékenyen magasabb szinten mint az Alföld. A Pamirt azonban inkább magas 
földnek nevezném, mert ennek még a völgyei is olyan magasan vannak, mint más 
hegyekben a hegyek teteje !

Azt a vidéket aztán, amely meredek lejtőjű, magashegyekből áll, hegység
nek ; a halmokból vagy dombokból összerakott területet halomvidéknek vagy 
dombvidéknek nevezzük. Sokszor összeszólalkoztak már azon, hogy mit nevez
zünk. hegynek és mit dombnak. A vita természetesen meddő, mert éles határt 
vonni a kettő között nem lehet.

Azt sem kell persze sokat magyarázni, hogy mit nevezünk középhegységnek 
és mit magashegységnek.

Csak azoknak említek néhány számadatot, akik nem tehetnek róla, de nem 
láttak még igazán magas hegységet.

Dombvidéknek nevezhetjük a területet, ha azon 100—200 méternél maga
sabb, különálló dombok nem fordúlnak elő, vagy ha vannak is magasabbak, azok
nak a lejtője nagyon menedékes. Az erdélyi medence halmait, dombjait bizony 
összefoglaló néven halomvidéknek nevezhetjük, de azért a nép az egyes magasabb, 
meredekebb lejtőjű halmot hegynek nevezi.

Alacsony hegységben nem igen fordulnak elő magasabb csúcsok 500—600 
méternél, középhegységben már van több ilyen magas orom, meredekebbek a lej
tők, mélyebbek a völgyek s a hegycsúcsok felmehetnek 1500—2000 méterig.

Az igazi magas hegység 2000 méteren felül kezdődik s egészen alpi jellege 
lesz, ha 3000—4000 méter magasságot elért. Ezt a megkülönböztetést nem is 
annyira a domborzat miatt, mint inkább a növényi és állati élet, meg a kiima 
miatt kell majd még eg}̂ szer megbeszélnünk.
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Minden hegynek van már most lába, oldala és teteje.
A hegyláb sokszor egészen határozott, éles vonal, amellyel a hegy elvégződik 

a síkság felé, máskor meg mindenféle dimb-domb elmosódottá teszi a hegylábat. 
A Gellérthegy lába pl. egészen éles, határozott vonal a Duna felé, de már hátul a 
Naphegy, meg a Kis-Gellérthegy felé elmosódott. Az Alföld felé általában hatá
rozott vonal a hegy lába, pl. Versec, vagy Radna-Világos vonalán, vagy a Mátra 
déli lábán. De már pl. a Bükkhegység fokozatos dimb-dombokkal sűlyed le az 
Alföldre, úgy hogy a hegy lábát nem tudjuk jól kijelölni. Annak, hogy a hegy lába 
határozott, éles-e, vagy pedig elmosódott, mindig van szerkezeti oka. Ahol hirte
len törésvonal szakítja meg a hegységet, ott éles vonal a hegy lába. Ahol pedig pl. 
ezen a törésvonalon vulkáni kitörések bukkantak elő. ezeknek az anyaga rendesen 
kilejt.ősítette a hirtelen való átmenetet stb.

A hegy oldala szokta a legtöbb tanulmányozni valót szolgáltatni, mert a 
hegynek úgyszólván egész felületét magában foglalja, ha csak valami nagy széles

hát nem a teteje, mert persze 
ezt nem soroljuk a hegy olda
lához.

Rendesen a hegy oldala, 
amikor alulról indulunk reá fel
felé, eleinte lankás, aztán mind 
meredekebb, a hegy dereka 
táján érjük el rendesen a leg
nagyobb meredekséget, aztán 
megint fokozatosan lankásabb 
lesz a lejtő, míg végre a tetőre 
érünk. A hegylejtőnek azt a 
részét, amelyiken alulról fel
felé menet lankásabb lejtőről 
meredekebbre jutunk, nevez

zük homorú vagy konkáv lejtőnek. Az olyan lejtőrészt aztán, amelyiken alulról 
felfelé fokozatosan lankásabb lesz a lejtő, domború vagy konvex lejtőnek szoktuk 
nevezni. Ilyen egyszerű hegylejtő, amilyent elmondtam, nagyon ritkán fordúl elő. 
Az egyszerű hegylejtő t. i. az, amelyik alul konkáv, felül konvex, mert a természe
tes folyamatoknak ez a legegyszerűbb következménye. A hegy felső részén ugyanis 
annál nagyobb a kopás és pusztulás, minél magasabban vagyunk. A torony 
is a tetején kezd pusztulni, ha magára hagyjuk, meg a hegy is. Azért pusztul 
el leginkább fenn a tető közelében s ezért nyeri az egyszerű hegyoldal felső 
része a domború vagy konvex alakot. A lepusztult, lemállott rész aztán a hegy 
lábánál gyűlik össze konkáv lejtőben, azért a heg}r lábánál legtöbbször talá
lunk kisebb vagy nagyobb konkáv részt. Persze azt is tudni kell, hogy miért 
lesz a törmeléknek normális viszonyok között konkáv lejtője. Ez onnan szár
mazik, hogy a törmelék annál luesszel)!) eljuthat a hegy lábától, minél fino
mabb. A durva görgetegek csakis nagyobb esők alkalmával mozdulnak meg. 
A kavicsot már minden zápor, a homokot minden kis eső megmozdítja. Ennek 
következtében a hegy közelében legdurvább a törmelék, a hegytől távolabb

127. ábra. Normális lejtő. A vonalkázott rész metszet
ben mutatja a lejtő igazi vonalát.



AZ URSZUF ÖBÖL KRIM FÉLSZIGETÉN.
A háttérben látszó hegynek tenger felöli lejtője tetőtől talpig domború lejtő, amit a tengernek tulajdoníthatunk.
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mind apróbb és finomabb lesz. Már pedig minél finomabb a törmelék, annál 
lankásabb lejtőben tud csak megállani. A durvább törmelék meredek lejtővel 
is megáll, a száraz homok már meiedekebb lejtőben nem áll meg mint 34°, 
a finom iszap, amit a víz átjár, nem maradhat meredekebben 3°-nál.

Ez az oka, mondom, hogy a törmeléklejtő normális körülmények között 
konkáv.

így tehát az igazi, minden idegen, vagy túlnyomóan egyoldalú hatástól 
ment hegyoldal mindig ilyen s azért nevezhetjük ezt egyszerű vagy normális 
lejtőnek (127. ábra).

Amint a lejtő alakja ettől a normális alaktól eltér, azonnal különleges 
okoknak kell szerepelni a hegy lej tő kialakításában. Már ha csak az egyes részek

128. ábra. A Gulács a Szt-Györgyhegyről tekintve. (Zalamegye.) 
(Szerző fényképe.)

aránya nem a szokott, már akkor is valami oknak kell lennie, ami speciálisan 
az aránytalanságot létrehozta.

Ha például az alsó, konkáv lejtő hiányzik valamelyik hegy lábánál, s az 
egész hegyoldal konvex egészen a síkságig, akkor már kell valaminek működni 
a hegy lábánál, ami a törmeléket elszállítja, elhordja. Ilyen lehet például a folyó, 
vagy a tenger (1. melléklet). A tengerből kiálló szigetekről tudjuk, hogy azok 
egész a tenger színéig domborúak, sőt épen legalul, a tenger sziliében a legmere
dekebbek, mert a tenger nemcsak minden törmeléket elszállít, hanem még a 
hegy lábát is kivájja.

A folyók partjaira kinyúló hegyek épen azért szoktak olyan rendkívül 
festőiesek lenni, mert lábukról hiányzik a törmelék konkáv lejtője s a legalsó, 
meredek, gyakran egészen függőleges sziklák igen festőies képet nyújtanak. 
Ha a folyó csak ideiglenesen is elhagyja a szikla lábát, mindjárt keletkezik 
ott egy kis konkáv lejtő s ha végleg el is távozott a folyó, vagy a tenger, még
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sokáig fel lehet ismerni a hajdani kivételes állapotot arról, hogy a hegylejtő 
domború része aránytalanul nagyobb mint a homorú rész.

Némely hegyen meg a domború rész hiányzik fenn, a homorú rész meg 
felnyúlik egész a tetőig. Az ilyen lejtő mindig arról tanúskodik, hogy a hegy
tető környéke sokkal nehezebben pusztúl, mint a hegyoldal többi része, vagy 
pedig a lepusztúlt anyagot mindig új pótolja.

Az előbbi esetre kitűnő példa a Gulács lejtője (128. ábra). A Gulács teteje 
ugyanis kemény bazaltsziklából áll, míg az oldalai, meg általában a hegy egész 
tömege laza, homokos, agyagos rétegekből van, csak fenn, a hegy tetejét borítja 
a kemény láva. Épen ilyen szerkezetű a Badacsony, a Csobánc, a SzCGyörgy, 
a Haláp, a Somlyó meg a Ságh is, és csakugyan mindegyik egészen a lapos tete
jéig homorú lejtővel emelkedik ki a síkságból. De ilyen szokott lenni a működő 
vulkánok lejtője is (1. a 3. fejezetben közölt vulkánképeket). A működő vulká
nokon a tetőn a legtöbb anyag halmozódik fel s csak ami ott nem áll meg 
már, az omlik vagy folyik le a lejtőkön. Természetesen, főleg homorú lejtő 
keletkezik. A legszebbek egyike a Fuzsi-jama lejtője Japánban.

Vannak aztán olyan lejtők, amelyeknek sem domború, sem homorú része 
nincs, hanem egész egyenes, egyenletes lejtők. Ezek a legnagyobb ritkaságok 
közé tartoznak s csak kivételesen fordulnak elő egyes nagyobb lejtők rész
letei gyanánt. Ilyen egészen egyenletes lejtője szokott lenni a nagyon száraz 
vidékeken a hegységről lejövő törmeléknek, meg a törmelékkúpnak, amelyről 
majd később lesz szó. Az egyenes »lejtőknek« speciális faja a függélyes sziklafal, 
amely szintén csak kivételesen fordul elő. Azok a falak, amelyeket rendesen 
egészen függélyeseknek szoktunk becsülni, igen sokszor alig meredekebbek 
50—60°-nál. Ilyen lejtőre már veszedelmes felkapaszkodni s könnyen kitörheti 
az ember a nyakát. Általában a festők is szörnyen túlbecsülik a lejtőket, sőt 
erővel torzítják, hogy merészebb, festőiesebb legyen a tájkép. De ez csak sur- 
rogatum. Tessék úgy festeni, ahogy van, szép az, éppen a természetességénél 
fogva ! Általában minden lejtőt mindenki túlbecsül. A vasúti töltés lejtőjére 
pl. minden laikus azt fogja mondani, hogy az meredekebb mint 45°, pedig úgy 
a földanyag nem is áll meg. Minden vasúti töltésnek a lejtője úgynevezett 
másfél lábas lejtő, vagyis másfél lábnyi szélességre jut egy lábnyi emelkedés. 
A 45°-ú lejtő ugyanityen mértékben kifejezve egylábas lejtő volna, mert min
den egy lábnyi szélességre egy lábnyi emelkedés jut.

A hegy lejtője a hegy hosszában többnyire nem egyforma, hanem barázdák 
szoktak rajta lefutni, amelyeken a vadvizek omlanak alá. A lejtőnek azt a 
részét, amely két ilyen barázda vagy vízmosás közé esik, hizlalónak nevezzük.

A hegy teteje igen különféle lehet. Lehet először is csúcs, azután gerinc 
és végül plató. De a három közt számtalan átmenet van.

A csúcsok megint lehetnek igazi csúcsok, amelyeknek minden oldalon 
körülbelül egyforma a lejtője, aztán lehetnek ormok, amelyek némelyek sze
rint a tompább csúcsokat jelentik. Az én nyelvérzésem szerint oromnak nevezi 
a magyar ember az olyan hegytetőket, amelyek egyik oldalról igen meredek, 
a másik oldalról pedig lankásabb lejtővel vannak körülvéve. így pl. a 125. 
ábrán a 670 m. magas pont igazi orom, amely jobb felé meredeken szakad le
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a folyó völgyére, míg balfelé lankás lejtőben sülyed alá. A Gellérthegynek 
a teteje is orom, mert a Dunára meredeken szakad le, amarra pedig, a Búsuló 
juhász felé lankásan lejt le. Az Alpok közt körülbelül a horn felelne meg legjob
ban neki, amely szintén ferde csúcsokat jelent, csakhogy azok a homok alpi 
csúcsok, amilyeneket a magyar ember sohasem lát, azért nincs is rá szava.

Az Alpok lakóinak rengeteg szava van a különféle alakú csúcsok elneve
zésére (németek : Spitz, Horn, Kogl, Kulm, Belchen, Kopf ; franciák : pic 
pique, tue, tuque, dent, corne, dome, tété, puy stb.), de ezeknek is annyira 
bizonytalan az értelmük s olyan sok, felesleges megkülönböztetést foglalnak 
magukban, hogy kár velük sokat tölteni az időt. A magyarnak inkább a

129. ábra. A Monte-Corno, a Gran-Sasso d’ Italia csúcsa. Igazi orom.

középhegységek tetőinek elnevezésére vannak szavai (csúcs, orom, tető, fok, 
kő stb.), amelyeknek szintén nem tulajdoníthatunk nagy tudományos jelentő
séget, mert éppen nem használja a magyar ember következetesen őket.

Ha a hegy alakja nem kerek, hanem hosszas, akkor nem egy csúcsban 
tetőződik, hanem gerincben, amelyen persze több csúcs ülhet, de ezeket egy
mással a gerinc alacsonyabb részei kötik össze. A gerincnek ezeket az 
alacsonyabb részeit magyarul nyeregnek mondjuk s ha út vezet át rajta, 
amelyet rendes közlekedésre használnak, akkor hágónak nevezzük. A hágó 
értelme pontosabb meghatározást igényel, mert igen sokszor egészen rosszul 
használják. A hágó mindig egyik pataknak vagy folyónak a völgyéből a másikba 
vezet át valami hegynyergen keresztül. A Vöröstorony szoros tehát nem hágó, 
amint némelyek Írják, mert ugyanannak a folyónak a völgyében marad az 
út az egész hegyen keresztül, míg pl. a Jablunkai hágó már igazi hágó, mert
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a Kisuca patak völgyéből, tehát a Vág vízvidékéről az Olsa patak völgyébe, 
tehát az Oder vízvidékére vezet át, vagyis átmegy a vízválasztón. S a hágók

nak mindig ez a tulaj
donsága, sőt a hágó 
jelentősége éppen attól 
függ, hogy milyen rangú 
vízválasztón vezet át. 
A Jablunkai hágó az 
európai fő vízválasztón 
megy keresztül, azért 
nevezetes és nagyfon
tosságú, épúgy mint a 
Szent - Gotthard hágó, 
amely szintén a Föld
közi tenger vízvidékéről 
az Atlanti óceán víz- 
vidékére vezet át.

A hegyekből, hegyolda
lakból, csúcsokból. gerin
cekből tevődik össze a 

hegység. Ennek a főalakja már most aztán többféle lehet, de ez a főalak mindig 
szoros összefüggésben van a hegység szerkezetével. A legfontosabb hegység
alakok a következők :

1. A lánchegység hosszan elnyúló egyszeres, többszörös, vagy sokszoros 
hegylánc, amelynek legfontosabb jellemvonása az, hogy mindig össze van gyű- 
rődve benne a Föld szilárd kérge. Az alakja sokszor nem emlékeztet lánchegy
ségre s mégis oda kell soroznunk könnyen megállapítható iránya miatt, amit 
a gyűrődések árulnak el.

2. A hegycsoport nem mutat határozott irányítást, hanem mindenféle 
irányú gerincek, platók csoportosúlnak egy domináló tömeg felé, ami nem 
mindig éppen a legmagasabb. A hegycsoport rendesen nincs összegyűrődve, 
hanem csak vetődések mozdították ki helyükből a Föld szilárd kérgét, vagy 
pedig valami tömeges, rétegzetlen kőzet szerepel magja gyanánt s arra az 
üledékes kőzetek nyugodtan, vagy ki-kibillentve, összetörve települnek reá.

3. A hegysor apróbb hegycsoportoknak vagy egyes hegyeknek a sora. 
Rendesen a vulkánsorok képviselik a hegységeknek ezt a nemét. A vulkán
sorokat elvből nem szabad hegyláncnak nevezni, foglaljuk le a »lánc« szót 
a gyűrődött hegységek elnevezésére. Hegysor például az Eperjes-Tokaji tra- 
chit-vulkánok sora, vagy a Vihorlat-Gutin hegysor, amely szintén vulkánok
ból áll.

4. Rögös vagy darabos hegység az, amelyik összetöredezett hegység rom
jaiból áll. Lehetnek az egyes darabok gyűrődve is, de a gyűrődések már nem 
adnak a hegységnek általános irányt, hanem az egész egyes bércekből áll, 
amelyek közt össze-vissza menő, vagy bizonyos szabályok szerint elhelyezett 
mélyedések húzódnak el. Ezek szoktak a legkomplikáltabb hegységek lenni,
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amelyekkel még sok dolgunk lesz, mert Magyarországon nagyon jelentős sze
repük van.

A völgyeket most egyelőre csak egész durván tudjuk osztályozni, mert 
még nem ismerjük azokat az erőket, amelyek völgyeket hoznak létre. Éppen 
eredetük szerint két főcsoportra oszthatjuk őket, t. i. szerkezeti vagy tekto
nikus völgyekre és eróziós völgyekre. Az előbbiek a földkéreg mozgásai folytán 
keletkeztek, az utóbbiakat a folyóvizek mosták ki. A két főtipus között szám
talan átmenet van, mert a tektonikus völgyeket a folyók rendesen még jobban 
ki szokták dolgozni.

A völgyek irányára nézve is lényeges különbséget tehetünk hosszanti és 
keresztvölgyek közt, amelyekhez harmadikul sorakozik a platóba bevágódott 
völgy, amely sem hosszanti, sem keresztvölgy. így például a Rhone felső völgye 
eredetétől egész Martignyig hosszanti völgy (131. ábra).

A térszín mélyedéseinek sajátságos nemei a medencék, amelyek lehetnek 
lefolyásos medencék, t. i. olyanok, amelyekből a bennük összegyűlendő víz 
lefolyik. Lehet, hogy előbb tóvá gyűlik a víz s addig duzzad, míg el nem éri 
a medence határolásának legalacsonyabb rését vagy csorbáját s ezen át lefolyik 
a feles víz. Máskor meg nincs tó a medencében, hanem a folyók csak egyszerűen 
keresztülmennek rajta s úgy egyesülten kifolynak. Lehet esetleg a medencének 
több kijárása is, amelyeken a folyók különböző irányokban távoznak el.

A medencék másik faja az, amelyiknek nincsen lefolyása még föld alatt 
Sem. Ilyen medence csak száraz kiima alatt lehetséges, mert ha elég eső van 
valamely vidéken, akkor a medence okvetetlenül njpgtelik egészen a kifolyás

131. ábra. A Rhone völgye eredetétől egész Martignyig hosszanti völgy, onnan a Genfi tóig
keresztvölgy.

A Világegyetem. 16
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csurgójáig. Azért a lefolyástalan medencéket főleg a kontinensek pusztai klimájú 
belsejében keressük. Nagy számban vannak Belső-Ázsiában meg Észak-Afriká

ban, de ott van Észak- 
Amerikában a N agy- 
Sóstó medencéje, vagy 
Dél-Amerikában a Ti- 
tikaka medence, meg 
Ausztráliában az Eyre- 
tó medencéje. Monda
nunk sem kell, hogy a 
lefolyástalan meden
cék legnagyobb részé
nek a fenekén össze
gyűlik a víz és sós 
tavak keletkeznek.

Vannak végül látszó
lag lefolyástalan me
dencék is, amilyenek 
különösen a yolje ne
vezetű mélyedések a 
Karszt-platón. Ezek

nek a vize a föld alatt barlangokban szökik meg, azért nein lefolyástalanok. 
A medencék nagysága 
igen széles határok 
között ingadozik. Me
dence például a nagy 
Kelet-Túr kesztáni le
folyástalan terület is : a 
Lop-nor-tóban elvesző 
Tarim folyó medencéje.
Hatalmas hegyóriások 
kerítik körül, s csak 
kelet felé volna kijá- 
rója, de arra is olyan 
magas hátság követ
kezik, hogy még innen 
is zártnak tarthatjuk 
a medencét. Medence 
például a nagy Iráni 
magasföld is, ahol a 
Hilmend folyó vész el

132. ábra. A magyar Alföld mint egy csörgés medence.

Perzsia, Afganisztán es 133. ábra. Erdély mint több irányban lefolyó medence.
Beludsisztán határán
az óriási kiterjedésű Hammun mocsarakban. Az egy nyíláson át lefolyó meden
céknek szép példája a Nagy-Alföld medencéje. Mert ez is medence. Köröskörül
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hegyek veszik körül, amelyeken át a lefolyó vizek csak olyan gyönyörű szur
dokon keresztül tudnak kijutni, mint amilyen az aldunai szoros.

A több irányban lefolyó medencéknek klasszikus példája lehet Erdély, 
amelyeknek vizei három főirányban szaladnak szerteszét a medencéből. Erdélyt 
azelőtt »fennföld«-nek nevezték a tankönyvekben, szinte kellemetlen volt, 
hogy az ember minduntalan ezt a hibás és rossz szót olvasta. Erdély bizony 
medence, amely sokáig egészen külön tenger is volt, amelynek más tengerekkel 
semmiféle összeköttetése sem volt. Az a tenger ott zsugorodott össze a meden
cében s be is száradt egészen. Csak azután kezdtek a környező bérceken át 
rések keletkezni, amelyeken keresztül lefolyt a medencében összegyűlő víz.

134. ábra. A Dupa folyó mély völgye a galíciai síkságban. Az oroszországi 
folyók völgyei is ilyenek. (Lozinsky W. fényképe.)

A medencéknek sokszor igen furcsa kijárata van, az ember mindenütt 
inkább gondolná, mint ott, ahol van. A Kis-Alföld medencéjének a kijárása épen 
a legmagasabb hegyek között búvik keresztül, holott délfelé sokkal könnyebben 
találtunk volna lecsapolásra alkalmas útat. De ezeknek mindnek megvan a 
maga oka s legnagyobb részükre nézve magyarázattal is fogunk szolgálni.

A hegyes-völgyes területeken kívül a szárazföldek nagy részét sík, vagy 
félig sík területek borítják, amelyek össze-vissza nagyobb helyet foglalnak el 
mint a hegyvidékek. No itt azt lehetne hinni, hogy csakugyan nem lesz sok 
mondanivalónk. Pedig ez is talán éppen annyi változatosságot nyújt mint a 
hegyvidék. Mert mindazok a területek, amelyeket nem lehet hegyvidékeknek 
nevezni, még nagyon sok mindenfélék lehetnek.

Először is igazi síkságok. Ezeket megint alföldekre és táblás síkságokra 
lehet osztani. De ez aztán már nagyon is pedáns osztályozás. Ezt a

16*
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megkülönböztetést csak a hidrografia egy s más kérdése miatt kell meg
tennünk. Alföldeknek t. i. azokat a síkságokat nevezzük, amelyeken a hegyek
ről származó vizek és törmelékek összegyülemlenek, ahol tehát a folyók lerak
nak. Táblás síkságokon azonban a folyók még mindig bevágódnak, rendesen 
mély, szakadékos völgyekben folynak s ami a hegyekről származik, az sem 
jut pihenőre az ilyen síkságokon. Ilyen például Oroszország legnagyobb része. 
A vízjárás tekintetében tehát lényeges különbség van pl. Oroszország síkságai 
és a Magyar Alföld között.

A félig sík területeknek igen sok mindenféle eredete lehet. Hajdan hegyes 
vidékek letárolása akár a folyóvizek és esővizek által, akár a jég működésével, 
vagy régi táblás síkságok összeszabdalása folytán stb. mindenféleképen fél
síkságok keletkeznek. Csodálatos ilyen terület például Finnország, ahol a jég
takaró pusztította le a hegyeket, vag}r hasonló eredetű Észak-Amerikának 
legészakibb része, a Hudson-öböl körül, aztán Szibiriának az északkeleti része. 
Másutt meg a jégen leutazott törmelék halmazai teszik egyenetlenné a síkságot, 
mint például Németország északi részén, az úgynevezett Seen-Plattén, vagy 
»tóhátságon«.

Egyszóval, van a síkságoknak és félsíkságoknak is annyi faja és válto
zata, hogy alig birnók azt itt mind katalógusba szedni, de unalmas volna az 
olvasóknak is, meg unalmas magamnak is, mert tudományos becse az eféle túl

ságosan részletező osztályozásnak nincs.
A szárazföldek legalacsonyabb terü

letei nem a delták és a tenger sziliében 
levő síkságok, hanem az ennél is mé
lyebb, zárt medencék, az úgynevezett 
depressziók, vagyis olyan területek, ame
lyek mélyebben nyúlnak le a szilárd 
kéregbe a tenger szinéúél is. Nem sok 
ilyen depresszió van a világon s köny- 
nyen érthető, hogy megint csak száraz 
klimájú helyeken lehetnek szárazok és 
maradhatnak meg sokáig feltöltetlenül. 
A legnagyobb depresszió a Kaspi tó me
dencéje, mert a tó színe a Fekete tenger 
színe alatt 20 méter mélyen van. Sőt ha 
beleszámítjuk, hogy a tó legnagyobb mély
sége 946 méter, akkor értjük, hogy itt a 
szárazföld színében olyan depresszió van, 
amely a tenger színe alá 972 m. mély
ségre nyúlik le ! De a medencének vízzel 
kitöltött részét nem is számítva, hatal
mas nagy darab olyan szárazföld van itt, 
amely mélyebben van a tenger sziliénél.

Mélyen benn Ázsia szivében, Tur- 
fantól délre, szintén találunk egy mély

13.') ábra. A Kaspi ló lefolyástalan meden
céje. A pontozott rész mélyebben van mint 

a tenger színe.
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depressziót. Ez ugyan sokkal kisebb területű mint a 
Kaspi tó depressziója, de mélysége elég érdekes, t. i. 
a Luk-csun városban felállított barométer adatai sze
rint valami 120 méter mélyen van a tenger színe alatt 
az a sóstó, amely a depresszió fenekét elfoglalja, t. i. 
a Bodcsajte tó.

Talán legismertebb valamennyi depresszió közül 
a Holt tenger hatalmas mélyedése. A Vörös tengerből 
kinyúló Akabai öböl mélyedésének a folytatása az a 
nagy árok, amely a Holt tengert, az egész Jordán völ
gyét tartalmazza s a Libanon és Antilibanon között 
folytatódva, még az Orontes völgyét is magában fog
lalja. Ez a hatalmas árok el van zárva a tengertől, 
egész közel az Akabai öböl végéhez, mintha valami 
küszöb zárná el, aztán gyorsan sűlyed lefelé s a Holt 
tengerben eléri legnagyobb mélységét. A Holt tenger 
színe 394 méterrel van a Földközi tenger színe alatt, 
sőt, mivel a tó legnagyobb mélysége 357 méter, ennek 
következtében a tó mélyedésének legmélyebb része 
751 méternyire van a tenger színe alatt. De aztán fel
jebb az egész Jordán völgye mélyebben van a tenger 
színénél, még a Tabarie vagy Genezareth tó is, amely
nek színe 208 méterrel van a tenger alatt. Csak még 
feljebb, a Szamachonitisz tó színe van már 2 méterrel 
a tenger színe felett, s aztán az árok feneke a Libanon 
mögött meglehetős magasra felemelkedik. Ha ezen a 
vidéken bőven volna csapadék, akkor a Holt tenger 
meg a Jordán völgye megtelnék egészen vízzel, sőt 
addig emelkednék a víz színe, amig vagy az Akabai 
öböl, vagy valamerre Haifa felé lefolyást nem találna 
a Levantei tenger felé.

Depressziókat ismerünk még Afrikából is. Ott van 
mindjárt a Vörös tenger déli végének közelében, az 
Obok és Dsibuti közt benyúló öböl folytatásában az 
Asszál tó, amely 134 méter mélyen van a tenger színe 
alatt, egész közel a tengerhez. Még nagyobb depressziót 
találunk az Atlasz déli lábánál a Sott-Melrhir tó vidé
kén. Ez a tó szintén mélyebben van a tenger színénél, 
de csak valami 30 méterrel. Területe azonban s álta
lában az egész depresszió sokkal nagyobb területű 
mint az előbbiek.

Osztályozásunknak végére értünk.
Elég fárasztó volt így is, bár csak a legfőbb 

vonásokat említettük fel, de azt hisszük, a részlete
sebb osztályozás az olvasónak is sikerülni fog, ha a

136. ábra. A Holt tenger 
és Jordán folyó lefolyás

talan medencéje.
A pontozott terület m élyeb
ben van a tenger színénél.
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következő részleteket figyelemmel átolvassa. De azt hisszük, meg fog győződni 
róla, hogy a végén minden egyes részletet külön osztályba kellene besorozni, 
annyi a változatosság, annyi a fokozatos átmenet s annyi mindenféle ok játsz
ira tik közbe az egyes formák előállításában. Ügy járunk aztán vele, mint az a 
német geográfus, aki a kontinenseket kezdte osztályozni s a következő ered
ményekre jutott : 1. A nagy kontinensek típusa Ázsia ; 2. a tagozott kontinensek 
típusa Európa ; 3. a tagozatlan kontinensek típusa Afrika ; 4. a kettős konti
nensek típusa Amerika ; 5. a kis kontinensek típusa Ausztrália. A típusoknak 
megfelelő kontinens egyéneket aztán majd a Marson talán megtaláljuk.

III. FEJEZET.

A HEGYEK KELETKEZÉS
A Föld felszínéről a Föld szilárd kérgébe kell egyelőre behatolnunk, hogy 

magyarázatát leljük azoknak a tüneményeknek, amelyek a felszínen végbe
mennek. Sajnos, az ember eddig csak nagyon csekély mélységekig tudott beha
tolni a Föld belsejébe, s valójában csak nagyon vékony kis kéregrészlet az, 
amit a bányák aknái és tárnái, meg a mélyfúrások adatai alapján ismerünk.

Ezek a mélyfúrások meg a bányák arról tanúskodnak, hogy a Föld szilárd 
kérgének a hőmérséklete felülről lefelé — eltekintve a legeslegfelső, néhány 
méternyi rétegtől — állandóan nő. Valami rengeteg hőmérsékletű belső anyag 
felé kell közelednünk, amikor lefelé fúrunk, mert mindig melegebb és melegebb 
a kőzet, még pedig elég gyorsan, átlag mondhatjuk, hogy minden 33 méter 
mélységre l°-kal való hőmérsékletemelkedés jár. Sokkal gyorsabban nő tehát 
a szilárd kéregben a hőmérséklet lefelé, mint a levegőben, amelynek csak minden 
200 méternyi vastagságára jut átlag lefelé 1—1 fok hőmérsékletemelkedés. 
Körülbelül két kilométer mélységig ismerjük fúrások alapján a földkérget. 
Ez olyan csekélység, hogy alig jöhet számba a Föld nagyságához képest. Ilyen 
csekély mélységre ható tapasztalatok alapján találták a hőmérséklet növeke
désének ezt a mértékét.

Mit lehet ebből következtetni a mélyebb rétegek hőmérsékletére ? Majd
nem semmit. Aztán még ha ez a mérsékletnövekedés lefelé mindenütt egyforma 
volna ! De még csak megközelítőleg sem az ! A túloldalon levő táblázatban 
leírunk néhány adatot, amely a fúrások mélységét és azt a mélységkülönbséget 
tartalmazza, amely 1° C hőmérsékletnövekedésnek megfelel. Ezt a számot 
geotermikus mélységfokozatnak is szokás nevezni.

Látjuk tehát, hogy a változatosság igen nagy, de ahol olyan gyorsan nő 
a hőmérséklet, mint pl. a városligeti artézi kútban, ott biztosak lehetünk, hogy 
nem a kőzet hőmérséklete az, ami a kút fenekén észleltetett, hanem az oda jutó, 
sokkal mélyebbről jövő melegforrásé. A budapesti városligeti artézi kútban 
elérték ugyanazt a melegvizet hordó repedést, amelyen keresztül Budán felszáll 
a melegforrások vize a felszínre. Ugyanilyen melegforrások azok is, amelyek a 
Selmecbányái tárnák altárnáinak hőmérsékletét teszik olyan tűrhetetlen forróvá.
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A f ú r á s  h e l y e
A fúrás 
mélysége 

méterekben

Geotermikus
mélység
fokozat

méterekben

Grenelle, Paris m ellett.................................................................. 547 32-6
Rüdersdorf Berlin mellett............................................................... 696 26-9
Bootle, Liverpool vízmüvei........................................................... 434 7L3
Sennewitz, Halle m elle tt............................................................... 1084 36-6
Lieth, Altona mellett...................................................................... 1338 35-0
Sulz a Neckar mellett .................................................................. 710 24-0
Sperenberg, Berlintől délre ........................................................... 1272 337
Schladebach, Leipzig mellett ....................................................... 1910 40-9
Paruschowitz, Rybnik mellett, Szilézia........................................ 2003 34-1
Budapest, városliget...................................................................... 970 15-6
Szentes............................................................................................. 312 27-3
Szeged, Tisza Lajos-körút.............................................................. 227 22-7
Szeged, M. A. Y.............................................................................. 217 2L7
H. -M. - Vásárhely, városi.................................................................. 198 26-4
Alcsuth............................................................................................. 190 33-9

Az eddig rendelkezésünkre álló adatok tehát meglehetősen eltérő és megbíz
hatatlan eredményeket szolgáltatnak s bizony csak nagyon gyenge valószínűség 
szól amellett, hogy a hőmérséklet lefelé átlag 33 méterenként nő egy-egy fokkal.

Kétségtelen azonban, hogy lefelé nő a hőmérséklet. Ha feltesszük, hogy 
nagy mélységekig átlag 33 méterenkint emelkedik egy-egy fokkal, vagy ami 
körülbelül mindegy, minden 100 méter mélységre 3 földiái, akkor bizonyos, 
hogy 1 kilométer mélységben már 30, és 10 kilométer mélységben 300 fokkal 
melegebb van mint a felszíni kőzetekben és 50 kilométer mélységben már 
minden kőzetnek olvadt állapotban kell lennie. Pedig 50 kilométer nem is olyan 
nagy mélység. A Föld sugara kerekszámban 6400 kilométer hosszú, ha tehát 
olyan golyót készítünk, amelynek sugara 64 cm., akkor ezen a golyón a szilárd 
kérget legfejlebb egy fél centiméter vastag kartonréteg jelezné. Ilyen vékony 
tehát a Föld kérge, körülbelül, a geotermikus fokozatból számítva. Csakhogy 
a legmélyebb fúrás ezen a gömbön nem volna mélyebb mint 2/io milliméter, 
vagyis egy egész könnyed gombostűszúrás a papirkéreg felszínén. Mi az a Föld 
egész tömegéhez képest ?

Ezek a fúrások tehát csak rettenetesen »felületesen« tájékoztatnak ben
nünket. Az azonban kétségtelen, hogy a Föld belsejében az anyagoknak igen 
magas hőmérséklete van. Erről tanúságot tesznek először is a melegforrások, 
meg a szökő-melegforrások vagy gájzírok, de aztán különösen a vulkáni kitö
rések, amikor a Föld belsejéből 1000°-nál jóval magasabb hőmérsékletű anyagok 
buggyannak ki.

Eszerint tehát a Föld belseje csakugyan nagyon magas hőmérsékletű s 
ettől a pokoltól csak igen vékony kéreg választ el bennünket. Nem is lehet azt
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itt rajzban feltüntetni, hanem torzítani kell. mint ahogy a 137. ábrán rajzoltuk 
a viszonyokat.

Valóságos tojáshéjon táncolunk itt hát a Föld felszínén, mert a Föld 
szilárd kérge aránylag vékonyabb mint a tojás héjjá.

Csak az a baj, hog}̂  sokkal gyengébb a tojás liéjjánál. Repedezett, törött, 
zúzott kőzetekből és laza anyagokból áll, amelyek csakis azért maradnak meg 
a sokkal nehezebb belső, olvadt mag felett, mert mindenütt erre az izzó folya
dékra nehézkeclnek. A tojás bizony a földi nehézkedés hatása alatt rögtön össze
omlana, ha ilyen gyenge héjjá volna !

A Föld belsejének ez a magas hőmérséklete a legnagyobb valószínűség 
szerint abból a korból származik, amikor a Nap még az összes bolygókkal együtt

egyetlen óriási, rendkívül 
magas hőfokú ködtömeg 
alakjában lebegett a vi
lágűrben, aztán fokozato
san lehűlve, levált róla a 
Föld, mint kis izzó gömb. 
amelynek felszíne arány
lag hamar kihűlt s ma 
már szilárd, hideg kéreg 
veszi körül ezt a még min
dig forró belsőt. A kéreg 
nagyon rossz melegve
zető. Csak nagyon kevés 
meleget enged a Föld bel
sejéből eltávozni kisugár
zás által. Valamit azon
ban mégis csak elsza
badít. Akármilyen rossz 
hővezető, mégis csak ve
zet ki a Föld belsejéből 
valami csekély meleget, 
amint éppen a hőmérsék

let növekedése lefelé bizonyítja. Ez a felvezetett hő aztán a Föld felszínéről 
kisugárzódik. Igen sok meleget hoznak ki a melegforrások és a vulkánok is. 
Ezeknek kidobott vagy felszínre hozott forró anyagai helyett hideg víz szivárog 
le ismét a Föld belsejébe, amit megint fel kell melegítői a belső izzó részeknek.

A Föld belsejének hőmérséklete tehát okvetetlenül folyton csökkenik, 
de ez a csökkenés, vagy mondjuk hűlés, rendkívül lassú. Olyan lassú, hogy csak 
évszázezredek alatt érezteti igazán jelentékeny hatását.

A hűlésnek t. i. az a szomorú következménye van, hogy miatta a Föld 
térfogata szakadatlanul csökkenik. A Föld belseje húzódik össze, kisebbedik. 
Ezt nyomon követné a Föld kérge, ha először hűlésének a mértéke ugyanaz 
volna mint a Föld belsejéé, s ha másodszor összehúzódásának a mértéke ugyanaz 
volna. Csakhogy egyik sem ugyanaz. A Föld felszínének hűlését akadályozza

137. ábra. A Föld szférái igen erősen torzított méretekkel.
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a Nap sugárzása, meg az a körülmény, hogy a kéreg sugárzással veszti el azt a 
meleget, amit vezetés útján kapott. Különösen ez az utóbbi tényező az, ami a 
földkérget meglehetősen ugyanazon a hőmérsékleten tartja, mialatt a belső, 
izzó anyagok mérséklete folyton csökkenik.

De még ha ugyanabban a mértékben is hűlne, mint a belső részek, még 
akkor is más az összehúzódása ugyanannyi melegveszteség következtében is. 
A Föld belsejének anyagai valószinűleg fémek, amelyeknek sokkal nagyobb 
a térfogatváltozása ugyanazon hőmérsékletcsökkenés következtében, mint a 
szilárd kéreg salakszerű, dús szilikáttartalmú rétegeinek.

Ezt az okoskodást, azt hisszük, minden olvasónk alaposan megértette. 
Fontos is, hogy megértsük, mert ennek a megértése magával hozza a többit 
is. Az ezután következő fejtegetéseket ennek alapján már könnyű világosan 
érteni.

Az összehúzódás különbségének ugyanis nagyfontosságú következményei 
vannak. Amint a belső mag húzódik össze, a külső kéreg meg nem, vagy csak 
sokkal kevésbé, a szilárd kéreg nem 
nehezedik többé egész súlyával a belső, 
izzó anyagra, hanem mint valami óriási 
gömbboltozat megmarad magában, 
addig, amíg némileg még a belső anyag 
is alátámasztja.

Képzeljünk el valami faragott 
kövekből épült boltozatot, amint épí
tik. Először felállítják az úgynevezett 
mintaállványt, amelynek felső éle adja 
meg a boltozat alakját. (138. ábra.)
A kellő alakban faragott köveket sor
ban rakják egymás mellé, amíg az 
egész ív ki nincs rakva. A kövek nem is illeszkednek egész pontosan egymás 
mellé, azért maltert szokás közbe tenni, amely még a köveket egymáshoz is 
tapasztja. Amikor berakták a köveket, azok még olyan lazán állanak egymás 
mellett, hogy kis erővel talán meg is tudjuk mozdítani őket. Ekkor még min
den kő egész súlyával nehezedik rá a mintaállványra, amelynek ezért jó 
erősnek kell lennie.

Most következik azonban a nevezetes folyamat.
Kezdjük a mintaállványt sűlyeszteni. Minden kő egy kicsit utána sűlyed 

a mintaállványnak, de csak egy darabig, mert aztán megszorulnak (hisz azért 
ékalakúak), kipréselik a hézagokból a malter felesleges részét s már nem nyomják 
annyira a mintaállványt. A mintaállvány deszkázatát halljuk ropogni, amint 
szabadúl fel a nyomás alól, míg a folyton csucsorodó malter arról tesz tanúságot, 
hogy a kövek mindjobban feszülnek egymáshoz. Végre elérkezik a kritikus 
pillanat : a mintaállvány elválik a boltozattól s annak kövei most már csakis 
egymásra nehezkedhetnek, nincs más, ami alátámasztaná. Ha most egyetlen
egy kő rossz, gyenge a boltozatban, úgy nagy a veszedelem, mert ez a rossz kő 
a hatalmas oldalnyomás alatt összezúzik s a boltozat beomlik.
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Eszerint tehát, amíg a boltozat alá volt támasztva, addig a kövekre nem 
hatott más nyomás, mint saját súlyuk. Amikor azonban a mintaállványt süllyesz
teni kezdettük, megjelent egy új erő, amely a köveknek egymáshoz való illesztés
hézagaira okoz merőleges nyomást, mondhatjuk úgy is, hogy olyan nyomást, 
amely merőleges a boltozat keresztmetszeteire.

Tökéletesen ugyanez az eset a Föld szilárd kérgével. A mintaállvány, a 
belső mag, húzódik össze s már nem támasztja többé olyan teljesen alá a szilárd 
kéreg boltozatát. Ebben tehát nyomás keletkezik, amely merőleges irányú a 
kéreg keresztmetszetére. A kéreg keresztmetszete függőleges, a nyomás, vagy 
amint a szilárdságtanban szokták mondani : a feszültség vízszintes lesz.

Mivel a földkéreg boltozata igen vékony a boltozat sugarához képest, ez a 
feszültség rendkívül nagy lesz. Olyan nagy, hogy az alátámasztó izzó anyagnak 
csak egy kicsit kell meglazítania az alátámasztást, mindjárt baj van a szilárd 
kéregben, mindjárt összezúzik a nagy feszültség következtében, s amint ez meg
történt, a boltozat többi része rögtön reárogyik megint a belső izzó anyagra 
teljes súlyával s egy darab ideig megint helyreállott az egyensúly.

Ha olyan szilárd a kőzet, hogy nem zúzik össze az oldalnyomás hatása 
alatt, akkor felpúposodik, feltörik s előttünk áll a felgyűrt lánchegység !

Vájjon mit erezünk ennek a folyamat
nak a hatása alatt a Föld felszínén ? 
Mert kétségtelen, hogy ma is tart ez az 
átalakulás, ma is húzódik össze a Föld 
belső része s ma is meg gyúródik, tor
lódik a földkéreg az iszonyéi horizontá
lis nyomás hatása alatt.

Amikor valamely helyen a belső 
mag parányi összehúzódása miatt nőttön 
nő a feszültség, a földrengésjelző készü
lékek parányi, apró, de folvtontartó 
reszketést mutatnak. Borzasztó erő kezd 
működni a földkéregben, s ennek az 
erőnek következtében támadt, folyton 
fokozódó nyomás alatt reszket a föld
kéreg, mint a kazán a gőzfeszültség ször
nyű nyomása alatt. Ez a reszketős, az 
úgynevezett mikroszeizmikus rengés, foly
ton erősödik. Eleinte ki-kimarad, aztán 
állandó lesz s mindig erősödik. A gya
korlati életben ez nem érezhető, de bizo
nyára sietteti a vakolatnak, a szikla 
elvált kis kövének, a meglazult homok
szemeknek a lepergését. Egyszer aztán 

a feszültség túlerős lesz, a kőzet valahol enged, egy parányit gyúródik, a kéreg 
többi része pedig visszazökkenik a belső, izzó magra. Ez a földrengés, amely
nek lökését megérezni annál nagyobb kerületben, minél intenzivebb volt az.

130. ábra. Réteggyűrődés a pécsi bárányát: 
mészkőfej tőben.
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A földrengés rázkódásával a mikroszeizmikus rengések elhallgatnak, hanem 
ahelyett megerősödik a belső, izzó részre való nyomás, minek következtében 
a vulkánok a közelben intenzivebb tevékenységet tanusitanak. Nincs mindig 
vulkán az ilyen megmozdult kéregrészlet 
közelében, azért nem kell minden földrengés 
után vulkáni háborgást várnunk.

Azután csend lesz egy darab időre.
Nemsokára ismét jelentkezik a mikroszeiz
mikus rengés. Erőssége folyton nő s aztán 
ismét egy zökkenés, és a hegy megint maga
sodott egy parányit, a síkság vagy a tenger
fenék pedig megint sűlyedt be egy keveset.

Ilyenformán tudjuk ma elképzelni az 
eddigi tapasztalatok alapján azt a lassú, de 
folyton működő hatást, amely a Föld lánc
hegységeit emelte fel a kontinentális talap
zatokra.

A gyűrődések részletes formái igen vál
tozatosak s mindig komplikálva vannak töré
sekkel és vetődésekkel. Ezekről kénytelenek 
vagyunk némi részletességgel szólni, hogy 
aztán megértsük egymást a későbbi fon
tos mondandókban. Tulajdonképpen csak a 
tudományos nyelvet tandíjuk itt meg, meg 
néhány törvényt ismerünk fel, amelyek nélkül lehetetlen a továbbiakat érteni.

Merev, rideg kőzet természetesen meg nem hajlik rendes körülmények 
között, hanem eltörik, ha hajlítani akarjuk. Valóban, azok a rétegek, amelyek 
a Föld felszínének közelében gyűrődtek össze, ott, ahol nem hatott rájuk semmi 
nagy vertikális nyomás, sem magas hőmérséklet, azok meghajlásuk előtt temér
dek apró darabra törnek. Az egyes darabok nem görbültek meg, hanem a 
darabok a görbület alakjában helyezkedtek el. (139. ábra.)

Egészen más azonban a sorsa az olyan kőzeteknek, amelyek nagy mély
ségben, nagy nyomás alatt s forró vízzel teljesen áthatva kezdenek görbülni. 
Ha a kőzet eredetileg olyan szemecskékből van összetéve, amelyeknek egy
máshoz való cementeződése lazább mint amilyen szilárdak az egyes szemecskék, 
akkor görbülés közben persze az egj ês szemek megint elválnak egymástól, más 
helyzetbe kerülnek, de ismét összecementeződnek. Az ilyen köveken látni lehet, 
hogy hatalmasan össze vannak gyűrődve, egész részletesen, úgy hogy egy 
tenyérnyi darabon is látni lehet a gyűrődést. Igen gyakori azért az ilyen gyűrött 
darabokon is a törés, de vannak erősen összegyűrt részek, amelyeken semmi
féle törést sem veszünk észre, mintha a követ úgy összegyűrték volna, mint 
mi a szőnyeget össze tudjuk gyűrni.

Azért az ilyen töretlen gyűrődés igen gyakori a homokköveken, amelyek 
csakugyan apró szemcsékből, homokszemekből vannak összecementeződve. 
Még aprólékosabb és sűrűbb gyűrődést lehet látni azonban a palákon és még

140. ábra. Gyúródott pala, két kis 
vetődéssel (Heim után).



141. ábra. 
K

inyújtott és több helyen szétszakított Belem
nites. A sötét részek a Belem

nites darabjai, köztük a világosabb helyek m
ész

pátból vannak. A kőzet alapanyaga pala. 
(H

eim
 után.)
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sok mindenféle kövön. (140. ábra.) A legfinomabb nagyítás alatt sem veszünk 
észre semmiféle repedést vagy pattanást a kövön, olyan ép az, mint a töretlen 

porcellán. S mégis úgy össze van gyűrve, mint a rongy. 
Ennek magyarázatául néhány kísérlet szolgálhat. Igen erős, 
néhány ezer atmoszféra nyomás alatt a követ meg lehet 
hajlítani, anélkül, hogy eltörnék. Valószínű, sőt úgy kell 
lennie, hogy a rengeteg nyomás alatt csak mikroszkopikus 
parányiságéi repedések támadnak a kőben, amelyek mentén 
kis elcsúszás következik be, aztán megint összeforr a kő. 
Nem szabad felejtenünk azt az igen magas hőmérsékletű, 
2—3000°-os vizet sem, amely ez alatt a nagy nyomás alatt 
át meg átjárja a kőzeteket s valószínűleg nagyban hozzá
járul, hogy azok majdnem úgy viselkednek, mintha plasz
tikusok volnának.

A durva kavicsokból összerótt, úgynevezett konglo- 
merátot az ilyen nagy nyomás sajátságosán alakítja át. 
Az egyes kavicsszemek meggörbülnek, sőt ellapulnak és 
kinyúlnak, mintha valami plasztikus anyagból volnának. 
A kövületek, amelyek ilyen gyúródott kőzetbe vannak bele
ágyazva, szintén szenvedtek a nagy nyomás alatt : össze
lapultak, meggörbültek.

Látni olyanokat is, 
nyújtva, anélkül, hogy s 
észre. (141. ábra.)

Látni azonban olyan igen régi, az archaikus korból 
származó kőzeteket, mint amilyen pl. a gneisz-gránit szo
kott lenni, amelyen aztán már csakugyan olyan erős nyú
lást, gyűrést-gyavarást látunk, hogy lehetetlen megnyugod
nunk benne, hogy ez teljesen meg volt merevedve, amikor 
ezeket a gyűrődéseket kapta. Aki látta Finnország ural
kodó kőzetét, a tésztaszerűen összegyűrt gneisz-gránitot, 
az sohasem fog ebbe belenyugodni. (142. ábra.) Valószínű, 
hogy ez a kőzet már egészen közel volt a megolvadáshoz, 
amikor így összegyűrődött. Ha egészen meg lett volna 
olvadva, azt felismernők rajta, mert egészen más volna 
akkor a belső szervezete. Nem volt tehát egészen meg
olvadva. De el kell fogadnunk, hogy a teljesen megolvadt 
kőzetek felett következik egy vastag réteg, amely már 
annyira meleg, hogy félig olvadt állapotú s minden esetre 
az is feljön a felszínre, épen mint a legerősebb gyűrődések, 
mint a legrégibb feltörés anyaga.

így látjuk a köveken is az oldalnyomás rettentő erejét. 
Gondolhatjuk, hogy olyan nyomásnak, amely így össze tudja 
gyűrni a köveket, nem lehet nehéz a földkéregben hegye
ket emelni.

amelyek egészen ki vannak 
kőzeten repedéseket vennénk

' a
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Ezeken az úgynevezett gyúródott hegyeken aztán nagyban láthatjuk 
ugyanazt a gyűrődést, amit a köveken részletekben láttunk.

Hatalmas boltozatok után válvuszerű, homorú ránc, majd megint boltozat 
következik, amely után talán elsimul a ráncvetés, vagy egy hatalmas törés 
következik, amelynek mentén feltornyosul a kőzet minden rétege, hogy aztán 
végleg vízszintes helyzet következzék utána. (143. ábra.) A gyúródott rétegeknek 
azt a részét, amely boltozat alakjában domborodik fel, antiklinálisnak (a), a 
vályú alakú mélyedést szinklinálisnak (b) nevezzük. Az olyan helyet, ahol a 
rétegek eltörtek (cd), tör esnek vagy vetődésnek mondjuk.

Ne képzeljük persze, hogy a régen felgyűrt antiklinálisok ma is egész 
épségben megvannak. Sok rész hiányzik azokból rendesen ; már gyűrődés közben 
kopott, pusztúlt az, 
ami a legmagasabbra 
emelkedett belőle, s 
ma már csak a réte
gek összetartozandó- 
ságáról ismerhetjük 
fel, hogy antikliná- 
lis vagy szinklinális 
volt-e azon a helyen.

Sokszor egészen 
elferdülnek, egymásra 
tolódnak az össze
gyűrt rétegek s meg
történik, hogy az idő
sebb réteg van felül 
és alája gyűrődve va
lami sokkal fiatalabb 
réteg. Ilyenkor na
gyon nehéz kiismerni 
a Föld felszínén lát
ható rétegek alapján 
a heg}7 belsejében való
rétegfekvést. Némely geológus minden ilyenféle alakulást gyűrődésnek tart, 
más geológusok a vetődésekkel igyekeznek az efféléket megmagyarázni. Akár
melyik igaz, az bizonyos, hogy ilyen helyeken óriási vízszintes erőknek kellett 
működni, amelyek egyik réteget fel tudták tolni a másik fölé.

Vannak olyan lánchegységek, amelyekben a gyűrődés a túlnyomó, bár 
mindig van igen sok vetődés, amelyek részben a hegység hosszanti irányában 
haladnak, részben arra keresztben. De aztán vannak olyan lánchegységek, 
amelyekben a gyűrődés kevésbé fontos szerepet játszik mint a törés, de azért 
a lánchegységeknek a karakterisztikuma, a gyűrődés nem hiányzik teljesen 
sohasem, mert hisz csak akkor lánchegység, ha horizontális erők hatása alatt 
keletkezett, már pedig akkor a gyűrődés kisebb vagy nagyobb mértékben, de 
okvetetlenül fellelhető.

142. ábra. Gyűrődések a finnnországi gneisz-gránitban.
Ez a fénykép Helsingfors közelében készült egy nagy, csupasz 
szikla vízszintes lapjáról. Körülbelül 50-szer kisebb mint a valóság. 

(Szerző fényképfelvétele.)
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Mindezekhez járul 
aztán még rendesen az a 
tünemény is, hogy a gyű
rődések és különösen a

143. ábra. Gyűrődés és törés, a antiklinális, b szinkliuális, 
cd vetődés.

törések kíséretében vul
kánosság is jelentkezik s 
az össze-vissza marcan
golt, tört, zúzott és gyűrt
rétegek közé még odafészkelődik a vulkánok lávája és megkeményedett hamuja 
is. Ilyenkor aztán teljes a zűrzavar, még a legbehatóbb kutatások sem tudnak 
mindig tájékozást nyújtani a kőzetrétegek fekvéséről. De kisérjük figye

lemmel egy lánchegység

144. ábra. Hegység keletkezése. A  Az első ránc vetés. B  A ránc
vetés lejtőire rétegek telepednek, az antiklinális abráziót szenved. 
C  A gyűrődés megújul. D  A gyűrődés tovább folyik, de vető
dések is keletkeznek. E  A diszkordans rétegek gyűrődése és 
vetődése bonyolulttá válik, s még újabb rétegek települnek 

a régieken keresztül (trnnszgresszió).

keletkezésének egész tör
ténetét.

Tegyük fel, hogy a 
Föld felszínén már van 
üledékes réteg, míg lenn 
a mélyben fokozatos át
menet van az egészen 
olvadt anyagig. (144.
ábra.) A mellékelt ké
pen néhány fázisát ki
ragadva óhajtjuk bemu
tatni a hegység kelet
kezését. A kép persze 
a fantázia szüleménye, 
de talán alkalmas arra, 
hogy gyorsan megért
sünk sok olyan dol
got, amit csak hosszas 
magyarázgatásokkal le
hetne megértetni. Per
sze nem is teljes a kép, 
nagyon egyszerű volna, 
ha így keletkeznék.

Az első képen (A) 
megtörtént az első gyű
rődés. Az üledékes ré
teg eltörött, a félig meg
keményedett őskőzet ki
bukkant a napvilágra. 
Az olvadt anyag szintje 
is persze emelkedett. 
Az egész lánc nem na
gyon látszik ki a ten-
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gei'ből. A B képen a, tenger abráziója lehordta a kiálló hegyet, a lehordott tör
melékből új üledékes rétegeket épített fel, amelyek persze tele vannak az akkori 
tenger állatvilágának a maradványaival. A hegység belsejében ezalatt nevezetes 
dolog történt! A kidomborodott rész áthült némileg, a félig lágy kőzet egy része 
megkeményedett s az olvadt anyag egy része plasztikus állapotúvá lett. Ezért 
aztán most a hegység keményebb, szilárdabb kezd lenni mint a környező föld
kéreg, de még csak kezd. A G képen azt látjuk, hogy a gyűrődés még egyet 
emelt, felsajtolta a kemény magot, sőt még hozzá gyűrt egy részt, a tengerben 
pedig a törmelékből vastag rétegek keletkeztek. Meg is repedt a kéreg bal
oldalt s vulkáni kitörés jelentkezett a parton. A D képen már csinos össze
visszaságot látunk. Még egy gyűrődés keletkezett balról, amely magával ragadta 
a vulkánt is, annak kitört anyagát is belegyömöszölte a rétegek közé. A másik 
oldalon két hatalmas törés mentén feltorlódott a hegység magjára az üledékes 
rétegek sora, az egyik törésen a tenger partján megint vulkánok tornyosulnak. 
A hegység magja már egészen áthűlt, az már nem mozdul, nagyon kemény, 
szilárd, vastag kéregdarab. Az ilyent masszívnak, nevezzük. Minden régi hegv-

145. ábra. Eurázia hegyrendszerének vázlatos szelvénye. I. Tenger a besűlyedt rész felett. 
I I .  Vulkáni-zóna. I I I .  Kristályos magok. I V .  Pala-zóna. V. Mészkő-zóna. VI.  Homokkő vagy 

flis-zóna. V I I .  A  ráncolódás menetelesen elsimul.

ség masszívvá lesz az újabb gyűrődésekre nézve. Az E képen a baloldali 
gyűrődés egészen rátorlódott a masszívra, a jobboldalon még jobban feltor- 
laszolódott az imént letört darab. Mintha jégtáblák tolódnának ki egymás 
hegyére, hátára, az alsó tolja a felsőt még feljebb, míg egészen el nem fordul 
alatta s szinte hanyatt dől.

Ezen a képen látjuk, hogy az első üledékes réteg még egészen párhuza
mosan halad a kép jobboldalán a második rétegcsoport rétegeivel. Az ilyen 
rétegeket konkordans rétegeknek nevezzük s biztosan tudjuk róluk, hogy amikor 
a felsők lerakodtak, akkor az alsók egészen vízszintes helyzetben voltak. Akár
hogy fordul is már most a kéregdarab, a konkordancia ezek közt a rétegek közt 
állandóan megmarad. Már a 2. és 3. korszakbeli rétegek nem mennek párhuza
mosan, bár törés nincs köztük. Amikor a 3. csoportbeli rétegek lerakodtak, 
akkor a 2. csoportbeliek már nem voltak vízszintes helyzetben, azért nem is 
lehetnek párhuzamosak, mert a rétegek mindig vízszintesen rakódnak le 
(csekély kivétellel). Az ilyen rétegeket diskordans rétegeknek nevezzük s mindig 
tudjuk róluk, hogy a régibbek már ki voltak mozdítva nyugalmi helyzetükből, 
amikor a fiatalabbak reájuk rakódtak.

A kép bal oldalán a mindenféleképpen összegyűrt, lekopott, átfordult réte
gek fölött aztán vízszintes rétegek vannak, mintha valami tengernek az üledéke
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egészen ellepte volna az egész szceneriát. Az ilyen települést transgressió-nak 
nevezzük, s ha aztán még ez is belebonyolódik a rétegmozgásba, akkor majd
nem kibogozhatatlan az eredeti szerkezete.

Ilyen módon keletkezik minden lánchegység — körülbelül, több-kevesebb 
változatossággal. Annyiból különösen idealizált ez, mert amit itt elmondtunk, 
az körülbelül egy szimmetrikus hegységnek a története. A lánchegységek azon
ban rendesen asszimetrikusak, van külső és belső oldaluk.

Az Európán és Ázsián végig húzódó lánchegységek szerkezete ugyanis 
rendesen a következő. (145. ábra.) Valami nagy, nehezen gyűrődő, rideg kéreg
darabnak a peremén ívesen torlódik fel a földkéreg, mint amikor a zajló folyóban 
valami erősebb és szilárdabb jégtábla körül feltorlódnak az apróbb, töredékes, 
zuzadékos táblák. Csakugyan, ha megfigyeljük, minden nagyobb darab úszó 
jégnek a pereméhez kis jégtorlasz szokott hozzáfagyva lenni!

Ez a nyugalomban levő, nehezen mozduló kéregdarab érintetlenül áll a 
rettentő nyomakodás, torlódás közepette s csak azt érzi meg, amikor egy-egy 
nagyobb feszültség valami gyűrődéssel véget ért. Mint a lerogyó boltozat szerte
hulló kövei, úgy ennek a nehezen gyűrhető táblának a darabjai is össze-vissza 
törve hullanak vissza, amíg megint teljes súlyukkal nehezednek a belső, csepp
folyós, izzó magra. Ennek a folyton sűlyedező, töredező táblának a felszínét 
rendesen ellepi a tenger valamelyik időszakban, s akkor a peremén, a gyű
rődés belső oldalán mindjárt megjelenik a vulkánosság. Amint a tenger elhú
zódott, a vulkánosság megint kialszik, csak a vulkánok maradnak meg a haj
dani dicsőség emlékére. Ez az oka annak, hogy az Európán és Ázsián áthúzódó 
lánchegységek, amelyeket Suess egyetlen gyűjtőnéven Euráziának nevezett, 
a belső oldalukon rendesen vulkánokkal vannak szegélyezve.

Ezen a vulkánsoron kívül találjuk a legrégibb, archaikus, a felsimerhetet- 
lenségig átváltozott kőzeteknek a masszívumait, vagy összefüggő csík gyanánt, 
vagy pedig szerte szakadozva keresztirányú vetődésekkel. Ilyenkor, mint soro
zatok, jól kijelölhetők s rendesen a lánchegységnek legmagasabb, legtömegesebb 
részei, de nem mindig. Néha már nagyon kopottak, nagyon elnyűtte őket az 
idő s akkor tompa, lapos, nem nagyon érdekes hegységek, amelyekben a kőzet 
és a lej tő viszony ok egyhangúsága miatt nem igen tűnnek fel festőies részletek.

Ezekre a masszívumokra, vagy amint néha nevezik, kristályos magokra 
telepednek reá kívülről a legrégibb üledékes kőzetek, rendesen mindenféle palák, 
amelyek erősen össze vannak gyűrve s fokozatosan mennek át a felismerhetet- 
lenül elváltozott, átkristályosodott magokból az igazi palák összegyömöszölt 
vonulataiba.

Ezen kívül jön a hegység legszebb, legelevenebb, sokszor a legmagasabb 
része, t. i. a mészkőzóna. Főleg mészkövekből, tehát igazi tengeri rétegekből 
állanak ezek a pompás, festőies hegyláncok, amelyek ugyan erősen össze vannak 
gyűrve, de a következő, legkülső zóna gyűrődésekor ezt a zónát rendesen sok 
törés és vetődés zavarta meg. Azért éppen ez a legváltozatosabb, legfestőiesebb 
része szokott lenni a hegyláncnak. Hatalmas táblákba felemelve, vagy éles 
gerincekbe összetorlasztva, néha szanaszét dobálva találjuk a mészkőrétegeket 
márga, dolomit, homokkő, konglomerát, pala és vulkáni eredetű hamuréte-
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gekkel vegyesen, de ezek között mindig legszebbek a mészkő és dolomit 
részletek *

A hegységnek ebben a részében fordulnak elő a legfestőibb szurdok
völgyek, a legmerészebb csúcsok, a legmeredekebb sziklafalak, a legszebb víz
esések, barlangok, dolinák stb. A turistáknak is ezen a részen szokott legtöbb 
alkalom kínálkozni, hogy kitörjék a nyakukat, azért például az Alpokban a 
mészkőzónákon hemzseg nyáron a sok turista.

Az érdekes mészkőzóna után a legkülső rendesen a homokkőzóna, amely 
már szép lankáson elsimuló ráncokkal szokott lealacsonyodni a szomszédos

146. ábra. A Wetterhorn és Grindelwald. Tájkép a kristályos kőzetek vidékéről.
(A hegyek elülső meredek fala még mészkőből van.)

síkság felé. Ennek a legkülső zónának a ráncai szoktak a legépebbek lenni, 
azért itt a szinklinálisokat és antiklinálisokat könnyű kijelölni, nem úgy mint 
a mészkőzónában. . .

* A mészkőről tudnunk kell, hogy az tiszta kalciumkarbonát, vagyis szénsavas mész 
szokott lenni. A mésznek előfordulnak más vegyületei is a természetben, így például a gipsz, 
ami nem más, mint kénsavas mész, kalciumszulfát. Ha a kőzetben a kalciumkarbonáton 
kívül, mint elegyrész, sok a magnéziumkarbonát is, akkor az ilyen követ dolomitnak nevezzük. 
A mészkőben sokszor agyag is van. Az agyagos mészkőnek a neve márga. A pala levelesen 
elváló, finomszemű kőzet, amely főleg agyagból áll, persze kővé tömörülve. De van márga- 
pala, tufapala, kvarcitpala, csillámpala stb., amelyeknek az elnevezésében nem értenek 
egyet a petrografusok, mert a pala szó nem csak a kőzet lemezességét fejezi ki, hanem más 
értelemben az archaikus, de réteges kőzeteket is így szokták nevezni, ha nagyon átváltoztak.

17A Világegyetem.
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A liomokkőzóna, vagy ahogy a tektonikusok nevezik, fliss-zóna nem 
szokott tisztán homokkőből állani, bár ez a feltétlenül uralkodó kőzet benne. 
De találunk konglomerátot, márgát, tufát stb. a homokkőrétegek között. Mind-

147. ábra. Tájkép a homokkő-zónából. A Kárpátok homokkő láncának egyik sziklája- 
Galíciában. (Lozinsky W. fényképfelvétele.)

azonáltal a homokkő túlnyomósága már magában mutatja, hogy ez az egész parti 
képződmény, tehát már a tenger innen visszavonulóban volt, amikor ezek a 
homokkőzetek lerakodtak. Tudvalevő ugyanis, hogy homok csakis a tengerek 
partján rakódik le, mig a mélyebb tengerek lerakodásai legfőképpen agyagból 
vagy meszes agyagból (márgából) vannak.

A homokkőzóna tájképei nem olyan változatosak mint a mészkőzónáé. 
A homokkövet nem faragja ki a víz olyan fantasztikus formákban mint a 
mészkövet, a lejtők lankásabbak, a gerincek egyhangúak s rendesen sűrű erdő 
borítja az egészet.

A zónák tájképeinek illusztrálására nehány képet iktattunk ide, amelyek 
ugyan különféle hegységekből valók, de azért jól megadják az általános típust.

A Magyarországot kerítő Kárpátok lánca igazán típusos példája az Eurázia 
hegységeinek. Zónái a következők :

1. Vulkáni zóna. Selmeci hegység, Osztrovszki, Börzsönyi hegység, Cserhát, 
Karancs, Mátra, a Bükk déli lejtője, Tokaj-eperjesi hegység, aztán a Vihorlát- 
Gutin hegysor, majd a Görgényi havasok és a Hargitta.

2. Kristályos zóna. Ez három övből áll. A legbelső övét a Vepor hatalmas 
területű tömege teszi. A középső öv a Zobor heggyel kezdődik, a Tribecsen,
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Ptácsnikon, Zsgyáron keresztül az Alacsony Tátrában éri el legmagasabb részét. 
A harmadik öv a Kis-Kárpátokkal kezdődik, az Inovecen, Mala-Magurán, 
Veterna-liolán, Kriván-Fátrán keresztül a Magas Tátrában éri el legpompásabb 
kifejlődését. Ez a harmadik öv az, amely úgy látszik a Branyiszko hegységben 
folytatódva, az Északkeleti Kárpátokban eltűnik s csak a Tisza felső völgyében 
bukkanik újra elő, hogy mindenütt erősen lekopva, egészen az Alcsiki medencéig 
üldözhető legyen.

Erre a bonyolult, csupa töredékekből álló kristályos vonulatra követ
kezik aztán a mészkőzóna. De hogyan ! Csupa apró dirib-darab sorakozik itt 
egymásután, mintha valaki kipontozta volna mészkövekkel, hogy hol kellene 
lennie ennek a zónának. A dévényi sziklánál kezdődik ez a vonulat, a Fehér- 
hegységben nagy területre kiszélesedik, de aztán ezen túl csupán szirtekből áll, 
amelyek szakadatlan sorban húzódnak egészen majdnem Eperjesig. Innentől 
kezdve csak egy-két szirt bukkanik elő egész Erdély határáig, ahonnan kezdve 
megint sűrűbben következnek. Ez a zóna akármilyen töredezett, pusztult is, 
mégis csak ez a legszebb tájképeknek a hazája, vagy ki ne bámulná meg pl. 
Árva várát (148. ábra), amely szintén mészkőszirten épült. Köröskörül minden

a 4. zónához tartozó homokkőből van, csak épen ez a vakmerő sziklafok van 
mészkőből, mint utolsó maradványa annak a hajdan hatalmas mészkőláncnak, 
amely itt keresztülhúzódott.

i

17*
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Legkívül jő végre a Kárpátok homokkőzónája, amely talán egyetlen
egy hegységben sincs olyan szabályosan és széles csík alakjában kifejlődve, 
mint itt. A Morva medencétől egészen Magyarország délkeleti sarkáig húzódik, 
számos párhuzamos láncból áll, de magassága sehol sem valami rendkívül 
feltűnő.

Ehhez hasonlóak a többi euráziai láncok is. Egyiknek szélesebb ez, másik
nak amaz a zónája, némelyeknek hiányzik egy vagy kettő, sőt esetleg darabon- 
kint csak az egyik zóna lelhető fel.

Az ilyen típusú lánchegységgel körülkerített, rendesen sűlyedcző tábla, 
vagy régi, merev kéregdarab szintén nem szokott egészen sík lenni, hanem 
mindenféle hegyek, völgyek vannak rajta, esetleg egy részét, vagy az egészet 
elönti a tenger.

Így az a sűlyedező terület, amelyet az Apenninek vesznek körül, egészen 
Sicilia legnyugatibb pontjáig, teljesen megfelel Magyarország medencéinek, 
amelyet a Kárpátok lánca övez. Mivel azonban az Apenninek belső oldalának 
magját elönti a tenger, t. i. a Tirreno tenger, azért ennek a hegyláncnak a belső 
oldalán ma is működik a vulkánosság. Vannak ugyan kialudt vulkánok is (például 
Monte Albano), de ott a Vesuvio, meg az Etna, amelyek ugyancsak intenzív 
tevékenységet fejtenek ki.

Az egész körülölelt masszívum azonban nem egyetlen medence, mert 
hegyek is tartoznak hozzá. Ezek még Sardiniában és Korzikában felemelkednek 
a tenger színe fölé is.

Ilyenforma, de tarkább lehetett a mi hazánk képe is az úgynevezett 
mediterrán korban, amikor a Kárpátok belső oldalán nagy tevékenységet fej
tettek ki a vulkánok. A magyar medencéket elöntötte a tenger, de tenger volt 
a Kárpátokon kívül is. Valószínűleg mint Itália, olyan hosszú félsziget lehetett 
a Kárpátok gyűrűje is, de szigetek emelkedtek ki a tengerből, sokkal kompli
káltabban, mint a Tirreno tengerből.

Ezt a két hegységet, a Kárpátokat és az Apennineket valóban mintájául, 
mintegy típusául tekinthetjük az euráziai hegyláncoknak. Az Alpok már sokkal 
komplikáltabbak, de az alapelv, amely szerint felépültek, ugyanaz marad. 
Az Alpoknak a belső oldala a Po síkságára tekint, külső oldala részben Francia-, 
részben Németország felé, de vigy a belső, mint a külső oldal közelről sem olyan 
egyszerű, mint a Kárpátokban, vagy az Apenninekben. A külső oldalon a 
mészöv hatalmas arányokban fejlődött ki, míg a homokkőzóna egészen alá
rendelt. Emlékezünk, hogy a Kárpátokban épen fordítva van a dolog.

A Pyreneus.ok lánca megint elüt az előbbiektől, amennyiben úgy látszik, 
igen egyszerű, szimmetrikus felépítésű hegység, talán nagyon kevés is benne 
a gyűrődés. Nagyon emlékeztet típusainkra a Kaukázus, amelynek délen van 
a meredek, belső oldala, míg külső lejtője észak felé fokozatosan simúl cl.

Ázsiában aztán hatalmas kifejlődésben találunk reá ismerőseinkre. Ott, 
azok közt a hegyóriások közt a mi kis Kárpátjaink egész rendszere elvesz
nék, talán a nevét sem tudnék. Tibetben és a Hátsó-Indiai hegyláncok között 
sokkal hatalmasabb láncok vannak, amelyekről még úgyszólván semmit sem 
tudunk.
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Ezek a hegyláncóriások is ugyanazt teszik nagyban és kicsinyben is, amit 
a mi európai tipusainkon látunk. Szétágaznak, medencéket, mozdulatlan kéreg
darabokat ölelnek körül, aztán megint egybeforrnak, hogy újra körülöleljenek 
egy-egy magot.

A hegyláncoknak ilyen szétöblösödései között keletkező medencéket aztán 
Belső-Ázsia pusztai kiimája alatt majdnem színig kitölti a szárazföldi eredetű 
törmelék, alig látszik ki a törmelékből a hegyek gerince.

A 149. ábrán az Európán és Ázsián keresztülvonuló, Eurázia hegyrend
szer láncait húztam meg, természetesen csak vázlatosan. Nem tartozik most 
célunkhoz, hogy ezt a hegyrendszert részletesen ismertessük. Arra majd lesz

149. ábra. Eurázia hegyrendszerének vezérvonalai.

alkalom egy másik könyvben. Most csak a láncok folytonos kapcsolódását, 
egyesülését és szétbomlását akarom mutatni ezzel a térképpel. A kihúzott 
vonalak mind hegyláncok. Ezeken kívül egyéb lánchegység az egész Euráziában 
nincs. Afrikában egyedül az i^tlasz igazi lánchegység, több nincs. A többi 
hegység vagy széles földhát, vagy vulkáni eredetű. Egyesegyedül Dél-Afrika 
legdélibb csúcsán találunk még olyan rétegzavarodásokat, amelyek valami kez
detleges lánchegységre emlékeztetnek.

A 149. ábrában Kelet-Ázsia partvidékeinek mentén pontozva látunk 
kijelölve nehány hegy vonulatot. Ezek a hegységek nem tartoznak Euráziához, 
hanem a Föld második nagy hegyrendszeréhez, az úgynevezett Pacifikus hegy
rendszerhez, amely óriási gyűrű alakjában veszi körül a Csendes óceánt.

Ennek a rengeteg lánchegységnek az a legfőbb jellemvonása az euráziaival 
szemben, hogy ennek legfontosabb orografiai, hegyrajzi alakulásait nem a gyűrő
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elések, hanem a vetődések hozzák létre. S éppen mert a vetődések a legjellem
zőbbek benne, azért nagyobb rajta a vulkáni tevékenység is mint az Eurázia 
láncai közt. Mindenesetre hozzájárul a vulkánosság nagymérvű kifejlődéséhez 
az a tény is, hogy ennek a bonyolult hegyrendszernek a lábánál mindenütt 
ott a Csendes óceán óriási medencéje.

Eszerint a Földön levő összes lánchegységeket két nagy csoportba lehetne 
beosztani. Egyik az Euráziai, a másik a Pacifikus hegyszisztéma. Ez az utóbbi 
majdnem teljes kör gyanánt övezi a földkéreg legnagyobb merev darabját, 
a másik pedig ennek egyik ívétől a másikig fut, mert nagyon valószín ű, hogy 
a nyugat-indiai szigetvilágon a hegyek az Eurázia szisztémájába sorolandók bele.

Voltak hajdan a Földön más lánchegységek is, de ezek már régen meg
szűntek tovább gyúródni. Azóta kopnak, pusztulnak, s főleg temérdek vetődés, 
törés, zúzás egészen kiforgatta hajdani alakjukból. Hatalmas lánchegység volt 
például az úgynevezett Variscusi hegyrendszer, amely Franciaország déli részétől 
északnak indulva, hatalmas ívvel kerülte meg a mai Alpok rendszerét s a kis 
Lysa-Gorában végződött Lengyelország határán. Ez a lánc magában foglalta 
a mai francia Centrális platót, a Német középhegységet (Vosges, Schwarzwald, 
Rajnai palahegység, Thüringerwald stb.), aztán a Harzot, a Fichtel-hegységet, 
a szász Ercliegységet, a Szudetákat és a Lysa-Gorát. Ma már egészen szét
pusztult. Temérdek törésvonal szabdalta össze, a hajdan égbe nyulakodó csú
csok lekoptak, lepusztultak s ma seholsem emelkedik 1600 méternél maga
sabbra. Igazi középhegység ez, amelynek egyes csoportjain, szertezüllött darab
jain csak egy olyan lángelme ismerhette fel a hajdani lánchegységet, mint 
amilyen Suess, a hegyekről szóló ismereteinknek valóságos Newtonja.

Van ilyen hegyrom hazánkban is elég. Ott van a Bakony és Vértes, ott 
a budai hegység, a kelet-magyarországi középhegység : a Bihar, Gyalui havasok 
és Erdélyi érchegység csoportja, amelyekben még fel lehet ismerni gyűrődéseket 
is, sőt az Érchegységben még egészen fiatal korú gyűrődések is szerepet játszanak. 
De ezek nem tartoznak az igazi hegyláncokhoz, hanem valódi röghegységek, 
amelyeknek legfőbb orografiai formái vetődések útján jöttek létre.

Az ilyen hegy romok vagy rögös hegységek egészen más szerkezetűek szok
tak lenni mint a lánchegységek. A lánchegységekben a rétegek, akármennyire 
fel vannak is torlasztva, bizonyos irányok szerint feküsznek, mutatva, hogy 
az erő, amely őket fcltorlaszolta, merőleges a hegylánc irányára. Az ilyen 
rögös hegységekben azonban a rétegek mindenféle irányban meredeznek, össze
vissza billent a földkéreg minden darabja, mintha eltörött üvegtáblával volna 
dolgunk.

Képzeljünk csak el lmrcolkodás közben egy képet, amelynek üvegje is 
van. A képet letettük feledékenységből valami matrácra, aztán a hurcolkodó 
napszámosok eg}űke még egy matrácot dobott a képre. Nem látja senki sem, 
hogy a matrác alatt kép van. Jön a család büszkesége, a kis úrfi és reáhenteredik 
a matrácra. Természetesen azonnal benyomja a kép üvegjét s az ezer darabra 
törik össze. Az egyik darab így, a másik amúgy fekszik. Vannak az üveg
darabok között otyanok, amelyek egészen függőlegesen állanak s vannak olya
nok, amelyek megtartották eredeti, vízszintes helyzetüket. A kép rámájában
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azonban fennmaradt függve nehány darab, amely megtartotta eredeti víz
szintes irányát.

Ilyenek a lánchegységek ívének belsejében lezökkent, besűlyedt darabok is. 
Vannak közöttük egészen kimozdult táblarészek is, amelyek majdnem függő
legesen állanak, de vannak olyan darabok, amelyek majdnem vízszintesek. 
A törések vagy vetődések iránya igen különféle, de határozott irányokat, vető- 
dési rendszereket fel lehet ismerni közöttük.

Az ilyen hegységet nevezzük rögös vagy röghegységnek, s ezeket nem 
szabad a lánchegységek közé sorozni.

Szokás néha például a Bakonyt és Vértest úgy tekinteni, mint az Alpoknak 
valami nyúlványát, sőt volt eset reá, hogy a Bakony, Vértes, Buda-pilisi 
hegység, Karancs, Mátra, Bükk-vonulatot, amely olyan merev vonalban 
határolódik a magyar Alföld felé, »Ös-Mátra« néven foglalták össze. Ez az 
elnevezés és annak használata az említett hegyekre nézve valóságos elhanya
golása minden tudásunknak. A Bakony, Vértes és Budai hegység igazi típusa

h

h horszt vagy sasbérc ; a vetődések folytán keletkezett árkok; sz. r. szárazföldi rétegek.

a röghegységnek, amelyekben a vízszintes rétegek össze-vissza vannak zúzva, 
törve, hogy minden egyes törést kitalálni valóságos mesterség.

A Cserhát, Karancs, Mátra vonulatáról pedig tudjuk, hogy azok a Kár
pátok belső vulkáni zónájának részei s így messze vannak az előbbiektől, velük 
sehogyan sem lehet őket egy kalap alá vonni.

A vetődésekkel tarkázott rögös hegységnek a mintáját a 150. ábra állítja 
elénk. Csupa egyenes vonalú, görbületien rétegekből áll, amelyek össze-vissza 
vannak törve. A különbözőképen elvetődött darabokban a rétegek össze-vissza 
dőlnek, majd erre, majd amarra, bár rendesen fel lehet ismerni nehány ural
kodó irányt.

A vetődések közt kiemelkedő részt horszt vagy sasbérc néven nevezzük. 
Az utóbbi elnevezés Lóczytól származik. A 150. ábrán h betűvel jelöltünk egy 
ilyen sasbércet, amelynek hajdan vele összetartozó rétegdarabjai ma már mélyen 
le vannak sűlyedve, vagy talán ez a rész kiemelkedett, mert a törés-zúzás közben 
sohasem tudhatja az ember, hogy egyes részek nem tolódnak-e fel a táblának 
szintje fölé.

Sokszor két párhuzamos vetődés közt hosszú árok sűlyedt be. Az ilyen 
jelenséget árkos vetődésnek nevezzük s nagy jelentősége van némely vidéken, 
így például a Bújna völgye Baseltól M. m. Frankfurtig ilyen árkos vetődés, 
amely kettéválasztotta a Vosges és a Schwarzwald tökéletesen egy ere
detű tömegeit.
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Vannak ilyen árkos vetődések hazánkban is. Ilyen például a Vörösvári 
völgy, amely teljesen keresztültör a rögös hegységen Dunától Dunáig. Kez
dődik valahol Aquincum táján s végződik Esztergom vidékén.

Még nagyobbszerű árkos vetődések szabdalják össze Kelet-Afrikát. Ilyen 
árkos vetődés a Vörös tenger, a Rudolf-tó, a Tanganyika, a Nyassa-tó meden
céje s még számos más ilyen hatalmas vetődés, amelynek mentén óriási vulkáni 
tevékenység működött, sőt még ma is találjuk annak nyomait, bár a tenger 
messze eltávozott erről a vidékről.

így épülnek és pusztulnak el a Földkéreg mozgásainak következtében 
a hegyek s mindig máshol és máshol találja fel a gyűrődés a leggyengébb helyet 
a Föld felszínén, amelynek mentén az óriási vízszintes irányú erők, az össze
húzódás következtében keletkezett feszültségek kiegyenlítődhetnek, s amelyek
nek következtében törve, zúzva, cserepekké széttördelve, mégis visszarogy- 
hatik a földkéreg a teljes nyugalmi helyzetébe.

A hegységek tehát éppen nem véletlen dolgok, hanem az öszehúzódás 
következtében keletkező feszültségek kiegyenlítődésének a helyei.

III. FEJEZET.

A VULKÁNOSSÁG.

Az előbbiekhez képest sokkal lényegtelenebb, sokkal jelentéktelenebb 
tünemény a vulkánosság, amely valóban csak egészen mellékes, alárendelt jelen
tőségű a Eöld felszínének hegy képződései között.

Vannak ugyan hegyláncok, amelyekben a vulkánosság is époly fontos, 
mint a gyűrődés és vetődés, t. i. a vulkánokból kihányt anyag ugyanannyi 
tömeggel járult hozzá az egész hegy tömegéhez, mint az előbbi, úgynevezett 
tektonikus folyamatok, de ha meggondoljuk, hogy a vulkanizmus csakis ott 
fejlődhetik ki, ahol a földkéreg hegyképző mozgásban van, akkor tudjuk, hogy 
még az ilyen helyeken is csak másodlagos tünemény.

A vulkánosság létrejöttéhez vagy működéséhez úgy látszik két tényező 
okvetetlenül szükséges. Az egyik tényező a tektonikus mozgás, különösen a 
törés vagy vetődés, a másik az óceán közvetlen közelsége, amely nélkül, úgy 
látszik, a vulkánosság nem jöhet létre, ha pedig valamely tenger partján már 
működnek a vulkánok, mindig elhallgatnak, ha a tenger messze elvonult az 
illető vidékről. Van ugyan ez alól is kivétel, de nem lehet még ezekből a kivé
telekből egészen határozott következtetéseket levonni, mert az ismeretes kivé
telek mind olyan helyeken vannak, ahol a körülményeket nem ismerjük kellő 
pontossággal.

A legnagyobb kivételnek látszik a kelet-afrikai vulkánosság, amely még 
ma is tanúsít működést, amikor a tenger már igen messze van, vagy talán 
sohasem is volt a vulkánok igazi életének idejében sem közelebb. Ezt a kivé
telt még majd behatóbban is meg fogjuk vizsgálni.
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Vannak aztán mindenféle hírek vulkánokról, amelyek messze benn Ázsia 
belsejében még ma is működnének. Láttam én is eféle »működő« vulkánt bent 
Mandzsuország belsejében, 300 kilométerre a tenger partjától. Régen kialudt 
vulkán volt az, amelyen az utolsó sziklát is elborította már az őserdő. A khínai 
telepesek azonban a lapály bozótját fel szokták gyújtani, hogy előkészítsék 
a talajt a földmívetésre. A tűz aztán elharapódzott erre a hegyre is. Leégett 
az őserdő az egész hegyről. Amikor ott jártam,-már fekete volt az egész hegy, 
csak itt-ott füstölgött még ; a füst hozzálapulva a hegy oldalához, felkúszott a 
csúcsig s ott emelkedett fel sugáregyenesen az ég felé s fenn a magasban szét
terült, mint ahogyan az igazi vulkáni füst szokott. Persze forró volt még a hegy 
talaja, a vén fatörzsek az égés után hetek múlva is parázzsal égtek a hamu 
alatt s a hegyoldalon járni lehetetlen volt. Mivel előzőleg, a vulkáni működés meg
szűnte után sokáig voltak még utótünemények s ezek között több helyen láttam 
Mandzsuországban kénes exhalációk nyomait, mert a fekete láva repedéseiben 
kivirágzott a kén, könnyen érthető, hogy erdőégés után a szellő néha kénes szagot 
hozott a hegy felől, még jobban meggyőzve a laikus utazót, hogy csakugyan 
működő vulkán látványában gyönyörködik.

Ilyenféle csalódások lehetnek a tibeti vulkánok is. De van híradás kialudt 
vulkánokról a Szahara belsejéből is, ahol pedig az újabb geológiai időkben egy
általában nem járt tenger. Ezeket a híradásokat azonban megint nagyon óvatosan 
kell fogadnunk. Több esetben kitűnt már, hogy a laikus utazó vulkáni lávának 
nézett a Szaharában olyan sziklákat, amelyeket a sivatagon gyakran képződő, 
fekete kéreg von be. Ez a fekete kéreg különös tünemény, de ha bevonta a követ, 
az épen úgy fest, mint valami fényes, kissé hólyagos felületű lávadarab.

Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy a Teleki vulkán Kelet-Afrikában 
még ma is működik s lehetetlen eltagadnunk azokat a hatezer méter magas óriáso
kat, amelyek Kelet-Afrikában az egyenlítő közvetlen közelében, messze a tenger
parttól emelkednek s csak nem régen szüntették meg működésüket.

Igaz, hogy itt húzódik keresztül a Eöldön ismert legnagyobbszerű árkos 
vetődés-rendszer s talán olyan hatalmasak voltak itt a kéreg mozdulatai, hogy 
tengervíz nélkül is kibuggyanásra kényszerítették a lávát, vagy talán az árkokat 
eltöltő hatalmas tavak vize is elegendő volt erre.

Van még ezeken kívül is nehány kétségbevonhatatlan kivétel, de az 
szintén tagadhatatlan, hogy a vulkánoknak túlnyomóan a legnagyobb része épen 
a lánchegységek belső oldalain, a tengerrerl elboított sűlyedező masszívum pere
mén sorakozik s ha a vulkán nem ilyen helyen van, akkor kivételes helyzetű. Ez 
megcáfolhatatlan, kétségbevonhatatlan igazság s azért ki kell mondanunk, hogy 
a vulkáni működés legfőbb feltétele a kéreg elmozdulása, megtörése s hozzá kell 
tennünk, hogy az elmozdult helyeken különösen intenzívvé teszi a vulkánosságot 
a tenger közelléte.

De miből is áll tulajdonképpen a vulkán kitörése s mi az a vulkán maga ?
Az olyan vulkánoknak, amilyen a Vesuvio, a kitörése rendesen, de nem 

mindig, a következőleg szokott lefolyni: Előre meg kell mondanunk, hogy 
mindegyik felemlített tünemény elmaradhat s esetleg csak egyféle módon 
nyilatkozik meg a vulkán.
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Először némi kis földrengés rázza meg a vulkán környékét, majd a hegy 
tetején levő tölcsérszerű mélyedésből, az úgynevezett kráterből, gőzoszlop emel
kedik fel. De fenn, a hegy felső részeinél, gőzölög minden hasadék, s az egész hegy 
reszket, mintha valami nagyfeszültségű nyomás hatása alatt állana. Azután kissé 
erősebb rázkódás következik s a kráterből most már a gőzzel együtt füst is tör elő,

151. ábra. A Vesuvio kitörése 1822-ben. (Poulett Scrope után.)

sőt rengeteg hamu, amely aztán a vidékre szétszórva, néha vastagon beborít 
mindent finom, lisztszerű anyagával. Nem egészen helyes talán ezt hamunak 
nevezni, de ha ezt a nevet megtartjuk, akkor ne gondoljunk olyan hamura, 
amilyen a fa elégése után marad hátra, hanem a vulkáni hamu finom kőzet
por, amelyben a kőzet anyaga a magas hőmérséklet miatt tekintélyes átala
kulást szenvedett. Ez a gőz- és füstkitörés néha nyugodtan folyik le. A füst
oszlop impozánsan emelkedik az ég felé s abban a rétegben, ahol a folyton
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kihűlő, felhajtó gázok, amelyek a füstöt magukkal ragadják, épen olyan faj- 
súlyuak lesznek, mint a környező levegő, ott a füst szétterül s eloszlik a maga
sabb levegőrétegek sebes széláramlataival. Az ilyen szabályos füstfelhőt az 
Olaszországban gyakori, ernyős lombú Pinia-fenyőhöz szokták hasonlítani (151. 
ábra).

Hevesebb kitörések alkalmával azonban a füst- és gőzoszlop impozáns 
tömeggé halmozódik, amely vészesen fenyegető, félelmes gyorsasággal átalakuló, 
óriási képződmény, s nagyon hasonlít valami óriási kumuluszfelhőhőz (152. ábra).

152. ábra. A Vesuvio kitörése 1872. április 26-án. (Fénykép után.)

Hisz legnagyobb része az is. Még a zápor és égiháború is vele jár, mint akármelyik 
kumuluszfelhővel. Csakhogy ez nem olyan vakító fehér, mint a felhő, mert ezt 
piszkos szürkés-barnára festi a sok füst és hamu, a mi hozzá van keveredve. 
Az eső sem hoz le tiszta vizet, hanem mocskos, sárszerű cseppek hullanak, sőt 
ha igen heves a zápor, egész sárfolyamok indulnak meg a hegy oldaláról s ezek 
épen olyan pusztítást tudnak végezni, mint akár a láva.

A füst- és gőztömeg éjjel vérvörös fényben látszik izzani, legalább az alsó 
része. Ez azt mutatja, hogy a kráter már megtelt lávával, amelynek fehéren vagy 
vörösen izzó felülete messze bevilágítja a gőzoszlopot. Nem tűzoszlop ez, nem láng 
az a vörös fényesség ott a hegy felett, hanem csakis a láva visszfénye a gőzfelhők 
felületén. Igaz, jelennek meg néha lángok is a láva felületén, de ezek egészen
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153. ábra. A Vesuvio kráterje működésközben.

jelentéktelenek és csak nagyon ritkán jegyzik fel az észlelők. Ezért nem is helyes 
a vulkánt tűzhányónak nevezni, mert tulajdonképen tüzet, vagyis égő anya
gokat, nem szór ki.

A füsttel együtt megkezdődik a bombák és rapillik kihajigálása is 
(153. ábra). A bombák főleg lávából vannak. A lávából kifeccsenő, fejnagyságú, 
sűrűn folyó izzó tömeget képzeljünk, amely egy-két száz méter magasra fel- 
hajítva, a levegőben megcsavarodik vagy üsszelapúl, felrepedezik, mint a kenyér 
stb., leesés következtében aztán vagy egészen kihűl, s épen akkor érkezik meg 
a  földre (154. ábra); máskor meg még lágy s akkor letottyanik s összelapul. 
A rapilli ugyanilyen, de apróbb, vagy esetleg kőzetdarabkákból is van. Igen 
érdekes a Havaiin levő Kilauea-kráter rendkívül híg lávája, amelyből csak 
nagyon kicsiny bombák repkednek ki, egész csinos nagy cseppek, aztán meg 
finom szálak, amint a kifröccsent lávacsepp maga után húzza, mintáz üvegszálat.

Ez a sok anyag mind ott halmozódik fel először is a hegy oldalán, de 
néha elviszi a szél és a kitörés hevessége messze a kitörés helyétől. A Coseguina- 
vulkán Nikaraguában, az 1835. évi januárius 20-iki rettenetes kitörése alkalmával, 
még 2000 kilométer távolságra is szétszórta a tengerbe a hamut ; eljutott az 
a 800 kilométernyire levő Chiapasba is. Mintha a Vesuvio ide szórná a hamuját 
Magyarországra. A Cotopaxi 1533-ban három méter vastag szikladarabokat 
dobott 900 méter magasra és 22 kilométer távolságra is. A Taravera vulkán 
New-Zealandon 1886 junius 10-én 1500 millió köbméter hamut lökött ki s ez, 
attól eltekintve, ami a tengerbe hullott, jóval nagyobb területen szóródott 
szét mint Pest vármegye.
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Ez a poros hamu, kőzettörmelék és bombatömeg építi fel igen sok vul
kánnak az egész hegyét. Sokszor nem is áll egyébből a kitörés mint csupán 
ebből. Ha a tengerbe hull ez az anyag, ott a vízben szép rendes rétegekbe 
rakódik, s az ilyen rétegeket tufarétegeknek nevezzük. Némelyek ugyan sze
retnék csak azt 
nevezni tufának, 
ami a tenger 
alatt kitörő vul
kánoktól ered, 
de azt hisszük, 
hogy nem sok 
különbség lesz a 
kettő között s 
nem is lehet min
dig elválasztani 
a kettőt egy
mástól .

A hamu, löd- ábra. Csavart bomba a Vesuvio 1872. évi kitöréséből,
füst és bombák
szórása után rendesen a láva kibuggyanásával fejeződik be a kitörés. A láva- 
néka a kráterből ömlik ki, de sokkal gyakoribb az, hogy a hegy oldala 
enged a nyomásnak, megreped s ezen a repedésen tódul ki a láva s ömlik 
le a hegy lejtőjén, persze mindent elpusztítva maga előtt.

155. ábra. Vulcano (Lipari szigetek) 1888—89-iki kitörése alkalmával kihajított bomba.
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A láva olvadt kőzetanyag, amelynek hőmérséklete jóval felül van az 1000 
fokon, hisz a legkönnyebben olvadó bazaltláva megolvasztásához is kell leg
alább 1100° C. hőmérséklet, de a nehezebben olvadó lávák megolvasztása csak 
1500 fokon felül sikerül. A láva anyaga főleg kovasav, de van benne agyagföld. 
vasoxidul, mész, magnézia, kálium és nátrium is. Legfőbb anyaga a két első. 
de különösen a kovasav, amelynek mennyisége szerint lehet a lávákat osztá
lyozni, körülbelül a következőleg : rhiolith, kovasavtartalma legalább 75%,

156. ábra. Lávazuhatag a Mauna-Loa oldalán, az 1881-iki kitörés alkalmával.

trachit, kovasavtartalma 65%-on felül, andezit, kovasavtartalma 50%-on felül, 
bazalt, kovasavtartalma 40—50%.

A kovasavtartalommal együtt csökkenik az olvadáspont hőmérséklete is. 
Azelőtt megpróbálták a vulkánokat aszerint osztályozni, hogy milyen láva 
tör elő belőlük. Ez az osztályozás azonban teljesen csütörtököt mondott, mert 
ugyanaz a vulkán is különféle lávát hány ki, sőt ugyanazon kitörés alkalmával 
is megtörtént már, hogy a vulkán oldalán különféle lávák bukkantak elő. Igaz, 
hogy a Vesuvionak főleg bazaltlávája van s vannak vulkánok, különösen Ame
rikában, amelyeknek andezit- vagy trachitlávájuk van, de nagy a változatosság 
ezek között is, sőt nagy a száma a különféle lávát produkáló vulkánoknak is.

A lávában mindig igen sok vízgőz és egyéb gáz van elnyelve, amelyek, 
ha hirtelen szabadulnak fel a nyomás alól, hólyagossá teszik a lávát, míg ha
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•csak lassan hűl ki a láva, némi nyomás alatt, akkor teljesen tömör lesz, az 
ásványos alkotórészek szépen kikristályosodnak benne.

A láva a vulkán lejtőjén néha vészes sebességgel omlik alá, különösen 
ha elég hígan folyó. Máskor azonban csak lassan hömpölyög lefelé, magasan 
felduzzadt peremmel. xú. Vesuvio 1631-iki kitörése alkalmával egy óra alatt 
elérte a kitörés helyétől 8 km. távolságra fekvő tengert, úgy rohant alá tehát, 
mint a futó ember. Rendesen azonban sokkal lassúbb az előrenyomulása, külö-

157. ábra. Torlaszos láva Hilo mellett, a Havaim. Hátul a Mauna-Loa vulkán. (E. Dutton után.)

nősen amikor már hülni kezd. Ahova odajut, ott természetesen mindent tönkre
tesz (1. melléklet), folytonos sistergést, meg-megújuló robbanásokat hallunk a 
gőzfelhőbe és füstbe burkolt szintérről, ahol minden emberi alkotásnak pár 
óra alatt örökre vége van. A folyam homloka úgy fest, mint egy határ szén, 
amelyet valami szörnyű erő folyton előbbre torlaszt, sistergő pattogás, recse
gés közt.

A könnyen folyó Kilauea láva egész vízesésekhez hasonlóan zuhan alá 
a sziklákról (156. ábra), sőt keskeny csorgókban csurog bele a tengerbe, ahol 
persze sisteregve hűl ki salakhoz hasonló, felhólyagosodott tömeggé.

A láva felszíne csakhamar kihűl és megkeményedik annyira, hogy járni 
lehet rajta. Sokszor még mozog a láva lefelé, a megkeményedett kéreg alatt 
s máris reá lehet menni, sőt megközelíthetjük rajta a kitörés helyét.
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A kihűlt láva felszíne cseppet sem egyenletes, sima, hanem az összetöre
dezett, megkeményedett kéreg össze-vissza turkált, dobált, újra átömlött meg 
összeforrasztott darabjai torlódnak egymásra, majdnem járhatatlan össze
visszaságban (157. ábra). Gyakran egész kis kráterszerű kitörések vannak a láva 
felszínén (158. ábra), mint kis tornyocskák. Az ilyen torlaszos lávánál sokkal 
eredetibb képe van a nyugodtan kihűlt lávamező csomós, furkós felszínének, 
amely olyan, mintha valami kemény tészta száradt volna meg (159. ábra).

Akik a Vesuvión jártak, azok rendesen ilyennek képzelnek minden láva
mezőt, mert ilyen láván vezet az út jó darabon Resinától az obszervatóriumig. 
Ez a láva az 1855. évi kitörésből származik, de megjegyezzük, hogy sokkal 
ritkább mint a torlaszos láva.

Ha nagy tömegben ömlött ki a láva, akkor hatalmas vastagságú a réteg 
is, amelyet a hegy oldalára borított, vagy amivel esetleg a hegy lábánál a sík
ságot eltemeti. Mert némelyik vulkán iszonyú mennyiségű lávát hoz napvilágra. 
A Skaptar Jökull Islandon 1783-ban két lávafolyamot bocsátott ki, amelyek 
közül a nyugati 80, a keleti 45 km. hosszú volt. összesen 900 négyszögkilo

méternyi területet bo
rított el, a Skapta- 
völgyet 100—200 m. 
vastagon temette be 
s a lávatakaró egész 
területén a láva köze
pes magasságát mint
egy 30 méterre lehet 
tenni. így számítva, 
a láva egész tömege 
27.000 millió köbmé
ternek jő ki, ami 
szinte elképzelhetet
len nagy tömeg. Az 
Etnából 1886-ban egy 
hét alatt 48 millió 
köbméter láva ömlött 
ki. A folyam óránkint 
50 méter sebességgel 
folyt alá, de sebes
sége néha elérte órán
ként a 300 métert is. 
Veszedelmesen köze
ledett Nicolosi felé, 
de éppen előtte sze
rencsésen megállott.

A lá v a fo ly á s  k ü lö n 
b e n  k e v e se b b  szeren - 

158. ábra. Lávakúpok a Kilauea kráterében, Havaii szigetén. c sé tlen sé g e t s z o k o tt
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okozni, mert menekülni lehet előle. Az igazi veszedelmet a nagy tömegben 
egyszerre lezuhanó hamu szokta okozni, amely úgy zuhan a városra, mintha a 
hegynek egy darabja reá fordult volna. A tömeghez hozzájárul a hamu szörnyű 
magas hőmérséklete, amely pár pillanat alatt megöl embert és állatot.

A láva kiömlésével rendesen meg is szűnik a vulkán kitörése, elhallgat 
a kráter forrongása, nem száll fel a füst és gőz többé olyan nagy tömegekben 
s megint minden kihűl évekre, esetleg évtizedekre vagy évszázadokra.

Ilyen a vulkán rendes működése. De van ettől nagyon sok eltérés. Némely 
vulkán úgyszólván állandóan működik s folyton ott lebeg krátere felett a pinia- 
felhő, meg-megbuggyanik kráterében a folyton fortyogó láva s alá-aláömlik 
a vulkán lejtőjén. Ilyen, majdnem állandó működésben van a Stromboli a Lipari- 
szigetek között, amelynek fényes vörös füstoszlopa a hajósoknak úgy szolgál 
éjjel, mint valami világító torony.

Azelőtt be is szokták osztani a vulkánokat működésüknek a típusa szerint . 
Vesuvio típusú vulkánok voltak azok, amelyek időszakosan, hosszabb-rövidebb 
szünetek után újították meg működésüket, aztán voltak a Stromboli típusú 
vulkánok, amelyek állítólag állandóan működtek volna. Ezeknek klasszikus 
példája gyanánt emlegették a Kilaueát Havaii szigetén, amely szintén állandóan 
működésben van. A #Stromboliról azonban tudjuk, hogy voltak működésében 
szünetek is, sőt most, amikor állandóan működik, most is fel lehet ismerni 
működésének erősségében bizonyos periodusosságot, amivel már nagyon emlé
keztet a Vesuvio típusú vulkánokra.

A harmadik típus volna az úgynevezett explózióval működő, vagy Kra- 
katoa típusú vulkánok csoportja. Csakhogy az a baj, hogy olyan vulkánok is 
vannak, amelyek néha explóziósan, máskor Vesuvio-tipussal, normálisan 
működnek. Annyi bizonyos, hogy a vulkáni kitörések iegborzalmasabbjai az 
explóziók. amelyek pár perc alatt tönkretesznek a környékükön mindent.

Ilyen rettentő katasztrófa volt a Krakatoci kitörése 1883-ban.
Ez a vulkán kis sziget volt Szumatra és Jáva végénél, az úgynevezett 

Szunda útban. 1080—81-ben mérsékelten működött, aztán elhallgatott. 1880-ban 
erős földrengés középpontja volt a vulkán, ami hirdette, hogy ismét megindull 
benne a vulkáni tevékenység. Ekkor a Krakatoa mintegy 33 km2 területű, 
lakatlan sziklasziget volt, amelyen három krátert lehetett látni : a Rakata, 
Danan és Perbuatan krátereket, a sziget mellett pedig még két sziget volt lát
ható : Verlaten sziget és Lang sziget, amelyeknek meredek oldala szintén a 
három sziget közös súlypontja felé tekintett s nagy valószínűség szerint egy 
hajdan hatalmas, tán 2000 méter magas vulkánnak a darabjai, amely egymaga 
elfoglalta volna mind a három sziget helyét. A 100. ábra mutatja a vulkán 
hajdani és jelenlegi kiterjedését.

A kitörés kezdetéről nincsenek híradásaink, mert a szigetek lakatlanok 
voltak, de meg egy élő lény sem maradt volna meg rajtuk, aki hírt tudott 
volna adni a kitörésről. Az első híreket a Szunda úton áthaladó hajók hozták 
akkor, amikor a tünemény már meglehetősen élénk volt. Május 20-án az 
»Elisabeth« német hadihajó látta az óriási piniafelhőt, amely a sziget kráteréből 
felemelkedett, s amelynek magasságát 11 kilométernek mérték. Hamu is hullott
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a hajó fedélzetére. A tüneményt több hajó is látta, meglátták Andserből, Jáva 
nyugati partjának kedves fekvésű városából, sőt Bataviában is érezték a föld
rengéseket és hallották a robbanásokat. Csekély hamueső is hullott, de a benn
lakóknak még sejtelmük sem volt, hogy miféle vulkán kezdte működését, 
s hogy milyen végitélet vár a parti lakókra. Május 27-én Bataviából kirándult 
egy társaság, hogy megnézzék a szigetet. Ezek látták, hogy a 100 méter magas 
Perbuatan most a működés középpontja. Minden 5—10 percben egy-egy explózió 
rázkódtatta meg a környezetet, s a fákat egészen ellepte a széthabzott láva
tajték, az úgynevezett horzsakő.

Ettől kezdve a működés csendesedni kezdett, bár valószinű, hogy közben- 
közben hevesebb rohamok (paroxizmusok) is voltak. Nemsokára átvette a 
működést a Danan kráter is és most mindaketten okádták a füstöt és hamut. 
Aztán berogyott a Perbua
tan, majd augusztus vége 
felé a Danan is, mig végre 
augusztus hó 26-a meghozta 
a katasztrófát. Délután egy 
órakor kezdődtek azok a 
rettenetes detonációk, ame
lyek éjjelre annyira megerő
södtek, hogy Bataviában 
nem lehetett aludni. A »Me
dea« hajó ekkor a füst és 
hamufelhő magasságát 27—- 
.33 km. magasnak mérte, 
amelyből sok hamu esett, 
de különösen idegenszerű 
volt az a koromsötétség, 
amely este, naplemente után 
mindjárt beállt Andserben,
Jáva nyugati partjain. Már ekkor jelentkezett nehány veszedelmes hullám a 
tengeren, amely bárkákat forgatott föl, megszaggatta a partokat stb. A »Ber- 
bice« hajó haladt el éjfélután 2 óra tájban erre. Rettentő robbanások dörög
tek, s a hamu, tüzes kövek és bombák lepték el a hajót, amelyen ez a 
kihányt anyag egy méter magasra felhalmozódott. A levegő annyira tele volt 
elektromossággal, hogy a hajó minden része mintha lángokban állana, úgy 
izzott rajta a Szent Ilona tüze, folytonos villámlás közepette. A hajó fém alkotó
részeit nem lehetett megfogni, mert villamos ütést kapott az ember.

Másnap, 27-én reggelre kissé kivilágosodott, de nyomban megint pokoli 
sötétség állott be, dühös hullámverés kezdődött a partokon, míg végre 1 órakor 
úgy látszik elsűlyedt a sziget legnagyobb része egy leírhatatlan robbanás kísé
retében s ekkor 30 méter magas hullámtorlasz rontott ki a partokra, mindent 
nyomtalanul elpusztítva maga körül. A kis Sebesie sziget összes lakossága 
elpusztult, de eltűnt a Föld színéről Andser, Bantam, Merak és még egy sereg 
falu, annyira, hogy az elveszett emberek számát a hivatalos kimutatás 40,000-re

18*



III. rész. A szárazföld.

teszi. A Szunda szorosban egészen ellepte a tenger felszínét a horzsakő, a kitépett 
erdők fája, meg az emberi hulla.

A szigetből nem maradt meg csak egy harmadrésze, amely még a partra 
rakódott vulkáni anyaggal együtt most 15'5 négyszögkilométer területű, tehát 
jóval kevesebb mint fele az előbbinek. Az elhasadt sziget függélyes falán gyö
nyörűen lehet látni a Rakata-vulkán keresztmetszetét, ami megmaradt az 
egész szigetből (1. melléklet). Legalul andezitlávát lehet látni, efölött azután 
bazalttufa és bazaltláva rétegeket, amelyek mintegy ]/2—2 m. vastagságban 
nyugosznak egymás felett.

A hajdani sziget többi részének a helyén egy kis sziklazátony áll már 
csak, de a Danan kráter helyén mélyebb a tenger 360 méternél.

Ennek a szigetnek a szétrobbanása, igaz, hogy főleg explóziókkal történt, 
de ne felejtsük el, hogy ezért működésében periódusok voltak, s úgy látszik, 
egyedül a mérték volt nagyobb mint a Vesuvio típusú vulkánokon szokott lenni.

Eféle explozió dobta le a Bandaisan tetejét Japánban (161. ábra). Mintegy 
270 méter magas darab robbant le a kráter oldaláról, természetesen olyan deto

náció kíséretében, amely 
egész váratlan rémítette 
meg Japán lakóit, mert a 
vulkánt már kialudt nak 
képzelték.

De ilyenforma volt a 
new-zealandi Taravera vul
kán kitörése is, amely 
1886-ban hamuval öntötte 
el a szigetet, elpusztította 
a gyönyörű mészkőtufából 
álló Rotomahana lépcsős 

vízesést s egy olyan repedés támadt a földön, amely egész hosszában működni 
kezdett. Ezek a robbanásokkal kisért kitörések azonban nem egyes vulkánoknak 
a specialitásai. Minden vulkán sokkal hevesebben működik, ha hosszabb ideig 
szünetel. Sokkal nagyobb feszítő erő keletkezhetik ugyanis akkor, ha a vulkánnal 
összeköttetésben álló belső olvadt anyagok felett a nyílás már régen eltömő- 
dött s a kőzeteket számtalan repedésen áthatoló, mintegy impregnáló láva- 
fonalak már teljesen kihűltek. Epen úgy mint a puskapor, ha nincs jól lefojtva, 
akkor csak kifúj, anélkül hogy valami nagyol)!) rombolást vinne véghez. 
A lefojtott töltés azonban hatalmas dörejjel veti szét azt, ami útját állja.

Egészen más jellegű volt a Mont Pelé kitörése Martinique szigetén, 
Nyugat-Indiában. A Pelé vulkán egészen szépen, igazi Vesuvio módra műkö
dött s kitörésében nem is lett volna semmi különös, ha egy véletlen szerencsét
lenség nem történik. A hegy kráterének a láva fészkével való összekötő kürtőjét 
már rég kitöltötte a bazaltláva s ez ott megmeredt. Ezt a megkeményedett 
dugót a vulkáni kitörés fellökte, ki a kráter tetejébe, egyetlen, egész darabban. 
Az ott sokáig mint csodálatos hegyes sziklatű meredt a gőz- és füsttömeggel 
elhomályosított ég felé (162. ábra).

276

161. ábra. A Bandaisan erupciója alkalmával szétrobbant 
begyrész. A szaggatott vonal mutatja a hegy hajdani alakját.

/



A KRAKATOA VULKÁN 1883. ÉVI KITÖRÉSE UTÁN FENNMARADT SZIGETRÉSZ.
A sziget elülső, nagyobbik fele a kitöréskor elsülyedt és részben szétrobbant. A megmaradt sziklafalon jól látni a vulkán hajdani kráterének eltöm ődött aknáját.

(Verbeck Krakatoa albumából.)
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Ez alól a dugó alól, mint a gőzkazán biztosító szelepjén, vízszintesen 
sivított ki a forró gőz, természetesen izzó, tán 1500 fokos hamuval elegy. Ha 
ez a kifújás, ez a robbanásszerű kilövődése a forró gázoknak és gőzöknek valami 
lakatlan hely, vagy a tenger felé történik, talán nem is hallunk semmit a vul
kánról, hisz ezeken a szigeteken majdnem mindennapos a vulkáni kitörés. Sajnos

162. ábra. A Mont Pelé kitörése után feltolódott szikla-tű.

azonban, ez az olvasztott üveg hőmérsékletével izzó gáz- és hamutömeg éppen 
St-Pierre városára fúvódott reá. Természetes, hogy lefújta a várost a térképről, 
minden lakójával együtt. A város levegője egyszerre 1000 fokra emelkedett, 
tehát minden éghető anyag egy szempillantás alatt elégett, ember' és állat való
sággal szétrobbant, mint mikor a kis bogár a gyertyalángba repül s egy kis 
pattanással befejezi nyomorult életét. A 164. ábrán feltűnő, sugárszerű területen 
történt a szörnyű pusztulás, míg a hegy másik oldalán, sokkal közelebb a krá-
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terhez, alig történt valami baj, nem több, mint amennyi rendes vulkáni kitörések 
alkalmával történni szokott. A katasztrófa után még több ilyen óriási kifúvást 
lehetett észlelni, amelyekről már fényképek is készültek.

Nagyon érdekes és megjegyezni való dolog, hogy a sziget második szom
szédja, St-Vincent, szintén egyidőben liáborogni kezdett s együtt érték el erup- 
ciójuk vagy kitörésük maximumát, míg közben a kis St-Lucia sziget hallgatag 
vulkánjai meg sem mozdultak.

Minél jobban kezdjük ismerni a vulkánokat, annál inkább kitűnik, hogy 
valamennyi majdnem egyformán, de azért mégis mindegyik másképpen működik.

163. ábra. St-Pierre a katasztrófa után. Plátul a Mont Pelé, a kitolódott
sziklatűvel.

Majdnem valamennyi vulkánnak van krátere, de azért a láva meg a gőz oldal- 
nyílásokon át is ki tud szökkenni. Valamennyi vulkánnak, kevés kivétellel,, 
hamuból, lávából, bombákból vegyesen összerakott kőzet az anyaga. Az eredeti 
szilárd kérgen semmiféle puffadást, feltorlaszolást nem lehet észrevenni, hanem 
az a sok pusztító anyag mind egészen jelentéktelen repedéseken tör fel, s ha 
a kialudt vulkán alatt alagutat vezetnénk át az üledékes kőzetben, alig találnék 
meg azokat a lávával kitöltött rejxMéseket, amelyeken át a gőz, a füst és a láva 
kitódult.

Annál feltűnőbb azonban, hogy bár a régi geológiai időkből fennmaradt 
vulkánok is olyanok legnagyobbrészt mint a maiak, mégis igen sok van közöttük 
olyan, amelynek nincsenek váltakozó rétegei, hanem tömör lávából állanak
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amely lávának az anyaga kérgesen,, levelesen, mint a hagyma rétegei borulnak 
egymásra. Az ilyen vulkánok anyaga nem jöhetett elő az előbb ecsetelt kitörés
mód szerint, hanem úgy kellett neki egyszerre kitódulnia, mint ahogyan pl. az 
olaj festék csucsorodik ki a tubusból a palettán, ha egészen közel tartjuk hozzá. 
Amíg az előbbi vulkántípust sztrátó (réteges) vulkánoknak szokás nevezni, 
addig ezeknek a neve clóm vulkán szokott lenni.

Szerencsére egy ilyenféle vulkán keletkezését is volt alkalmunk megfigyelni, 
és pedig a Szantorin 
szigetcsoportban, ahol 
Thera és Therasia szi
getei a kis Aspronisivel 
együtt egy rég beomlott 
krátert ölelnek körül, 
amelyet elöntött a ten
ger s a kráter-óriásban 
már a történelmi idők
ben három kis sziget: a 
Palaea-Kaméni, Mikra- 
Kaméni és a Nea-Ka- 
méni keletkezett, amely 
utóbbi 1866-ban gyor
san összenőtt a kis Geor- 
gios és Aphroessza szir- 
tekkel. Ez a kitörés, bár 
szintén volt némi Vesu- 
vio típus jellege, mégis 
annyiban nagyon neve
zetes volt, hogy a láva 
úgy tódult ki a repedé
sen, hogy mint sűrű, 
nyúlós anjmg egyetlen
egy puffadás alakjában 
dagadt ki a tengerből s a 
már feltolódott anyagot 
újabb és újabb tömegek 
oldalt és felfelé eltolták, 
mígnem hatalmas láva
dóm keletkezett, igazi mása a régibb időkben keletkezett dómvulkánoknak.

Igen nevezetes dolog az is, hogy a Földön több helyen nem vulkánok alak
jában, hanem hatalmas lávamezőkben ömlik szét a láva óriási területeken. 
Indiában a Dekkáni platót lepi el olyan területen a láva, mint egész Magyarország, 
nem messze tőle Afrikában, úgy látszik, Abisszínia magas platója is ilyen láva
takaróval van elfedve.

Észak-Amerikában a Colorado- és Columbia-platókon találunk óriási kiter
jedésű lávatakarókat.
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163. ábra. A Badacsony délről tekintve.

Igen érdekes Mandzsuország nagy lávamezője, amely az ország délkeleti 
hegyvidékeit lepi el. Korea határától egészen fel a Szongari vizéig. Alkalmam 
volt ezen az érdekes területen végig utazni. Kongó, kemény láva fed el mindent, 
a víztelen, száraz síkságokon az út olyan, mintha aszfalton menne.

Itt-ott ugyan kiemelkedik egy-egy vulkán is, amely teljesen olyan, mint 
akármelyik más vulkán Európában, de a fő jellegzetessége ennek a vulkános
ságnak az óriási lávaplatók, takarók keletkezése.

Takarószerű lávaömlések a Balaton-melléki szép hegyek legnagyobb része 
is, mint a Badacsony, vagy az Agártető. Ezekről, sajnos, még nem beszélhetek 
olvasóimnak, mert azt a sok rendkívül szépet és érdekeset, amit Lóczy tanul
mányai eredményeztek ezekre az erupciókra nézve, csak közvetlen tőle tudom. 
Sok kedves és szép nap emléke fűződik ezekhez a tanulmányokhoz, amelyekből 
nekem is jutott kis részem. De a mester felfedezéseit kellene elírnom előle, ha 
mindazt el akarnám mondani, ami csodálatos sok szépet tőle tanultam. Majd 
le fogja ő azt írni sokkal szebben és érdekesebben mint én tudnám, azért inkább 
majd ott olvassa el, akit érdekel a dolog a »Balaton Tudományos Tanulmányo
zásának Eredményei« című hatalmas, a maga nemében egyetlen műben. Most 
csak egy képen mutatom be Badacsonyt (165. ábra), mint az idevaló takaros- 
vulkánoknak a típusát.

Igen érdekesek az úgynevezett vulkán-embriók is. Egészen kicsiny kis 
lávakibuggyanások ezek. majd erre. majd amarra, amelyeknek kitörését nem 
kisérte igazi vulkáni jenegű tüneménysorozat, hanem csak úgy kisajtolódott 
a Föld belsejéből egy-egy nagy csepp, mint ahogy a lekvár kisajtolódik a tészta 
közül. A német Közép-Hegységben, a svábok földjén van több mint száz ilyen 
kis kicsucsorodás, de azt hiszem, nem más a két Detunáta sem Erdélyben. 
A mandzsu lávaplató közelében is van nehány ilyen, egyik a Sziao-ku-san. 
Kirintől délre áll egy oldalvölgyben, talán mikor kitört, még nem is volt ilyen 
bő a völgy s úgy félig a földben maradt, ám ma már kipreparálódott belőle.
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Az Eifel-hegység Maar
jai kerek, szabályos lyukak, 
amelyeket ma tó tölt meg.
Azelőtt azt tartották róluk, 
hogy explózió eredményei, 
ma már inkább azt hiszik, 
hogy a kis bazaltláva-csöpp 
kitódulása után, amikor az 
alulról ható nyomás meg
szűnt, a csepp megint vissza
húzódott a kürtőbe s he
lyén maradt a szabályos, ke
rek lyuk.

A v u lk á n  k ia lv á s a  igen  166. ábra. A torjai büdösbarlang vázlatos metszete,
la ssú  és nem  é p p e n  eg y sze rű
processzus. Egyik vulkánra sem mondhatjuk, hogy végleg kialudt, ha köze
lében még működő vulkánok vannak. Igazán kialudni csak a vulkánosság 
alszik ki valamely vidéken, amikor aztán valóban minden vulkán beszüntette

működését az illető cso
portban s legfeljebb utó
hatások érezhetők. Ahol 
azonban még a vulkános
ság nem szűnt meg, ott 
egyik vulkánra sem szabad 
kimondanunk, hogy meg
szüntette működését, mert 
igen sokszor törtek ki már 
olyan vulkánok, amelyek 
emberemlékezet óta nem 
adtak semmi élet jelet. — 
A vulkánikus utóműködé
sek gőzölgések, kénes kile- 
helések és széndioxid gáz
nak a kiömléséből állanak.

Amikor a vulkánnak 
egy erupciója megszűnt, 
még sokáig szállnak fel kis 
fumarolák alakjában gőz
oszlopok itt meg amott. 
A kis Solfatara vulkán 
Pozzuoli mellett, meg a 
Demavend a Ivaspi tó déli 
partján húzódó Elburs 
hegylánc tetején ember- 
emlékezet óta ebben a167. ábra. A Detunata nyugatról. (Lóczy fényképfelvétele.)
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stádiumban van. A kis Solfatarán azonban még a vízgőzön kívül kénes gázok 
is napvilágra jönnek s erről nevezték el az olyan utótevékenységet, amely 
kénes kiömlésekkel jár. szolfatára működésnek s a kigőzölgés helyét egy
szerűen szolfatárának. Hazánkban gyönyörű szép szolfatára van Erdélyben, 
Torján, ahol a Büdös-hegynek nevezett, kialudt vulkán oldalán még mindig 
kénhidrogén és széndioxid keveréke ömlik ki az úgynevezett Büdös-barlangból 
(166. ábra). A barlang zacskószerűen mélyed be a sziklába s mivel a két gáz 
együtt nehezebb a levegőnél, megtölti egy bizonyos szintig a barlangot, mint a 
víz, aztán kifoljűk a barlang nyílásán. Csendes időben látni is lehet, amint 
szépen lefelé ömlik a lejtőn. A gázukból a kén kicsapódik egy kevés mér
tékben, valami kémiai bomlás következtében s aztán reárakódik a barlang 
falára, mint aranysárga tapéta, mutatva a mérges gáz pontos magasságát a falon.

Ahol csak széndioxid ömlik ki a sziklákból, az olyan helyet mofettának 
nevezzük. A széndioxid (közönségesen, de nem helyesen szénsav) az a gáz, 
amely a szódavízben, a sörben és a pezsgőben gyöngyözik s amely a bor erje
désekor, a szén elégetésekor stb. keletkezik. Ez a nehéz gáz mindig a legmélyebb 
helyet foglalja el, azért csendesen folydogál le a hegy oldalán. Nem mérges, 
mint a kénhidrogén, de a lélegzésre alkalmatlan s épen úgy belefullad az ember, 
mint a vízbe. Ha nagy mennyiségben nyomódik még ki a föld belsejéből, akkor

168. ábra. Gömbös, héjas elválású bazalt a lukareci bazaltbányában (Temes m.). 
(Lóczy L. fényképe után.)
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169. ábra. Szigliget község és a szigligeti várhegy délről. (Szerző'fényképfelvétele.)

mint szabad gáz tör elő s kiöli az állati életet a földön. Igen sok ilyen szabad 
széndioxid fejlődik Erdély délkeleti sarkában, a Székelyföldön. Ott van például 
Kovászna, ahol minden kút, minden pince tele van széndioxiddal, s ott fortyog 
az a kovásznai »Pokolsárban« is, ahol iszap közt tör ki a szabad levegőre. Éppen 
olyan periódusos erupciói vannak, minta vulkánoknak. Sajnos, ezt a sok szén
dioxidot még csak igen kevéssé használják fel ; pedig alig van még egy hely 
a Földön, ahol a mofetta-működés ilyen nagyarányú volna. Egyedül a Siculia- 
gyár használja fel Málnáson s úgy értékesíti, mint folyós széndioxidot hűtésre, 
pezsgő vizek telítésére stb. stb. Egyetlenegy kút ellátja a gyár hatalmas üzemét ! 
Elláthatnék onnan bizony egész Európát a legtisztább, legolcsóbb széndioxiddal!

Ha a széndioxid nem fejlődik már elég mennyiségben, akkor csak a talaj
vizet telíti s a felbukkanó források mind savanyúvizek vagy borvizek lesz
nek, amelyek sokszor még mindenféle egyéb ásványos anyagokat is tartalmaz
nak a széndioxid-fejlődéssel rendesen együtt járó más, szolfatara-működés 
révén is. így például a parádi úgynevezett csevice-források még igen sok kén
hidrogént is tartalmaznak. Savanyúvizeink általában a megszűnt vulkánosság
vidékein bukkannak fel, különösen természetesen a trachit-vulkánok vidékén 
(Párád, Borszék, Tusnád stb.).

* * =t=
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De mi lesz magával a kialudt vulkánnal ? Ha felnyúlt, magasan a hóhatár 
fölé, akkor ellepi a hó, esetleg még jégárak is vannak rajta, mint a Kilimandsáró 
tetején. Fia az ilyen hóval fedett vulkán hosszú pihenés után megint működni 
kezd, egyszerre nagy tömegben olvad le róla a hó s az ilyen árvizek iszonyú 
pusztítást okoznak. Különösen Amerikában vannak ilyen hóval fedett vulkánok, 
mert azok a legmagasabbak az egész Föld kerekségén, de van elég Ázsiában 
is, meg a Kaukázusban is. Hó fedi az Etna tetejét is, azért olyan szép 
a panorámája.

A lávaömlések a nagy nyomás alatt csendesen kihűlve, oszloposán vál
nak el. Ezek az oszlopok mindig merőlegesen állanak a nyomás felületére, azért 
kis kibuggyanásokban rendesen legyezőszerűen állanak az oszlopok benn a 
bazalt belsejében. így van ez példáúl a gyönyörű Detunátában (l(í7. ábra),

170. ábra. A Szt-Anna-tó a Csornái kráterében. (Lóczy L. fény képfelvétele.)

amelynek egy-két deciméter átmérőjű oszlopai a kis kúp leszakadt oldalán 
előre hajolnak a fejükkel, úgy hogy a meredek sziklafal alján homorúan gör
bült oszloptörzsek, felső részén pedig oszlopfejek látszanak ki. Ha a bazalt
láva vízszintes rétegben fekszik, akkor oszlopai szépen egyenesen állanak, mint 
pl. a Fingal barlangnál Staffa-szigetén (1. melléklet), ahol a lávarétegek tufa- 
rétegekkel váltakoznak s a láva mindenütt oszlopos elválással gyönyörködtet.

Máskor meg héjasán, gömbösen válik el a bazalt, mint pl. Lukarecen, 
Temesmegyében. amelyről Lóczy készített pompás, világhírű fényképet 
(1 6 8 . ábra). Mint valami óriási hagymának a héjjai, úgy borulnak egymásra 
a bazaltláva rétegei.

Amikor az oszlopos szerkezet már napvilágra kerül, akkor a vulkán pusz
tulásnak indult. Egyik oszlop a másik után hull ki s romlik, fogy az egész nagy
szerű építmény. A szebb, szabályosabb, kisebb kúpokra várak épülnek, amilyen
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Visegrád vagy Huszt, Csobánc vagy Somoskő vára, s a vulkáni kitörések helyett 
rablólovagok tanyája lesz a hajdani kráter helye. Leomlanak azonban a vár
falak is, s ma csak romok ékesítik a béke tanyáját (169. ábra).

Máskor meg a kráter mélyedését csendes vizű tó foglalja el, amelyben 
az erdős hegyoldal, a hajdan pokoli paroxizmusok színhelye, poétikusan tük
röződik vissza. Van-e kedvesebb, bájosabb tájkép, mint a Szt-Anna-tó, Tusnád 
felett, a nemrég kialudt Csornái óriási kráterében, ahonnan vész és pusztulás 
indult ki a környező völgyekre s ma a legcsendesebb, legnyugalmasabb refu- 
gium, ahova meneküljön az, akinek idegzetét megviselte a nagy világ (170. ábra).

IV. FEJEZET.

A HEGYEK PUSZTULÁSA.
Mint a gyermek, aki épít és megint lepusztítja azt, amit annyi munkával, 

annyi gonddal létrehozott, úgy a Földön működő erők sem gyönyörködnek 
sokáig alkotásaikban, hanem csakhamar elpusztítják, amit alkottak.

Hihetetlen, mi mindenféle erő ront? neki a hegynek, hogy rontsa, pusz
títsa, lehordja azt, amit a belső erők, részben a tektonikus, részben a vulkános 
erők feltorlaszoltak.

Mindenekelőtt a hegyek tetejére gyűlő hó és az ebből összekeményedett 
jég az, ami egész különös módon támadja meg a hegyeket. De erről csak akkor 
szólhatunk behatóbban, majd ha a hómezők és jégárak természetét behatóbban 
megismertük.

A második erő a folyóvíznek a munkája, amely leghatalmasabb vala
mennyi között. Minden völgy, amely nem tektonikus eredetű, a folyóvizek 
munkája, alig tudnánk ez alól a szabály alól kivételt mondani, de azért majd 
találni fogunk más eredetű völgyeket is.

Kisérjük azonban figyelemmel a lehulló esőcseppet, hogy miféle munkát 
végez az millió apró társával együtt.

A lehulló csepp egyet üt a kövön, amelyre hullott s ha az laza, bizony kiüt 
belőle egyes darabokat. A következő csepp még egyet üt rajta, másikat is kitúr 
a helyéből, aztán gyorsan jönnek a cseppek, elkezdenek folydogálni kőről-kőre 
s viszik magukkal a kiütött homokszemeket. Minden kis csepp a legegyenesebb 
úton igyekezik lefelé, minden csepp tehát, amely ugyanoda, vagy a közeibe 
hullott, ugyanazon az úton is igyekszik lefelé. Lassankint egész kis árkot mos
nak ki, az első kis vízmosásos medreket, amelyekben már százával sietnek alá 
a cseppek s a kis barázdák lassankint egyesülnek nagyobb barázdává, s a barázda 
beletorkollik valami vízmosásba, ahova beledönti a vizet is, meg a vízzel hozott 
homokszemeket is. A vízmosásban már nagy víz hömpölyög, amely mind csupa 
ilyen parányi barázdák véghetetlenűl elágazó, szövevényes útvesztőjéből szedte 
a vizét. A kis esőcseppek minden esővel sok anyagot letördelnek, elhordanak 
a laza kőzetekből, míg a kemények soká megállják a helyüket. Innen van az.
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hogy olyan laza földnem, amelyben kövek vannak, az esőcseppek hatása alatt 
egészen sajátságos alakban mállik, pusztul szét. A kövek védelme alatt egész 
szép, szabályos oszlopok, úgynevezett földpiramisok maradnak meg (171. ábra). 
Amíg a kő fenn van a piramis tetején, addig az csak vékonyodik, de magasságát 
megtartja. Lassankint azonban olyan vékony lesz a piramis, hogy a kőnek 
alig van már alátámasztása s valami erősebb szél ledobja. Akkor aztán a föld
piramis egy-kettőre elpusztul. Akárhol nézünk meg esőverte helyen ilyen kavi
csos földet, mindenütt ott látjuk a földpiramisokat. Különösen szépeket lát
tam Torda mellett az Akna sósfürdőknél, a sószeméten. Csakhogy itt megint 
egy másik tüneményre is rá kell térnünk. A sószemétből nem mechanikai mun
kával viszi el az esőcsepp a laza sót, hanem feloldja azt s oldat alakjában szál
lítja tovább. Ezt a víz nemcsak a sóval teszi meg, bár talán az összes nagyobb 
tömegben előforduló kőzetek között éppen a kősó az, amelyik legkönnyebben 
oldódik, hanem megteszi a legtöbb kőzetfélével is. Még a kvarcból is képes a víz 
ogy keveset feloldani, de igazán sokat old fel a mészkőből, sokkal többet mint 
a többi hegyalkotó kőzetekből. Ezért a mészkőnek egészen speciális viselkedése 
is van a természetben, amire még majd bőven rátérünk.

Az esőcseppek tehát a hegy anyagát részben oldott állapotban, részben 
pedig apró darabokra törve szállítják tovább. Ez az utóbbi megint kétféleképpen 
történhetik. A nagyon aprószemű kőzettörmelék a folyóvízben lebegve száll 
tovább. Olyan kicsinyek az ilyen szemcsék, hogy a felületük igen nagy a töme
gükhöz képest, azért a vízben igen nagy a súrlódásuk s csak nagy nehezen száll
nak alá a víz fenekére, mint finom iszap. Amíg azonban a víz folyik, addig az 
ilyen parányi szemeket folyton lebegve képes tartani s úgy szállítja tovább, 
mindaddig, amíg meg nem áll a víz s az iszap szép lassan leszáll belőle a fenékre. 
A durvább szemeket azonban nem bírja lebegve tartani, hanem a folyó fenekén 
gördíti, vagy csúsztatja tovább.

Van tehát a folyó vízerecskének mindenféle módja arra, hogy a megtáma
dott anyagot tovább szállítsa. Meg is teszi. Kövecskéről kövecskére szökellve, 
víg csacsogás közt szállítja a hegy anyagát bele a vízmosásba.

Ott aztán az a pár csepp is hozzászegődik ahhoz a harsogó, bömbölő 
víztömeghez, amely ott rohan alá mázsás kövek között. Ha jól megfigyeljük, 
látjuk, hogy a rendesen száraz vízmosásban alárohanó víztömeg most minden 
követ megmozdít. Csak úgy csattog a sok kő a vízmosás fenekén. Zúgva törik 
meg egy nagy, kissé meggömbölyített kőnek az alján. Nem is hisszük el, hogy 
■a víz hozta eddig. De csak figyeljünk ! A kő alól kimos a víz minden homokot, 
minden kavicsot, a kő elkezd ingani, bólongatni, amint a rohanó víz rázza, 
■egyszer csak egyet fordúl s otrombán, nehézkesen belefordúl a mocskos áradatba. 
De most már nincs nyugta ! Vígan hempergeti lefelé a győzelmes víztömeg, 
az otromba kolosszus kénytelen engedni, mígnem eltűnik szemünk elől, csak 
azt halljuk, hogy hatalmas csattanással zuhant le azon a sziklafokon, ahol a 
vízár is zúgva veti le magát, bele abba a mély lyukba, amit a kövek között ásott. 
Tajtéktömeg lepi el a lezuhant víztömeget, mintha haragudnék, hogy egy pil
lanatra is meg kellett pihennie. De amott rohan már megint tovább, fatörzsek, 
kövek, homok és iszap zúdulnak vele együtt le az állandó patak völgyébe.
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Ez csak a vízmosás, amely mély barázdát hasít a hegyoldalon, de amaz 
odalenn már állandóan folyó patak, amelyik nemcsak esők alkalmával, hanem

171. ábra. Földpiramisok a Ritten oldalán, Bozen mellett.

éjjel-nappal, télen-nyáron dolgozik és viszi el apródonként azt az anyagot, 
amit a vadvizek és vízmosások beledöntöttek (1. melléklet).

És hány ilyen hegyi patak fúr, farag állandóan, vízmosásainak egész 
rendszerével a hegyoldalon, meg a hegy lábán ! De meg is látszik a munkájuk !

A hegy oldaláról már annyit elhordták, hogy a geológus ugyancsak össze
szedje ám a tudományát, ha ki akarja sütni, hogy miféle fekvése volt ott haj-
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dan a rétegeknek ! Mert ott voltak, csakhogy elhordta őket a víz, bele a nagy 
folyóba, az meg levitte a síkságra, azt feltöltötte vele, vagy pedig elvitte a ten
gerig s ott deltát készített belőle.

Így pusztul a hegy az esővíz hatása alatt. Ahol sűrű növényzet fedi a talajt, 
ott csak lassan tud folyni a víz, meg a kusza gyökérzet miatt nem is tudja kikez-

172. ábra. A vadvizek megkötése rőzsegátakkal és kőfalakkal a francia
Alpokban.

deni, de ahol nincs növény, ott a pusztítás egy-egy nagyobb eső után szinte- 
leírhatatlan !

Mennyi dolgot adott a francia mérnököknek, amíg a Durance felső mellék
vizeinek. vízmosásainak a területét némileg meg tudták kötni. Nehéz munka 
is az ! Fenn a legfelső területen vesszőkötegekkel fogtak le minden kis árkot, 
hogy a víz minden ilyen kötegnél kénytelen legyen megállni, törmelékét leejteni 
s lebukva a kis vízesésen, elveszítse sebességét. A törmelék aztán, ha egy kicsit
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meggyülemlett, alkalmas talaj nehány dugványnak, amely megfogamzik benne 
s még jobban megakadályozza a vizet folyásában.

Ahol már nagyobb a vízmosás, ott kőfalakkal kellett keresztgátakat emelni, 
amelyeknek ugyanaz a hatása van mint a kis rőzsekötegeknek. Csakhogy 
a fal előtt megrakjuk ám az árok fenekét jó kőburkolattal, mert különben 
kivágja a lezuhanó víz a fal alját s ledönti a falat is, sőt a mögötte felgyülem
lett víz és törmelék most elementáris erővel fog rázuhanni az alsóbb vidékekre.

Budapest közelében az Ördög-árokba torkoló vízmosásokat fogták meg ilyen 
módon, sőt a Gellérthegy déli oldalán, a volt Sárosfürdő felett is látunk egy vad
vizes árkot, amely szintén ilyen törmelékfogó falakkal van megvédve.

Ahol az erdőket megkímélték, ott nem szokott a víz olyan nagy pusztítást 
okozni a hegyoldalon, mint ahol az erdőt kiirtották s a víz lassankint a termő
földet, a sziklának ezt a védő burkolatát teljesen elhordta.

A kopár mészkő felszínén egészen sajátságos kimosásokat hoz létre a víz. 
Valóságos kis kannellurák húzódnak végig a mészkő falain, fenn pedig a mészkő
sziklák tetején fantasztikus mélyedések közt különös alakú kis bütük, tornyocs- 
kák, átlyukasztott kövek borítják a felszínt s olyan rögössé teszik, hogy alig lehet 
rajta járni. Az ilyen kimart mészkőfelületeket kamnezőJcnek nevezik az Alpok-

173. ábra. A mészkő függőleges hasadékait a víz gyorsan kimossa s a szikla tornyokká válik szét.
(Adersbach.)

A Világegyetem. 19
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ban (174. ábra). De más kőzeteken is előállanak hasonló jelenségek, a folyó esővíz 
következtében, bár még más erők is társul szegődhetnek a kis szorgalmas cseppek 
mellé. így pl. a legkeményebb kőzetek egyikét, a gránitot is épen úgy kimarja 
az esővíz, mint akár a mészkövet (175. ábra), de valószínű, hogy itt az erózión, 
vagy kimosáson kívül még a mállás is szerepelt, amelyről még szólni fogunk.

A legszebb, legcsodálatosabb tájképeket hozza létre a víznek ez a kimosó, 
erodáló képessége. Fantasztikus sziklafalak, tornyok, kapuk, a legcsodálatosabb 
változatosság az eredménye s a mesésen kimunkált sziklarészletek között zúgva, 
tájtékozva tör utat a patak vize, egy pillanatnyi szünet nélkül rombolva azt, 
amit a hegyképző erők teremtettek. Más a munkája a pataknak, ha kemény 
kövek közt, más, ha grániton, vagy ha mészkövön fu t; más, ha a rétegek 
vízszintesen feküsznek s más, ha azok erősen össze vannak forgatva. Ezzel 
azonban csak a külső alakja változik meg a pusztításnak : az anyag el hor
dása mindig a legfontosabb tünemény, amelyre most hivatkoznunk kell.

A talajba beszivárgó víz szintén nagyjelentőségű a hegyek életére nézve. 
A beszivárgó víz rendesen források alakjában bukkanik elő a hegyoldalon, vagya 
hegy lábánál, de amíg az esővíz olyan tiszta mint a desztillált víz, addig a forrás 
vize sohasem tiszta víz, hanem mindig van benne a kőzetekből több-kevesebb 
feloldva. Ha akármilyen forrás vizét egy pohárba öntjük s aztán félretesszük 
befedetlenül, hogy párologjon, néhány nap múlva a víz javarésze elpárolgott s a 
pohár falán fehér gyűrűk rakódtak le, amelyeket igen nehéz onnan közönséges 
módon lemosni. Töltsünk azonban egy kis sósavat a vízhez, mindjárt eltűnnek a 
fehér nyomok : a fehér gyűrűk anyaga legnagyobbrészt szénsavas mész, amely a

174. ábra. Karrme/ő a Wiesalpén, a Dachstein csoportban. (F. Simony fényképe után.)
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175. ábra. Esőmarta kannellurák gránitsziklákon, a Seychelle szigeteken.

vízben nehezen oldódik, de a sósav felbontja a kalciumkarbonátot, a széndioxidot 
pezsgés közben kihajtja belőle s vízben könnyen oldható mész és klórvegyiilet 
keletkezik, amit a mosogatóvízzél kiöntünk.

Ezt a meszet, meg még számtalan más sót, amit a forrás tartalmaz, mind a 
hegy anyagából szerezte be a víz. A kőzet apró hézagain leszivárogva, útközben 
mindent felold, ami csak feloldható s úgy szivárog tovább, míg a felszínre 
bukkanni nem kényszerül. Igaz, egy literben tán alig van egy gramm ilyen fel
oldott anyag, de csak egy kis számítást kell tennünk, hogy meggyőződjünk 
az így kihordott anyag rettentő tömegéről.*

Természetes, hogy az így szivárgó víz oldó hatása következtében a hegy bel
sejében is átalakulások történnek. A kemény kőzetekben üregek támadnak, 
amelyeket barlangoknak neveznek ; ezek az üregek beszakadozhatnak s a 
beszakadt anyagot kihordja a földalatti patak vize, amely egy-egy omlás után 
zavarosan, haragosan tör elő a barlang nyílásából.

Máskor meg a meredek hegyoldalon a kőzetek összefüggését támadja meg, 
meglazítja a két szikla között a tapadást és bekövetkezik a magas hegyvidékek 
egyik legfélelmesebb tüneménye : a kőlavina és a hegyomlás.

Fenn a sziklák közt a legördült kövek egymást terhelik valami kiugró pár
kányon. Lepereg egy-egy kavics, hozzá a többiekhez aztán egy nagyobb kő is

* Legyen a víz minden literjében 1 gramm oldott anyag. Szolgáltasson a forrás minden 
másodpercben 10 liter vizet. Akkor minden másodpercben 10 gramm anyag jő ki a kegyből. 
Ez egy perc alatt 600 gramm, egy óra alatt 36 kg., egy nap alatt 864 kg., egy év alatt 315 tonna, 
tehát annyi, amennyi egy tehervonat súlya mindenestől. Ez pedig közepes forrás, kevés oldattal.

10*
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ráfordul a törmelékre. Az eső, a fagy, a mállás mind hozzájárulnak, hogy a törme
lék a szédítő mélység felett kiszögellő párkányon felhalmozódjék. Egyszer aztán 
túlnagy lesz a terhelés, az egész törmelékhalmaz megindul, eleinte lassan csúszik 
a lejtőn, egyes kövek gyorsabban előresietve, sebes iramodással érik el a párkányt 
s onnan egyetlen szökéssel a mélységbe ugranak. Nemsokára odaér a csúszó tör
melék is és most valóságos vízesés módjára szakadnak le a kövek a mélységbe, 
mennydörgésszerű robajjal, persze mindent tönkretéve, amire rázuhantak.

Hányszor gondolja meg a Gellérthegy oldalán egy-egy kő, akkora, mint a 
hordó s szépen lepottyan a hegy lábához. Azelőtt apró kis házak sorakoztak ott 
végig, mindegyiknek az udvarán volt egy-egy nagyobb kő, ami a meredek szikla
falról zuhant alá, sőt emlékszem, hogy az egyik kis házban a szoba közepén volt 
egy nagy kő, amelyen a família ebédelni szokott, mert szépen bedeszkázták a tete
jét. Ez a kő a tetőn keresztül jött be egy éjjel, de az ajtón nem fért ki, azért 
szépen otthagyták s kinevezték asztalnak. Égből pottyant bútor.

A Gellérthegy kis sziklaoldala csak egyetlen nagyobb kőnek számít az 
Alpok óriási tömegei között, hisz 1882-ben a Brenta-csoportban egy több száz 
méter magas mészkőtorony, amely ferdén fekvő rétegeken nyugodott, egyszerre 
omlott le a völgybe, ott valósággal porrá zúzódva, iszonyú robaj között, amely 
Santa Maria de Campiglio község lakóiban a ködös, sötét éjszakán azt a hiedelmet 
keltette, hogy az egész világ omlik össze. És erről az omlásról csak két 
év múlva tudott a világ. Ez az egyetlen omlás nagyobb tömeget dobott le, mint az 
egész Gellérthegynek sziklás északkeleti része.

De vannak ennél még sokkal nagyobb omlások is. Az elmi hegyomlás alkal
mával Heim számítása szerint mintegy 10 millió köbméter kőzet mozdult meg, a 
goldaui hegyomlással 15 millió, a Diablerets omlása pedig 50 millió köbméter 
anyagot szállított le a hegyről. Még nagyobbnak becsüli azonban Heim a régi 
flimsi omlás tömegét, amely mint 600 méter magas, összefüggő hegytömeg 
Flims alól a Rajna túlsó oldalára terjed át Versam és Bonaduz tájára s másik 
irányban Ilanztól Reichenauig. Az egész leomlott tömeg lehet mintegy 15 milliárd 
köbméter. Hisz a Krakatoa kitörése sem hozott sokkal több anyagot a felszínre !

Az ilyen nagyarányú hegyomlás aztán igazán katasztrófa. Még az olyan 
kicsiny csuszamlások, mint amilyen Ö-Buda felett, a táborhegyi út mellett tör
tént. még azok is veszedelmesek, hát még amikor egész hegyoldalak zuhannak le a 
völgybe.

A táborhegyi út környékén történt csuszamlás igen érdekes jelenség volt. 
Nem csúszott meg egyetlen zökkenéssel az egész hegyoldal, hanem lassankint 
nyíltak meg a repedések, lassankint nyomúlt előre egy egész nagy rész a hegy
oldalon.

A Hármashatárhegy sziklás magaslatai alatt lankás lejtő következik, amely
nek alapanyaga oligocén-agyag, úgynevezett kis-celli agyag. Ez a tengeri üledék 
nem fekszik egészen vízszintes rétegben, hanem egy keveset lejt a völgy felé. Az 
agyag felett néhány méter vastag törmelék van, amelynek kusza, szövevényes 
rétegzése már elárulja, hogy ez a sok törmelék már mind csúszások következtében 
torlódott ennyire össze s valószínűleg nem is másképpen jött le a sziklák lábától, 
mint ilyen apró csuszamodásokkal. Az óbudai temetőben a sírokat részben ebbe a
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törmelékbe, de részben még az agyagba ássák. A temető alatt a völgyben a 
Kerékmalom melegforrása bukkanik elő, amelynek alighanem szerepe van a 
csuszamlások előidézésében. Közvetlenül a hegy lábánál vezet a nagy vörös
vári út, ahonnan a temetőbe, azon alul a pénzügyőri kaszárnyába, még délebbre 
pedig egy nagy téglavetőbe lehet belejutni. A téglavetőben a 900-as évek elején 
meg kellett szüntetni a munkát, mert apróbb omlások jelentkeztek a fejtőben. 
Ugyanakkor jóval feljebb, a temetőben is repedések támadtak s néhány sir, meg 
egy nagyobb emlék beomlott. De csak ezután jöttek az igazi csuszamlások ! 
Megmozdult az egész lejtő s körülbelül egy-két méterrel lecsúszott a város felé. 
Igen szépen lehetett látni a csúszamlás következményeit. A temetőben nagy 
cölöpfallal igyekeztek útját állni, de ezt is megdöntötte s csak nagy munkával 
tudták eltüntetni a 
csúszamlás miatt tá
madt repedéseket. —
A sírkövek mind meg
hajoltak kissé az út 
felé. A temetőtől délre 
volt az Iflinger-féle 
korcsma, amelyet a 
csúszamlás igen érde
kesen rongált meg 
(176. ábra). Az épület 
hosszirányában elto
lódott, de az utcai 
homlokfal már a he
lyén maradt, csak a 
megindúlt tetőszerke
zet tolta ki annyira, 
hogy a fal előredőlt.
A szobákban a padlók 
hullámosán felvetőd
tek, sőt az udvari 
falon is a téglasorokban valóságos gyűrődéseket lehetett látni, minden ajtó- 
és ablaknyilás elferdült. A pénzügyőri kaszárnyának, különös módon, semmi 
baja sem történt. Nagy volt azonban a pusztulás a téglagyárban. A fejtőfalak 
egy nagy része beomlott (177. ábra), az udvaron álló gépház pedig a főépülettől 
elszakadva, teljesen szétbomolva, omladozni kezdett. Ez azért érdemes a meg
jegyzésre, mert a gépház lenn áll az udvaron, amely már le van ásva az út 
színéig. így tehát a csúszamlás mély rétegeket is magával ragadott s kissé kifelé 
tolódott a legalsó felszínre bukkanó agyagréteg is. A téglavető felett hatalmas 
rogyásokat és csuszamlásokat lehetett látni, magasan fenn a táborhegyi út 
körül is. Ezt az útat a csúszamlás járhatatlanná tette, mert három nagy lépcső 
keletkezett rajta (179. ábra). Az út mellett a házak is szenvedtek, egynéhány 
egészen lakhatatlan lett, vagy beomlott (178. ábra.) Szerencse, hogy nem volt 
több épület a területen s hogy nem egyszerre történt a megcsúszás, mert akkor

176. ábra. Az Iflinger-féle korcsma Ó-Budán, a Táborhegy alatt. 
Az épület alatt a kép jobb oldala felől eltolódott a föld s középen 
felpuposodott, megemelve az épületet is. (Szerző fényképfelvétele.)
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nagy katasztrófa lett volna belőle. De nem valószínű, hogy már most végleg 
njmgalomba jött volna a terület. Nagyon valószínű, hogy a téglavető feletti 
rész egészen le fog csúszni a téglavető udvarára, sőt nagyobb lesz a pusz
tulás ott, ahol a téglavető leásása nem enged szabad folyást az omlásnak, 
t. i. a temető táján, amely egészen fel fog torlaszolódni s a vörösvári út 
mentén álló épületek teljesen tönkre fognak menni, a pénzügyőri kaszárnyá
val együtt.

Természetes, hogy ezt a kisszerű mozgást nem is lehet hasonlítani az 
Alpok nagy omlásaihoz. Hogy miképpen történik az Alpokon egy ilyen

177. ábra. Az óbudai téglavető beomlott agyagfejtője. (Szerző fényképfelvétele.)

katasztrófa, annak ecsetelésére röviden vázoljuk az elmi hegyomlás történetét 
Heim után, aki behatóan tanulmányozta.

Glarus mellett a Sernf-völgyben volt a kis Elm község, amely felett a 
Tschingelberg erősen gyűrt és meredeken feltorlaszolt agyagpala rétegei álltak. 
Már a rétegzés maga igen fenyegető helyzetbe hozta a hegy orrát s régebbi 
kisebb omlásokról is tudtak már. A község szerencsétlenségére a hegy anyaga 
jó írópalát szolgáltatott s nagy mértékben kezdték a fejtését ; aláásták a hegyet 
valami 180 méter hosszúságban, durrogatták a puskaport meg a dinamitot, 
amivel egészen fellazították az amúgy is veszedelmes merészséggel függő szikla
falakat. Emiatt aztán a fejtőkben omladozni kezdett, fenn a hegyen pedig 
hatalmas repedés támadt, amely 1881 augusztus végén már 2—3 m. széles volt.
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178. ábra. Földcsuszamlás folytán támadt szakadás a tábor
hegyi út felett Ó-Budán. (Szerző fényképfelvétele.)

Szeptember elején ugyan 
abbahagyták a fejtést, 
mert apróbb omlások, a 
repedés folytonos tágu
lása, az elrepedt rész meg- 
sűlyedése nagy veszedel
met sejtetett. A nép 
azonban csak a tavaszi 
hóolvadások idejére várta 
a nagyobb csuszamlást.
Szeptember 11-én azon
ban váratlanul bekövet
kezett a katasztrófa. Már 
délelőtt is volt néhány 
csuszamlás, de az igazi 
csak délután 5 órakor 
volt. Wyss tanító végig 
megfigyelte ezt az eseményt s leírása a következő : »Délután négy órától kezdve 
a nyitott ablaknál álltam, kezemben az órával, s lehetőleg pontosan megfigyeltem 
a hegyen a mozgásokat. Majd fenn, majd a hegy derekán, majd meg legalól levált

egy-egy darab, a fenyő
erdő felső szegélye pedig 
kezdett a sziklarepedé
sekbe visszafelé bukva 
elsűlyedni. Az első na
gyobb omlás 5 óra 15 
perckor következett be ; 
a sziklák villámgyorsan 
zúdultak le a völgybe, 
betemették a palafejtőt, 
a községnek palával és 
eszközökkel telt raktá
rait, az Allmeindli-dül- 
lőt és a »Wirtschaft 
zum Martinslak« tanyát, 
amelyből a lakók már hét 
nappal ezelőtt elmene
kültek. A Tschingel és 
Ramin patakok völgyét 
is eltöltötte az omlás. 
Az úgynevezett Unter
thal a falu főrészétől 
félreeső különösen fenye-

179. ábra. Földcsuszamlás folytán támadt lépcsők a táborhegyi g M ftt lésze \o l t  a hely 
úton, Ó-Budán. (Szerző fényképfelvétele.) ségnek. Ennek lakói a
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magaslatokra menekültek az Alpegli és Jäglimeid-birtokok épületei felé. Düni- 
berg alatt, ahol biztonságban vélték magukat. A faluból néhány férfi az Unter- 
thalba sietett, hogy menteni segítsen. A második, még nagyobb omlás 17 perccel 
későbben (5 óra 32 perckor) következett, s ez eszeveszetten rohant keresztül az 
előbbi törmeléken az Untherthalba, eltemetett több szép földet és egy házat. 
Még négy perc és jött a főomlás. A hatalmas tömeg alul kicsúszott s hatalmas 
recsegéssel indúlt meg. A föld reszketett ; gyorsan kifutottam a házból az 
országútra, de alig tettem 20 lépést, már összeomlottak a házak mögöttem 
Müsliben. Becslésem szerint, ami egybehangzók más megbízható tanúk állítá-
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180. ábra. Az elmi begyomlás 1881. szeptember ll-én. (Heim után.)

sával is. a törmelék két, legfeljebb 3 perc alatt elérte azt az alsó szélét, ahogyan 
most terül el. Borzalmas, palaszürke porfelhő fedte el a szerencsétlenség irtóz- 
tató helyét.«

A 10 millió köbméter sziklaanyag vízeséshez hasonlóan folyt'le s aztán 
vízszintesen eltolódott, maga előtt szántva, feltúrva a földeket és házakat. 
1400 m. utat tett meg így a törmelék. A légnyomás, amelyet okozott, olyan 
erős szelet keltett, amely a levegőbe kapta az embereket s néhányan így mene
kültek meg a biztos pusztulástól. Különben 1000 ember közül 115-öt eltemetett 
vagy agyonütött az omlás, 83 épület, a palafejtő, meg a szép, termékeny völgy 
örökre elpusztult.
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A hegyomlások pusztításairól és lefolyásáról ennyi körülbelül elég, hogy 
lássuk, milyen hallatlan nagy tömegek s milyen rettentő sebességgel mozdulnak 
le a völgyekbe, ahol alig marad épen valami, amit a rohanó törmelék elért.

Minden magas hegységben egyaránt előfordúlnak a hegyomlások s min
denütt tanúságai a hegyek pusztulásának. De azért mégsem olyan nagyjelen
tőségű pusztulások, nem olyan hatalmas tünemények, mint amelyek észre
vétlenül, lassan, de folyton működnek az egyenetlenségek eltüntetésén.

ISI. ábra. A gránit különös elmállása következtében támadt tüskék Szvatau vidékén, Khína 
délkeleti tengerpartján. (Szerző eredeti rajza után.)

A víz kimosó és alámosó hatásán kívül ugyanis még egy egész sereg minden
féle tüneményről kell megemlékeznünk. Ezek közül a legfontosabbak a kö
vetkezők :

A mállás a kőzeteknek kémiai átalakulásán alapszik. Bizonyos kőzetfélék a 
levegő nedvességének hatása alatt elváltoznak összetételükben s míg épen kemény, 
szilárd kőzetek, addig így átalakulva porhanyó, könnyen pusztuló anyaggá válnak. 
A legkeményebb gránit is könnyen mozdítható laza darává lesz, ha a földpát 
benne kaolinná, vagyis finom agyaggá mállik el. Ezt a víz kihordja a szemcsék 
közül s a kvarcszemecskék durva homokká, úgynevezett gránit-darává halmozód
nak össze. A gránit nagy földpáttartalmánál fogva különösen könnyen pusztul így



298 I I I .  rész . A szá raz fö ld .

el. A trópusokon vastagon borítja rendesen a hegyeket a gránitnak ez a málladékar 
amelyet könnyű összetéveszteni a lateritnek nevezett vörös agyaggal, ami szintén 
a forró égöv alatt képződik a dús növényzettel ellepett, nedves területeken. A grá
nitban azonban mindig vannak olyan részletek, amelyek sokáig ellentállanak a 
mállásnak és kopásnak, s ezek fantasztikus alakokban, mint furcsa kőtömbök hal
mozódnak egymás fölé. Különösen szép, szinte különös látványt nyújtanak ezek 
a kimállott gránittömbök Dél-Khínában, Szvatau mellett, ahol a mállás igen erős,, 
az erdőket kiirtották s a gránit az egész vidék egyedüli kőzete (181. ábra). Mintha 
mesterségesen állították volna fel a köveket valami óriási temető sírhalmai fölé, 
vagy mintha romok fednék az egész tájékot, amerre csak a szem ellát, pedig ez a 
terület nem alkalmas semmire, még a szorgalmas khínai sem tudja semmire sem 
használni.

Magyarországon a Kis-Kárpátokból ismerek ilyen gránittuskókat, amelye
ket el is néztek valami kőkorszakbeli dolmeneknek. Igaz, hogy van kő, amelyen 
szabályosan, mesterségesen vésett lyukak vannak, de ez talán valami tanyául 
szolgálhatott egykor valami menekültnek s az próbálta a követ mindjárt 
épületül felhasználni. Ki tudná megmondani, hogy mire való volt ? A kövek 
azonban nem mesterségesen vannak felállítgatva ; azok úgy állanak ott, ahogy 
a sziklából kimállottak.

Nagy pusztítást visz véghez a fagyás is. A víz behatol a szikla belsejébe s ott 
megfagyva, szétrepesztgeti a sziklák felszínét. A jégnek jóval nagyobb térfogata 
van mint a víznek, ezért a sziklarepedésbe fagyott víz okvetetleniil tágít egyet a 
résen. A falakról lefagy a vakolat, a sziklákról finom kis kérgek peregnek le, 
de még mélyen a szikla belsejében is meglazítja a szemek összefüggését.

A kőzet hőmérsékletének erős ingadozása szinte hihetetlen pusztítást visz. 
véghez. A legfelső rétegek hőmérséklete folyton változik, egy 24 óra alatt talán 
50 fokkal is, a sivatagokon néha még 80 fokkal is ! A napsugarak képesek fel
melegíteni a sziklát a mi éghajlatunk alatt is 50—55°-ra, hát még ott, ahol 
sokkal merőlegesebben és sokkal szárazabb levegőn keresztül jutnak a szikláig. 
Éjjel aztán a sivatagon, még a Szaharán is leszáll a hőmérséklet 0°-ra, vagy 
még azon alul is, úgy hogy megfagy az a kis harmat, ami leheletszerűen 
befogta a kőnek a védettebb oldalát.

Ilyen erős ingadozás következtében a kő felszínének folytonos kiterjedése és 
összehúzódása a belső, nem annyira ingadozó mérsékleti! sziklával szemben, 
tönkreteszi az összefüggést a belső és külső rétegek között. A kő felszínéről leválik 
egy darab kéreg, mint valami cserép, és új felszín támad a pusztulás számára. 
Egész különös ilyen kérges leválásokat lehet látni a sivatagban, de még ha le 
sem válik a felső kéreg, meg van lazítva a kő szemecskéi között az összefüggés és 
a többi erő annál könnyebben elbánik a legkeményebb kővel is.

A legújabb kornak és különösen Richthofénnek és Walthernek az érdeme, hogy 
a szel roppant nagy munkáját felismerték s minél jobban és behatóbban tanul
mányozzák a hegyek történetét, annál több új adat, annál több, eleinte hihetet
lennek látszó tény kerül napvilágra, amely mind a szél munkájának dicsőítését 
zengi s ma már annyiia vagyunk, hogy csodálkozva kérdezhetjük, miért nem 
ismerték fel ezt az erőt előbb s miért nem méltatták kellőképen.
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A szél magával ragadja a havat, a homokot, a földet : miért ne ragadná 
magával azokat a kis elválni készülő kőzetszemecskéket is, amelyeket a többi erő 
meglazított ? A szél valósággal letördel a szikláról egyes kiálló darabokat, kifújja 
a repedésekből a további pusztulás ellen védő törmeléket, lefújja azt a kis termő
földet is, amit a növényzet sok évszázadon át kuporgatott össze a sziklák tetején. 
Ha a Karsztról kiirtották az erdőt, még bátran nevekedhetett volna helyébe más, 
ha a szél el nem hordta volna a termőföldet az utolsó szemig ! Amikor Tihanyban 
kipusztult a szőllő a fillokszéra miatt, a hajdani szőllőkertek parlagon marad
tak, de csak egy-két évig, amíg a nyomorúság szántásra nem kényszerítette

182. ábra. Szél- és homokmarta mélyedések a heidelbergi vár egyik homokkövén.
(K. Futterer fényképe után.)

a tunya lakosságot. De sok helyen már későn volt az eke ! A szél elvitte a 
termőföldet úgy, hogy csak a kemény szikla maradt a helyén.

Amikor aztán a termőföldet elvitte a szél, a kopár, csupasz szikla felszíne 
teljesen ki van téve az atmoszferiliák hatásának. Napsugár, harmat, dér, 
fagy, eső, minden bántja, bomlasztja a sziklát, sőt még társául szegődik a növény 
is, amely csodálatos kitartással fúrja a szikla réseit, hogy gyökereinek támasztó 
helyet nyerjen. Csakugjmn, a növény gyökerei belenyomulnak a hajszálnyi 
repedésekbe s azokat szétfeszegetik. Láttam már összedőlt házat, amelyet a fal 
téglái közé befurakodott Epheu gyökerei bontottak meg.

A szélnek kétségkívül legerősebb és legjelentősebb hatása az, hogy a sziklá
ról letakarítja a törmeléket, amely további pusztulás ellen védelmezné. Ami



183. ábra. Ingó kő a Tandil hegység gránitszikláin, Argentínában. A Tandil hegység pusztai 
kiimája alatt a mállott kőzetrészeket elhordja a szél s az ellenállóbb darabok fantasztikus 

helyzetbe kerülnek. (J. Wather fényképe után.)

184. ábra Gombaszikla, amely mutatja, hogy mennyi anyagot elhordott már környezetéből a szél.

löfetVÍAO
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csak egy kicsit meglazult, amit elválasztottak az anyasziklától a többi erők, 
azt a szél okvetetlenül letöri, ledobja és ezer darabra töri, sőt amihez hozzá 
vágta, az okvetetlenül pusztul, törik, zúzódik.

Csak ott látni, künn a sivatagon, hogy micsoda pusztítást tesz a szél egy
részt közvetlenül a kiálló, meglazúlt részek lefóvásával, másrészt a magával raga
dott homok- és kavicsszemcsék segítségével. A szélnek ezt a munkáját defláció
nak nevezzük s ma már tudjuk, hogy a defláció egész országrészeket sűlyesztett 
alá úgy, hogy elvitte a felszín laza rétegeit, nem egy, két, hanem 50—100 
méternyi vastagságban. (182. ábra.) A szélerózió különösen erősen működik 
a málló kőzetek meg az eredetileg is laza összefüggése kőzetek világában, ahol

1S5. ábra. Szélvájta tégladarab a Gobi sivatagról. A tégladarabot Lóczy Lajos hozta 
a Széchenyi expedíció utazásából.

pedig különböző keménységű kőzetek kerülnek karmai közé, ott olyan finoman 
dolgozza ki a keményebb részleteket a lazább kőzetek közül, hogy az ember 
a legkitartóbb munkával sem tudná azokat a csodás eredményeket elérni. Egyes 
keményebb köveket a laza alapanyagból, vagy elmállott részek közül kivájni 
a szélnek valóságos művészi feladat s a leglehetetlenebb egyensúlyozó kövek 
készülnek így, csodálatos finomsággal kiválasztva (183. ábra), máskor meg 
egy-egy keményebb kődarab megvédelmezi a defláció ellen az alatta levő laza 
kőzetrészt s valóságos földpirámisok állanak előttünk, csakhogy nem az eső
csepp, hanem a zúgó szél faragta ki a nagy kő alátámasztását egyetlen nag}? 
gombává (184. ábra), amelyet látva, csodálkozik az ember, hogy miképpen került 
fel az a nagy nehéz kő oda a laza. pirámisnak a tetejébe. Máskor meg a homokko- 
Tétegekben vertikálisan lefutó keményebb magokat preparálja ki a szél. A homok-
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kőben a repedéseken leha
toló csekély víz a magá
val hozott mész segítségé
vel összecementezi a ho
mokkő szemecskéit s füg
gélyes irányú, keményebb 
törzseket hoz létre benne, 
amelyeket a szél kevésbé 
tud megtámadni mint a 
rendes, laza homokkövet. 
Fantasztikus, mesterséges
nek látszó képződmények 
keletkeznek így, amelyek
ről a laikus utazó feltétle
nül hiszi, hogy emberkéz 
alkotta művek. De nézzük 
csak meg a Despcblado- 
plató sivatagjának szél
vájta képződményeit (180.

186. ábra. A szél munkájának hatása a Despoblado-platón. 
Elül, lenn az utazók sátrai és kipányvázott lovai látszanak.

és 187. ábra). Azt mond
ják róluk, hogy az Inkák uralma alatt álló,

187. ábra. Mesterségesnek látszó, szélvájta oszlopok a 
Despoblado-platón. A durva konglomerátumból álló 
oszlopok közt álló fehér alak mértékül szolgálhat, hogy 

milyen óriási az egész képződmény.

magas műveltségű népeknek az 
alkotásai. De kinek jutott 
volna eszébe ide, a sivatag 
kellő közepébe, távol minden 
lakható vidéktől, olyan óriási 
faragványokat állítani fel, 
amelyeknek kimunkálásához 
évtizedek voltak volna szük
ségesek ? Nem is emberkéz 
alkotta ezeket a csodás épít
ményeket, hanem a szél ; a 
szél, amely folyton susog, 
folyton zizeg a homokon s 
néha megvadulva, napokon 
keresztül mennydörögve böm
böl a kőpillérek között, leszag
gatva arról mindent, ami csak 
egy kevéssé is meglazult.

S mennyi anyagot el hor
dott onnan, ahol ezek az ingó 
kövek, meg kőpillérek marad
tak csak fenn ! Egész nagy 
kőzetrétegek hiányzanak, nem 
maradt belőlük más, mint 
néhány kőpillér, amelyeken
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megvan még ugyanaz a rétegzés, amely egykor az egész területet felt ölt ötté 
(188. ábra). Ez a kép a Laramie-pusztáról való, az Egyesült-Államok Wyoming 
államából, ahol ez a puszta a Szikláshegység keleti lábánál terül el s egyike 
a leghevesebb főn-szerű szelek vidékének. Valószínű, hogy a hiányzó hatalmas 
kőzetréteg eltüntetésében az erózió, vagyis a folyó víz munkája is ludas, de 
sokkal valószínűbb, hogy a szél hatalma volt a főtényező, amint azt más 
vidékeken kétségtelenül konstatálni lehet ilyen pillérképződés esetén.

A letördelt, lefútt és így mozgásba hozott törmeléket a szél kétféleképen 
hozza mozgásba. Egyrészt a Földön, vagy a földfelszín közelében ragadja magá-

188. ábra. A Laramie puszták kőbálványai. (Wyoming, U. 8. A.)

val mint homokot s építi belőle a homokbuckákat, vagy pedig felkapja a leve
gőbe s ott szállítja tovább, mint finom port, amelyet aztán messze vidékeken 
leejt s építi belőle a lösszöt, meg a vörös agyagot, vagy lateritet. Ezeknek a kép
ződményeknek az óriási elterjedése, hatalmas vastagsága tanúsítja, hogy mit 
mível, milyen hatalmas munkát végez a szél.

j*: íjc ^

De a szél még a tenger hullámaival is szövetkezik, hogy a tengerparti 
sziklákat megtámadja. Sokáig gondolkoztam, hogy az abráziót hova sorozzam, 
a szél, vagy az óceán munkái közé ? Annyi bizonyos, hogy a szél egyedül nem
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volna képes ilyen gyors munkát végezni, de az is bizonyos, bogy a hullámzó 
mozgás az ő egész energiáját a széltől kapta. A homokcsiszolás, vagy a hullám
verés következményei egészen egyenrangú és egyeredetű tünemények. Mind 
a két esetben a szél az, amely a pusztító anyagoknak az erőt kölcsönzi, míg 
a homok, illetőleg a víz csak az eszközök a pusztításhoz. Igazán tehát ide kel
lene soroznunk a szél munkájának a tárgyalásához, de oda is tartozik a tengerek 
ismertetéséhez, mert a partalakulásokat lehetetlen megérteni a hullámverés 
magyarázata nélkül.

Ott csakugyan foglalkoztunk is már vele s megismertük a hullámverést, 
mint a partok legnagyobb ellenségét, amely kiszedi a bázist a sziklák lába alól 
s leomlásra kényszeríti őket. Hatalmas hegyek estek már ilyen módon a hul
lámok áldozatául, s helyettük síkságot teremtett a tenger : az abráziós platót, 
amely egész kontinenseket szegélyez köröskörül.

Ennyi mindenféle erő támadja meg a hegyeket. Minden, ami mozog a 
Föld felszínén, megtámadja a hegyet. Minden, ami él a Földön, vagy épít, vagy 
rombol, de nyugalomban sohasem marad. S bár a legrettentőbb erők, a leg
hatalmasabb tünemények, amelyek csak a Földön működhetnek, emelték fel 
a hegyeket, mégis azok a parányi erők, azok az alig észrevehető kis akna
munkások, amelyeket fenn megismertünk, porszemenkint, vagy pedig millió 
kilogrammokat kitevő omlásonkint szállítják le megint a hegyet s terítik el 
anyagát a síkságokon és tengerekben.
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I. F E JE Z E T .

ESŐZÉSEK EEOSZLÁSA.

LYÁSÓINK bizonyosan nem úgy olvasták el ezt a könyvet, mint a 
regényt, hogy amikor három-négy fejezet múlva újra fellép egy alak, 
akit már elfelejtettünk, akkor utána kell nézni, hogy ki is volt ez 
a szerencsétlen ? — Nem ! Önök bizonyára emlékeznek még az 

első részben kifejtett tanulmányokra, amelyekben részletesen elmondottuk, 
hogy miképpen keletkezik eső a levegőben.

Valóban, azzal már a víz kőrútjának első részét megismertük. Abba kel
lett aztán hagyni a tanulmányokat, hogy megismerhessük a talajt, amelyre 
az eső lehull és megismerhessük azt a térszínt, amelyen keresztül ismét belejut 
a tengerbe.

Vissza kell idéznünk emlékezetükbe most, hogy az esőzés mindig felemel
kedő légáramlások nyomán keletkezik. A felemelkedést okozhatja a felmele
gedés folytán támadt cirkuláció, okozhatja valamily örvénylés, amely szintén 
felszállni kényteleníti a levegőt és végűi okozhatják a hegyek, amelyeknek 
oldalán a levegő szintén felszállni kénytelen.

Vizsgáljuk meg már most, hogy a hegyeknek ez a tulajdonsága lénye
gesen befoly-e a csapadék földrajzi elosztásába. Tekintsük meg a mellékelve 
bemutatott térképen a csapadék eloszlását. Sötétebb kék szín jelzi az esősebb 
területeket, nagyon világos kékek a száraz területek és fehéren vannak hagyva 
az ismeretlenek.

A térképen nagyszerűen lehet látni, hogy a tengereken sokkal több eső 
esik mint a szárazföldeken, de az óceáni részeken, amelyeken ismerjük a csa
padék mennyiségét, szigorúan feltűnik az a szabályos zónarendszer, amely
nek eredetét a nagy földi cirkuláció szélrendszerében ismertük fel. Az egyen
lítővidéki felszálló áramlás, meg az Atlanti óceán hatalmas örvényének óriási 
csapadékmennyisége azonnal feltűnik. Ilyen nagy, esős foltok a szárazföldeken 
nincsenek. Eszerint a tengerből elpárolgott víz legnagyobb része az ő körútját 
igen hamar befejezi, mert visszahullik a tengerbe. Még jobban feltűnnék ez a 
dolog akkor, ha a tengereken mindenütt ismernők már a csapadék mennyiségét

20*
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s bele tudnánk rajzolni a Csendes óceánba is az óriási egyenlítői esőzést s a 
magas légnyomású területek nagy szárazságát.

A szárazföldeken az igazán esős vidékeket néhány csoportba lehet foglalni.
1. A Szunda-szigetek és Űj-Guinea. Ezen a területen az esőzés oka főleg 

az egyenlítői felfelé szálló légáramlás.
2. India, Hátsó-India és Kelet-Ázsia szigetövei. Az esőzés okozója a 

monzún, amely főleg azért és ott kiadó, ahol hegyekre kénytelen felemelkedni.
3. Közép-Afrikában megint az egyenlítői felszálló légáramlások terén 

van bő esőzés.
4. Észak-Amerika délkeleti részében a nyári monzún okozza a sok esőt.
5. Dél-Amerika legnagyobb részén az egyenlítői felszállás, de másrészt 

a passzát-szél okozza azt a rengeteg esőt, amelyet az Amazonas szállít vissza 
a tengerbe. Ez a nagy csapadék az Andok láncánál hirtelen megszűnik, a 
Csendes óceán felőli lejtőn nincs eső.

6. Eszak-Amerikában még egy esős hely van, a Csendes óceán partvidé
kein, az Aleutáktól egész San-Franciscoig. Keskeny sáv ez, amely a Cordil- 
lerákon nem terjed túl.

7. Dél-Amerika legdélibb részén szintén látunk egy nagyon csapadékos 
zónát a Csendes tenger partján végighúzódni, de ez sem terjed túl az Andok 
láncán. Úgy ez, mint az előbbi a nyugati szelek következménye.

8. Sehol sincs a csapadék olyan aprólékosan elosztva mint Európában, 
bár ennek az ábrázolásnak egyik oka kétségtelenül az, hogy Európában job
ban ismerjük az esőzés eloszlását mint akármely más világrészen. De a tér
képnek ez a része éppen alkalmas annak a bemutatására, hogy a csapadék elosz
lás amilyen szorosan összefügg a hegyekkel. Ha szint-vonalakkal akartam volna 
rajzolni Európa térképét, majdnem ugyanezt a képet kaptam volna, annyira 
összetartozni látszik az eső és a hegy. Messze benn a kontinenspár belsejében 
még az Ural is feltűnik a csapadék-térképen, mint északról délnek tartó, vala
mivel esősebb hely a félig száraz területek között.

Kis megfontolás után mintegy szabály gyanánt mondhatjuk ki, hogy 
azokon a területeken, ahol egyirányú uralkodó szél van} ott a hegyek a csapadék 
legfontosabb elosztói.

Es pedig tudjuk már, hogy mindig a hegyeknek a szél felé fordult lejtője 
az esős, míg a széltől elfordult lejtő száraz. Eszerint tehát a passzát-szelek zónái
ban a kontinensek keleti partjai, a mérsékelt égövi nyugati szelek zónájában 
a kontinensek nyugati partjai az esősek, a monzún-rendszer hatásában pedig 
a hegyeknek a tenger felé fordult oldala az esős, tán mondanunk sem kell, hogy 
az esőt tisztán a nyári tengeri szél hozza a hegyek lejtőjére, mert a téli szél a 
szárazföld felől fúj s nem hoz nedvességet.

Alig van a világnak olyan része, kivéve a szélcsendek övét, ahol ne 
volna mindig egy különösen uralkodó, egyirányú szél, amely a legtöbb esőt 
hozza. Mindenütt találunk olyan világtájat, amelyre határozottan reá mutat
hatunk, hogy ez az az oldala a látóhatárnak, ahonnan a legtöbb eső jön.

Es akkor a hegyeknek az az esős oldala, amely az esős látóhatárrész 
felé fordult.
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Ebből az következik, hogy majdnem minden hegyláncnak az egyik oldala 
nedvesebb, esősebb mint a másik, s a különbség csak akkor nagyon csekély, 
ha az uralkodó szél véletlenül éppen a hegylánc irányában, hosszában fúj.

Ennek a törvénynek pedig súlyos következményei vannak. A hegynek 
ugyanis az esősebbik oldalán sokkal gyorsabban működik az eső romboló, pusz
tító hatása mint a másik oldalon. A vízmosások és patakvölgyek sokkal gyor
sabban vágódnak be mint a száraz oldalon s az egyoldalról bevágódó völgyek 
lassankint meghódítják a hegyet, átfűrészelik annak a gerincét s amint tudo
mányosan mondani szokás, hátratolják a vízválasztót a hegy szárazabbik 
oldala felé.

Hogy ezt a törvényt teljesen megértsük, mindenek előtt tisztába kell 
jönnünk a vízrendszer fogalmával.

Az esővíz mindig a lehető legmeredekebb irányban fut le a lejtőn, azért 
ahol a hegy oldalán némi kis horpadás van, abba sokkal több víz fog lefolyni, 
mint két horpadás közt levő emelkedésen, vagy hegyorron. A homorú felszínű 
hegylejtőkön a sok víz minden irányból összefolyik s egy tömegben fut le a 
hegy oldaláról a síkságra. Ezen a horpadáson tehát legelőször támadja meg 
a vízmosás a hegyet s mély árkot váj már nehány zápor is. Amint azonban 
az árok mélyebb lesz, mind több és több apró vízér irányul feléje s mind több 
és több vizet szed össze a hegylejtőről. Az árokból aztán valami síkságra juthat 
a víz, amelyen, ha egészen vízszintes, úgy a víz szétterül, mocsár vagy tó alak
jában. Ha azonban a síkságnak is lejtője van, akkor ezen a lejtőn igyekszik 
lefelé a lehető legmeredekebb úton s végre is belejut a tengerbe. Erről a folya
matról azonban nagyban tulajdonképpen nem lehet beszélnünk, mert hogy 
nagyobb víztömegeknek efféle útkeresését szemlélhessük, olyan vidéken kellene 
esőt teremtenünk, ahol még vízmedrek nincsenek. Ilyen helyet azonban még 
a sivatagokon is csak elvétve találunk.

Egészen másképpen kell leírnunk a vízcsepp útját ma, amikor minden 
részén a Földnek már kiképződtek a folyómedrek, amelyek a csapadékvizet 
leszállítják a tengerbe. Csak egészen kicsinyben, a vízmosások vidékén, új erdő
pusztítások helyén, friss vulkáni lejtőkön, mesterséges földhányásokon talá
lunk rá példát, hogy miképpen indul meg a vízmosás a lejtőn a lehető legmere
dekebb irányban, olyan helyen, ahova a hegyoldal homorú, teknőszerű horpa
dása a legtöbb esővizet gyűjti össze.

Már most azt a területet, amelyről a víz mind ugyanabba a fő folyó
mederbe szalad össze, vízgyűjtő területnek nevezzük, vagy csak egyszerűen víz
területnek. Ugyanannyi csapadék esetén annál több vize van a f oly ónak, minél 
nagyobb a vízgyűjtő területe, minél nagyobb területről szedi össze a vizet.

A Duna vízgyűjtő területe például nagy darabot tartalmaz az Alpokból 
(189. ábra), mert az Ulmnál torkoló Illertől kezdve a Száváig minden folyó 
az Alpokból a Dunába folyik. De vízgyűjtő területéhez tartozik a Sváb-Baj or- 
medence, a Morva medence, a Kárpátok gyűrűjének mindhárom medencéje, 
sőt még egy jókora darab a Balkán félszigetből és az orosz táblából is.

Erről az óriási (808.600 km2) területről minden víz a Duna medrébe gyűlik 
össze s a Dunatorkolattal ömlik a Fekete tengerbe.
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A Duna vízgyűjtő területe típusa azoknak a vízterületeknek, amelyek 
komplikált medencéket, lánchegységet, röghegységet, táblás síkságot stb. min
denfélét tartalmaznak.

Egészen más, sokkal egyszerűbb például a Po vízgyűjtője. Az Alpok 
láncainak gyűrűje északról és nyugatról, az Apenninek lánca délről közrefognak 
egy síkságot, amelynek legmélyebb helyén folyt a Po (amíg a szabályozással 
el nem rontották) s ezen a helyen gyűlik össze a két hegylánc erre fordult völ
gyeinek minden vize. Külön medencékről szó sincs.

Epen ilyen egyszerű vízrendszere van a Seinenek is, a párizsi medence 
főfolyójának. Ennek minden vize a szép szabályos párizsi medencében szede- 
kölőzik össze. A párizsi medence a legszebb alakulások egyike, amit az efféle 
képződmények közt csak találhatunk. Mintha nagyobb tányérba fokozatosan

189. ábra. A Duna vízrendszere. Példája ez a bonyolult, változatos vízvidékeknek.

mind kisebbeket és kisebbeket raknék bele, úgy feküsznek a tengeri üledékes- 
rétegek egymás felett. A legalsó még kiér egész a Rajna völgyéig, a második 
már elvégződik az Ardennek lábánál, a harmadik még szűkebb körben kerüli 
meg Parist, végre a legbelső, legfiatalabb csak Páris közvetlen környékén talál
ható fel. Minden ilyen rétegcsoportnak meredek pereme van, amely mind egy- 
egy védőbástyája volt az ország szívének : a nagy ütközetek mindig egy-egy ilyen 
meredek peremen folytak le (Oudenarde, Ramilliers, Argonne erdő, Sedan stb.)

Ezeken a meredek peremeken keresztül nehány folyó kijut a medencéből, 
sőt a Loire beleszalad egy darabra, aztán megint kibúvik belőle. De a Seine 
vizei mind itt gyűlnek össze, centrálisán Páris felé s együtt ömlik a medence 
csorbája felé az egész összegyűlt víztömeg. A centrális vízrendszereknek való
ságos típusa ez.

Egészen más vízrendszere van megint a Nílusnak, amely nem lánchegy
ségek, hanem földhátak vidékéről, tó-területekből veszi a vizét, aztán mint-
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valami hosszú, ágazatlan törzs folyik végig a Szaharán keresztben s ugyancsak 
megfogyatkozott vízzel érkezik a tengerbe. Ennek a vízgyűjtője tehát nagyon 
bonyolult, fenn a hátságokon, minden
féle idegen vízterületek nyúlnak bele 
s szigetszerűen kimaradnak egyes terü
letek, amelyekről nem kap semmi vizet.
Egyetlen egy igazi medencéje sincs a 
Bahr el Gaz álon kívül, amelyből víz 
gyűlne bele össze.

Még sajátságosabb a Szalvin víz
területe Hátsó-Indiában. Ez egyetlen 
egy ágazatlan törzs, amely ugyanabban 
a hosszanti völgyben folyik végig két 
óriási hegylánc között s nincs egyetlen 
mellékfolyója sem, amelyik a folyó 
nevet megérdemelné (191. ábra).

Egyszerű vízterülete van a Misszi-
szippinek Észak-Amerikában, az Amazonasnak Dél-Amerikában, a Kongónak 
Afrikában, meg a Gangesnek, a Bramaputrától eltekintve. De milyen kompli

kált a Hoang-ho, meg a Jang-ce-kiang víz
rendszere ! Ezek talán a legkomplikáltabb, 
legváltozatosabb vízterületek s azért még 
sok szó lesz róluk. Az európai folyók közül 
igazán csak a Dunát lehet hozzájuk hason
lítani, Amerikában meg nem is tudnék még 
csak megközelítőleg hasonló vízterületet sem 
felemlíteni. Még talán a Jenisszei, meg az 
Amur hasonlítanak hozzájuk.

A vízterületek hegyrajza, vagy orogra- 
fiája nagyon fontos dolog a folyóra nézve, 
de nagyon fontos a csapadék eloszlására 
nézve is. Egyszerű vízterületeken például 
rendesen egyidőben árad meg minden mel
lékfolyó (Seine), vagy pedig egyszer azok
nak egyik fele, másszor másik fele (Po, Ama
zonas). Bonyolult vízterületeken azonban 
mindenféle áradás lehet, majd az egyik me
dence, majd a másik, egyszer a hegység, 
másszor a síkság ad le több vizet, úgy hogy 
az ilyen folyóknak rendesen hosszúra elnyúló 
árvize szokott lenni, vagy pedig igen bonyo
lult a vízjárás.

A vízgyűjtő területnek a talaja is igen
191. ábra. A Szalvin ágazatlan, csonka na§y jelentőségű a folyók vízjárására nézve.

vízrendszere. Azok a talajnemek,, amelyek áteresztik a
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vizet, azokban az eső mélyen elszivárog s csak lassan bukik megint elő forrá
sok alakjában. A vizet át nem eresztő területekről azonban rendkívül gyorsan 
összefut az esővíz s az ilyen vízgyűjtők folyói heves árvizeket, majd megint 
egy csepp vizet sem hoznak a medrükben. Fontos természetesen, különösen 
nehezen átbocsátó kőzetek vidékén, hogy milyen a terület általános lejtése is. 
Ahol az egész vízgyűjtő területen mindenütt meredek lejtők vannak (Durance), 
ott gyorsabban lerohan az esővíz a folyó felé mint az olyan vízgyűjtőkön, 
amelyeken nincsenek meredek lejtők (Volga).

A vízterület határát vízválasztónak vagy vízválasztó vonalnak nevezzük. 
Ezt a vonalat mindig érdekes figyelemmel kísérnünk. Ka fölfelé hatolunk a 
folyó völgyén, belejutunk a patakok völgyébe, ezekből a vízmosásokba, majd 
fölérünk a hegytetőre s ott pontosan megláthatjuk azt a határt, amelyen innen 
még a mi vízterületünkbe, túl pedig már valami más területbe folyik le a lehul
lott esővíz.

Ez a vízválasztó vonal folytonosan, megszakítás nélkül kerüli meg a 
vízterületet, kivéve az olyan esetet, amikor valamelyik lapos tetőről egy
szerre két vízterületre is folyik le a víz, vagy pedig valamelyik patak ketté
ágazik s az egyik ágát egészen más vízterületnek adja mint a másikat. Az 
ilyen helyeken bizonytalan a vízválasztó, sőt tulajdonképpen nincs is, mert a 
két vízterületet ezen a helyen misem választja el.

Ezek azonban kivételes helyek s rendesen rögös hegységek medencéiben, 
vagy pedig hátságokon szoktak előfordulni.

Az igazi vízterület határa, vagyis a vízválasztó igen különféle természetű 
lehet. Eles hegygerincen pontosan és könnyen ki lehet jelölni, a hátságokon 
nehéz kitanulmányozni. Így például a Duna és Tisza vízválasztója Pestmegyé
ben igen nehezen állapítható meg, s egészen véletlen kis okok, valami homok
bucka előrevándorlása, lecsapoló csatorna építése stb., mindig nagy mértékben 
megváltoztathatják a vízválasztó helyzetét.

Európa vízválasztó vonala a Földközi tenger vizeit választja el az Atlanti 
óceántól (192. ábra). Igen érdekes figyelemmel kísérnünk. A Gibraltár fokról 
indul ki, aztán a hegyeken keresztül felmegy a Sierra-Nevada legmagasabb 
csúcsára, a Mulhacenre, innen majdnem északra fordul s a spanyol mezeta 
(magas föld) legnagyobb részét az Atlanti óceánhoz csatolva, a Kantabriai 
hegységnek Remosa hágójához jut, aztán itt sarkon fordulva, végigszalad a 
Pireneusok ger ncén, egész a Mont Perdu:g. Innen leereszkedik Franciaországba, 
de mindjárt keresztülvág rajta a Canal du Midi hajócsatorna, amely a Lyoni 
öblöt a Garonne vizével köti össze. Aztán a francia Centrális plató keleti peremén 
felmegy egész a Vogesek déli végéig, ahonnan keresztül kell jönnie azon 
a mélyedésen, amely a Vogesek és a Jura közt nyitott kapu gyanánt köti egybe 
a Rhone völgyét a Rhein völgyével. Ezen a mélyedésen, vagy Belfort kapun 
keresztül átmegy a Jura legkeletibb gerincére s azon lejut a Genii tó vidékére 
s most ennek az északi partja közelében felkapaszkodik az Alpok leghatalma
sabb tömegére, a Bemer Oberlandra. Hómezőkön és jégárakon keresztül jut 
a Szt.-Gotthard tetejére. Itt már harmadszor jutott havas vidékre. Először 
a Sierra-Xevadán, aztán a Pireneusokban s most az Alpokon. A Graubünteni
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Alpokon át meg az Algaui mészalpokon keresztül azonban hamar kijut megint 
az Alpokból s többé Európában igazi hómezőt nem lát. A Sváb-Bajor meden
cében jégárak-hordta törmeléken kerülgetve öleli körül a Bodeni tavat, hogy 
kikeni jön a Schwarzwaldba, amelynek csúcsáról láthatja odaát a már egyszer 
érintett Vogeseket. A Rhein vízterületének megkerülése miatt kellett ennyire 
bekerülnie az Alpok havasai közé. Most azonban cifra útja kezdődik, mert a 
Sváb-Bajor medencében a Sváb-Jura peremén kénytelen kerülgetni, majd

kitérni a Frankenhöhere, onnan vissza a Frank Jurára, s aztán ezen fel a 
Fichtel hegységre. Itt végre megszabadul a Rhein vízterületétől, ami miatt 
akkorát kellett kerülnie. Mindjárt egyszerűbb is lesz az útja. A Böhmerwaldon 
egyenesen délkeletnek, majd a Greini erdőtől északkeletnek fut fel a Szudeták 
egyik legmagasabb csúcsára, az Altvaterre s onnan a Morva-kapun keresztül 
a Beszkidekre. Először is ilyen kapun keresztül jött fel a röghegységekről a 
lánchegységre, most megint ilyen kapun keresztül hagyja el a Szudetákat s 
tér vissza a Kárpátok láncára.
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A Babiaguráról az Árva-Neumarkti medencén nagyon bizonytalanul 
tapogatva jut át a Liptói havasokra, de a Magas-Tátrán nem kúszik végig, 
mert a Csorbái tavon keresztül lejön Csorba állomáshoz, onnan Csorba község
től nyugatra kerül a halmos medencébe, majd Felső-Sunyava község táján 
egy kanyarodéval felmegy a Kecskekőre, onnan pedig le megint majdnem 
Poprádra. Nem megy fel tehát a Királyhegyre, mint ahogy a tankönyvek 
tanítják, mert az elmaradt tőle délre majdnem 16 kilométer távolságra. Ezt 
a kanyarodó! Magyarország területére a Poprád miatt teszi, amely a Duna- 
jecbe, majd ezzel együtt a Visztulába folyik. Amint ezt a mellékfolyót k ke
rülte, megint felszökik a Kárpátok gerincére, a Mincsolon át, de megint nem 
sokáig marad rajta, hanem amíg rajta van, addig Magyarország politikai hatá
rával is összeesik. Egész az Uzsoki hágóig marad a gerincen, onnan nekivág 
Galíciának s bonyolult kanyargásokkal eljut Lembergig, amely épen a víz
választón van. Innentől kezdve nem érdekes az útja. A nagy orosz táblán egé
szen tanácstalanul kóborol, megkerüli a Rokitno-mocsarakat nyugatról, aztán 
Minszk, majd Vitebszk táján feljut a Valdai-erdőbe. Így mondjuk, hogy »erdő«, 
bár a tankönyvekben rendesen »magaslatokról« szól az ének. Ám ezen a tájon 
nem vesszük észre, hogy mikor vagyunk fenn ezen a nevezetes magaslaton, 
amelyről olyan sok irányban szét mennek a folyók. Ezen túl egészen közel St.- 
Petersburghoz, keletre fordul s végig haladva a középoroszországi hátságon, 
beleszakad az Uraiba. Akinek kedve van, még ezen túl is követheti az Akmo- 
linszki platón, a Tien-sanon és Alfáin végig, egész a Csukcs félszigetig, ahol 
az Atlanti óceánhoz tartozó Északi jegestenger érintkezik a Csendes óceánnal.

Ezt az európai nagy vízválasztót azért mondottuk el ilyen apróra, mert 
kedvet akarunk ébreszteni olvasóinkban, hogy valami jó atlasz térképein köves
sék ezt a vonalat s gondolkozzanak egy kicsit rajta, hogy mi mindenféle helyen 
megy át az ilyen fontos vízválasztó s hogy egyáltalában nem különbözik akár
milyen másodrangú vízválasztótól sem, sőt ennél sokkal jobban jellemzett 
vízválasztókat is találunk másodrangú folyók között.

És éppen erre akarjuk a figyelmet terelni. Azelőtt annyira hittek abban, 
hogy a nagy hegyláncok mindig vízválasztók is, hogy az ismeretlen vidékeken, 
ahol csak a folyóhálózatot tudták megrajzolni, a legfőbb hegyláncokat mindig 
a legfontosabb vízválasztókon képzelték. Ebből a hamis alapeszméből kiin- 
dúlva szerkesztették meg például Ázsia hegyeinek térképét is.

Aztán kisült, hogy maga a leghatalmasabb hegylánc az egész Eöld kerek
ségén, a Himmalája nem vízválasztó ! Az északi oldalán eredő folyók mind a 
déli oldalon jönnek össze s két főfolyammal torkolnak a tengerbe. Az egyik az. 
Indus, a másik a Ganges vízvidéke a Bramaputrával együtt. Három folyó hozza 
le Tibetből a vizeket a Himmalája déli lábához. Mind a három ott ered a Szent 
tavak, a Rákásztál és Manzarovar tavak környékén : az Indus északnyugatnak 
folyva, megkerüli a Himmaláját s a végénél tör keresztül rajta. A másik a 
Szatleds, amely egyenesen, mintegy kardcsapással, ferdén átvágja a hegy
óriást, végül a Szan-po a Himmalája másik végéig körülkerülve, rettenetes, 
járhatatlan szurdokon át szökik ki Asszam síkságára, a hegység déli lábához. 
De nemcsak a Himmalája, akárhány hatalmas hegység van, amely éppen
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nem vízválasztó, sőt a vízválasztó tán épen keresztben metszi át, vagy az egész 
hegység egyetlen vízgyűjtő területhez tartozik.

Ennek a nagyfontosságú tüneménynek a megértésére kellett a fejezet 
elején hivatkoznom arra a mondhatatlan fontosságú tüneményre, hogy a he
gyek oldalán rendesen egyenlőtlen a csapadék mennyisége, mindig több azon 
az oldalon, amely az esőt hozó, uralkodó szélirány felé fordult.

A fejezet elején azt a törvényt mondottuk ki, hogy a vízválasztó mindig 
a száraz oldal felé vándorol át. Most már megértjük ezt a nevezetes törvényt 
s meg tudunk vele magyarázni sok olyan tüneményt, ami szinte érthetetlennek 
látszik első pillanatra.

A hegységnek azon az oldalán, ahol sok az eső, hevesen képződnek a víz
mosások, gyorsan vágódnak be s lassankint fölérnek a vízválasztóhoz. A víz
választón álló szikla egyszerre csak a mélyen bevágódott vízmosásba omlik, s 
ezzel a vízválasztó áttevődött néhány méterrel az előbbi vízválasztón túl a 
másik oldal felé. A nyergek aláásódnak, a csúcsok gyorsabban pusztulnak a 
nedves oldal felé s lassankint a nedves oldal patakjainak vízterületéhez csatla
kozik a hegy gerincén túl fekvő, ellenkezőleg lejtő terület egy része is. Az erózió 
azonban nem nyugszik, a vízmosás mindig mélyebbre vágódik be s valósággal 
keresztülfürészeh a hegyláncot s a vízválasztót átteszi a száraz oldalon a hegy 
lábához.

Alig találunk klasszikusabb példát erre a délamerikai Andok déli részénél, 
ahol a csapadék nagyon egyenlőtlen a hegylánc két oldalán. A nyugati, Csendes 
óceán felőli lejtőn annyi a csapadék, hogy a jégárak leérnek egész a tengerig, 
a partokon örökös a borulás, hó és eső. A másik oldalon, Patagonia felé nem 
esik soha egy csepp eső sem, nagy ritkaság, ha betéved a keresztülfűrészelt 
hegyen át valami futó zápor. Patagonia valóságos sivatag, amelyen csak a folyó
völgyekben lehetséges valami kultúra, ahol az Andok olvadó hava s a réseken 
átjövő esők okoznak némi csapadékot s állandóvá teszik a folyókat. Idegen 
területről erednek ezek, idegen hazából, ahol sok az eső, mert sok a tenger felől 
jövő, nedvességgel terhelt szél.

Ennek az lett a következménye, hogy a folyók mind mélyen vissza
vágódtak a hegységben s a vízválasztót egészen hátra tolták Patagonia felé. 
A hegység patagoniai lába előtt, még benn a hegységben gyönyörű tavak 
vannak, amelyek hajdan mind Patagonia felé adták le a vizüket. Ma még 
meglátni ezeket a régi lefolyásokat Patagonia felé, egyik-másik tavon, de a tó 
vize ma már az Andokat keresztültörő gyönyörű szurdokvölgyeken keresztül 
folyik bele a Csendes óceánba.

Amikor Chile és Argentina az első szerződést kötötték közös határukra 
nézve, abban állapodtak meg, hogy a két állam határa legyen : »a legmagasabb 
csúcsokat összekötő vízválasztó vonal«. Később aztán megismerték az Andoknak 
ezt a részét. Kisült, hogy a legmagasabb csúcsokat összekötő vonal éppen nem 
vízválasztó, mert a vízválasztó vonal ott van az Andok keleti lábánál, annyira, 
hogy az Andoknak egész területe majdnem kizárólag a Csendes óceán vízterük- 
téhez tartozik. Természetesen Argentína köti magát ahhoz, hogy a legmagasabb 
csúcsokat összekötő vonal legyen a határ, viszont Chile amellett erősködött,
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hogy a vízválasztó vonal legyen a határ. Maradt a kettő között tehát egy vitás 
terület, amely a legmagasabb csúcsok összekötővonala és a vízválasztó között 
van (193. ábra). Majd hogy háborúra nem került a dolog a két legműveltebb 
délamerikai állam között ; szerencsére azonban békebíróhoz fordultak, az angol 
királyhoz, a ki a vitás területet ketté osztotta a két állam között s így jutott 
Argentínának is olyan terület, amelyről a víz a Csendes óceánba folyik le.

Ilyen extrém esetben tehát a folyók völgyei valósággal kettévágták a 
hegyeket, vad szurdokokat mélyesztettek beléje, amelyeken át egész könnyű 
a hegységen keresztül kelni.

Cpen ellenkező eset forog fenn az Amazonas vízterületén. Itt az ural
kodó szél a keleties irányú passzát, s minden nedvesség a hegységre keleti 
irányból jő, míg az Andok nyugati, csendesóceáni lejtője nagjmn száraz. Ennek 
következtében az Amazonas felső része, az úgynevezett Maranyon a hegységet 
nagyon keresztülfűrészelte s ma 180 km. távolságra ered a tenger partjától 
s mielőtt az őserdők síkságára kiérne, két hatalmas láncon tör keresztül, termé
szetesen alig járható szurdokokban.

Ha ilyen nagy folyókon ilyen lényeges változást okoz a csapadék eloszlása, 
akkor körülbelül minden hegyre rámondhatjuk, hogy a patakok a száraz oldal 
lejtőin erednek, azután nekifordulnak a hegyeknek s mély szakadékos völgyben 
szelik át a hegygerincet.

Ez a törvény módot ad nekünk megmagyarázni olyan sajátságos völgyek 
keletkezését, amit különben nem tudnánk sehogysem értelmezni. Miként lehetne 
például másként a vöröstoronyi szorost magyarázni, amely egészen keresztül
vágja a dél-erdélyi Ha tár hegységet, annak legrégibb kristályos tömegeit. Még 
a legutolsó geológiai korban, a pliocénben nem volt itt rés, mert a pontusi tenger 
még beszáradt Erdélyben, anélkül hogy más tengerekkel összeköttetése lett 
volna, tehát a völgy egészen új keletű. Valami földhasadásra, vetődésre stb. 
nem gondolhatunk, mert semmiféle ilyen zavar a hegyen nem látszik, de egészen 
szokatlan is volna. De Erdély délkeleti határán mindenütt benn van a víz
választó a medencében s a patakok a medencében eredve, egész sorozat szurdo
kon törik át a hegységeket.

Kezdődik pedig a sorozat a Vulkán szorossal, amelyen át a Zsil üríti ki 
a Retyezát és Páring közti medencéket. A Romániába lefolyó Zsil völgyéből 
Petrosznál aránylag alacsony hágóval jutunk át a hátszegi medencébe, amelynek 
vizeit már a Sztrigy viszi le a Marosba. Kétségtelen, hogy a lupényi és petrillai 
medencéket a Zsil aképen csapolta le Románia felé, hogy a romániai oldalon 
lehulló, sokkal bővebb csapadék következtében a határhegység déli lejtőjén 
gyorsan bevágódott a völgy s lassanként keresztülfűrészelte a Határszéli, vagy 
Vulkán hegységet s ellopta a Zsil mai medencéinek a vizét. Az egyoldalú bevágódás 
ma mintegy szünetelni látszik, mert a Zsil vízválasztó vonalának ma mindakét 
lejtőjén körülbelül egyforma a csapadék.

Egészen hasonló ehhez a Bodza patak, vagy Bodzás (Buzeu Romániában) 
eredete. A folyó a Csukás majdnem 2000 méternyi csoportjának északi lejtőjén 
ered. belefolyik az erdélyi medencébe, aztán Bodzafordulónál délre kanyarodik 
s pompás szurdokokban tör keresztül a széles nagy hegységen. Aki a Bodzás
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völgyéből jön kocsival, alig veszi észre, bogy a gyönyörű szoroson túl átment 
a vízválasztón s belejutott a Feketeügy, illetőleg az Olt vízterületébe.

Nem kell többé leírnunk, de tökélete
sen ilyen az Ojtóz, az Fz, a Csobányos, a 
Tatros, a Békás, sőt még a Kis-Beszterce 
eredete is, annyira, hogy a vízválasztót-min
denütt a hegység medencefelőli lábánál 
lehet megvonni, s mindezt miért 1 mert 
a hegykaréjnak Románia felé lejtő külső 
oldala több esőt kap mint a belső oldal.

Ha csak ez az egyetlen eset volna, 
alig merné az ember ezt a következtetést 
levonni. De nem hogy sok ilyen esetet 
észlelhetünk, hanem minden hegyláncon 
kivétel nélkül feltalálható ugyanez a tüne
mény, ha a hegylánc egyik oldalán több 
a csapadék mint a másikon. Mivel pedig 
úgy tanultuk, hogy csakugyan a hegyek 
legnagyobb részének mindig nedvesebb az 
egyik oldala mint a másik, azért csak 
kivételesen találjuk meg a vízválasztót 
épen a hegy legmagasabb gerincén. Lehe
tetlenség, teljesen kizárt dolog, minden 
mechanikai és geofizikai törvénnyel homlok- 
egyenest ellenkeznék is, ha ott volna.
A régiek eljárása tehát, hogy a hegyeket 
mindig a vízválasztókra rajzolták, teljesen 
téves és a legeslegritkább esetben igaz.

Teljes egyenlőség a hegy két oldalá
nak esői között ugyan lehetetlen, de azért 
vannak esetek, amikor a csapadék vala
melyik hegy mindkét oldalán közelítőleg 
egyforma. Akkor a völgyek egyenlőtlen 
fejlődése csak nagyon csekély s ilyenkor a 
vízválasztó valóban a hegység legmagasabb, 
legnehezebben hozzáférhető részein van.
Ilyen hegység a Pireneusok lánca, amely
nek csakugyan mindakét lejtőjén egyforma 
mennyiségű a csapadék. Ezért a Pireneu
sok közt áthatolni igen nehéz. Nincs is 
egyetlen vasútvonal sem, amely a gerin
cen, vagy alagúttal vezetne a hegységen keresztül, hanem Franciaország és 
Spanyolország között a forgalom két tengerparti vasúton bonyolódik le. Az egyet
len könnyebben járható hágója a Col de Perthe, amely azonban tektonikus 
eredetű mélyedés a hegylánc keleti vége és centrális része között.

193. ábra. Vitás terület Chile és Argen
tina határvidékein. A pontozott vonal 
Argentínától, a szakadozott pedig Chilé
től kívánt határ. Az angol király a telje
sen kihúzott vonalban állapította meg a 

két ország határát.
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Nehéz volna még egy ilyen példát találni. A Pireneusi félsziget többi 
részén, a magas mezeta folyóinak vízválasztója mind egészen keleten van, mert 
ez a magasföld az Atlanti óceán felől kapja a csapadékát, míg a Földközi tengeri 
partok nagyon derült, száraz időjárású, helyek, tán Murcia és Malaga vidéke 
Európának legderiiltebb egű része. — Ezért van a vízválasztó a francia Centrális 
platónak is a keleti szélén, meg az Apennineknek is a legkeletibb magas láncán.

Igen jellemző az Atlasz vonulata, mert ennek csak északi lejtője kap téli 
esőt, amikor a Nap keltette nagy cirkuláció egész rendszere délre vonult s a 
Földközi tenger vidéke a mérsékelt égövbe került, amelynek nyugati szele téli 
esőzéssel látja el az egész mediterrán vidéket. Az Atlasz északi lejtőjére is az 
északnyugati szél hozza az esőt, míg a déli lejtő a sivatag legkopárabb része, 
ahol talán még felhőt sem lehet látni az égen. Ez az oka, hogy a Seliff, meg a 
Muludsa egészen benn erednek a szaharai Atlaszon, végig kóborolnak azon a 
széles, magas medencén, amely az Atlasz két főlánca között, a Sottok sorozatával 
mutatja be csekély csapadékát, aztán festői szurdokokban rohannak keresztül 
a Kis-Atlaszon, hogy a Földközi tengerbe jussanak. Epen ilyen az Ural, amely 
nyugatról, meg a Himmalája, amely délről kapja csapadékának túlnyomó részét.

Azt hisszük, nem szükséges, hogy még több példával illusztráljuk a világos 
tényt, elég ha még mint a legszebb példák egyikét, a Sebes-Körös felső völgyét 
említjük fel, amely Révtől egészen Bánffy-Hunyadig Magyarország egyik legszebb 
völgye.

A folyó hátráló eróziójával sorban lecsapolta azokat a medencéket, 
amelyek Bratka, Csúcsa, majd Kis-Sebes táján gyönyörűen látható terraszaikkal 
mintái lehetnek a kiürített medencéknek. Végre Kis-Sebes felett visszavágódott 
az utolsó hegyfordulaton is és ma már az erdélyi medencéből hordja le a vizet 
az Alföldre. Völgyén most sok csapadékot hozó szél jut be a száraz erdélyi 
medencébe s természetesen a folyó völgye fejlődik felfelé, mind nagyobb és 
nagyobb területet hódítva a saját vízterülete számára s azon igyekezik, 
hogy éppen olyan nagy terület ura legyen, mint a Szamos, meg a Maros, amelyek 
épen így jutottak be a medencébe.

Csak a Sebes-Körös legalsó szurdokának a magyarázatát nem tudom még 
adni, mert ahhoz szükséges először megismerni a barlangi eróziót. S ha ezt meg
ismertük s ha majd még egyszer visszatértünk a Sebes-Körös szurdokainak pontos 
ismertetésére, akkor sokkal nagyobb téma is világosan megoldódik előttünk 
mintegy magától, t. i. az Alduna és a Duna egész vízrendszerének a keletkezése, 
amelynek megismerése hidrografiai ismereteinknek koronája lesz.
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II. FEJEZET.

A VÍZ A FÖLD ALATT.

Óriási üreg tátong előttünk. Lábunk előtt valami pokoli örvény nyílik, 
amelyet nem képesek a lobogó fáklyák bevilágítani. Tompa zúgás hallatszik 
a vak sötétségből, mintha nagyon, de nagyon távol valami bővizű vízesés 
zuhogna. De infernális messze kell lennie, mert a zúgás csak éppen annyi, hogy 
miatta még feltűnőbb a csönd, ami még szörnyűbbé teszi a földalatti üreg 
magányát. Fenn a fejünk felett nem látjuk a boltozatot, de roppant magasnak 
kell lennie s talán kivezet valami hasadékon át a hegy tetejére, amely a fejünk 
fölött több száz méter magasságban lehet. Hogy valami résnek ki kell erre 
vezetni, azt a légvonat mutatja, amely a gyertya lángját gyengéden lobog
tatja. Az üreg alján kolosszális kőlapok és tuskók hevernek egymáson, amelyek 
bizonyosan a boltozatról omlottak le, mert alig temetkezett még be közöttük 
a sok hézag. Az egyikbe beledobunk valami követ, csattogva zuhan alá s csak 
valami hét-nyolc másodperc múlva halljuk a csobbanását lenn, a barlang 
fenekén rejtőzködő tóban. Ez a víz tehát két-háromszáz méter mélyen lehet 
alattunk, arra folytatódik az a láthatatlan magasságú üreg, amely a fejünk 
felett vak homályba borúi. S ennek az üregnek a boltozata beomlott, az omladék 
óriási kőtuskói megszorultak a kürtőszerű üreg valamelyik szorulatában s most 
mi ezen az Isten tudja hogyan lebegő sziklaromon állunk. Alattunk kétszáz 
méternyi mélység, amelynek fenekén búg a barlang patakja. Csak le innen ! 
elszorul az ember lélegzete, ha inogni érzi lába alatt az egyik kőtuskót.

Visszasietünk abba a mellékfolyosóba, amely ide vezetett bennünket. 
Ez eleinte roppant szűk, alig tudunk átsiklani rajta, aztán meredeken hajlik 
lefelé s nagy fáradsággal készített lépcsőkön kell lebukdácsolnunk, folyton 
hajladozva a lefüggő cseppkövek vagy előugró sziklapárkányok elől. Mélyen 
lenn aztán több barlangnyílás egyesül, kitágul a folyosó s most már lankásabban 
ereszkedik alá, míg végre majd egy kilométernyi út után a folyó partjához érünk. 
Ugyanaz a folyó ez, amely a lábunk alatt zúgott ott a sziklaromok alatt, 
ugyanaz, amelybe a követ hajítottuk. Ott, ahol a kő beleesett, még nem járt 
ember, mert a folyó egészen kitölti az üreget egy helyen, még kis víz idején sem 
tudunk átjutni rajta. Itt azonban, ahol most vagyunk, rendkívül bő a csarnok, 
amelyben csendesen folyclogál a kristálytiszta víz. A fáklyáknak egész sora 
kell hogy bevilágítsa ezt a földalatti világot. Mert valóságos világ ez i t t ! Folyó, 
homokos part, sziklahegyek, agyagdombok, oldalüregek, szakadékok, forrás, 
cseppkő, különös állatvilág s mindez vak sötétségben, ahova sohasem hatol be 
a nappal világossága. Milyen jól is esik megpillantani a kijáráson beszűrődő 
kékes napfényt; s ezzel előtűnik a meleg, a világosság, a zöld növényzet felett 
ragyogó égbolt, lanyha szellő, mozgás, élet ! Jaj, de mennyivel is szebb idekünn, 
mint ott abban a síri világban !
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Pedig annak is van pompája. Szebbnél szebb cseppkő-képződményekr 
áttetsző kőfüggönyök, sziporkázva csillogó falak, kristálytiszta vizű tavak : 
mindmegannyi ékessége a barlangoknak, mindmegannyi hideg, idegenszerű 
pompa, amely úgy kisért aztán az embernek álmában, mintha a mesék orszá
gának rémeklakta rejtekhelyeit látta volna.

Honnan származnak ezek a földalatti folyosók, mi kényszerítette a folyót, 
hogy elhagyja a fényes napvilágot s bevonuljon ide a sziklák mélységeibe ?

Ha a barlang feletti hegytetőre felmászunk, bámulva fogjuk látni, hogy 
a hegy tetején egyik mélyedés a másik után sorakozik. Mind lefolyástalan, 
tölcsérszerű kis mélyedések ezek, amelyeket a tudományos nyelv a szláv dolina 
szóval jelöl. Egyik csak akkora mint egy szoba, a másik meg elég nagy volna 
egy falu befogadására. Némelyik sikér, jelentéktelen mélyedés. A másikba meredek 
sziklafalak függenek alá, hogy borzalom letekinteni a sötét mélységbe. Van 
Triest felett, Divacca mellett olyan mély dolina is, hogy a beledobott kő csobba-

nása csak mintegy 15 má
sodperc múlva hallatszik 
fel. S aki megindult a 
dolina lejtőjén lefelé, nem 
is sejti, hogy amint az. 
oldal mind meredekebb 
és meredekebb lesz, any- 
nyira, hogy utóbb már 
csak a bozótba kapasz
kodva tud alább eresz
kedni, hogyha el találná 
ereszteni a görcsös ágat, 
vagy kiszakadna az a 
laza kövek közül, feltar
tózhat at 1 ami 1 bukna alá, 
az irtózatos mélységbe. 
Csak amikor a lába alól 
kicsúszott kő hangját 
visszafojtott lélegzettel 
hallgatja s csak nagy 
sokára szólal fel a tompa 
zuhanás hangja, akkor 
kezd lélekszakadva fel
felé kapaszkodni, vissza 
a lejtőn ! de mintha min
den ellene esküdöt t volna, 
most egy kő csúszik ki 
a lába alól, majd a bokor 
recseg, amint belékapasz- 
kodik s százával indul 
meg lefelé a kő és a ki-

194. ábra. A Rudolf-dóm a St.-Canziani-barlangban. Ezt az 
óriási üreget molekulánként mosta ki a viz. mert összes anyagát 

oldatban szállította eb
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195. ábra. Dolina a révi szakadékvölgy felett. A dolina víznyelője eltömődött s most megáll
benne a víz. (Szerző fényképfelvétele.)

szakadt gyep. Csoda, hogy meg nem őrült, mire kikapaszkodott a ravasz 
mélyedésből, hisz egész örökkévalóságnak tetszett, mire kijutott belőle, pedig 
csak most hallatszik ki a leomlott kövek tompa dübörgése.

Ez egészen nyílt dolina. De a legtöbbnek nincs meg ilyen szabadon 
a kürtője, hanem vagy bele van omolva a felszínről legurult kő s a dolinába 
jutott víz ezek közt a kövek közt szivárog le, vagy pedig olyan keskeny repe
désekben folytatódik lefelé, hogy a növényzet egészen eltakarja.

Némelyik dolina annyira eltömődött már, hogy az esővíz kis tócsa alak
jában megáll benne. (195. ábra.)

Ahol ilyen dolinák vannak nagy számban, biztosak lehetünk, hogy a 
hegy belsejében barlangok ágaznak szanaszét. A kettő szorosan összefügg egy
mással s együttesen adják a földalatti vízfolyások rendszerét, amely sok tekin
tetben megegyezik, sok tekintetben meg lényegesen különbözik a földfeletti 
vízrendszerektől.

Az efféle földalatti vízrendszer előfordul ugyan gyéren, kis mértékben 
más kőzetek között is, de igazi hazája a mészkő, különösen a mészkő-plató, 
amilyen hazánkban is nagyon sok van.

Nagyon érdekes, és még eddig megfejtetlen dolog, hogy ahol nagyon sok 
mészkő fordul elő egy tömegben, akármennyire össze-vissza van is az a mészkő 
gyúrva, akármilyen erős törések is háborgassák, leginkább platószerű az oro- 
grafiája. Gömörmegyében például van mindenféle kőzetből felépült hegység, 
vannak gerincek, csoportok, platók és dombsorok. De ahol sok a mészkő, ott

A Világegyetem. 21
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nincsenek sem gerincek, sem csoportok, sem dombsorok, hanem platók, és 
ahol platók vannak, ott nincs sem gránit, sem pala, sem homokkő, sem egyéb, 
hanem mindig mészkő. Es ez kevés kivétellel így van mindenütt a világon : a 
mészkő nagyobb tömege mindig platókban fordul elő, ha még olyan meredeken 
is állanak a rétegek. A pelsüci, szilicei és murányi platókon, meg a borsodi 
Bükk mészkő-platóján ugyancsak meredekek a rétegek s mégis, a dolináktól 
eltekintve, hullámos platóvidék valamennyi. Ilyen a Karszt is.

Úgy látszik tehát, hogy a mészkőnek ez már velejáró tulajdonsága. De 
hogy mi ennek az oka, azt még nem tudjuk.

Ezeken a platókon fejlődnek aztán ki az igazi földalatti vízrendszerek.
A mészkövet ugyanis a víz éppen úgy oldja mint a cukrot, de csak akkor, 

ha a vízben széndioxid gáz van elnyelve. Ha a széndioxidot kihajtjuk a vízből, 
például forralással, akkor a feloldott mész is ki fog belőle csapódni az edény 
falára, vagy pedig ha fő valami a vízben, akkor a főzelékre, s azt nem engedi 
megpuhulni. Ezért nem lehet meszes vízben hüvetyes veteményeket, babot 
meg lencsét főzni, hacsak előbb a vizet ki nem forraljuk, hogy a mész már elő
zetesen kicsapódjék belőle.

A mésznek ezen az oldhatóságán kívül megvan az a tulajdonsága is, 
hogy temérdek repedés szeli át, amelyeken a víz úgy leszalad, mint a szitán, 
bele a kőzet belsejébe, ahol megint vízszintes réseken és repedéseken távozik 
el s jő ki a mészkőhegy lábánál a völgybe, mint bővizű forrás.

A plató tetején azonban ezek a leszolgáló rések csakhamar kis vízgyűjtő 
töbröt készítenek maguknak, amely a leszolgáló rés tágulásával folyton növek
szik s viszont a vízgyűjtő terjeszkedésével a résen mindig több és több víz hatol 
le, ami mindig bővebbre és bővebbre mossa a rést. Végre valóságos dolina 
keletkezik, víznyelővel, vagy ponorral, amint a Karszton mondják. Ponornak 
nevezik az olyan nyílást is, amelyen át valami felszíni patak vize tűnik el a 
mészkő üregeibe.

A mészkőben aztán a vízszintes hézagok mentén is megindul az oldás és 
bő üregek, barlangok támadnak a hegy belsejében. A mészplatók egész terü
letének, ameddig csak dolinák borítják fenn a felszínt, mindenütt tele kell 
lennie barlangokkal, mert mindenütt ki is kell folyni annak a víznek, ami a 
dolinákon befolyt. Már pedig ahol már dolinás a felszín, ott sok víznek kell 
utat találnia a kőszikla belsejében.

A barlangban a folyóvíz épen úgy működik, mint a Föld felszínén, de 
mivel sokkal kevesebb a törmeléke mint a felszíni folyóknak, annálfogva sokkal 
mélyebb, rendesebb, tisztább medre is van, amelyet azonban folyton mélyít, 
még pedig nem annyira kimosással, mint oldással. A barlangi folyónak is éppen 
úgy megvan az árvize és kis vize, mint a felszíni folyónak, éppúgy vannak 
vízesései, tavai, örvényei, mint a felszíni folyónak s éppúgy van vízgyűjtő 
területe, mint amannak, de már a vízválasztója sokkal bonyolultabb fogalom ! 
Nem vonal az többé, hanem egész felület, amclvet a hegy belsejében kell képzel
nünk a barlang egész rendszere alatt.

Néhány lényeges különbséget is fel kell említenünk. A folyam árvize szét
terülhet nagy területeken, a barlangi folyó árvize, ha nem fér ki a barlangi
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folyosókon, szintén megduzzad, megtölti a hegy minden hézagát s ott bukkanik 
elő azokon a mélyebb fekvésű ravaszlyukakon, amelyeken máskor a felszíni 
vizek szoktak eltűnni. így önti el a földalatti folyások árvize igen gyakran az 
úgynevezett poljekát, amelyek a dolinákhoz hasonló, látszólag lefolyástalan 
medencék, de a dolináknál sokkal nagyobbak s nem kimosás vagy beomlás, 
hanem valóságos sűlyedés következtében keletkeztek. Polje a Zirknitzi tó is, 
amelyet a barlangi vizek szoktak elönteni, meg a Kopais-tó Beotiában, amelynek 
stagnáló, lázas mocsarát felszíni lefolyással távolították el. A poljék általában 
nem egészséges helyek, mert mindig stagnál bennük a víz s gyilkos lázakat 
lehelő mocsarak borítják el a felszínét.

A barlangi vízfolyásoknak még egy érdekes tulajdonsága van, amire 
eddig nem igen figyeltek s ami lényeges különbséget jelent a felszíni vizekkel 
szemben. A barlangi vízfolyás ugyanis képes felfelé is folyni ! Akármilyen 
akadály legyen a barlangképződés előtt, amely felülről lefelé nyúlik le, például 
valami más kőzetnek a lenyúló szinklinálisa következtében, akkor a barlang

196. ábra. A barlangok és a dolinák összefüggése. A baloldali völgy fokozatos bevágódásával 
a barlang mind mélyebbre és mélyebbre kerül s a felsőbb, elhagyott barlangokat lassankint

kitölti a cseppkő.

vize ezt alulról is meg tudja kerülni, mint valami szifonnal, mert az akadály 
felett túlnyomás támad, ami az akadály alatt a vizet emelkedő folyosón is fel 
tudja hajtani. Ritka eset az ilyen, legalább gyéren és csak kis mértékben van 
tudomásunk róla, de ennek egyik oka az, hogy az ilyen helyek teljesen járhatat
lanok az ember számára, mert ez a részlet mindig tele van a boltozatig vízzel.

Ezt a különbséget azonban ne felejtsük el, mert egy nagyszerű tünemény
nek a magyarázatául szolgál.

A barlangüregeket gyakran elhagyja a folyó, ha mélyebb helyen képződött 
ki valami más barlang, amelyik elviszi a felsőnek a vizét. Ez pedig különösen 
akkor történhetik meg, ha a völgy, amelybe a barlang kinyílik, gyorsan mélyebb 
lesz. Újabb mészkőrétegek bukkannak akkor ki s újabb utat keres a földalatti 
víz ezek alatt az új rétegek alatt.

A barlangok nyílásán kiömlő, kristálytiszta víz sokszor bámulatos 
mennyiségű. Ilyen rengeteg sok vizet ad például az Ombla forrás Ragusa köze
lében, amely mindjárt a barlangból való kilépése után malmokat hajt, meg a 
Timavo Trieszttől északra, amely szintén egész kis folyam. Nagyszerű a Vaucluse

21*
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forrása is a provencei mészkővidéken, amelyet szintén mindjárt kilépése után 
munkába fogtak.

Az elhagyott barlangüregek nem sokáig maradnak üresen. Amit kihordott 
belőle a sok víz, azt visszahordja beléje a kevés víz. A barlang tetején becsepegő 
víz ugyanis mésztartalmának egy részét a barlangüregben hagyja, mint csepp
követ. Ha a barlangban hallgatózunk, folyton halljuk a csepegést. Egyik helyen 
sűrűbben, másik helyen ritkábban. A csepp, amely megjelenik a mennyezeten, 
csak lassan hízik akkorára, hogy lecseppenjék. Ez alatt az idő alatt, függve 
marad fenn, s mivel a függés következtében megcsökkenik a reá ható nyomás 
(a csepp súlya ellene működik a légnyomásnak), annálfogva kevés széndioxid 
szabadul ki belőle, s rögtön kiválik a mész egy kevés i'észe. Hozzájárul ehhez 
még, különösen jól szellőző barlangokban, a párolgás is, aminek következtében 
persze még több mész válik ki. Aztán elég nagyra hízott a csepp, lecseppenik, 
de a helyén ott marad egy kis mészgyűrű. Nyomban jön a másik csepp, ez is 
úg3  ̂ jár, hogy lueszének egy részét otthagyja fenn az előbbin. Így halmozódik 
gyűrű gyűrűre s nyúlik le a tetőről a Stalaktit} vagy függő cseppkő, amelynek 
a közepén mindig lyuk van végig. Ha csak ezen a csövön nyomul le a víz, akkor 
a cseppkő igen vékony lesz, de rendesen az oldalán szivárog le víz s akkor hízik, 
vastagodik a cseppkő s néha hatalmas dimenziókat ér el.

Máskor a stalaktitnak csak egyik, vagy csak két szemben fekvő oldalán 
csurog le a víz. Akkor egész függönnyé szélesedik a cseppkő, amely sokszor oly 
finom, vékony képződmény, hogy a gyertya átvilágít rajta. Ha valami előre
dőlő falon folynak le a cseppek, akkor a félig falhoz tapadó, fantasztikus kép
ződmények állanak elő, amilyen például a révi M. Ä. V. barlang elején mindjárt 
a sárkánynak nevezett forma.*

Gömbölyded sziklatuskókon lepergő víz rojtos, bordás, függönyszerű 
képződményt hoz létre, amely félig hozzátapad, alul pedig elválik a kőtuskóról.

A le c se p p e n t v íz  a  b a r la n g  fen e k én  is csak  to v á b b  v e sz ti m é s z ta r ta lm á t  
s e g y m á sra  h a lm o z z a  a k is  m é sz p ik k e ly e k e t, am e ly e k b ő l u tó b b  is fe legyenesedő  
Stalagmit lesz, am e ly n e k  m e g in t m in d e n fé le  a la k ja  le h e t. R e n d ese n  úg y  a  S ta la k tit ,  
m in t  a S ta la g m it sz ab á ly o san  d u d o ro s . E g ész  eg y e n le te s  k ö zö k b e n  d u d o ro k  
v á l ta k o z n a k , r a j t u k  k is n y a k a k k a l ,  am e ly ek  ép en  o ly a n o k  m in t  a  fá n a k  az 
év g y ű rű i. K issé  tö b b  v íz  fo ly ik  be a  ta v a sz i h ó o lv a d á s  u tá n  s jó v a l k ev e se b b  
n y á r  v égével, m in t ren d e sen . Az eg y ik  c sep p k ő n  a  k ev e se b b  v íz , a  m á s ik o n  a  
tö b b  v íz okoz d u d o ro d á so k a t.  H a u g y an is  n a g y o n  sok  a  v iz , a k k o r  az le fo ly ik  
an é lk ü l, h o g y  m é sz k é rg e t r a k n a  le, h a  p ed ig  n ag y o n  k ev és  csepeg , a k k o r  m eg 
csak  k ic s in y , jól k ö rü lh a tá ro l t  te rü le te n  é sz le lh e tő  n ö v ek ed és . B izo n y o s  k özepes 
á lla p o t a  le g k ed v ező b b , a m ik o r  le g g y o rsa b b an , le g d u z z a d ta b b a n  fe jlő d ik  a 
csep p k ő , k ü lö n ö se n  a  S ta la g m it. A S ta la k t i t  d u z z a d á sá n a k , v a s ta g o d á sá n a k  
az  o k a  az o ld a lá n  is le fo lyó  v íz , a zé rt i t t  m e g in t m á so k  a  fe jlő d és  k ö rü lm é n y e i.

Temérdek változatosság lehet ezen a téren, annyi mindenféle alak és

* Különös passziója a turistáknak a cseppkóképződményeket, de meg a sziklaformákat 
is mindenféléhez hasonlítani s erről elnevezni. Roppant büszkék aztán rá, ha valamit így 
elneveztek s ez a név rajta is maradt az illető objektumon. Ez az elnevezgetés szerényen, 
tájékozás végett megjárja, de kiállhatatlan unalmas játék, ha túlzásba viszik.
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állapot, hogy szinte lehetetlen részletezni. Néhány főbb alakot a 198. ábrán 
vázolunk magyarázatokkal együtt.

A cseppkőképződésnek a következménye már most az lesz, hogy a barlang 
ürege lassanként fogy s roppant hosszú idő múltán végre az egész üreg megint

197. ábra. Stalagmitok az aggteleki cseppkőbarlangban.

megtelik mészkővel. Diósgyőr felett régi mészkövet fejtenek, amelyben hajdan 
sok barlang lehetett. A fejtőben fel-feltárnak egy-egy ilyen régi barlangot, de 
az teljesen tele van átkristályosodott cseppkővel, alig maradt annyi hézag, 
hogy a kezünket beledughatnók, pedig hajdan embernyi magas volt az ür.

Nevezetes dolog a barlangokba belekerülő iszap és törmelék. Ez kétféle
képen keletkezhetik. Egyrészt a folyó magával hordott finom iszapja rakódik
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le árvizek alkalmával valami medenceszerű mélyedésbe, másrészt a dolinák 
kürtőin omlik be a felszínről mindenféle törmelék. Az előbbiben nem sok 
reménnyel áskálhatunk, de ez az utóbbi valóságos paleontologiai és archeo
lógiái gyűjtemény szokott lenni. A dolinákba belezuhanó állatok csontjai szoktak 
ilyen helyen felhalmozódni s igen sok értékes leletet köszönünk már nekik. 
Még érdekesebbek szoktak lenni azok a törmelékek, amelyek a barlang bejára-

198. ábra. A cseppkövek legjellemzőbb formái. 1. Egyszerű, egyenletesen képződött Stalaktit. 
2. Folyton kevesbedő vízzel képződött Stalaktit. 3. Időszakosan változó vízmennyiséggel, 
4. hirtelen megcsökkent vízmennyiséggel képződött Stalaktit. 5. Repedés mentén végig függő 
cseppkövek. 6. A barlangban levő légvonat miatt görbén képződött Stalaktit (a révi barlangból). 
7. Cseppkő-oszlop, amelyen a két főalak teljes keveredését látjuk. 8. Egyenletesen képződött, 
9. fogyó mennyiséggel képződött Stalagmit. 10. A csepegés eleinte nem volt erős, majd később 
megerősödött, de aztán több helyre szétoszolva megfogyott. 11. Cseppkőképződményekkel 
elfedett szikladarab. 12. Eleinte rendetlen csurgás, majd egyes pontokra szétoszlott csepegés 

folytán támadt Stalagmit. (Szerző rajza.)

fánál halmozódnak fel. Itt éltek ugyanis az ősvilág emberei, vagy itt vonultak 
meg a barlanglakó ősragadozók, s úgy az ember, mint a barlangi medve ide 
hordta be azt, amit áldozatul ejtett. Azért a barlangok bejáratánál felhalmozódik 
ember- és állatcsont, edénytöredék és fegyver, szerszám és ékszer, egyszóval 
minden, anrt az ember használt, és pedig az emberfajok egyik legrégebbike, 
a barlanglakó. Azért nem szabadna a barlang bejáratánál fekvő törmelékeket
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még dilettánsoknak sem megturkálni, hanem annak tanulmányozására mindig 
a szakember, még pedig a legjobb szakember, segítségét kell igénybe venni. 
Ugjmtlen és tudatlan, rántások után vágyó turkálással mennyi véghetetlenül 
nagybecsű emléket tettel?; már örökre használhatatlanná a tudomány számára !

A barlangoknak nem mindig az a szomorú sorsa, hogy elhagyja őket a 
vízfolyás és kitöltse egészen a cseppkő, hanem néha sokkal »fényesebb« jövő 
vár reájuk. A barlangok ugyanis, épúgy mint a felszíni vizek, hátráló erózióval 
folyton bővítik a vízterületeket s 
tolják ki a vízválasztót a mészkő
plató pereme felé. Ott csergedezik 
egy kis patak az agyagos kőze
ten, elkerülve a mészkövet s csak 
lenn, a plató lábánál találkozik a 
mészkő barlangi vize az agyagos 
hegyről jöv ő felszíni patakkal.
A patak völgyében azonban egy
szer egy ravaszlyuk, vagy víz
nyelő jelenik meg, amelyen a 
patak árvízének egy része elfo
lyik a mészkő üregei közé. Ez 
az árvíz jókorát tágított a ravasz
lyukon, úgy hogy a következő 
alkalommal már kisebb árvíz is 
felkeresi ugyanezt az utat. Nem 
sokba kerül, hogy az egész patak 
is belevesszen a ponorba, amely
nek most már tekintélyes, bol
tozatos nyílása van. A barlang 
vize ezzel jelentékenyen megsza
porodott s most újult erővel 
támadja meg folyosóinak falát, 
fenekét, esetleg boltozatát is, le
tördeli a cseppköveket s minden 
árvíz valóságos takarítást visz 
véghez a barlangban. Van már 
törmelékje is, amit a búvó-patak hozott bele s ezzel még jobban, még dühö
sebben csiszolja, pusztítja a falakat. Most már nemcsak old, hanem valósággal 
kimos.

De a búvópatak is hátráló erózióval növeli az ő vízterületét s évszázadok 
múltával mind több és több vizet szállít a barlangba. A barlang annyira kitágul, 
hogy a dolinák beomladoznak, s hellyel-közzel felülről, a mészplatóról meg
pillanthatjuk már lenn a tomboló, tajtékzó barlangi vizet, amint az egyik 
barlangrészből kitör, egy pillanatra látja a napvilágot s aztán megint eltűnik 
sötét földalatti útjában. Nemsokára egész sorok szakadoznak be s jókora nyílt 
útja támad a hajdani barlang helyén a folyton szaporodó pataknak. Még egy
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hirtelen hódítás, váratlan megszaporodása a víznek s a barlang egész hosszában 
beomlik s támad a helyén egy gyönyörű, meredek falú szikla-sikátor, amelyen 
sokáig nem lehet még utat vezetni a falak meredeksége, a tajtékzó patak 
vize miatt.

Valóban így keletkeznek a legszebb szakadékos völgyek a mészkőplatókon 
keresztül. Budapest közvetlen közelében is van egy ilyen szakadékvölgy, a 
Mária-Remete felé, amelyet a Nagy-Kovácsi felől jövő patak vésett keresztül

200. ábra. »Kétszemű szikla« a révi szakadékvölgyben, a Sebes-Körös jobbpartján. (Fénykép után.)

ilyen módon. Ez a patak, ahelyett hogy egyenesen lejött volna valamerre a 
Szép Juhászné felé az Ördögárok völgyébe, nekimegy a legmeredekebb kemény 
mészkőgerincnek s azt egy kedves, festőies szurdokban töri át s kijön Mária- 
Remete alá, onnan pedig az Ördögárokkal együtt a Hűvösvölgyije.

Kicsinyben teljesen hasonmása ez a pompás Tordai hasadéknak (199. 
ábra), amelyen a Hesdád patak folyik most keresztül, pedig hajdan barlangok 
sötét üregein át vezette le a magyar-peterdi medence vizét. Még ma is nyílnak 
bele oldalbarlangok, amilyen elé épült a Balika vára, meg vele szemben az úgy
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nevezett Kéményseprő-barlang. Mindegyiknek 
roppant bőséges ürege van, pedig a Balika- 
barlang patakja nem is ezen át hagyja el a 
barlangot, hanem elég neki egy alig látható 
repedés, amelyen eltűnik s mint Szent-László- 
forrás bukkanik elő a sziklák lábánál. A bar
langok nyílása magasan fenn van a mai folyó 
felett, mutatva, hogy mennyit vágódott be 
azóta a Hesdád a hajdani barlang feneke alá. 
Ma semmi értelme sincs ezeknek az óriási bar- 
lang-szájadzásoknak, magyarázatukat csak úgy 
tudjuk adni, ha feltesszük, hogy hajdan nagyobb 
barlangba torkoltak, abba a barlangba, amely
nek helyén ma a Tordai hasadék van.

Éppen ilyen a Túri hasadék is, nem messze 
a Tordáitól, de éppen ilyen a Révi hasadék is, 
amelyen át a Sebes-Körös végleg elhagyja a 
medencéket és kilép az alföld benyúló öblébe, 
a nagy-bárodi völgybe.

Ott vannak még ma is bal- és jobboldalán 
a barlangok, mindegyiknek magasan fenn van 
a nyílása a folyó színe felett, sőt látni üregeket 
egészen fenn a sziklák hozzáférhetetlen magas
ságain, mint például a Kétszemű sziklán (200. 
ábra), amelyek egészen vakon mélyedő bar
langmaradványok odafenn. Miért keletkeztek 
volna ott ? Hisz a víz sokkal lejebb szivárog
hat a mészkőben s ott nyílhatnék ki minden 
barlang a folyó színében, aminthogy néhány 
egészen új, még alig kifejlődött rés csakugyan 
oda is nyílik. Ezek ott fenn hatalmas, szerte
ágazó barlang-rendszernek a maradványai, 
amely a mai révi szakadékvölgy helyén, jóval 
feljebb a mai folyó színe felett, egészen keresz
tülfúrta a hegyet s úgy lopta el a fennebb 
ecsetelt medencék minden vizét, ami aztán a 
boltozat beszakadását s a gyönyörű szurdok 
kiképzését vonta maga után.

A fejlődés mindenféle stádiumát tünteti 
fel a sct-canziani pompás barlang-folyó, amely
nél szebb gyűjteményét a mindenféle földalatti 
vizektől származó eredményeknek sehol a 
világon nem lehet többet látni. Lehetetlen 
leírnunk ennek a Sct-Canzian-vidéki barlang és 
dolina-területnek minden gyönyörűségét, csak

20
1.

 á
br

a.
 A

 s
t. 

ca
nz

ia
ni

 b
ar

la
ng

 h
os

sz
an

ti 
sz

el
vé

ny
e.



330 IV. rész. A víz körútja.

vázlatosan mutatjuk be a folyó részben földalatti, részben földfeletti futásának 
hosszanti metszetét. Amit sötéten bevonalkáztam a 201. ábrán, az mind a 
szikla metszete, a többi pedig a rajzból kivehető.

A barlangi folyásoknak szakadékvölggyé való átalakulásának utolsó stá
diumában már csak néhány természetes sziklahíd marad fenn a folyó felett 
függve, amelyek nem hosszú életűek, különösen olyan roppant tágas barlangok 
felett, mint pl. a Sct-Canziani barlangnak az egyik óriási csarnoka, amely 80 
méter magas irtóztató boltozat.

Csakis ilyen módon magyarázhatjuk a világ legszebb szakadék völgyének, 
az aldunai Kazán-szorosnak a keletkezését. Egész sereg barlang nyílik 
még ma is bele a meredek sziklafalak közötti keskeny szakadékba s egyik
másiknak tágas öblözete olyan hatalmas arányú hajdani barlang-rendszerre 
enged következtetni, mint amilyen a fennebb leírt Sct-Canziani.

De hogyan is képződhetett volna másképpen ez a pompás szakadék ? 
A víz a Kazán-szorosban 52 méter mély, tehát mélyebben van a feneke mint a 
Vaskapu szikláinak a szintje. Hogyan képződhetett volna ilyen mély üreg a 
folyó medrében, ha az mindig nyílt, felszíni folyás lett volna ? Ez teljesen ki 
van zárva. Tektonikus sűlyedés nem lehet, mert effélét a sziklafalak rétegzése 
okvetetleniil elárulna, de meg ilyen parányi tektonikus sűlyedések a lehetet
lenségek közé tartoznak. Látni kell csak a Punyikova barlangot, amelyen át 
a dubovai völgyből jövő felszíni patak talál földalatti fitat, a Veteráni barlang

202. ábra. Az aldunai Kazán-szoros részlete. A képen jól látni, hogy a szakadékvölgy platószeríí
mészkóhegyen vág keresztül.
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203. ábra. A dobsinai jégbarlang nagyterme.

ma üres, 40 méter magas üregét, meg a Mrakonya patak eltűnését meg mély 
szakadékét — azonnal tisztában vagyunk a Kazán-vidék karsztos jellegével, 
de meggyőződünk a szoros barlangi eredetéről is.

Amikor a szoros felé közeledik felülről a hajó, bámulatos élesen tűnik 
fel a szakadék a mészkőplató nyugati végében. A szakadék ugyanis levágta 
a Duna jobbpartjáról átnyúló, jura-korú mészkőből álló platónak a szélét s a 
balparton a platóból csak néhány darab maradt fenn, reátapadva a mögötte 
elterülő gneisz-hegységre. Ha közönséges eróziós völgy volna, bizonyára a két 
kőzet határán maradt volna, ahol a mai Kazán-szoros felett bezárt sziklák fel
színénél jóval mélyebb hosszanti völgy húzódik, az úgynevezett Dubovai völgy. 
És ezzel a rendes erózióval kaptunk volna szép, de a maihoz nem is hasonlít
ható, nagyesésű völgyrészletet, amelyen végig épúgy sellőkön át folyna a víz, 
mint feljebb a Kazán-szoros előtt.

Ma pedig a világ legnagyszerűbb szakadékvölgyeinek egyike tárult fel ezen 
a rövid kis szakaszon, amelyen át a Magyar medencének majdnem minden vize 
eltávozik. Szinte bizonyosra vehetjük, hogy ez a barlang is hátráló erózió
jával vágta vissza vízgyűjtőjét a Magyar medence felé s így hódította meg a 
pliocén korszakban még lefolyástalan területet a Fekete tengernek. Hasonmása, 
óriási kiadása tehát ez a szurdok a Vöröstoronyi, meg a Vulkán szorosoknak, de 
talán legjobban hasonlít a Sebes-Körös áttöréséhez a Királyhágón keresztül.

Mielőtt a barlangokat végleg letárgyaltuk volna, még néhány szóval meg 
kell emlékeznünk a jégbarlangokról. Ezek mindig zacskószerű, lefelé nyíló üregek, 
amelyekben a hideg téli levegő meggyűlik és megmarad, mint a jégveremben. 
Olyan vidéken fordulhat csak elő, ahol a tél közepes hőmérséklete mélyen a 
0° alatt van, tehát kemény hideg levegő »üllepedhetik« le a barlangba. Sok víz
nek nem szabad behatolnia, mert akkor ez sok meleget is szállít, sőt a nyáron 
olvadó víznek is kell helyének lenni, ahol elszivároghat, különben ez megint 
kiszorítaná a hideg levegőt.
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A legpompásabb jégbarlang talán az egész világon a dobsinai, amely a 
tenger színe felett 972 méter magasan van. Vidékének évi közepes hőmérséklete 
ebben a magasságban is a 0° felett van, de a tél nagyon hideg s a sűrű hideg 
levegő pompásan belegyűlhetik a barlangba. (203. ábra.) Szép jégbarlang még 
a skerisorai Biharban. A fokozatosan képződő jég éppen olyan, vagy nagyon 
hasonló alakzatokat hoz létre, mint a cseppkő.

A dobsinai jégbarlang nagytermében álló oszlopok belül üresek, mert a 
víz csak a jégcsap külső oldalán folyhatott mindig le. A jégcsapoknak földig 
érő mintái ezek, de a nagy terem talaja nem föld, hanem hatalmas vastagságú, 
leveles szerkezetű jégtömeg.

FEJEZET.

A HAVASOK, JÉGÁRAK ÉS JÉGTAKARÓK
A vízgyűjtő területekre jutó csapadék nem mindig eső, sőt mondhatjuk, 

hogy a mérsékelt égöv alatt igen jelentékeny része a csapadéknak hó, amely 
rendes körülmények közt elolvadva, éppen olyan úton, éppen olyan módon 
folyik le mint az esővíz, de igen éi'dekes, különös viselkedése van az olyan helye
ken, ahol a hőmérséklet nem elég magas ahhoz, hogy a hó az év folyamán tel
jesen elolvadjon. Ezzel mindenesetre előbb meg kell ismerkednünk, mielőtt 
magukat a folyókat tanulmányozhatnánk.

Hazánkban ma már nem ismerünk olyan területet, ahol a hó egész éven 
át nagyobb foltokban megmaradna. Néhány védettebb helyen egy-két kis folt 
megmarad az új hó leeséséig, de ezek egészen jelentéktelenek. Hazánkra nézve 
is fontos azonban ismernünk azokat a hatásokat és erőket, amelyek a hó- és jég
takarók következményei, mert a mai geológiai kort közvetlenül megelőző dilu- 
viális korszakban Magyarországon is sok hó és jég volt a hegyeken, aminek 
érdekes és sokszor festőies nyomai maradtak.

A hegyek tetejére hulló hó meghúzódik a laposokon, a hajlatokban, 
sőt megáll még elég meredek lejtőkön is, ha nem tiilságosan vastag. Télen, 
amikor a völgyeket is hó fedi, hihetetlen vastagságú hótömegek halmozód
nak fel az erdőkben meg a sziklás, lankás völgyhajlatokban ; csoda, hogy 
a napsugár otyan hamar végez vele, hogy az erdők régiójában már áprilisban 
nincsen hó.

Ezen felül azonban mind későbben és későbben olvad el s végre fenn a 
3000 méteres magasságok táján állandóan megmarad a hó, egész nyáron nem 
olvad el.

Azt a vonalat, amely az egész éven át állandóan megmaradó hó 
alsó határát jelezi, a tartós hó határának nevezzük. Nem mondhatjuk, hogy 
örök hó, mert az a hó, amit az idén látunk, már nem ugyanaz, ami tavaly volt, 
hanem egészen új kristályokból van.
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Ezen a vonalon tehát éppen annyi a kisugárzott meg a besugárzott hő
mennyiség közötti különbség egy évben, amennyi éppen elegendő volt az egy 
évben hullott hó megolvasztására. Ezen a vonalon felül az összes melegnyereség 
és melegveszteség különbsége már nem elegendő az egy évben hullott hó egész 
mennyiségének megolvasztására.

Eszerint hát a hóhatár nem is állandó, de meg rendkívül komplikált tüne
ményeknek az eredménye.

A hegy oldalára hulló hó mennyisége évről évre változik, de az odajutó 
meleg mennyisége is minduntalan más, az uralkodó szelek, napsütés stb. szerint.

204. ábra. A hókatáron felül. A Monte-Rosa csoport részlete.

Ha kijelölnénk a hegy oldalán mindenütt a legjobban visszahúzódott hó 
határát, akkor nagyon cifra vonalat kapnánk, amelynek sok száz méter magasság- 
különbségei volnának. De mire való is volna ez ? A következő évben egészen 
más helyen jelölhetnénk ki, s az új vonal nem olyan volna, hogy mindenütt 
magasabb, vagy mindenütt alacsonyabb volna az előbbinél, hanem aszerint, 
hogy a szél hova hordott össze többet, meg a Nap mennyit sütött, bizony a 
különbség a kettő között igen rendetlen volna.

Mégis már egész irodalmat írtak össze annak a magyarázatára, hogy mi 
az a hóhatár. Van már valódi hóhatár, klimatikus hóhatár, orografiai hóhatár 
és időleges hóhatár. De ezeken nem lehet eligazodni. Még olyan egyszerű 
esetben is, mint pl. a Ivilimandsárón, amelynek nincs árnyékos oldala, mert 
az egyenlítő közelében emelkedik, tehát minden oldalát egyformán süti meg a 
Nap, még azon is különféle a hóhatár a lejtőkön : az északi és keleti lejtőn
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5800 méter magasan van, a nyugatin 5430 és a délin 5380 méternyire a 
tenger színe felett. Hát akkor még olyan bonyolult hegységben, mint például 
az Alpok ! Az Inn völgyében a déli lejtőn szeptemberben van legmagasabban 
a hóhatár (3210 m.), az észak felé néző lejtőn pedig augusztusban (2930 m.). 
A Finsteraarhorn csoportjában a hóhatár az északi lejtőn 2850 m., a keletin 
2860, a délin 3010, a nyugatin 2900 méternek van megállapítva.

Ilyen változatosság és rendetlenség közepette legegyszerűbb hóhatárnak 
venni azt a vonalat, amit messziről látni a hegységen vízszintes vonal alakjá
ban végighúzódni akkor, amikor a hó lehető legmagasabbra visszavonult. Amilyen 
pontossággal lehet látni messziről, az éppen elég nekünk, nagyobb pontosságra 
nincs is szükség.

Annyi bizonyos, hogy a hóhatár annál alacsonyabban jár, minél messzebb 
vagyunk az egyenlítőtől s a sarkvidékek felé lejő egészen a tengerig. Az egyen
lítőtől való távolságon kívül azonban még az évi hómennyiség is nagy befo
lyású, mert hisz ahol hó nincs, ott hóhatár sem lehet.

A hóhatár felett különös dolgoknak kell történnie. Ezen a vonalon túl, 
azt mondottuk, hogy az évi melegmennyiség nem képes az egy évben lehullott 
havat elolvasztani. Eszerint tehát ott a hónak folytonosan szaporodnia kell. 
Évszázadok óta hull egymás tetejébe a hó, abból minden évben megmarad 
egy réteg : hisz akkor az égig fel kell utóbb torlódnia ennek a sok hónak ! Hova 
tűnik el ez a minden évben szaporodó tömeg ?

A hegyekre halmozódó hó kétféle úton jön le a hegyekről. Lehordják azt 
egyrészt a lavinák, másrészt a glecserek vagy jégárak.

A hegyekre a hó nem hull egyenletesen elteregetett rétegekben, hanem 
a szél és a hegylejtők minősége szerint igen különböző vastagságokban. Az egy
máshoz tapadó hószemek egész csodálatos párkányokat, túlhajtó éleket hoz
hatnak létre, amelyeken veszedelmes a járás, mert minduntalan lecsúszhatik, 
berogyhat vagy keresztülszakadhat. Roppant meredek lejtőkön, csodálatos 
egyensúlyi helyzetekben marad meg, hogy szinte félelmes rátekinteni. (Lásd 
melléklet.) Nem csoda, ha le-lecsúszik egy darab s porrá zúzódva meg sem áll 
egészen a völgyekig.

De vannak olyan exponált lejtők, ahonnan minden évben nagy csomóban 
■csúszik le a hó. A hegyi lakók már nagyon jól ismerik azokat a helyeket, ahol 
a lavinák le szoktak rohanni, majdnem minden nagyobb hóesés után, ugyan
azon a helyen. Ha a frissen esett hó csúszik le a régi megkeményedett hó fel
színéről, akkor porlavina keletkezik, amely nem olyan veszedelmes jellegű mint 
az úgjmevezett fenék-lavina, amellyel lecsúszik az egész megmozdult hóréteg, 
egészen a talajig s a talajon szánkázik lefelé. Sokkal nagyobb tömegek és sok
kal tömörebb, keményebb hó származik így le a völgybe s természetesen a pusz
títása is nagyobb. Ezeknek is megszokott lenni a rendes pályájuk, amelyen min
den évben egyszer-kétszer lecsúszik a hó a tetőkről.

Természetes, hogy az így lecsúszott hótömeg agyonnyomja azt, akit el
temet. De aki vele együtt csúszik le, az csodálatosképpen nem mindig sérül meg. 
Amikor csúszik lefelé a lavina, akkor a rajta levő önkéntelen utas egészen lazá
nak érzi a havat, amelyben könnyen mozog. Amint azonban megáll az omlás,
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akkor heves zökkenést s olyan nyomást érez, mintha mindene présbe volna 
csavarintva s akkor veszi észre, hogy beleszorult a hóba, mintha belefagyott 
volna s addig nem is tud mozdulni, míg testének melege egy keveset le nem 
olvaszt a környezetéből.

A hónak igen nagy része utazik le a völgybe a lavinákkal, főleg azokról 
a lejtőkről, amelyek a mi kaptatóinkhoz hasonlítanak nagyjában. A vápákból 
és medencékből azonban hólavinák alakjában nem jöhet le, mert ehhez kicsiny

205. ábra. Hólavina elszakadásának helye az Altels csúcsán. (Svájc.) 
(E. Brückner fényképe után.)

a terület lejtője. Az ilyen helyeken tehát rengeteg vastagságban felhalmozó
dik mindaddig, amíg a roppant teher alatt a hórétegek alsóbbjai egészen jéggé 
nem keményednek s akkor aztán innen, a vápából, vagy a horpadásból való
sággal kipréselődnek.

A frissen hullott hó mindig egészen porszerű, csupa apró kristályokból 
áll. Kezünkkel összenyomhatjuk kemény hógombóccá, amint maga a hó is össze
nyomódik saját súlya alatt. De ezenkívül egy kevés kis olvadással a szemek 
összetapadnak, elvesztik szögletes kristályalakjukat s apró kis szemecskékké 
lesznek. Az ilyen szemcsés hóból már nem lehet jó hógombócot készíteni, mert 
a nagy, gömbölyded szemek nem tapadnak olyan jól egymáshoz mint a szög-
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letes kis kristálykák. Az ilyen némileg összeolvadt, összekeményedett havat 
firnnek nevezzük, vagy firnes hónak, amíg inkább a hóhoz hasonlít s aztán jeges 
hónak, vagy igazi firnnek, amikor már majdnem olyan mint a jég.

Ha leásnánk valami ilyen firnmezőn a hóban, légiéiül poros havat, aztán 
firnes havat, majd igazi firnt és legalul már majdnem teljesen tiszta jeget talál
nánk, amelynek a viselkedése a nyomás iránt egészen különleges.

Mindenekelőtt tudnunk kell a jégről, hogy az igen könnyen heged, vagy 
ahogy a fizikusok mondják, összefag} .̂ Pedig a tünemény ugyanaz mint a tiszta 
fémfelületeknek egymással való hegedése. Ha két jégdarabot összeértetünk, úgy 
hogy összenyomjuk őket, akkor ez a két jégdarab összefagy, vagy helyesebben 
mondva, összeheged. Nagyon érdekes kísérlet az, amikor egy jégdarabot 
gerenda módjára átteszünk két támasztékon, aztán dróttal körülvesszük s 
a drótot megterheljük. A drót lassan keresztülvágódik a jégen, anélkül, hogy 
a legkisebb nyílás is mutatkoznék rajta. Olyan egy darab marad a jég, mint 
volt előtte s a drót mégis keresztülvágódik rajta és nehezékével együtt 
lepottyan.

Még érdekesebb, ha dirib-darab jeget beledobálunk valami erős vasedénybe, 
aztán ezt a sok darabot alkalmas sajtóval összenyomjuk az edényben. A jég
darabok porrá zúzódnak s a nyomás alatt újra összefagynak, vagy regeiáinak.

Eszerint tehát a jég nyomás alatt idomul, mintha plasztikus volna, pedig 
nem az : összezúzódik nyomás alatt is, de a darabok rögtön, abban a nyomban 
megint regeiáinak s ezért úgy tetszik, mintha csakugyan hozzáidomultak volna 
a nyomás kívánta felülethez.

Húzásnak, hajlításnak, csavarásnak vagy elnyirásnak a jég épúgy nem 
áll erősen ellent, mint akármelyik hozzá hasonló merev test.

Fenn a hatalmas, néhány száz méter vastag hóréteg nyomása alatt a leg
alsó, sziklákra fekvő régi hó egészen jéggé tömörült már s lassankint, engedve 
a nyomásnak, kitolul a sziklavápából a legalacsonyabb helyen, mint ahogy a 
szigetelő aszfalt kicsucsorodik a téglahézagok közül.

Aztán nyomul a jég lefelé a völgyön, tiszta sziklamederben, éppen úgy, 
mint valami nagy folyó. A felette levő firnes hó, de meg a saját súlya is nyomja 
lefelé a völgybe olyan meleg helyekre, ahol gyorsan kezd olvadni s az olvadó 
víz részben a jégen, de legfőképen a lefelé toluló jégnyelv vagy glecser alján, a 
sziklamederben nyargal előre. Az olvadás lassankint erősebb lesz mint a lefelé 
való tolulás. Egy helyen végre éppen annyi olvad el egy év alatt, mint amennyi 
odatolódik. Itt van a jégár vége, amely persze évszakonkint, sőt évről évre is 
változik, mert gondoljuk csak meg, hogy mi mindentől függ ennek a jégnyelv
nek az előrenyomulása, meg mennyi mindenféle ok közbejátszhatik, hogy több 
vagy kevesebb olvadjon el belőle.

A jégárak igen különböző hosszúságúak az őket tápláló firngyüjtő medence 
méretei, meg a lehulló hó mennyisége szerint. A Kaukázusban például nem 
találunk annyi hatalmas, igazi glecsert mint az Alpokban, pedig hatalmas 
kiterjedésű gyűjtői vannak, de, úgy látszik, a téli hó sokkal kevesebb mint 
az Alpokban. Rendkívül nagyok azonban a Himmalája meg a Tien-san jégárai, 
bár különösen ez az utóbbi meglehetős száraz klímájú hegyvidék, de nem kell
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elfelejtenünk, hogy olyan igazán magas hegytömeg, mint a Khan-tengri a 
Tien-sanban (7000 méter), amelynek lábánál nyomulnak le a hatalmas 20—25 
km. hosszú Musketov és Szemenov glecserek, minden körülmények között 
kap bőséges havat, mert bármilyen száraz is körűié a klíma, a hegyre felszálló 
légáramlások mégis feltétlenül választanak ki elég csapadékot.

Az Alpokban leghosszabb az Aletsch glecser, t. i. 23 kilométer ; hatalmas 
a Mer de Glace is a Mont-Blancon. Ennek hossza 12 kilométer, szélessége fenn, 
ahol a firnmezőt elhagyja, 2 km. ; de aztán lejebb összeszűkül egy kilométerre. 
Alsó vége 1125 m. magasan van a tenger színe felett, tehát csak 75 m.-nyíre 
Chamounix falu felett, összes gyűjtő területe, ahonnan a jég mind a Mer de 
Glaceba tolódik, 3013 hektár, míg maga a glecser 1165 hektár területű. A glecser 
tehát körülbelül 1/3 része a firngyüjtőnek, amely arány a többi alpi glecserre 
nézve is áll. Számos nagy glecser van még az Alpokban, amelyeknek hossza a 
10 kilométer körül jár s az összes eljegesedett területet az Alpokban 3500 négy
szögkilométerre becsülhetjük.

Óriásiak a Himmalája glecserei, mert például a Hiszpar glecser a Gilgit 
egyik mellék völgyében 60 km. hosszú, a másik odalon meg a Biafo glecser, 
amely ugyanabból a firnmezőból ered, 51 km. hosszú. A Bakonyt ez a két glecser 
teljesen elborítaná.

Ehhez fogható glecserek végett Észak-Amerikába kell mennünk, hogy a 
pacifikus parti láncokon felkeressük azokat az óriásokat, amelyek Alaskától 
egészen Brit-Columbia déli végéig mindenütt ékesítik a hegyeket. (206. ábra.) 
A Szent-Illés hegyen a Malaspina glecser 3900 négyszögkilométer terjedelmű 
óriás, mellette a Muir glecser 900 négyszögkilométer s a tengerbe belenyúlva, 
ott 280 m. magas jégfallal végződik.

Gyönyörű jégárak vannak New-Zealand szigetén, ahol a Tasman glecser, 
Ferenc József és Zsigmondy glecserek érdemelnek különös említést. A Ferenc 
József glecser ugyanolyan messze van az egyenlítőtől, mint Firenze s a tenger
parton az évi közepes hőmérséklet ugyanakkora, mint Budapesten, s mégis a 
glecser lejő a tenger színe fölé 215 méterre a legszebb, legiidébb növényzet közé. 
A hegy másik, keleti oldalán, ahova a nyugati szelek semmi csapadékot sem 
hozhatnak, a glecserek 1200 m. magasságban végződnek.

Hatalmas, de még nagyon ismeretlen glecserek vannak a dél-amerikai 
Andokon, különösen déli végükön, a Tűzföld felé, ahol sok lejő közülök a ten
gerig s nagyságra nézve vetekednek a leghatalmasabb himmalájai glecserekkel. 
Már aztán északabbra igazi alpi glecsereket találunk, nagy firngyűjtővel és mér
sékelt glecser-nyelvvel, de az egyenlítő felé csak a legmagasabb vulkánok olda
lán találunk örök havat és némi kezdetleges glecserképződményeket.

Afrika a legszegényebb kontinens ebben a tekintetben, mert az Atlaszon 
alig van hó, de arról sem sokat tudunk. Még legjobban el van jcgesedve a Kili- 
mandsáró és a Kénia teteje. Az előbbit elég jól ismerjük s rajta néhány igen 
érdekes jelenséget tapasztalhatunk. — Mi európaiak valóban szerencséről beszél
hetünk. hogy elég kényelmesen hozzáférhető, mérsékelt nagyságú, igazán típu
sosán szép glecsereink vannak, amelyeken ezeknek a jégfolyóknak a termé
szetét egész behatóan lehetett tanulmányozni.
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A glecser eredete mindig a firngyüjtő medence, amely a hegyek tetején 
éppen a firn működése következtében keletkezett cirkusz-völgyeket szokott ki
tölteni. Az igazi alpi firnmezőkből rendesen csak egy igazi glecser szokott ki-

208. ábra. A keresztrepedések keletkezésének magyarázata.

nyúlni, mert rendesen egy ilyen jégnyelv elég, hogy a hófelesleget leszállítsa. 
A magasabb földrajzi szélességek alatt, ahol sokkal nagyobb a hó halmozódása, 
mert jelentékenyen kevesebb az olvadás, ott eĝ y-egy firnmező óriási kiterjedé
seket ölthet s többfelé is lebocsáthatja feleslegét jegesek alakjában. Az ilyen 
mezőket már nem szoktuk firnmezőknek és glecsereknek nevezni, hanem jég
takaróknak mondjuk s ezeket lényegesen poláris jelenségeknek tarthatjuk. Euró
pában csak Norvégia fjeldjei, firnmezői ilyenek, azért ezeket nem is szabad 
már alpi mértékkel mérni.

Az Alpok fírnmezőiből kiinduló jégár aztán találkozhatik más jégárakkal 
s azokkal egybeolvadva nyomulnak le a völgy felé. így például a Mer de Glace 
három főágból keletkezik (207. ábra). Egyik ága a Taléfre, a középső a Leschaux 
és a harmadik a Géant glecsere, amely a legnagyobb mindhárom között.

Némely firnmező nem termel annyi felesleges havat, hogy ilyen igazi 
völgyi jégárnak adjon létet, hanem csak apró, eljegesedett nyúlványai függnek 
le a hegyoldalakra, amelyeken alig veszünk észre mozgást, inkább csak a hegy 
oldalához tapadt jégcsapok, amelyekre reáfagy a fenn elolvadt víz. Az ilyen 
másodrangú vagy függő glecserek a legkisebb jégcsapoktól az igazi völgyi jég
árakig minden átmenetben előfordulnak, azért az ilyen úgynevezett függő glecser 
és az igazi völgyi glecser közt nincs éles átmenet.

A nagy, völgyi jégárak valóban nyomódnak, mozognak lefelé s mozgásuk 
sok tekintetben emlékeztet a folyók mozgására.

Karózzunk ki a glecser nyelvén keresztül egy egyenes vonalat egyik parttól 
a másikig. Nehéz munka volt, de megelégedve tekintünk vissza munkánkra, 
mert a karók az egyik partról tekintve tökéletesen fedik egymást, olyan szabá
lyos egyenes sorban sikerült elhelyeznünk őket. Másnap csodálkozva vesszük 
észre, hogy bár minden karó feszesen, egyenesen áll. nincsenek többé egyenes 
vonalban, hanem csak a partiak állanak ott, ahova tegnap levertük őket,
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a többi pedig elmozdult a völgy felé egy keveset. Legnagyobbat mozdult el a 
középső, s tőle a partok felé mind kevesebb és kevesebb volt az elmozdulás. 
Mozgott tehát az egész rideg jégtömeg, még pedig a közepén gyorsabban 
mint a szélein. A szélein csak nagyon lassú a mozgás, nem nagy a közepén 
sem, de ott mégis elég tekintélyes, t. i. az Alpokban átlag egy 24 óra alatt O'l, 
legfeljebb 0'4 métert tesz ki. Ennélfogva egy hókristályka a Jungfrau tetejéről 
az Aletsch jégár végéig 450 esztendő alatt jut le ! De ez csak a közepes moz
gás. Télen csendben van a jégár, mert nagyon hideg, míg nyáron néha 1 métert 
is megy előre egy nap alatt. A Himalája glecserein gyorsabb mozgást, napon
kint 2—4 métert is észleltek nyáron.

Ez a mozgás sokáig rejtélyes volt a természetvizsgálók előtt, de mi már 
tudjuk, hogy a jég nyomás alatt idomul, különösen, ha a jég az olvadásponton 
van, amint a glecser egész tömege szokott lenni. Sűrű, képlékeny anyagokéhoz

209. ábra. Letekinthetünk a jégár borzalmas mélységű repedésébe.

hasonló a mozgása és minden vele járó tünemény, de azzal az egy kivétellel, 
hogy húzásnak nem enged, hanem eltörik. Ez az oka annak, hogy a jégár mindig 
tele van repedésekkel, amelyek a húzások helyén keletkeznek.
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A repedéseket a jégárakon négy osztályba sorozhatjuk. Első a kereszt- 
irányit repedés, amely ott keletkezik, ahol a jégár medrében hirtelen megnöve
kedik az esés, tehát a jégtömegnek meg kellene hajolnia a lankás lépcsőfokon

(208. ábra). Ha nagyon meredek az 
ilyen lépcsőféle, akkor az ott összevissza 
töredezett jégárrészletet kaszkádnak 
nevezzük. Az ilyen hely majdnem jár
hatatlan, annyira tele van tátongó, 
sokszor több száz méter mély repedés
sel. Ahol kevesebb számú a repedés, 
ott szabályosabbak szoktak lenni s 

mélyen letekinthetünk a ragyogó, kékes félhomályban derengő mélységbe. (209. 
ábra.) A lépcső elhagyása után a repedések megint összezárulnak, kissé rögös 
a jég felszine, de az olvadás hamar elsimítja s alább már alig ismerjük fel a jégen, 
hogy olyan csúnyán össze volt töredezve.

A másik repedésrendszer hosszanti irányú s akkor keletkezik, ha a jégár 
medrében valami szigetszerű púp van, amelyen ismét meg kell hajolnia a jég
tömegnek, de most keresztirányban. Akkor persze a húzásra merőlegesen, 
tehát a glecser hosszában keletkeznek hosszú repedések. (210. ábra.) Ezek akkor 
záródnak be, amikor a jég elhagyta a meder fenekén emelkedő púpot, vagy 
gerincet.

A harmadik repedésrendszer a jégár szélén szokott keletkezni, s úgy repe- 
geti össze a jeget, mint ahogy az üveg megpattanik, t. i. a parton legszélesebb 
s befelé eloszlik a repedés, iránya pedig ferdén szem
ben tart a glecser folyásának (211. ábra a). Az ember 
első pillanatra az ellenkezőt várná, de egy kis gon
dolkozás után azonnal kitaláljuk ezeknek a repe
déseknek az okát. A 211. ábrán a be és de vonalak 
olyan kis sávot jelölnek ki, amely némi idő múlva 
a görbe vonalakkal határolt ives alakot ölti fel.
A még egyenes sávban kijelölt kis fghi négyzet az 
elmozdulás után rombos alakú lesz, mint a kinin 
mutatja. Eszerint tehát a négyzet hg átmérője meg
rövidült ml-lé, fi átmérője azonban megnyúlt kn 
vonallá. Az összenyomást az előbbi ábrában csak 
túri a jég, de ezt a széthúzást nem állja ki s annál- 
fogva megreped a húzás irányára merőlegesen, tehát 
az előbbi átló szerint.

A glecser vége gyakran kiterjed, amint azt a 
211. ábrán is feltüntettük. Valósággal szétfolyik, amint 
kiért szűk sziklaszorosából a tágasabb völgybe. Ezen 
a helyen a homlokvonalára merőleges irányú repedé
sek támadnak, amelyeknek keletkezését megmagyarázza az a kis részlet, amelyet 
az előbb kiválasztottunk s amelyet most kisérjünk le egészen a jégár végéig. 
A kis négyzetből útközben rombus, itt a végén pedig elnyúlt kis stvv egyen-

211. ábra. Az oldalrepedések 
és homlokrepedések és azok 

keletkezése.
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közény lett. Az jcj oldal tehát st hosszúságra nyúlt meg, de ezzel a jég nem 
maradhatott egész, hanem elrepedt a nyújtás irányára merőlegesen, t. i. a 
glecser végére is merőlegesen.

Pompás képet nyújt a glecser ilyen végződéséről a Rhone glecser vége, 
vagy pl. a Kjendalsbrae, amit a 212. ábra mutat be.

A glecsereken folytonosan olvad a víz s az eltűnik a repedéseken, le a 
jégtömeg alá s ott alul jut ki a glecser végén azon a nagyszerű kapun, amit 
a Rhone glecser végén is láthatunk. Jó messze be lehet itt hatolni a jégboltozat 
alá s csodálhatjuk a tejszerűen zavaros glecser-patak bő vizének előtörését. 
Ez a patak sok anyagot kihord a glecser alól, főleg azt a finom port, amelyet 
a glecser csúszása közben a meder szikláiból lekarcolt.

Ahol a patak, amely eddig a jég felszínén folyt, eltűnik, azt a, rendesen 
kerekre kimosott, víznyelőt glecsermalomnak szokás nevezni. Gyakran leér ez 
a fenékig s ha valami követ sikerült belevinnie a repedésbe, akkor azt oda
lenn addig forgatja, hempergeti a reá zuhanó víz, amíg egész kerek mélyedést 
nem farag vele a sziklába. Igaz, hogy a malom is, meg a repedés is lassan halad
nak lefelé a glecser mozgásával, de hisz ahol egyszer repedés keletkezett, ott 
nyomban keletkezik megint, amint az előbbi kellő távolságra eltávozott. Akkor 
aztán ez az új repedés fogja el a patak vizét s megint újra kezdi őrlő, hempergető 
munkáját a kővel. Gyönyörű ilyen glecsermalmokat lehet látni elhagyott glecser- 
ágyakban, mint például a luzerni glecser-kertben * (1. melléklet).

A patak a jég alól zavarosan, finom iszappal terhelten jő elő. Ez a finom 
törmelék a glecser aljáról származik s nagy jelentőségű a glecser működésének 
felismerésére nézve. A glecser ugyanis sok törmeléket szállít részint a hátán, 
részint az alján. Ezt az akaratlanul vándorló törmeléket morénának nevezzük 
a jégen is, amikor már lekerült a jég hátáról. Megkülönböztetjük azonban a 
kettőt a részletes elnevezésekben.

A firngyűjtő peremén a firn alá bekerülő törmelék a firn alsó rétegeinek 
lassú kitolódásával a glecser alján is oda kerül, mint rendesen befagyott, 
úgynevezett alsó-moréna, amelyet a glecser jege végigcsiszál a fenéken, meg 
a meder oldalain, lekoptat vele mindenféle egyenetlenséget, összekarcolja a 
köveket, a sziklákat s finom homokot és iszapot állít elő, amit aztán a glecser- 
patak napvilágra hoz. Minden olyan helyen, ahol a glecser járt valaha, tele 
vannak a sziklák karcolásokkal, le vannak koptatva, gömbölyítve (1. melléklet).

A jég maga erre képtelen, csakis az alsó-moréna segítségével hajthat végre 
ilyen nagy munkát. Vannak, akik a glecsereknek olyan nagy vájóképességet 
tulajdonítanak, hogy egész tómedencéket mélyíttetnek ki vele. De még ezek sem 
hiszik, hogy maga a jég tudna ilyen kemény munkát végezni, hanem az alsó
morénának tulajdonítják azt. Egyébként majd meglátjuk, hogy a glecsernek

* Ez a glecser-kert Luzernben csakugyan követendő mintakép. Gyönyörűen látható 
nyomai vannak itt egy hajdani glecsernek, amiről nagyon sokat lehet tanulni. Hogy a vasár
napi turisták tönkre ne tegyék és oda ne firkálják nagybecsű nevüket minden emlékre, elzár
ták a területet s csak vezető kíséretében lehet megtekinteni. Sok természeti szépségekben gaz
dag területen érdemes volna ezt utánozni. Az idea különben amerikai s a Yellowstone National 
Parkból származik.
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van egy nevezetes tulajdonsága, amivel eróziója lényegesen különbözik a 
folyókától s nem amiatt, hogy kapar, mint a reszelő, hanem a völgy védelmezése 
miatt mélyül ki alatta a völgy olyan csodálatosan, amint az alpi tavak és a 
fjordok bizonyítják.

A firnmezőkből a jégnyelvbe való összeszorulás közben a glecser aljába 
fagyott törmelék föl is kerülhet a felszínre, amint a folyók vizében is a fenék 
homokja feljöhet pár pillanatra a víz legfelső rétegeibe. De viszont az alsó
moréna is megszaporodhatik a glecser felszínéről a repedéseken keresztül bele
jutott törmelékkel.

A glecser felszínén is mozog ugyanis törmelék s ezt gyűjtőnéven felső
morénának nevezhetnék. A felső-moréna megint két utat kaphat a jég felszínén. 
A hegyoldalról legördült törmelék a glecser szélén mozog lefelé mint oldal
moréna s tavasszal, amikor a glecser meg van duzzadva, ezt a törmeléket 
jól fölemeli a völgyek oldalára. Apadáskor aztán otthagyja a völgyoldalon, az 
lefolyik, elterül a lejtőn s lesz belőle parti moréna. Ez már a morénák máso
dik csoportjába tartozik, mert ezt a jég már lerakta. Felveheti ugyan megint 
újra, vagy a törmelék egy része újra rágördülhet a glecserre, de mindig marad 
ott egy sáv, amely, mint a maximális hőmérő kis fémpálcikája, úgy mutatja 
a glecser »jégállásának« legmagasabb szintjét. Amikor a glecser végleg elpusz
tul, akkor ez a moréna rendesen legurul a glecser-mederbe s egészen ellepi az 
oldalát durva, szögletes törmelékkel.

A felső-moréna másik faja a közép-moréna, amely hosszú sánc alakjában 
húzódik végig a glecseren, olyan hely emlékét hozva magával, ahol két oldalág 
egyesült. A Mer de Glace térképére odarajzoltuk a három ág egyesüléséből 
származó közép-morénákat. Látni lehet, hogy két-két oldalág oldal-morénájából 
az egyesülés után közép-moréna lesz. Szépen lehet látni ezt különben a mellék
leten, ahol az Unter-Aar glecserre látunk le felülről. Látni a két oldalág egye
sülése után következő szép közép-morénát, míg a jégár alsó részével együtt 
a kép jobboldalán levő, kis mellék jégárakkal, inkább nagy jégcsapokkal tar
ifázott sziklák el nem takarják.

A törmelék a jég hátán végre leérkezik a jégár végére s ott felhalmozódik 
hatalmas torlaszokban. Ez a vég-moréna vagy homlok-moréna valamennyi 
között a legnagyobb tömegű s valamennyi többi morénából van benne törmelék. 
Azonnal felismerjük a karcolt kavicsokról, meg a simított, gömbölyített oldalú, 
de egyébként idétlen sziklatuskókról.

A jégár tetején utazó törmelék szépen láttatja, hogy hogyan olvad a 
glecser felszíne s mennyi fogy el belőle, mire a törmelék egy darab utat tett meg.

A törmelék ugyanis, ha elég vastag, megvédelmezheti a jég felszínét a 
napsugárzás ellen s azért a törmelék alatt nem olvad annyira a jég s minden 
közép-moréna fenn ül egy jéggát hátán s minden darab különálló kő kis oszlopon 
nyugszik, kissé dél felé billenve, mert az oszlop déli oldala gyorsabban olvad 
mint az éjszaki. így keletkeznek a jégár-asztalok (1. melléklet), amelyek persze 
nem hosszú életű jelenségek.

Ha azonban a törmelék csak vékony rétegben fedi a jégár felszínét, akkor 
éppen ellenkezőleg jobban elnyeli a napsugarakat mint a tiszta jég, s az ilyen
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helyeken jobban olvad a jég mint egyebütt. Sajátságos sár-övek vannak néha 
a* glecseren, amelyek régi harántrepedések emlékeit örökítik meg, mert oda 
gyűlik a sár, ahol a hajdani harántrepedésnek némi egyenetlensége maradt 
meg s aztán itt egy kicsit besűlyednek a sárral fedett részek.

A glecserek nem tartják meg állandóan hosszúságukat, hanem majd 
•előre nyomulnak, majd meg visszahúzódnak. Ennek a mozgásnak az oka mindig 
évtizedeken át tartó klimatikus különbségeknek a következményei. Ha egy
néhány éven át kevesebb hó esett, vagy több olvadt el, mint azelőtt, akkor 
a glecser a kivételes időjárás után néhány évre elkezd rövidülni s amikor már 
rég megint visszaállt a normális állapot, még mindig visszahúzódáson érjük 
rajta a jégnyelvet. A tüneménynek ilyen késedelme miatt nagyon nehéz az

213. ábra. A Mi-szu-mi-szu glecser Észak-Grönlandban. (N. Pcary után.)

időszakosságot felismerni, mert ugyanazt a klímaváltozást az egyik glecser 
előbb, a másik később érzi meg, nagysága szerint.

Volt azonban egy idő, amikor a Földön — ma már mondhatjuk, az egész 
Földön egyszerre — sokkal több volt a jégár és a hómező mint ma. Ez volt 
a jégkorszak, amely óriási jelentőségű Európa mai geográfiájára, azért meg 
kell kissé ismertetnünk. De mivel ezek a nagy jegesek nem voltak alpi glecserek 
és firnmezök többé, hanem igazi jégtakarók, azért először a ma meglevő jég
takarók szörnyen kihalt világába kell egy kis kirándulást tennünk.

Jégtakaró ma a Földön csak az arktikus szigetvilágon, meg az antarktikus 
kontinensen található, de ez az utóbbi sokkal nagyobb mint az északiak.

A jégtakaró már nemcsak egyes kisebb firnmezök sorozata, hanem egyet
len, összefüggő hó- és jégtömeg, amely a kontinensek vagy szigetek egész fel
színét elborítja sok száz méter vastagságban s csak a legmagasabb csúcsok
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látszanak ki belőle, de néha még nagy területeken ilyen kimeredő sziklafok 
sem látszik. Ezeket a végtelen hómezőkből kiemelkedő, szigetszerű csúcsokat 
az eszkimók Nunatak-nak nevezik. Ezek az egyedüli pihenői a szemnek, külön
ben mindenütt a finom, porszerű hó, amely a csekély olvadás miatt csak nehezen 
tud firnesedni.

Grönland körülbelül 2 millió négyszögkilométer területű jégtakaróval van 
fedve, tehát hatszor akkora terület van elborítva vele mint Magyarország. 
Nansen első utazása alkalmával keresztülment rajta s legmagasabb helyén 
2716 m. magasnak találta. A hó- és firnréteg rettenetes vastag lehet, amit a keleti 
oldalon mindenütt a tengerig lenyúló hatalmas jégfalak (Szermersszuak az esz
kimók nyelvén), a nyugati oldalon pedig rendkívül gyorsan mozgó, hatalmas

214. ábra. Uj-Friesland (Spitzbergák) jéggel fedett partjai a Hinlopen-útról nézve.
(M. Conway után.)

nagyságú glecserek bizonyítanak. A nyugati oldalon nem terjed le mindenütt 
a jég a tengerig, hanem jól megkülönböztethető glecserek szakadnak bele, amelyek 
közt legnagyobb a Humboldt-jégár 110 km. hosszával, de akárhány van még 
olyan, amelynek mását a mi legmagasabb hegyláncaink között sem találjuk meg 
(213. ábra). Ezen a földrészen, amely tökéletes hasonmása a mi diluviális jégkorsza
kunk Európájának, minden mozgás, minden változás a jégtakaró rovására Írandó. 
A folyók helyett glecserek, a források helyén hótömegek, a síkságok jégen és 
havon, a völgyek szakadékok a jégben. A Grönlandra hullott összes csapadék 
mind jég alakjában hagyja el a szárazföldet, mert a tengerbe szakadatlanul 
előrenyúló glecserek végei letöredeznek s elúsznak mint jéghegyek. Még ott is, 
ahol egész tábla ér le a tengerre, ott is így?" származnak a táblás jéghegyek, 
mint az Antarktison, vagy hogy ne hivatkozzunk mindjárt a legnagyobb óriásra, 
a Spitzbergákon is, ahol pedig csak kis terjedelműek a takarók (214. ábra).
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Ezekben a jéghegyekben gyakran találunk törmeléket, jókora sziklákat 
s a glecser-patakok is, ahol nagy g}réren előbukkannak, tele vannak glecser- 
iszappal, sőt a glecserek alatt is mindenütt ott van az alsó-moréna. Ez az érde
kes ténysorozat azt tanúsítja, hogy a jégtakaró magától is tud szerezni törme
léket, amellyel jégárainak medrét tovább vési. Mert itt nincsenek firngyüjtő 
cirkuszok, amelyekben a törmelék a firnen túlnyúló hegyormokról származ
hatnék. Az a kevés nunatak, amely a firntenger fölé emelkedik, édes kevés volna 
ahhoz, hogy a glecseróriásoknak kellő törmeléket szállítson, ami pedig annál 
inkább szükséges, mert ezek a glecserek hihetetlen gyorsan mozognak az alpi 
glecserekhez képest, bár 10—20 méteres napi sebességek itt is a rendkívüliségek 
közé tartoznak.

Rendkívül fontos dolog ez ! Nem is tudjuk egyelőre megmondani, hogy 
micsoda óriási jelentősége van, addig, amíg nem láttuk Finnország, vagy a 
Hudson-öböl környékének rettentően lekopott hegységeit. Az inland-ice, vagy 
jégtakaró tehát pusztítja, roncsolja a hegyet, amelyet egészen betakar, szünet- 
lenül hordja annak anyagát s valószínűleg azokon a helyeken legerősebben, 
ahol a talaj egyenetlenségei emelkedő mozgásra kényszerítik a mindenfelé 
szétnyomkodó, ezer méternél is hatalmasabb tömegeket.

Nem csoda tehát, ha az elvonult jégtakaró nyomán kegyetlen pusztulás 
színtere marad hátra. Csonkig lemart, lekopott hegyek, azoknak a környékén 
meg országokat elborító rengeteg törmelék.

Pedig nagy területek vannak olyanok, amelyekről elvonult a jégtakaró. 
Amint mondottuk ugyanis, a mai geológiai korszakot megelőző korban az 
egész Föld kerekségén hatalmasan el voltak jegesedve a hidegebb mérsékelt 
égöv és a melegebb éghajlatok magasabb hegységei.

De miről ismerjük fel a hajdani jegesek vagy jégtakarók régen eltűnt 
szereplését ? A jégtakarók után maradó nyomok a következők :

1. A fjordoJc, vagyis olyan mély, keskeny tengeröblök, amelyek a hegyes
partok szerkezetével semmiféle összefüggésben sem állanak, s amelyeknek 
a belseje sokkal mélyebb mint a bejárata. Az igazi fjordokat legelőször Norvé
giában ismerték meg s a norvég fjord ok ma is a legklasszikusabbak, sőt az 
elnevezésüket is innen vették.

A fjord hosszas hasadékhoz hasonlít, amelynek oldalágai nagyon emlé
keztetnek valami völgynek a mellékágaira. A bejárat sekély volta s a medencék 
mélysége azt juttatja eszünkbe, hogy ezek tavak volnának, ha a tengervíz 
a küszöbjüket el nem öntené. Tökéletesen olyanok, mint az Alpok déli oldalán 
a hegység láncaira majd keresztben, majd hosszában elnyúló tavak, a Maggiore,. 
Como, Lugano. Iseo és Garda. Ha a tenger felemelkednék ezeknek a szintjéig, 
kétségtelen, hogy éppen úgy fjordoknak neveznénk őket, mint a norvégjai Sogne, 
Hardanger, vagy Trondjem fjordokat. Sőt fjordokká válnának a svédországi 
tavak is mind sorban, ha a tenger elérné a küszöbjüket.

A fjordok mellékfolyói közül csak egynémelyik ömlik, bár nagy esésben, 
de mégis völgyhöz hasonló mélyedésben a fjordba. A legtöbb mellékpatak azon
ban óriási vízesésekkel szakad bele (215. ábra) s általában a meredek sziklafalak a 
jellemzőek a fjordok két oldalán (1. a mellékelt táblát). A fjordok kijárása előtti
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küszöb külső lejtője mindig tele van morénával, de maga a küszöb rendesen 
szikla. Némelyik fjord végén még ma is lecsügg a platók fjeldjeiről egy-egv

215. ábra. Vízesés a fjordokban.

glecser, amely elég tekintélyes' ugyan a mai viszonyokhoz képest, de teljesen 
elenyésző azokhoz a glecseróriásokhoz aránylag, amelyek ezeken a fjordokon 
át hagyták el azt az óriási jégtakarót, amely egész Észak-Európát elfedte. 
A partok megtépett, meredek-falú szigetekké való szertezüllését ugyancsak
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a fjordos tüneményekhez sorozhatjuk s a szigetek közt elvezető, a fjordokhoz 
teljesen hasonló csatornákat fj or d-csatornáknak nevezzük.

Fjordokat (a fjordos tavakat is ideszámítva, ami ugyan némelyek szerint 
merész felfogás lesz, de azt hiszem, hogy sohasem fogja senki megcáfolni a 
fjordszerű alpi tavak identikus eredetét az igazi fjordokkal) találunk a követ
kező vidékeken még Skandinávián kívül :

1. Európában : Skóciában és Irland északi partvidékein, de ezek mind 
kisszerűek ; azután Islandon, a Far-öer szigeteken.

2. Az Arktikus vidékeken, Spitzbergákon, Ferenc József-földön, Novaja- 
Szemlján, Grönlandban, ahol a Ferenc József-fjord egyike a legnagyszerűbbek
nek az egész világon ; Észak-Amerika felett az egész bonyolult szigetvilágban.

3. Amerikában Alaska partjai le egészen Vancouver szigetig tele vannak 
szép fjord-csatornákkal, míg igazi öblös fjordok nincsenek nagy számmal.

Érdekes, hogy Ázsiában, ahol pedig minden van, amit csak kívánunk, 
a nagy Ob-öblökön kívül, amelyek talán fjordok, nem találunk ilyent.

A déli féltekén :
4. Dél-Amerika legdélibb részének nyugati és déli partjai a legszebb 

fjordok és fjord-csatornák gyűjteménye. Maga a Magellán-út is fjord-csatorna,

2 1 b. ábra. A .Milford-fjord New-Zeäland szigeten. Ez van az összes fjordok közt legközelebb
az egyenlítőhöz. (Fénykép után.)
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217. ábra. Legömbölyített szikla Helsingfors közelében, Finnországban. (Szerző fényképe.)

de zord fenségükkel, vad, viharos kietlenségükkel a Tűzföld és Dél-Chile többi 
fjordos vidékei is bámulatra keltenek.

5. Gyönyörű fjordjai vannak New-Zealand déli szigetének, a délnyugati 
partokon. Itt találjuk az egyenlítőhöz legközelebb eső fjordokat, ami azt mutatja, 
hogy a jégkorszakban is ez a vidék éppen olyan hómezőknek és glecsereknek 
kedvező klimájú volt, mint ma. A legszebb talán ezek közt a fjordok közt a 
Milford-fjord (216. ábra), amelynek zordságát környezetének üde növényzete- 
rendkívül enyhíti.

6. Tasmánia sziget déli oldalán, továbbá Kerguelen szigetén s aztán az 
Antarktikus kontinens körül eddig felfedezett szigeteken és szárazföldeken 
mindenütt találunk fjordokat.

A fjordos tavak igazi hazája az Alpok északi és déli lejtője, aztán Svéd
ország, Délamerikában Chile és Argentina határvidéke, ahol a gyönyörű Argen- 
tino, Buenos-Ayres és Nahuel-Huapi tavak kétségtelenül ilyen eredetűek és 
végül New-Zealand déli szigetén, a hegylánc keleti lejtőjének tavai, amelyek 
közül a Vakatipu és az Anau tavak a legszebb ilynemű képződmények közé 
tartoznak. Északamerikában Kanada, Yukon és Brit-Kolumbia hosszú, keskeny 
tavai talán részben szintén idesorozhatók, de ez a vidék még nagyon ismeretlen.

II. A hajdani jégtakarók maradványai közé tartoznak a mértföldekre 
terjedő karcolt-sziklák és féloldalas koptatáséi szüdadombok (roches mouton- 
nées), amelyeken gyakran oly friss még a jégár karcolása, mintha csak tegnap 
vonult volna el a jég és hó. Finnország valóban klasszikus területe az ilyen
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csiszolt és koptatott szikláknak (217. ábra). Hatalmas nagy területen lelhetők 
azonban fel mindenütt ott, ahol fjordok vannak.

III. A morénák mindenféle faja s ezekkel együtt a glecserek alatt mozgó 
patak lerakodásai szintén óriási területet borítanak el. Finnországban a legöm
bölyített sziklák folyton morénákkal és glecser-alatti patakok lerakodásaival, 
kavics-ágyaival (oz) váltakoznak. A morénák és kavicságyak, meg a sajátságos, 
hepe-hupásan letarolt sziklák buckái között temérdek apró tómedence képző
dött. Finnországot az Ezer-tó országának szokás nevezni, de már több mint
egy millió tavat olvastak meg. így tönkretenni egy területet csak a jégtakaró 
képes, amely nem lejtőt váj, nem igyekezik minél egyenletesebben, egy irány
ban lejtősödévé tenni a területet, mint a víz, hanem ott koptatja a területet 
jobban, ahol nagyobb a nyomás és ezért inkább mélyedések keletkezése a nagy- 
terjedelmű jég- és hómezők működéseinek az eredménye.

A Skandináviát elborító óriási jégtakaró leküldte morénáit egész Lemberg 
vidékére, Oroszország szívébe s mindent elborít ez a durva, homokos, idétlen 
kövekkel telt törmelék Poroszország északkeleti részén, Lengyelországban és 
Oroszország északnyugati felén. Moszkvában az utcák azzal a gömbölyű, 
durva, ökölnyi kaviccsal vannak burkolva, amely a glaciális üledékből 
származik.

Csúnyán össze-vissza fekszik ez a törmelék a Balti tenger déli partvidé
kein Dániától egész a Pejpusz-tó vidékéig. Ezt a 300 km. széles sávot Seen- 
plattenak nevezik, mert tele van apró tavakkal, amelyek a hepe-hupás törmelék 
közt húzódnak meg. A törmelék legnagyobb darabjai az úgynevezett »vándor
kövek:«, amelyek itt-ott szétszórva találhatók. St-Petersburgban Nagy Péter 
cár szobra egy ilyen vándorkövön áll, amely finnországi gránitból van s ott 
találták a Néva partján. Az Alpokból néhány vándorkő elkerült a Jurába is, 
de találni Eszak-Németországban is eleget. Azelőtt azt hitték ezekről, hogy a 
jéghegyek hordták le, ma tudjuk, hogy a jégtakaró szállította le őket ezer 
kilométernyi utakra.

Az Alpokat környező területeken is temérdek a moréna és a glaciális 
törmelék, amely gyűjtőnév alá foglaljuk össze mindazt az anyagot, amely akár 
parti, akár fenék-, akár pedig homlok-morénák alakjában, vagy pedig a jégár 
patakjaival rakódott le. A jégtakai’ó olvadása és visszahúzódása alkalmával, 
a hátrahagyott törmelékben keletkezett folyami lerakodásokat fluvio-glaciális 
üledékeknek szoktuk nevezni. Az Alpok glaciális lerakodásai Bajorországban 
egy sereg tavat tartanak fenn, amilyen a Chiem-tó, a Starnbergi vagy Wiirm- 
tó, meg az Ammer-tó. A Bodeni tó már fjordos eredetű, ki van mélyítve glecser- 
erővel. mert itt jött ki a hatalmas Rhein-glecser, amely törmelékét feltúrta egé
szen a Duna forrás vidékére. Glaciális törmelék közé foglalt tavak váltakoznak 
fjordos tavakkal a svájci halomvidéken is a Bodeni tótól a Genfi vagy Léman- 
tóig, amely az előbbinél is nagyobb, óriási Rhone glecser hajdani medre. Ez a 
glecser kinyúlt egész Lyon vidékére, a Dombes sok apró tava ennek a 
homlokmorénáján húzódik meg. A lombardiai síkság felé szintén hatalmas 
jégárak nyúltak le s a síkság peremén legkívül glaciális, azon túl fluvioglaciális 
és végül a síkság közepén alluviális folyami üledéket találunk. A Garda-tó déli
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partját karéjalakulag fogja körül a régi moréna, amely a víz színét magasan 
tartja.

A Magyar medence felé úgy látszik nem nyúltak le ilyen nagy glecserek, 
mert eféle glaciális törmeléket erre mifelénk nem találunk. Ennek az az oka, 
hogy a magyar medence száraz volt már akkor is, még szárazabb sokkal mint 
ma, s az Alpoknak is erre tekintett a száraz oldala, ahol pedig nem szoktak 
nagy jégárak kifejlődni.

Magyarországon egyebütt találunk glaciális nyomokat, de ezek már nem 
inland-ice, nem jégtakaró hagyatékai, hanem igazi alpesi jégárak maradványai. 
Biztos nyomait eddig a jégáraknak három helyről ismerjük Magyarországon,

218. ábra. Legömbölyített gránitsziklák Helsingfors házai között. 
(Szerző fényképe.)

és pedig a Magas-Tátrából, a Rodnai és Mármarosi havasok vidékéről, meg a 
Retyezátról és annak szomszédjairól, egész a Bucsecsig.

A mi hegységeinkben az eljegesedés maradványai először is a cirkusz
völgyek, fenn a legmagasabb gerinceken és csúcsok vidékén. Minden ilyen 
cirkusz völgynek fenekén kis tó szokott lenni, melyet tengerszemnek nevezünk. 
Tengerszemnek mindig csak azt a tavat nevezzük, amely a cirkuszvölgyeknek 
kimélyített sziklafenekén húzódik meg. A Csorbái tó már nem igazi tenger
szem, mert azt moréna tartja fenn. Már az 50. ábrán bemutattuk a Csorbái 
tó képét. A kép elején látható hölgyek egy nagy kövön ülnek, amely a moréna 
egyik törmeléke. Hátul, a villaszerű épület felett emelkedő erdős, egyenletes 
magasságú halom a moréna keleti része, amelyet a Szentiványi-villa tornyából 
még jobban lehet látni (219. ábra). A moréna külső lejtőjét a 220. ábra mutatja, 
amelyen látni a tó felesleges vizének lecsurgását is. A moréna kövei közt külön-

A Világegyetem. 23
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ben több irányban is szivárog át a víz, különösen kelet felé, ahol a tóból így 
kiszivárgó víz nagy terjedelmű zsombékos, tőzeges mocsarat táplál. Ezért emlí

tettük már valahol, 
hogy a Csorbái tó vize 
kétfelé is adja le a vizét, 
egyrészt a Poprádba, 
másrészt a Vágba. Ezen 
a meredek lejtőjű moré
nán kapaszkodik fel a 
fogaskerekű vasút utolsó 
szakaszában s aztán 
egyszerre a tó partján 
vagyunk. Az ember cso
dálkozik, hogy az a me
redek kőgát miként bírja 
fenntartani azt a sok 
vizet.Megjegyezzük még, 
hogy a tavat fenntartó 

219. ábra. A Csorbái tó morénája a Szentiványi-villa'erkélyéről karéj alakú homlokmo-
tekintve. (Szerző fényképe.) réna alatt le, majdnem

egész Csorba állomásig
mindenütt morénaszerű törmelék fedi a hegyoldalt, amely egy régibb, sokkal 
nagyobbszerű glecser lecsúszott parti morénájának látszik.

Dohát a mi Magas-Tátránkat ebben a tekintetben még igen kevéssé 
tanulmányozták, mintha csak csippevájó indiánok laknának az oldalán.

2 2 0 . ábra. A Csorbái tó morénájának külső lejtője, vízeséssel. (Szerző fényképe.)
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Igazi tengerszemek a Magas-Tátrában a Poprádi, Felkai, Halas, öt- stb. 
tavak, amelyeknek mind sziklaágya van cirkuszvölgyek közepén.

A cirkusz völgyek is elég jól ki vannak itt képződve, de még szebbek azok 
a nagyszerű kar-völgyek, amelyek a régi glecserek kiürült ágyait tárják fel.

Az igazi cirkuszvölgyeket lenn kell keresnünk a Retyezát, Páreng, Cárku 
és Godján hegységekben, ahol párját ritkító szép ilyen régi firngyüjtő meden
cék vannak. A Retyezát igazi tengerszemekkel is ékeskedik, amilyen a Bukura, 
a Zanoga és a Pelaga tó, de van ott egész sereg. A völgyekben lecsúszott parti 
morénák, elmosódott homlokmorénák tanúskodnak a jégárak hajdani, elég 
tekintélyes nagyságáról.

A jégkorszak okának kifürkészése egész irodalmat teremtett már, de 
mindabból, amit összeírtak, csak annyit tanultunk, hogy még keveset tudunk. 
Üjabb időben az elmé
leteknek egy csoportját 
végleg kiküszöbölhetjük.
A hipotézisek egy része 
ugyanis abból indult ki, 
hogy a Föld két félteké
jén váltakozva volt jég
korszak. Erre a felte
vésre az szolgáltatott 
okot, hogy a déli félte
kén ma hidegebb van és 
alkalmasabbak a körül
mények jégtakarók és 
jégárak keletkezésére 
mint az északi féltekén.
Feltették tehát, hogy a
déli féltekén most van 221. ábra.- Cirkusz-völgy a Retyezátban.
egy múlóban vagy kelet
kezőben levő jégkorszak. A déli félteke alacsonyabb hőmérsékletére azonban 
már kiderült, hogy az onnan származik, hogy a déli féltekén sokkal több a 
víz mint az északin. A víznek ugyanolyan hőmérsékletre való felmelegítéséhez 
sokkal több melegre van szüksége, mint a szárazföldnek. Mivel mindegyik 
félteke egy év alatt egészen egyforma'[melegmennyiséget kap, ennélfogva a 
déli félteke sok vize alacsonyabb hőfokot mutat mint az északi félteke sok 
kontinense. A levegő hőmérséklete pedig ettől a talajhőmérséklettől függ, 
amely alacsonyabb lévén a déli féltekén mint az északin, a levegő is hide
gebb azon mint ezen. A sok víz miatt több a csapadék is, egyszóval tehát a 
klíma egyszerűen a sok óceán miatt kedvezőbb a glaciális tüneményeknek a 
déli féltekén. így kellett ennek lenni a jégkorszakban is, amint azt a fjordok 
elterjedéséről éppen láttuk.

De meg ma már egészen bizonyos, hogy az egész Föld kerekségén min
denütt egyidőben volt a jégkorszak. Mert ha váltakozóan keletkeznék majd 
ezen, majd amazon a féltekén, akkor az egyenlítőn nem volna szabad semmi

23*
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változásnak sem lennie, úgy amint nincs tele és nincs nyara az egyenlítő
vidéknek. Pedig közvetlenül az egyenlítőn emelkedő havasok lejtőin is félre
ismerhetetlenül ott vannak a glaciális nyomok. Megtalálták azokat a Kili- 
mandsáró és az Ecuadori vulkánok lejtőin, amelyek idősebbek mint a jég
korszak. Nem lehetett különben olyan nagyon régen a dolog ; bizonyos, hogy 
ember is élt már akkor a Földön, egyidőben a mammuttal és a barlangi medvével.

35 6

IV. FEJEZET.

A FORRÁSOK.

Az ember megszokta már őskorától kezdve a forrást tartani minden jó 
»kútfejének«, mert a forrásból származik minden szerves létnek egyik alapja, 
az állandó víz. A kiapadt forrás csakugyan a legszomorúbb látvány, külö
nösen olyan helyen, ahol a víz kevés.

Megilletődéssel is tekinthetett az ősember a forrás felé, amely kiapad- 
hatatlanul öntötte a vizet s amely körül dús növényzet árnyában bizonyára 
órákig elhallgatta annak egyhangú moraját, elnézte kristálytiszta tükrét s 
képzelete szentté avatta s a környező ligetet nimfákkal népesítette be. Milyen 
rejtélyes is az, hogy valahol a földből víz fakad s szünetlenül ömlik belőle, 
mintha valami kiapadhatatlan óriási víztartóból jönne.

Valóban kiapadhatatlan is az a víztömeg, amelyből a forrás veszi a vizét. 
Nem más az, mint maga az óceán, amelyből a napsugár emelte fel a vizet, a 
napsugár keltette szél hozta ide a hegylejtőre s ott kicsapódva, beszivárgott 
a földbe s most megint előbukkan a hegy lábánál, ugyanaz a víz, amely annyi 
halat látott már, annyi tengeri állatnak a belsejében megfordult, most meg
tisztulva, üdén csergedezik le a kövek között.

Csakhogy a beszivárgástól egészen a forrásig még jókora és nehezen követ
hető utat tesz meg a víz s mégis kénytelenek vagyunk követni rejtélyes útjain, 
ha meg akarjuk ismerni az okokat, amelyek a források vizének kémiai, fizikai 
és hidrográfiai tulajdonságait szabályozzák.

A felszínre hullott víznek körülbelül egyharmadrésze beleszivárog a 
földbe, amelyet rendesen laza humusztalaj takar. A humusz, amikor száraz, 
eleinte nehezen fogadja be a vizet, ha azonban átnedvesedett, akkor gyorsan 
vezeti tovább, lefelé a felülről jövő csapadékot. A száraz humusz, vagyis növényi 
korhadékokkal itatott termőtalaj igen sok széndioxidot tartalmaz a felszínén 
megsűrítve, de amikor a víz belehatol, akkor ez a széndioxid eltávozik sok 
mindenféle ártalmatlan és ártalmas gázzal együtt. A gázoknak ez a keveréke 
okozza azt a földszagot, amit a száraz talajra hulló eső kezdetén érzünk. 
Nagy tömeg gáz szabadul ilyenkor ki a földből s mivel ez a gázkeverék igen 
vegyes társaság, ne nagyon bízzunk benne s ne nagyon örvendjünk, ha igen 
erős. A trópusokon mindenféle lázakat tenyésztő bacillusok emelkednek ki 
vele a földből.
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A jó humusztalaj alatt rendesen laza, vagy pedig repedéses kőzet van, 
amelyen át a feles víz tovább szivárog lefelé. Annyi a mi éghajlatunk alatt 
mindig van a talajban, amennyi annak mélyebb rétegeit nedvessé teszi, de eső 
idején a nedvesség határozottan lefelé mozog az olyan talajban, amelyből aztán 
a  talajvíz valamerre eltávozhatik. Rossz termőtalajok alatt sokszor közvet
lenül, néhány deciméterre vizet át nem bocsátó, agyagos talajok vannak, 
•amelyek az esővíz feleslegét nem tudják tovább vezetni. Lapos területeken 
az ilyen helyeken megáll a víz, például a Hanság és Fertő területén, ahol köz
vetlenül a Hanság tőzeges talaja alatt vizet át nem eresztő agyagtalaj követ
kezik. Ha lejtőn van az ilyen talaj, akkor magában a feltalajban is tovább 
mozog a víz a lejtőn lefelé s nem keletkezik mocsár.

A vizet áteresztő talajok mindig tele vannak vízzel, sőt a vizet át nem 
eresztő agyag is mindig nedves, mert néhány kemény kőzetféle kivételével, 
minden kő elég porózus ahhoz, hogy a víz belehatoljon s megtöltse.

Bármeddig hatoljunk is le a kőzetek közé, azok mindig nedvesek, sőt a 
hézagos kavics, homok, igen repedezett kőzetfélék olyanok mint a spongya, 
■csak úgy csurog belőlük a víz. Száraz kőzet csak a ritkaságok közé tartozik 
s még a legcsunyább sivatagokon is néhány méternyi mélységben mindig 
nedves a talaj.

A talajban levő víz mindig mozgásban szokott lenni, csak kivételes az 
■olyan hely, ahol a talajvíz stagnál, mozdulatlan. Az ilyen helyek szörnyen egész
ségtelenek szoktak lenni. Az ilyen stagnáló talajvizeket is csak ott találjuk, 
ahol a felső, víztartó réteg alatt a vizet csak nehezen átbocsátó, úgynevezett 
vízálló réteg van. A mélyebb rétegek vizében ilyen stagnálást nem igen találunk.

Budapest altalajában két helyen mozog igen lassan, mondjuk stagnál 
a talajvíz. Az egyik a Krisztinaváros völgye, a másik a Nagykörút vonala, 
ahol egy régi Duna-ág is mehetett keresztül s annak a kavicsos ágyában áll meg 
a talajvíz. Ez a két hely valóban Budapestnek a két legegészségtelenebb terü
lete. Ha fertőző betegség pusztít a fővárosban, az mindig a Nagykörút meg a 
Krisztinaváros völgyéből szedi a legtöbb áldozatát. Ma már nem annyira fel
tűnő ez, mert a csatornázás meg a burkolatok megváltoztatták az egész főváros 
talajában a víz viselkedését, de azelőtt feltűnően érezhető volt ennek a két 
helynek az egészségtelen volta.

A folyók és tavak közelében rendesen a talaj egészen át van itatva talaj
vízzel s ennek a szintje, ami a kutakban meglátható, változik a folyó vagy tó 
vízállásával. Ezt a talajvizet közelvízneh szokás nevezni.

A mélyebb rétegek talajvizét a felszíni, az alsóbbaktól gyakran elszige
telt talajvíztől megkülönböztetve igazi talajvíznek nevezhetjük, míg a felső 
talajvizet freatikus víznek szokás nevezni cppeap =  kút), mert ebből táplál
koznak a rendes kutak.

Az alsóbb rétegek talajvizének a mozgását nagyon nehéz figyelemmel 
kísérni, sőt mondhatjuk, hogy ez irányban csak tapogatózásaink vannak. Cso
dálatos azonban, hogy ezeknek a mély rétegeknek a vize hogyan viselkedik ! 
A Szaharán fúrt mély ártézi kutak vizéből például élő halak kerülnek elő ! 
Nem lehet letagadni, ez tény ! Hol éltek, hol voltak, arról fogalmunk sincs,
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de ne is törjük rajta a fejünket, mert minden kombináció alaptalan hipotézis. 
A második különös tény, hogy a mélység vizei mindig elég gyors mozgásban 
vannak (ne képzeljünk valami rohanó áradatokat, hanem csendes szivárgást). 
Igaz, hogy ez a mozgás, még a leggyorsabb is, csak nagyon lassú, de azért a 
nagyon összenyomott kőzetekben nagy munkát végez a víz ilyen mozgása 
közben s ehhez a munkához hatalmas nyomáskülönbség szükséges, amely a 
kiindulás helye és a megérkezés helye közt fejlődött ki. Bizonyos, hogy a víz 
csakis nyomásnak engedve folyik tovább, nagy nyomásnak kell azonban ottan 
lennie, ahol a víz ilyen tömött kőzeteken át tud sajtolódni.

Az a nagy nyomás, amely a talajvíz mozgását okozza, az hajtja fel az 
ártézi kutakban is a vizet a talaj színéig, esetleg még a fölé is.

Eszerint ártézi kút mindenütt lehet ott, ahol az alsó talajvíz mozgásban 
van. A 222. ábrán egy képzeletbeli példát rajzolunk fel, amelyben a talajvíz 
színe nagy lejtést mutat, tehát minden helyen gyors mozgásban van. A lefúrt

ártézi kút ugyanannak a nyomásnak a 
következtében, amely a vizet odalenn 
mozgásra kényszeríti, fel is nyomja a 
vizet a kútban. A talajnak emellett min
denféle rétegezése és mindenféle oro- 
gráfiája lehet. Bégen te az ártézi kutak 
keletkezését úgy magyarázták, hogy 
valami víztartó réteg két vízálló réteg 
közé bezárva, tekn őszéről eg meghor
padva fekszik s a horpadás legmélyén 
persze a víz felemelkedik egészen a 
talajra, ha az alacsonyabb mint a víz

tartó rétegek pereme künn a medence szélén. Igv azonban a legtöbb ártézi 
kutat nem lehet megmagyarázni. A legtöbb ártézi kút altalajából hiányzik a 
rétegeknek ilyen elhelyezése.

Artézi kutaknak általában azokat a kutakat nevezzük, amelyekben a 
mélyben fakadt víz felszáll a földfelszínre. Ártézi* kút például a budapesti 
városligeti, amely 917 méter mélységből hozza fel a vizet. Fúrás közben min
denféle rétegen hatoltak át, de egyik sem adott felszálló vizet. Végre itt 900 
méterben elérték azt a hézagot, amelyen a budai melegforrások vize tör elő, 
ki tudná megmondani, bog}'' miféle erővel felkergetve. Valami kinyomja a Föld 
belsejéből a melegforrások vizét azon a nagy vetődési lapon, amellyel az Alföld 
lesűlyedt vagy egy kilométerre a középhegység teteje alá. Ezt a repedést érte 
el a margitszigeti ártézi kút is 118 méter mélységben s ez a víz, a budai termé
szetes melegforrásokkal tökéletesen egy eredetű víz, emelkedik abból olyan 
magasra fel. hogy mint vízesés zuhog vissza a mesterséges toronyból a Dunába. 
Ugyanaz az erő, amely a Gellérthegy lábánál a Sáros- és Rudasfürdők, feljebb 
a Lukács- és Császárfürdők, még feljebb a kerékmalom, meg az aquincumi 
melegforrásokat kihajtja a felszínre, ugyanaz az erő a margitszigeti ártézi kút
ban kisebb ellenállás legyőzésével kergeti ki a vizet, mert az magasan felszökik 
a Duna színe fölé. Itt tehát a régi teóriával homlokegyenest ellenkező módon

222. ábra. Az artézi kú t keletkezésének 
elmélete.
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keletkezett mind a két artézi kút, mert itt az Alföld mélyéből a felszínre fel
nyomódó víz mozgásában mutatkozó energia a kutakban való felemelkedés 
oka. Hogy csakugyan ezt a felszálló vizet érte el a két kút, azt vizüknek 
szokatlan magas hőmérséklete bizonyítja.

A talajvíz azonban megtölti nemcsak a mély síkságok rétegeit, hanem 
tele van vele minden hegy. A Simplon-alagút áttörése alkalmával fakadó rend
kívül bő források épen azt bizonyítják. A hegyekben azonban csak az a víz 
maradhat meg, amit a kőzetrétegek szemcséihez való tapadás és a kis hézagok 
közt való kapilláris vonzódás megtart. A többi a hegyek oldalán, vagy lábánál, 
vagy néha elég messze a síkon felfakad, mint forrás.

A forrásoknak a keletkezése mármost nagyon változatos lehet. Nehány 
egyszerűbb esetet a 223. ábra mutat be. Az I. völgyben a vizet át nem eresztő 
rétegek vannak a völgy fenekén s a hegy oldalán a rétegek kifelé lejtenek. Ezen 
a kifelé lejtő vízálló rétegen kiszalad a víz a hegy belsejéből s a rétegek határán 
forrás keletkezik. Az ilyen forrást (R) réteg forrásnak mondjuk. A II. völgyben 
a völgy baloldaláról nem fakad víz, mert a rétegek visszaejtenek a hegy felé,

223. ábra. Nehány egyszerűbb forrás-keletkezés : R rétegforrás ; T medence-túlfolyás ; K  kút-
szerű forrás ; H hasadékforrás.

tehát itt a víz inkább eltűnik a hegyoldalon. A jobboldali lejtőn is visszaejtenek 
ugyan a rétegek, csakhogy a hegy belsejében a vízálló rétegeknek medenceszerű 
horpadása van, amelyben áll a talajvíz, mint a tóban, s ebből mintegy túlfolyik 
T helyen, ahol forrás támad. Ez persze csak úgy lehet, ha a T  hely nem éppen 
a magasab bmedenceperemek közül való, hanem itt a többi határoláshoz képest 
mintegy csorba van a medence peremén. Az ilyen forrást túlfolyásos forrásnak 
nevezzük. Ha a földalatti medencét mintegy megcsapolja egy völgy, amilyen 
pl. a 111. számú, akkor annak a fenekén is forrás buggyanik elő, amelyet leg
helyesebben kútszerű forrásnak nevezhetnénk, mert a kutak mesterségesen 
ugyanezen a módon kapnak vizet. A IV. völgyben végül vetődést tüntettem 
fel, amelynek mentén medenceszerű vápa keletkezett a vízálló rétegben, amely 
megtelik talajvízzel s a vetődés helyén levő völgy fenekén felbuggyanik a víz 
hasadékforrás alakjában.

Ezek azonban csak nagyon is vázlatos, egyszerű esetek. Ne felejtsük, 
hogy a hegy belsejében a talajvíz sohasem nyugszik és sohasincs a mozgásban 
levő talajvíznek vízszintes felszíne, hanem különösen gyorsan lejt arrafelé, ahol 
forrás alakjában előbukkanik. Duzzadtabban áll például tömött kavicsban, 
ahol nagy nyomással képes csak keresztülnyomulni s leapad valami repedéses 
kőzetben, amelyben gyorsan tovasiklik s a barlangban meg éppen leapad a bar
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langi folyó vízszinéig. Csodálkozva látjuk sokszor ilyen komplikált körülmények 
közt, hogy amíg az egyik faluvégen egész közel megkapjuk a freatikus vizet 
nehány láb mélységben, addig a falu másik végén roppant mély kutakat kell 
ásni, hogy vizet kapjunk, pedig meglehet, hogy ez a másik vége a falunak ala
csonyabb mint az előbbi.

A források vize igen különböző úgy kémiai összetételére, mint hőmérsék
letére nézve. Teljesen tiszta forrásvíz nincs, mindegyikben több-kevesebb an}rag 
van a kőzetek belsejéből feloldva. Leggyakoribb anyag benne a mész és a kovasav. 
Az olyan források, amelyekben igen sok a mész, azok a szabad levegőre jutva, 
a mészből egy keveset folyton leraknak s a forrás körül meszes lerakodás kelet
kezik, amit travertinonak nevezünk. A Margitsziget ártézi kútja is sok meszet 
rak le s ebből képződik az a szép színes szikla a vízesés oldalán, amelynek színeit 
a vas okozza. Vas szintén szokott a források vizében oldva lenni (224. ábra).

A legszebb travertino-képződményeket Tivoli mellett lehet látni, az Anio 
patak medrében, aztán meg Kis-Ázsiában a Tambuk-Kalasszi források körül, 
Hierapolis közelében. Igen szép travertino-képződmények vannak Diós-Gyór 
felett a hámori tó alsó végénél, ahol az a meredek fal, amely Alsó-Hámor község 
felett emelkedik s amelyen az út tovább visz Lillafüred felé, tiszta travcrtinoból 
van. Ha letörünk egy darabot ebből a sziklából, látjuk, hogy csupa növény
szárak, levelek, nádcsövek halmaza az, vastagon bekérgezve mésszel.

A melegforrások természetesen sokkal több oldott anyagot tartalmazhat
nak mint a hidegforrások s a melegvízből gyorsabban is kiválik az oldott anyag, 
amikor a forrás napvilágra bukkanva, lehűl és elveszti erős oldóképességét. 
Melegforrások körül azért találunk mindig több és vegyesebb anyagból álló 
forrásképződményeket mint a hidegforrások körül. A mészhez még kovasav, 
sok vas és még mindenféle egyéb ásvány járul, ami a melegforrások üledékét 
mindig színessé, változatossá teszi.

Különösen gyönyörű képződmények a terraszos medencék, amelyek vala
mely lejtőn lassan lefolyó víz lerakodásai. Ha a kova- és mésztartalmú víz kis 
medencében megáll s abból túlfolyik, akkor a túlfolyás helyén lesz legerősebb 
a lerakodás és folyton emelkedik a kis medence pereme.

Így képződhetik egyik kis medence a másik után s egész lépcsős sora támad 
a tisztavizű, bámulatosan szabályos kis medencéknek. Barlangokban is lehet 
látni ilyeneket, amint a meszes vízből képződtek, de még szebbek vannak a 
melegforrások alatt, pl. a Yellowstone parkban. Gyönyörű szép volt a Tetarata 
(tetovált) melegforrás lépcsője New-Zealand északi szigetén, amíg a Taravera 
vulkán 1886-i óriási kitörése el nem pusztította (1. a mellékletet). Hochstdtter 
ezt a következőleg írja le :

»A Rotomahana (melegvizű) tó felett mintegy 80 láb magasan, páfrányokkal 
benőtt domboldalon, amelyről sok helyen vízgőz száll fel egy-egy vastól vörös 
folton, ott van a forrás főmedencéje, mint valami kráter, amelynek nyugati, 
tó felé néző oldala nyitva van, többi részén 30—40 láb magasan emelkednek 
vörös, mállott, agyagos falai, 80 láb hosszú, 60 láb széles s egész a pereméig 
tele van teljesen tiszta, átlátszó vízzel, amely a hófehéren bekérgezett meden
cében gyönyörű szép kéknek látszik, olyan tiirkiszkéknek, vagy olyan színűnek.
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mint némely nemes opál kékes színe. A szélén 83° C-t mértem, de a medence 
közepén, ahol a víz szakadatlanul több lábnyi magasra buzog fel, valószínűleg 
a forrásponton áll. Hatalmas gőzfelhők verik vissza a szép kék színt s miattuk 
rendesen nem lehet látni egyszerre az egész medencét; de a forrás buzogását 
-és zúgását mindig hallani. Akutina, bennszülött vezetőm azt állítja, hogy néha 
az egész víztömeg egyszerre kilökődik s akkor bele lehet látni a 30 láb mély 
medencébe, de csak pár percre, mert nagyon gyorsan újra megtelik. Ha ez igaz, 
úgy a Tetarata-forrás nagy időközökben működő gejzír, amelynek erupciói nagy-

224. ábra. Travertino képződése a margitszigeti artézi kút vizével készített vízesésen.

szerűség tekintetében felülmúlják talán még az izlandi nagy gejzírt is. A Tetarata- 
medence nagyobb mint a Gejzir-medence, azért a kilökött víztömegnek óriási 
nagynak kell lennie. A víz nagy mértékben választ ki üledéket, jobban mondva 
igen gyorsan bevon mindent lerakodásával; lerakodása, úgy mint az izlandi 
forrásoké, kovás-tuffa vagy gejzirit s a forrás ebből a halom lejtőjére olyan 
terrasz-képződményt épített fel, amely mintha fehér márványból volna faragva, 
leírhatatlanul szép látványt nyújt. Mintha valami lépcsőkön lezuhanó vízesés 
■egyszerre megkövült volna. Fel kell mászni ezekre a terraszokra s annak szerke
zetét minden részletében megtekinteni, hogy az embernek fogalma legyen a 
csodálatos alkotás teljes benyomásáról. Széles lába nem nyúlik messze be a
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Rotomahana-tóba ; felette mindjárt a terraszok kezdődnek alacsony fokokkal., 
amelyek siker vízréteget tartanak ; de minél magasabbra hágunk, annál maga
sabbak lesznek a terraszok is, 2, 3, némelyik 4—6 láb magas is. Félkerek lépcsőkből 
vagy medencékből vannak, amelyek közt azonban nincs kettő, amelyik épen 
egyforma magas volna. Minden ilyen foknak kis, felmagasodó pereme van, 
amelyről finom kis cseppkövek függnek le az alsóbb fokra. Mindegyik medencé
ben pompás, kékes fényben ragyogó kis víztükör csillog. Mindmegannyi kis, 
természetes fürdőmedence, amelyet a legraffináltabb fényűzés sem tudna pompá
sa bbra és kényelmesebbre kieszelni. Válogathat az ember sekély vagy mély 
vízben, nagy medencében, vagy kicsinyben, van mindenféle hőmérsékletű is, 
mert a magasabb kis medencéknek melegebb a vize mint az alsóbbaknak. 
Némelyik akkora, hogy kényelmesen lehet benne úszkálni. Amikor az ember 
felmászik a terraszokon, bele kell gázolni a langyos vízbe, amely a medencécskéket 
köriilölelő párkányon terül szét, de csak ritkán ér bokán felül. Ne képzeljünk 
gőzölgő vízeséseket egyik lépcsőről a másikra. Csak ha különös heves kitörése 
van a főmedencének, akkor lehet az ilyen; de rendes körülmények közt csak 
kevés víz csörrgedezik le a teraszokon, mert a fő vízfolyás délre van, ahol a túl
folyó víz csakugyan gőzfelhőkbe burkolt forróvizű patak. Ha feljutottunk a 
legmagasabb terraszra, akkor széles tetőn vagyunk, amelybe több, 6—7 láb 
mély fürdőmedence mélyed bele, mintegy 30—50° melegvízzel tele. A tető 
közepén szigetszerűen emelkedik ki a főmedence közvetlen peremén egy 12 láb 
magas, bozóttal, mohával, zsurlókkal és harasztokkal benőtt sziklasziget, amelyre 
bátran felmászhatunk, hogy beletekintsünk a gőzölgő, fortyogó kék vízmedencébe 
A lerakodások tiszta fehér színe a víz kékségével, a környezet zöldjével s a víz
kráter meztelen falainak intenzív vörös színével ellentétben olyan képet nyújt, 
amely egyetlen a maga nemében.«

S ezt a gyönyörűséget a goromba Taravera-vulkán egyetlen kitörése úgy 
elnyelte, hogy nyoma sem maradt. Ilyen nagyszerű több nincs a világon, de 
megközelíti néhány hasonló képződmény a Yellowstone National-park ban.

Érdekes, hogy a szökő melegforrásoknak vagy gejziroknak a töböre vagy 
krátere, amely körülötte képződik, mindig kovasavas tu fia s az amerikai gejzi- 
rokon fedezték fel, hogy ennek képződéséhez mindig hozzájárulnak az algák, 
amelyek lassan választják ki a vízből a kovasavat. Egy évben még egy milliméter 
vastagságú réteg sem képződik a tiszta kovasavból, csak a meszes lerakodások 
gyorsabbak.

A források vizében található egyéb idegen anyagok közül különösen a 
sók és a gázok érdemelnek említést. A só néha annyi, hogy érdemes a vízből 
kiválasztani. Bizonyos sóknak pedig orvosi hatása van, azért a sós, szennyes 
vizeket »gyógyvizeknek« szokták nevezni. Ezen a téren igazán túlságba mennek 
az emberek. Gyógyvíznek keresztelnek el mindenféle szennyezett vizet, amiben 
ilyen vagy amolyan sók vannak. Különösen sok sót képesek oldatban tartani 
a szénsavas és melegvizek. A szénsav, tudjuk már, hogy a vulkáni működés 
utolsó tünete gyanánt fejlődik a földből s megtölti a talajvizet s annak oldó
képességét erősen felfokozza. Néha a széndioxidon kívül kénhidrogén is kerül 
bele a vízbe, amitől aztán záptojás-szaga lesz, mint a parádi víznek.
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Sokkal érdekesebbek ezeknél az úgynevezett »ásványvizeknél« a meleg
források, amelyek mindig olyan helyen törnek elő, ahol valami nagyobbszerű 
vetődés mentén a legmélyebb talaj vízrétegek felszínre bukkanhatnak. Óriási 
vetődés az, amelyikkel lesűlyedt a szász Érchegység Csehország medencéje felé. 
A vetődés mentén bazalt-vulkánokat találunk, meg egy egész sereg meleg
forrást (Karlsbad, Marienbad, Bilin, Teplitz stb.). Ezeknek a forrásoknak aránylag 
igen magas hőmérséklete van, például a karlsbadi Sprudel 74°-os. De majdnem 
ilyen melegek a budai melegforrások is, amelyeknek a hőmérséklete 60°-on 
felül van, sőt a városligeti ártézi kúté 72°, mert nem hűtik le a felszíni talajvizek, 
mint a budai természetes melegforrásokat.

A herkulesfürdői 55°-os melegforrás vizét Schafarzik tanulmányozta s 
azt hiszi, hogy az igazi melegforrás tulajdonképen a forrásponton felül álló 
hőmérsékletű vízgőz, amely a talajvizet melegíti fel ilyen magas hőmérsékletre. 
Ennek a víznek is annyi lerakodása van, hogy a vezetékül szolgáló csöveket 
csakhamar egészen kitölti kristályokkal.

A melegforrások legérdekesebbjei a gejzír ok, vagy szökő melegforrások. 
Gejzír annyit tesz, mint »nagyapó« izlandi nyelven s tulajdonképpen az izlandi 
legnagyobb szökő melegforrásnak a neve, de innen átvéve, most már minden 
szökő melegforrást gejzirnak neveznek.

Egyike a legszebb tüneményeknek a gejzír kitörése. Kerek, kráterszerű 
medencéjében tiszta meleg víz nyugszik, amelyben mélyen lelátni a fehéres 
kovasavas tuffával átvont krátertölcsérbe. Gyengéd pára száll fel a vízről s 
látszólag nyugalomban van az egész melegforrás. Egyszer aztán gőzbuborékok 
jelennek meg a síma víztükrön, mintha forrni kezdene. Aztán megint egy kis 
szünet, majd újra kezdődik a hangos zúgással felszálló buborékok megjelenése. 
Nemsokára egész nagymértékű lesz a buzogás, mint mielőtt a víz forrni kezd, 
aztán egész elhomályosodik a víztükör, hatalmas gőzgomolyok puffadnak elő, 
a moraj mind erősödik, nehány vízsugár lövel fel, aztán jő még egy tompa 
döbbenés s egyszer csak felszökik az egész vízoszlop gőzfelhőbe burkoltan több 
mint 30 méter magasságra. Alig folyt le a visszazuhanó forró víz a kráter külső 
falán, üresen áll előttünk a medence, amely aztán csak lassan telik meg megint 
újra (225. ábra).

Az izlandi Nagy-gejziron kívül nevezetes még az 1874-ben egy földrengés 
után keletkezett Strokkr-gejzir, amelyet beledobott kövekkel vagy földdel 
kitörésre lehet kényszeríteni; de van ott még több apróbb is. Jóval nagyobb 
New-Zealand északi szigetén a gejzirok száma, bár nagyság tekintetében 
csak az az új gejzír versenyezhet az izlandi Nagy-gejzirral, amely a Tetarata 
pusztulása után keletkezett, t. i. a Vaimangu-gejzir, amely 200—250 méter 
magasra dobja a vizet s 1000 méterig is felemelkedik a gőze.

A legszebb gyűjteménye azonban a természet mindenféle csodájának, 
de különösen a gejziroknak a Yellowstone National-park, amelyben a gejzirok 
70—80 méter magasra lövelik a vizet s 300 méter magasra a gőzt. Ott van pl. 
az »Old Faithfull« gejzír, amelynek a Tetaratához hasonló terraszos képződ
ményei vannak, ott a Chinaman, vagy »kínai bácsi«, amelyet egy kínai véletlenül 
indított működésre, t. i. a gejzír melegvizében ruhát mosott s ahogy szappan
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került a vízbe, mindjárt kitört, pedig eladdig sohasem tette. Képzelhető, hogy 
a jámbor kínai hogy megijedt! De aztán elkezdték a turisták is »szappanyozni« 
a gejzirokat, hogy türelmetlen kíváncsiságukat egy-egy kitörés kielégítse. Ezt

azonban betiltották, mert a gejzirok működésének megzavarása esetleg tönkre
teszi az egész gyönyörű szerkezetet.

A National-park gejzirjait nem ismerték egész 1869-ig, amikor az első 
hír került a washingtoni geológiai intézet tudomására. A következő években 
azonnal expedíciókat küldtek ki a 2500 m. közepes tengerszín feletti magasságban 
rejtőzködő csodahelyre Hayden vezetése alatt, aki aztán tanulmányait részletesen 
le is írta. Ezen a területen valami 7000 meleg, sőt forró forrás van, amelyek közül 
84 igazi gejzir, időszakos erupcióval. Legnagyobbak egyike az óriás (Giant) 
meg a felesége (Giantess), amelyek közül — amint az emberi életben is szokott

225. ábra. Az Old-Faithfull gejzír a Yellowstone parkban.



GEJZÍR AZ ÉSZAK AMERIKÁT YELLOWSTONE-PARKBAN.
A hátulsó gejzír épen kitörőben van, míg elül égj' másik a szabályos, kerek medencében pihen,
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lenni — a Giantess a hatalmasabb, gyakrabban »kitörő« és nagyobb hangú. 
A Giantnak csak minden negyedik napon van kitörése, míg a Giantess egészen 
rendetlenül működik. Gyönyörűek még a Beehive (olv. bíheiv, méhkas) és a 
Castle (kásztl, kastély) gejzir, amelyeknek különösen kráterjeik nagyon szépek.

Aki azonban gejzir-krátert akar látni, annak nem kell épen Amerikába 
vagy New-Zealandra fáradnia, ott van a mi Tihany félszigetünk, amelyen Lóczy 
leírása szerint valami 110 gejzir működött s a gejziroknak mind megvan még 
a kúpja vagy krátere ; csak sajnos, a melegvíz hiányzik belőlük, amely bizonyára 
látogatottabbá tenné ezt a kies, de magyarosan elhanyagolt, fátlan és úttalan, 
kényelmetlen közlekedéssel berendezett világszép félszigetet. Mi lenne ebből

226. ábra. A tihanyi »Aranyház« nevezetű hajdani gejzir-kráter. (Lóczy L. fényképfelvétele.)

csak, ha csehek laknának is a tó partján, hej pedig de le tudjuk nézni őket ! 
Dehát a magyar ember még akkor is külföldön költi el a nyárra megtakarított 
utipénzét, ha idehaza sokkal szebbet is lát. Igaz, drága és rossz nálunk minden 
fürdőhely, de szenvedj magyar, ha nem tudsz jót csinálni ! Az a német ki nem 
mozdulna hazájából, mert igazán szereti. Mi csak piros-fehér-zöldre festjük a 
szájunkat, de azzal aztán giesshübli vizet iszunk, pedig az éppen olyan szennyes 
ásványvíz, mint a többi.

No de ha már Magyarországon is vannak gejzir-kráterek (minden német 
polgárnak volna egy darab a tihanyi gejzirkúpok szép, amethiszt-szerű, csillogó 
kövéből) s ha voltak valaha itt is ilyen csodák, akkor már csakugyan illik, hogy 
megismerjük az okát az időszakos kilövellésnek.

Minden melegforrást gejzirrá lehet tenni mesterségesen, ha a melegforrást 
tápláló földalatti talajvíz hőmérséklete felül van jóval a 100°-on. Ez az oka annak, 
hogy gejzirok csak friss vulkáni területeken fordulnak elő. A forrónál is melegebb 
víz egy mély, tölcsérszerű kráterben kell hogy összegyűljék. Tudnunk kell,
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hogy a víz forráspontja csak 760 mm. nyomás, tehát rendes légköri nyomás 
alatt van épen 100°-on, míg ha a vízre nagyobb nyomás hat, akkor sokkal 
nagyobb hőmérsékletre kell emelnünk, hogy forrni kezdjen. Azt is tudjuk, 
hogy körülbelül 10 méter magas vízoszlopnak van egy atmoszféra nyomása, 
tehát 10 méter vastag vízréteg alatt a víz már két légköri nyomás alatt áll. 
Ilyen nyomáson a víz már csak 120° körül forr fel, három légköri nyomás alatt, 
tehát a levegő nyomásán kívül 20 méter vízoszlop nyomása alatt, csak 134 fokon 
és 30 méteres vízréteg alatt már csak 145 fokon és így tovább, 100 méter mély
ségben már csak 180°-on stb. A 227. ábrán rajzoltam egy olyan mély lyukat, 
amelyik tele van vízzel. A baloldalára felírtam a kerekszámú mélységeket, a 
jobb oldalára kerek számokban azt a hőmérsékletet, amelyben a víz forrni kezd. 
Ha akármelyik mélységben alacsonyabb a hőmérséklet mint az odaírt szám, 
akkor ott a víz még nem forr. Persze, ha onnan a mélyből felhozhatnánk egy 
csomó vizet a felszínre, akkor az ott rögtön gőzzé alakulna robbanásszerű gyor
sasággal, legalább legnagyobb részében.

Mi történik mármost, ha a vízoszlopot alulról rendkívül magas hőmér
sékletű, 300—400°-os gőz melegíti ? Lassankint az egész vízoszlop átmelegszik. 
Ha valamelyik helyen elérte a melegítés következtében a hőmérséklet az illető 
mélység forráspontját, akkor gőzbuborékok keletkeznek ott, amelyek elszál

lítják a felesleges meleget és viszik tovább, a felső
részek melegítésére. Meg-megindul tehát a buborékok 
keletkezése, de mindaddig komolyabb következmé
nyek nélkül, amíg az egész víz át nem melegedett a 
forráspontig1. Most aztán mindenütt keletkeznek gőz

buborékok. Ezek kiszorítják a víznek egy részét a kráterből 
s mivel most a nehéz víz helyét részben sokkal könnyebi) 
gőzbuborékok foglalták el, a víz saját nyomása önmagára 
megcsökkenik, még pedig annyira, hogy emiatt még heve
sebben megindul a gőzképződés, kiszorul a kráter minden 
vize s abban a pillanatban gőzzé alakul át az egész vízosz
lopnak egy jókora részlete, amely a gőzzé nem változott 
víztömeget elementáris erővel löki ki a kráter nyílásain. 
Az mindegy, hogy az alsó rétegekben bő-e, szűk-e a lyuk, 
vannak-e kitágulásai vagy tán az egész valami nagy zsákhoz 
hasonlít : az tökéletesen mindegy ; a nyomás a folyadékban 
nem függ az edény alakjától, csakis a vízszin vertikális irány- 
ian mért távolságától. A víztartó üreg alakja csak a gejzír 

működésének periódusára van befolyással. Ha alacsony a 
melegítő talajgőz temperatúrája, és sok víz van a gejzír 
kráterében, akkor csak lassan melegítheti fel az egész víz
oszlopot s a gejzír pihenő ideje meghosszabbodik. Ha a

„ víztartó bő és egy-egy alkalommal sok víz kerül erupció alá,
22/. abra. A gejzír . , „ , :
erupciójának kelet a fráter torka szűk, akkor hosszan fog tartani az erupcio
kezesét magyarázó és magasra löveli fel a vizet és gőzt. Kísérletileg is elő 

rajz. lehet állítani így gejzírt, sőt sikerült egy new-zealandi meleg-
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forrást, a Puia-forrást, gejzírré tenni azzal, liogy 60 cm.-rel alább szállították 
a kráter vízszinét.

Persze hogy, amint az erupció után a lehullt víz visszahull a csőbe, 
nyugalom áll be mindaddig, amíg az egész vízoszlop ismét át nem melegszik.

Magyarországon is van két időszakosan szökő, hidegvízű, 
mesterséges »gejzír«, amelyet gejzirnak szoktak nevezni, de a 
vizet ezekben nem a vízgőz, hanem a széndioxid hajtja ki.
Az egyik a Rank-Herlányi időszakosan szökő ártézi kút, a 
másik a buziási, sokkal gyorsabban működő, sós és bitumenes, 
szénsavas szökőkút. Mindakettőben az időszakos felszökést a 
széndioxidnak épen olyan magaviseleté idézi elő, mint a gej- 
zirokban a gőz. A víz ugyanis annál több széndioxidot tud 
elnyelve tartani, minél nagyobb a reá ható nyomás, ugyanazon 
hőmérséklet mellett. De meg kell jegyeznünk, hogy itt a levegő 
nyomása mitsem tesz, mert minden gáz csak a saját nyomá
sára reagál elnyeletéskor.

Vegyük elő ennek a megértésére a nálunk tán leggyak
rabban 1 használt fizikai eszközt, a szódavizes üveget (228. 
ábra). Ebben a szeleppel ellátott üvegben széndioxiddal 
erősen telített víz van. A széndioxidos víz be van zárva lég- 228. á,bra. Szóda
mentesen s töltés után kiszabadul a folyadékból annyi gáz, vlzes uve§-
amennyi szükséges ahhoz, hogy a víz felszíne fölé gyűlő gáz 
nyomása benntartsa elnyelve a vízben a többi széndioxidot. Nagy nyomás 
alatt áll tehát az egész szerkezet s azért ha megnyitjuk a víz fenekére lenyúló 
vékony üvegcsőnek a felső végét, amely az ón-záron keresztül a szabad leve
gővel jut összeköttetésbe, akkor a bennlevő gáz nagy nyomása kihajtja a vizet. 
Amint egy kevés vizet kieresztettünk, azonnal pezsgés indul meg a vízben, 
sűrűn szállnak fel a gyöngyök a palack belsejében, mert megint kiszabadul 
annyi széndioxid, amennyi a felső térbe jutva, ott éppen akkorára növeli a 
nyomást, amennyi elegendő a többi széndioxid elnyelve tartásához. A széndioxid 
egy részét rázással is kihajthatjuk a vízből, amivel megnövelhetjük a víz fel
színére ható nyomást oly esetben, amikor már kevés a széndioxid a vízben 
a rossz lezárás következtében.

A pohárba kiöntött szódavíz vagy pezsgő még sokáig gyöngyözik, még 
sokáig távozik belőle a széndioxid, míg végre csaknem teljesen kiürül, mert 
a levegőben csak igen kevés széndioxid van s csakis ennek a nyomása az, amely 
némi nyomokat mégis hagy a vízben.

Igen magas vízoszlopban a felső vízrétegek kevesebb széndioxidot bír
nak elnyelve tartani mint a mélyebb vízrétegek, mert a széndioxid kiszaba
dulásához idő kell s ezalatt a mélyebb rétegekben úgy szerepel a széndioxid, 
mintha a felette levő vízből még ki nem szabadult széndioxid nyomása alatt 
állana. Ha igen magas vízoszlopba alulról nagy nyomású széndioxid hatol, 
akkor ez a gáz felfelé elnyelve terjed el a csőben s lassankint az egész vízoszlop 
megtelik széndioxiddal s amikor az felért egészen a felszínes vízrétegekbe, akkor 
ott buborékok alakjában kiszabadul, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy az egész
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vízoszlop még mindig ne nyelne el igen nagy mennyiségűt ebből a nehéz gázból. 
Lassankint minden rétegében olyan nagy mennyiségű széndioxid lesz elnyelve, 
amennyi éppen megfelel a folyadékban hellyel-közzel kiszabaduló buborékok
belsejében levő szabad gáz nyomásának,

——íl. ábra. A rank-herlányi artézi szökőkút, 
erupció közben. (Lévay I. fényképe.)

ami pedig lefelé a mélység arányában 
folyton nő, éppen úgy mint a víznyo
más. A szabad buborékban levő gáz 
állítja elénk valóságban azt a nyomást, 
amelyet a nem elég gyors kiszabadulás 
következtében a folyadékban elnyelt 
gáznak ki kell bírnia.

A szénsavbeáramlás az ártézi kút 
csövének alsó részén szakadatlanul 
folyik, míg végre a gázfejlődés buboré
kok alakjában az egész csőben meg
indul. A kitörés előtt a rank-herlányi 
kút csövébe letekintve, abban a víz 
sziliét egész nyugodtnak látjuk. A kime
rített víz szénsavas, de alig pezseg. 
Amikor az erupció közeledik, gyorsab
ban kezdenek a buborékok megjelenni, 
mert most már telítve van az egész 
oszlop s ami még gáz hozzá jut, azt 
már nem bírja elnyelni a víz s a szén
dioxid-felesleg gyöngyök alakjában fel
emelkedik s pezsgésbe hozza a víz szí
nét a kútban. A pezsgés folyton inten
zívebb lesz s a pezsgő vízszin lassan 
emelkedni kezd a kút csövében felfelé. 
Ez az emelkedés onnan származik, 
hogy a sok gázbuborék kiszorít egy 
csomó vizet a helyéből s a gázbuboré
kok szaporodásával mindig több és 
több hely kell a buborék és víz keve
rékének. Végre felemelkedik a kút csö
vének a szájáig, azon kibuggyan, bele 
a medencébe s abban a nyomban fel
szökkenik a víz 15—20 méter magasra 
(229. ábra).

Amint ugyanis víz buggyan ki 
a csőből, azonnal megcsökkent a nyo
más az egész vízoszlopban, mindenütt 
pezsegve szabadul ki a gáz, amelynek 
buborékjai még jobban megkisebbítik 
a vízoszlop nyomását s most már roha
mosan indul meg a gázfejlődés és
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kidobja az egész vascső tartalmát a levegőbe. 1903 június havában láttam a 
kutat, akkor 17 óránként volt egy-egy erupciója s az valami 15 percig tartott. 
Az összes kiszökött víztömeg nem lehet több, mint amennyi a körülbelül 400 
méter mély csőben foglaltatik. De ez még nincs megmérve, sajnos, az erupció 
tüneményei sincsenek behatóan tanulmányozva, mintha csak a kút valahol 
Bergengóciában volna.

V. FEJEZET.

A FOLYÓK.

Követtük a párát, amikor felszállt az óceánból, követtük, amint lehullott 
és mosni kezdte a talajt, amint megindult azon folyni s amint beszivárgott 
a földbe, hogy ott folytassa útját. Aztán a csapadék másik alakját, a havat, 
ismertük meg, követtük átalakulásában és vándorlásában, majd végre a földbe 
beszivárgott mindenféle csapadéknak az újra felszínre való bukkanásával 
ismerkedtünk meg — de sajnos, mindezzel csak úgy futtában, mert rengeteg 
sokat kellene ezekről mesélni, ha igazán minden oldalról meg akarnók világí
tani a kérdéseket. Csakhogy mi természetvizsgálók mindig félünk a sok beszéd
től, inkább bízzuk kinek-kinek a kedvére, amelyik része a dolognak érdekli 
jobban, talál reá elég sok szép leírást és részletes adatot az irodalomban. Majd 
a könyv végén fel is sorolok néhány érdekes irodalmi forrást, amelyekben 
aztán a speciális kérdéseknek az egész irodalmát fel lehet találni.

Ha a folyókról egész alaposan akarnék írni, akkor mindenekelőtt a folyó 
fogalmát kellene definiálnom.

Nem is olyan könnyű a folyót rövidesen megmagyarázni ! Nagyon 
komplikált »földrajzi egyed« az, amelyhez nemcsak a meder, meg a benne 
folyó víz tartozik, hanem minden, ami a víz folyásához tartozik, tehát még 
a völgy, meg a mellékfolyók, a vízgyűjtő, meg a vízválasztó mind a folyó spe
ciális tulajdonai, amelyek együtt, egyetemlegesen jellemzik a folyót.

Ha valóban meg akarunk ismerni egy folyót, nem is szabad közvetlenül 
a mederre szorítkoznunk, hanem csakugyan meg kell ismernünk a benne mozgó 
víz eredetét és a mederbe való jutásának módját.

Aki a folyó partján gondosan megfigyeli, hogy miképen mozog benne 
a víz, az először is észre fogja venni, hogy a folyó vize egyik napról a másikra 
sem szokott ugyanolyan magasan lenni a mederben, hanem majd apad, majd 
árad. Amikor gyorsan árad, akkor rendesen szennyes, zavaros vizet, sokszor 
fatörzseket, elszaggatott partrészleteket hoz magával, amikor pedig apad, 
akkor mintegy megtisztul a vize s csendesebben, nyugodtabban folyik. Ha 
ennek a tüneménynek az okát nem ismerjük, akkor semmit sem tudunk a folyó
ról, mert nem ismerjük a vízjárását és a vízjárás okát.

Ennek a megismerése végett mindenekelőtt ismernünk kell a folyó esését 
vagyis tudnunk kell azt a lejtést, amelyet a sem nem áradó, sem nem apadó, 
hanem úgynevezett kulmináló vízállás alkalmával a víz színe mutat. Látni

A Világegyetem. 24
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fogjuk, hogy az áradó vízzel nagyobb, apadó vízzel kisebb a folyó esése a ren
desnél. Ezért kell a kulmináló vizet kiválasztani. Igen ám, csakhogy amikor 
az egyik helyen kulminál a víz, akkor a szomszédos helyeken vagy árad vagy 
apad s azért olyan kulminációkat szokás kiválasztani, amelyek a folyó hosszú 
darabjára kiterjednek. Ezt pedig rendesen az igen kicsiny vízállás szokta 
mutatni. Szokás is ezért a folyó esését a legkisebb vízállások, alsó kulminációk 
idejében meghatározni. Kiválasztjuk evégből minden helyen az egyidőben, 
vagy közel egyidőben előfordult legkisebb vízállásokat s azokat megjelölve, 
ezeknek a megjelölt vízállásoknak a magasságkülönbsége adja a vízszín vagy 
a jolyó esését.

Persze ez az esés a folyókon, különösen a nagy folyókon, mindig csak 
kicsiny. A Duna esése például Budapest és Baja között 6 centiméter és 7 milli
méter kilométerenkint, amit ezzel a számmal lehet kifejezni :

0-000067,
vagyis az esés 67 milliomod, és csakugyan egy kilométerben egy millió milli
méter van, tehát 67 milliméter az 67 milliomodrész kilométer. Még kisebb 
a Tisza esése az alsó szakaszán, Tokajtól egész Titelig. De ide írom a felsőbb 
részekre vonatkozó eséseket is, mert abból mindjárt tanulunk valamit.

A Tisza esése :
Máramarosszigét és Tekeháza közt ................................  0*001489
Tekeháza és Tisza-Újlak k ö z t ........................................... 0*000228
Tisza-Újlak és Tokaj k ö z t .................................................  0 00012*2
Tokaj és Titel közt ..............................................................  0*000037

A Tisza tehát fenn, Máramarossziget táján minden kilométernyi úton 
majd másfél métert esik, de aztán nagyon megcsappanik az esése s leg
nagyobb részében még 4 cm.-t sem tesz ki az esés kilométerenkint.

Igaz, hogy a Tisza a legkisebb esésű folyók közé tartozik, amelyeket csak 
egyáltalában ismerünk, de minden nagy folyónak aránylag kicsiny az esése a 
kis folyókához képest, különösen a hegyi folyók és még inkább a hegyi patakok
hoz képest.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minden folyó nagy eséssel kez
dődik fenn az eredeténél, aztán fokozatosan mindig kisebb lesz az esése s végre 
a tengerbe való ömlésénél egészen megszűnik az esése. Minden folyó körülbelül 
olyan lejtőn folyik tehát, mint amilyent a 230. ábra mutat. De persze van 
ez alól kivétel is. így például a Duna esése eredetétől egész Báziásig fokozatosan 
csökkenik, bár közben vannak kis rendellenességek. Báziástól azonban a Vas
kapu végéig rendkívül nagy az esése, annyira nagy, hogy helyenkint sellőkön, 
zuhatagokon folyik alá. Aztán megint megcsökkenik az esése s folyton fogy, 
egész a tengerig.

Még rendetlenebb a Hoang-ho, amely elég kis esésű szakaszban kezdődik 
fenn a tibeti magasföldön, aztán rendkívüli nagy esésben tör keresztül a hegye
ken, majd Lan-csou-funál kicsit megcsöndesedik, hogy megint zuhatagokban 
es rohanókon keresztül jusson ki az Ordosz pusztára, ahol esése igen csekély.
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De aztán Ho-koutól megint délre fordul, neki a hegyeknek s esése megint olyan 
nagy, hogy a folyót csak liellyel-közzel lehet hajózni s ezt a nagy esését még

az alföldön is megtartja egy darabig s csak közvetlenül a torkolata előtt, a 
deltáján kap egészen kicsiny esést. Eséseit a következő számok fejezik ki :

Eredete tá ján ......................................................................  0-0008
A Kuen-lün láncai között ..............................................  0-0047
Az Ordosz pusztán............................................................. 0-0004
Ho-koutól egész az Alföldig ............................................. 0-0009
Az Alföldön ......................................................................  0-0002
A deltán .............................................................................. 0 0001

ti 5

Látjuk tehát, hogy egy ilyen kalandos f oly ónak, mint a Hoang-ho, mennyire 
más a lejtősége a folyó hosszában, mint ahogy azt az elmélet kivánná. Ha ezeket az 
eséseket felrajzoljuk egy olyan hosszanti szelvényben, mint ahogy az előbb egy 
egészen általános folyót vázoltunk, akkor egészen más képet kapunk (231. ábra).

Ahol a folyónak nagy az esése, ott gyorsan folyik, ahol 
pedig kicsiny az esése, ott lassabban halad. Leggyorsabban 
halad persze a vízeséseken, amelyekről itt van helye megemlé
keznünk.

Vízesés a patakokon igen gyakori, mert kimunkálatlan, 
meredek lejtőkön zuhannak alá, ahol bizony sokszor elveszti a 
víz a lába alól a talajt s hanyatt-homlok zuhanik alá (232. ábra).

Az olyan helyet, ahol csakugyan 
tisztán magára hagyva zuhanik 
alá a víz valami lépcsői okról, az

231. ábra. A Hoang-ho esései forrásától a torkolatig.
24*



372 lYr. rész . A v íz  k ö rú t ja .

232. ábra. A nagytarpataki vízesés.

olyant mondja a magyar ember zuhatagnak. De ahol csak nagyon lejtős kőme
derben. összetörve rohan alá, az olyant inkább rohanónak vagy sellőnek nevezi. 
Igen jó internacionális szó az ilyenekre a Tcaszkád.

233. ábra. A Nílus sei lói Asszuán vidékén.



234. ábra. A Viktória-vízesés a Zambezin (Livingstone után).
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Igazi zuhatagok szoktak képződni az olyan helyeken, ahol a térszínben 
valami nagy hátság hirtelen lépcsővel elvégződik. Norvégia óriási kiterjedésű 
magas földjéről az olvadó fjeldek vize rendesen zuhatagokban szakad le a fjor- 
dokba, vagy a folyók és tavak völgyébe. Igen sok vízesés van emiatt Afriká
ban, ahol minden folyónak vannak olyan zuhatagjai és sellői, amelyek miatt 
a folyók csak szakaszonkint hajózhatók. Régóta híresek a Nílus kataraktái. 
vagy sellői, amelyek öt helyen zárják el a hajók útját (1. melléklet és 233. ábra). 
A sebes folyás miatt minden szikla kibukkanik a folyó medréből s a sziklák közötti 
réseken nyílsebesen zúg alá a víz. Árvíz idején a sziklák legnagyobb része el 
van fedve vízzel, de ilyenkor megragadó a hatalmas víztömeg eszeveszett

23ő. ábra. A Viktória-vízesés részlete. (S. H. Gibbons után.)

rohanása lefelé a meredek lejtőn. Ezek a sellők okozták azt, hogy a Nílus felső 
vidékeit csak olyan későn ismertük meg.

Pompás vízesései vannak a Kongónak is, és pedig két csoportban. Az 
első csoport a folyó felső szakaszán van, ahol a keletafrikai magas földről 
a folyó belerohan a középafrikai nagy Kongó-medencébe. Ezeknek a vízesé
seknek legszebb csoportja a Stanley-vízesések sorozata ott, ahol a folyó már 
fölvette a keletafrikai magas földről származó minden mellékfolyóját s bele
kanyarodik, nyugat felé fordulva, a szavannákkal és őserdőkkel fedett me
dencébe. A vízesések második csoportja a folyó alsó szakaszán van, ahol a meden
cét Stanley-Pool-nál elhagyva, a parti párkány-hátságon tör keresztül majdnem 
járhatatlan szurdokban s a medence magasságából majdnem egyszerre a ten
gerbe zuhan. Utolsó vízesése a Jellala-vízesés, egyike a legszebb kaszkádoknak.



A NÍLUS S E L L ü l A MÁSODIK VÍZESÉS TÁJÁN.
A kép baloldalán, a meredek sziklafalon a Keleti-Szaharát fedő, úgynevezett nubiai homokkő vízszintes rétegei látszanak.
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A Niger vízesései is útját állják a hajó
zásnak, míg mellékfolyója, a Benue, éppen 
azok közé a kivételes folyók közé tartozik 
Afrikában, amelyeknek nincsen vízesése, s így 
az egyik legkitűnőbb út a kontinens bel
seje felé.

Lehetetlen volna mind felsorolni az 
afrikai vízeséseket, csak a Zambezi hatal
mas vízesését, a Föld egyik legnagyszerűbb 
látványosságát említem fel. Livingstone fe
dezte fel ezt a csodát s az első rajzot is 
neki köszönhetjük (234. ábra), amely sokáig 
az egyetlen képe volt, de olyan hűen adja 
vissza a vízesés egész szerkezetét, hogy azóta, 
különösen újabban készült fényképek sem 
sokkal többet mondanak (235. ábra).

Annál érdekesebb azonban a vidék tér
képe, amely a vízesést tartalmazza. A Zam
bezi valami két kilométer széles, szigetekkel 
tele szórt, sikér mederben folyik már jó ideje 
a belső-afrikai plató-vidéken. Egyszerre ke
mény, oszlopos elváláséi bazalt lávára érkezik, amely miatt nem tudta medrét 
feljebb a platóba belevágni. Ez, mint küszöb, keményen ellentállt a völgyvá'ás- 
nak. A bazalt-küszöb azonban egyszersmind pereme a magas földnek, mert ezen

236. ábra. A Viktória-vízesés térképe.

237. ábra. Az Amazonas mellékfolyóinak vízesései kijelölik az igaz mélysík, az őserdők
mocsaras lapályának vidékét.
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túl alacsonyabb terület következik. A bazaltba mintegy 70 kilométer hosszú, 
mély szakadékot vágott a folyó (236. ábra), amelybe most mintegy 122 méter 
magas zuhataggal szakad bele. A kanyon szélessége ott, ahol a zuhatag árkát 
elhagyja, 30 méter széles s mélysége 122 méter ! Amint kifordult a kanyon 
a zuhatag árkából, azonnal elfordul s hatalmas zeg-zug vonalakban, megköze
líthetetlen szakadék alakjában halad délre. A víz eszeveszett sebességgel rohan 
a szakadékban s mire annak alsó végét eléri, a víz színe már valami 300 méter
rel alacsonyabban van mint a vízesés felett volt. — A térképen is feltűnő kes-

238. ábra. A Theotonio-vízesés a Madeira folyamon.

kény árok zegzugos futása igen érdekesen keletkezett. Azelőtt ott folyt a kanyon 
zeg-zugjai felett a folyó ugyanabban a szélességben, mint ma, de mindig víz- 
esésssel bukott le a kanyon egyes részleteibe. A bazalt főrepedései mentén azon
ban gyorsan visszavágódott egy-egy része a vízesésnek, új zeg-zug keletkezett 
s a régit elhagyta a folyó, mert nem tudott hozzájutni, hisz az újonnan kelet
kezett szakadék elfogta előle a vizet. A zeg-zug vonalnak tehát minden egyes 
darabja hajdan vízesés éle volt s így ugrott át egyikről a másikra.

Afrikában az Ogovénak még a deltáján is van vízesése, amit néhány 
laterit-lépcsónek lehet tulajdonítani.

Amerikában a vízesések szintén rendkívüli számban tarkázzák a folyókat, 
amit szintén a sok magas hátságnak lehet tulajdonítani. Az Amazonas minden
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mellékfolyójának van vízesése s ha a folyam vízrendszerére felrajzoljuk mind
egyik mellékfolyónak a vízeséseit, akkor megkapjuk a folyamrendszer igazi 
medencéjének határát (237. ábra). A Rio Negro és mellékfolyója a Vaupes, 
csakúgy hemzseg a sok vízeséstől, pompásnak írják le a Madeira vízeséseit, 
amelyek egészen szabályos lépcsőfokokon zuhannak alá (238. ábra). Dél-Ame
rikából még a San-Francisco híres szépségű vízeséseit kell felemlítenünk, meg 
a Parana és Paraguay felső folyóinak zuhatagjait, amelyek mind ott képződnek, 
ahol a folyók elhagyják a braziliai magas földet.

Észak-Amerikában sok a fiatal hegység, amelyen a patakok szebbnél 
szebb vízesésekben, alig kifejlett medrekben rohannak alá (1. melléklet). A leg
szebb tájképek közé tartoznak ezek, ahol a természet erőit üde fiatalságában 
látjuk egymással küzdeni. De vannak olyan vízesések is, amelyeknek létre
jöttét a magas hátságokba belevágódott mély völgyeknek, úgynevezett kanyo
noknak lehet köszönni.

A vízesések királya azonban a Niagara, amely az északamerikai nagy 
tavak vidékének platójáról ejti le a vizet a Szt-Lőrinc folyó vidékének alacso-

239. ábra. A Niagara folyó vidékének metszete. 1. Kemény mészkő; 2. lágy 
pala; 3. vastagpados, kemény mészkő, amelyből a Niagara vízesés párkánya 
van (Niagara-rétegek); 4. finom lemezes mészkő, márgapala és homokkő

(Clinton-rétegek). Ezek a rétegek mind felső-szilur korúak.

nyabb térszínére. A vízesés már jól befűrészelte a majdnem egészen vízszinte
sen fekvő rétegek tábláját.

Az Erie és Ontario tavak közötti vidék, amely mintegy 45 km. széles, 
két különböző magasságú szintből áll. A felső szint, a nagy tavak platójának 
vége a2 Erie tótól észak felé valami 32 km. távolságra terjed, egész addig a pár
kányig, amely mintegy 60—70 méter magas meredek lépcsővel egyszerre szakad 
le az Ontario vidékére (239. ábra). Mind a két szint alatt homokkő-, mészkő- 
és agyagpala-rétegek feküsznek, de nem vízszintesen, hanem lankás lejtővel, 
amint az ábra mutatja. A Föld felszínén tehát sorban bukkannak elő ezek a 
rétegek. Közvetlenül az Erie tó északi partján kemény mészkő van (1), de aztán 
mindjárt laza agyagpala (2), majd megint kemény, vastagpados, úgynevezett 
Niagara-mészkő következik, amely kiterjed egészen a párkányig (3). Alatta 
megint palák és vékony rétegű mészkövek következnek egész az Ontario part
jáig. A Niagara folyó ezen a két szinten folyik végig s az Erie tóból az Ontarioba 
ontja vizét. Meglehetősen egyenesen s a két tó közötti magasságkülönbséget, 
amely majdnem pontosan 100 méter, alig 54 kilométer úton futja meg. A Erie 
tóból Buffalónál kijőve, valami másfél kilométer széles, hét méter mély és nyu
godtan folyik. Ketté ágazik a Nagy-sziget előtt, de partjai mindenütt alacso
nyak. Hasonlít a Sct-Lawrence folyóhoz az Ontarión alul. Amikor a kemény 
mészkőre ér, esése megnövekedik, rohanókban siet alá, s egyszer csak alázuhanik
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egy szakadékba, valami 49 méteres vízeséssel. A vízesés már 12 és fél kilométer 
messze van a párkánytól, ennyire vágódott vissza keletkezése óta. A szaka
dék szélessége 200—400 méter között váltakozik, esése roppant nagy s azért 
zúgó áradatban rohan lefelé a hatalmas víztömeg a szűk szurdok kijárata felé.

A vízesést magát ketté osztja a Goat-sziget. A nyugati rész a kanadai, 
rígynevezett Horseshoe (Horz-sú =  lópatkó) vízesés, a másik, kisebb pedig az 
American vízesés. Az előbbit behatóan tanulmányozták s ki lehetett mutatni, 
hogy a vízesés évenkint körülbelül l ü  méterrel vágódik visszafelé. A kemény 
mészkőrétegek párkány gyanánt nyúlnak előre a vízesés lépcsőjének tetején 
(1. melléklet), s erről alázuhanva a víz kivájja az alsóbb, lágyabb rétegeket. Az 
American vízesés alá be is lehet menni, olyan tágas ez az űr, amit ott »a szelek 
barlangja« néven neveznek. A vízesés pompás képet nyújt télen, amikor óriási 
hótömegek és jeges képződmények lepik el azokat a hatalmas kőtuskókat, ame
lyek a párkányról szakadoztak le. Kétségtelen, hogy a Niagara (O-ni-avgarah - 
távol, messze dörgő) egészen vissza fog vágódni az Erie tóig s azt lecsapolja 
s szelíd lejtésű mederben fog lesietni a nagy tavak platójáról az Ontario 
medencéjébe.

Igen fontos mondanivalónk általában, hogy a tavakból kiömlő folyók 
rendesen vízesésekkel kezdik pályafutásukat. Ennek a tüneménynek egyik 
oka ugyan abban rejlik, hogy a tavaknak rendesen küszöbszerű párkánya van, 
amelyen a víznek át kell buknia, de a másik ok abban rejlik, hogy a tavakból 
jövő folyók rendkívül tiszták, nem hordanak semmi törmeléket, mert az mind 
leüllepedett a tóban s így a folyónak nincs mivel feltölteni a lépcsőket, amelyek 
vízesésekre kényszerítik, hanem minden burkolat nélkül a szikla-ágy egész 
természetességében áll a folyó rendelkezésére.

Ügy a Zambezi, mint a Niagara vízesése azt a, szinte törvénynek látszó 
szabályt állítja elénk, hogy ha valami plató peremén keményebb kőzet vég
ződik el mint amilyenek az alsó kőzetek, akkor vízesés és kis kanyon kelet
kezik. vagyis meredek faléi hasadékvölgy, amelyben a folyó nagy sebességgel 
rohan alá.

Ez sugalta azt az ideát az Alduna-szurdok régibb magyarázóinak, hogy 
a Duna hajdan az Alföldet egészen megtöltő nagy tengerből vízeséssel szakadt 
le Romániába s ez a vízesés vágódott volna úgy hátra, mint ahogy a Niagara 
s aztán ezzel kiürült volna a magyar medence. Igen plauzibilisnek látszik ez 
az idea, de néhány sarkalatos hibája van. Schafarzik kimutatta, hogy még a 
levantei időszakban, tehát közvetlenül a diluviumot megelőzőleg vízválasztó 
volt Berzászka táján s onnan egy nagy folyó Magyarország felé folyt le. A mellék
folyók még ma is mind szembe nyílnak a Duna folyásának Báziástól egész 
Berzászkáig.

A vízválasztó 200 méter magasan volt a tenger színe felett, tehát ilyen 
magasra kellett volna felduzzadni a magyar medencében a víznek. Ez olyan 
nagy víz. aminek a lerakodásait okvetetlenül meg kellene találnunk, de sajnos, 
nyoma sincs, sőt a levantei kor utáni időből a diluviumból csupa pusztai kép
ződményeket találunk Magyarországon, mert ekkor még annyi víz sem volt 
az Alföldön. mint m a!
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Ez az egyik baj. A másik baj pedig az, hogy a Kazán-szoros kivételével 
az Alduna többi része egyáltalában nem hasonlít a Niagara alatti kanyonhoz, 
hanem bátran mondhatjuk, hogy most van itt vízesése a Dunának, két főcso
portban, amelyeket egy helyre is csoportosíthatott volna a hegység geológiai 
szerkezete, ha egyszerűbb volna. De olyan komplikált a mai geológiája annak 
a hegységnek, amelyen az Alduna szoros völgye áttör, hogy a hajózás nagy 
szerencséjére a vízesések, mint igazi sellők, apróbb részekre szétosztva ragadják 
le a Duna vizét a román alföldre. Fenn a Kazán felett az Izlás, Tachtalia, Kozla, 
Dojke és Stenka vízesések mind igazi rohanók, sellők, amelyekről leérve, a

240. ábra. Az aldunai Vaskapu sellői szabályozás előtt, kis vízálláskor.

Kazán túlmélyített, hajdani barlangi folyásában némi pihenőre tér a víz s aztán 
az utolsó kataraktával, a Vaskapuval (240. ábra) végleg elhagyja ezt a nagy
esésű szakaszát.

* * *

A folyó tanulmányozásakor a vízszín esésén kívül a meder alakját is figye
lembe kell vennünk. A meder alakja, keresztmetszetben tekintve, gyengén 
hajlított ív, amelynek legmélyebb pontja a folyó közepén van. A meder széles
sége a mélységéhez képest sok mindenféle körülménytől függ, amelyek közül 
felemlítjük a folyó esését, vízmennyiségét, a kőzet anyagát, amelybe a folyó
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meder vájva van, azután a folyó hordalékának mennyiségét és minőségét. 
Legmélyebb és legszabályosabb medre szokott lenni a csekély esésű, kevés horda
lékot hozó, egyenletes anyagba vágódott folyóknak. Típusos példája ennek a 
Tisza, amelynek a medre mindenütt rendkívül szabályos, zátonyok csak elvétve 
vannak benne, szélessége feltűnően egyforma s a víz mindenütt nyugodtan,, 
csendesen folyik benne. Az olyan folyó, amelyik sebesen folyik s amiatt sok 
hordalékot visz magával, az rendesen sikér mederben, zátonyok között folyik 
s medrének alakját gyorsan és rendetlenül változtatja.

A tavakból kiömlő folyók nem hordanak magukkal törmeléket s azért 
mély, szabályos medrük szokott lenni, ha még olyan sebesen folynak is. Erről 
majd különben még a törmelék megismerése után beszélni fogunk.

A folyó szabályozásakor a mérnöknek mindig arra kell törekednie, hogy 
a folyó eséséhez mért, szabályos medret adjon a f oly ónak. Ahol nagyon széles, 
ott szűkítse össze és mélyítse ki, ahol pedig túlságosan szűk, ott ki kell tágítani, 
amint pl. az Aldunán, a Őrében szikla fokának eltávolításával történt, mert az 
ilyen helyeken mindig sebes rohanói, a szűkület alatt pedig veszedelmes örvényei 
támadnak a folyónak.

A folyó igazi medrébe csak a kis víz és a közepes víz szokott beleférni. 
Amikor a folyó nagyon sok vizet kénytelen levezetni, vagyis árvíz idején, kilép 
a medréből s elönti a síkságot a meder körül s ezen a síkságon folyik le a folyó 
általános irányát követve. Ha a folyó völgyben van, akkor az árvíz is hasonlít 
a folyóhoz, annak is van medre, az úgynevezett ármeder, amely kevesebbet 
kanyarog mint a középvíz-meder, de annál jóval rendetlenebb szokott lenni. 
Akármilyen nagy árvize is legyen a folyónak, ha el is önti az egész völgyét, 
azért legtöbb víz mindig a középvíz-mederben s afölött folyik le, míg a közép- 
vízmeder partjai felett legfeljebb néhány holt-mederben folyik még számba- 
vehető vízmennyiség.

A síksági folyóknak azonban nincs árvízmedrük ! Az árvíz szétömlik az 
alföldön s valóságos beltengerré lesz a lapály. Az Amazonas árvizei sok száz 
kilométer szélességben elöntik az őserdőborította óriási síkságot s az erdőkben 
számbavehetetlenül szerteszét ágazó mellékágakon mindenfelé ömlik a sok víz ; 
de még az erdőkben is csak ladikkal lehet járni az őserdő hatalmas fatörzsei 
között.

Kicsinyben ilyen volt a mi Tiszánk is hajdan, amíg be nem gátolták, 
de ma már mindenütt mesterségesen készült árvízmedre van. Azelőtt szertefolyt 
az Alföldön, elöntötte a Bodrogközt, az egész Hortobágyot s ezen a síkságon 
délnek folyva, a Körösbe jutott bele az árvize s aztán úgy került vissza a Tiszába. 
Rengeteg beltenger volt Szeged vidéke, meg azon alul Pancsova felé az egész 
síkság árvíz idején, ahol egyszerre három folyó : a Duna, Tisza és a Temes-Béga 
öntötték szét a vizüket, óla már ez megszűnt s csak olyankor van részünk benne 
»gyönyörködni«, amikor egy-egy gátszakadás után elönti a mentesített területet.

A folyóvíz medre és ártere a folyó közvetlen birodalma. Ezen kívül követ
kezik a vízgyűjtő terület, amelyen már a folyó közvetlenül nem okoz átalakí
tásokat, csak mellékvizeinek segítségével. Innen csak gyűjti az anyagot, a két 
mederben pedig tovább szállítja. A folyóban mozgó anyag két fontos részből
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áll, t. i. vízből és hordalékból. Erre a megjegyzésre azért van szükség, hogy 
figyelmeztessük az olvasót arra, hogy a folyóhoz hozzátartozik a törmelék is, 
amely a vízzel együtt lefelé mozog. A kettő, a folyóvíz meg a törmelék, szorosan 
összetartozik s a kettő együtt hozza létre a folyó életjelenségeit.

A folyó vize rendesen édes, lágy víz, amelyből a mésztartalom, amit a 
patakok és források belehordtak, rendesen már eltűnt, elfogyott az organikus 
anyagok révén, amelyek szintén nagy mennyiségben kerülnek bele a folyóba. 
Alacsony vízálláskor, amikor csak az állandó források táplálják a folyót, a víz 
tiszta, átlátszó. Amikor azonban a forrásokon kívül a vízmosások, záporesők 
vize is belejut a folyóba, az megdagad és zavaros, iszapos lesz.

A víz állása a mederben folytonosan változik, a beömlő mellékvizek víz- 
mennyisége szerint. A vízállás növekedésével növekedik a folyóban a lefolyó 
vízmennyiség is, de nem arányosan. Egyike a legkomplikáltabb hidrografiai 
kérdéseknek az, hogy a vízállással miképpen függ össze a folyóban egy másod
perc alatt lefolyó vízmennyiség. Ennek pedig ismeretesnek kell lenni, ha a 
folyót igazán ismerni akarjuk. Próbálták már elméleti úton is meghatározni, 
de biz az nem sikerült, sőt még a méréseknek egészen hosszú sorozata sem 
elegendő a vízmennyiség előre való jelzéséhez bizonyos mérceállásnak meg
felelően, mert ugyanazon mérceállás vagy vízállás esetén is a másodpercenként 
átfolyó vízmennyiség különböző aszerint, hogy a folyó a mérés helyén árad-e, 
vagy apad ?

A vízmennyiség megállapítása arra vonatkozik, hogy meghatározzuk, 
vájjon mennyi víz folyik át egy másodperc alatt valamely kifeszített kötél 
alatt az egész mederben. Ha a kifeszített kötél alatt valami nagy hálót feszí
tenénk ki függélyesen, mindenütt egészen a fenékig, ez a háló, mint egy sík, a 
folyó keresztmetszetét, vagy profilját jelezné. Azt kell mármost megállapítanunk, 
hogy a hálón egy másodperc alatt mennyi víz ömlik át. Ebből a célból minden 
egyes hálószemnél mérjük meg, hogy milyen sebesen folyik át a víz, vagyis 
egy másodperc alatt mekkora útat tesznek meg a víz molekulái. Fenn a fel
színen ez csak könnyű, mert beledobunk a vízbe egy kis fadarabot, s megnézzük 
hogy egy másodperc alatt mekkora útat tesz az meg : ez lesz a folyóvíz sebes
ségének a mértéke. Ha teszem fel egv másodperc alatt a kis fadarab egy méter 
íitat tett meg, akkor a folyóvíz sebessége az illető helyen 1 méter másodper
cenként,

A mély vízben azonban ez már nem könnyű dolog. De hogy is lehet azt 
meghatározni, hogy például 2 méter mélyen a víz alatt milyen gyorsan folyik 
a víz ? Erre a célra szolgálnak az úgynevezett sebességmérő szárnyak, amelyek 
olyan szerkezetűek, mint a gyerekeknek a szélpörgetyűje. Kis tengelybe ferde- 
lapú szárnyacskákat illesztünk, amelyekbe belekapaszkodva a víz, forgásba 
fogja hozni. Még csak számláló készüléket kell rá tennünk, amit a víz alá buk
tatott műszeren tetszőleges pillanatban bekapcsolhatunk a sebesen pörgő 
szárnyba s bizonyos idő elteltével megint kizárhatunk. Az időegység alatt vég
zett forgások számából ki lehet számítani, hogy milyen sebesen folyik ott a víz, 
mert világos, hogy a kis propellert annál gyorsabban pörgeti, minél sebeseb
ben folyik.
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Pompás ilyen kis készülékek vannak már használatban, amelyek elek
tromos csengetyűvel jelzik minden századik fordulatukat (241. ábra). Ha gyor
san egymásután szólal meg a jelző-csengés, akkor gyorsan pörög a szárny s ha 
csak nagy időközökben szólal meg a csengetyű, akkor lassan forog s a víz is 
lassan folyik.

No mármost, ha türelmünk van, minden hálószemnél meghatározhatjuk 
a sebességet s mindegyiknél mást és mást kapunk. (Amikor a mérnök méri 
a víz sebességeit, természetesen nem ereszt le hálót, arra nincs szükség, de nem 
is kell olyan sűrűn mérni a sebességeket, elegendő, ha a felszínen mérve min
den 4—5 méter távolságban végig mérjük a sebességeket méterenkint lefelé, 
egész a fenékig. Ez már nagyon alapos mérés.)

A legsebesebben folyik a víz, rendesen, a legmélyebb mederrész fölött, 
a felszíntől körülbelül 1 /3 mélységben (242. ábra). Valamivel lassabban folyik 
ugyanitt a felszínen, de leglassabban mindenütt a partok mentén, meg a folyó 
fenekén. A 242. ábrában vonalakkal kötöttem össze azokat a helyeket, amelye

ken egyforma sebességet 
mérhetünk. Amint lát juk, 
leglassúbb a mozgás a 
partszéleken.

De ez csak rendes 
körülmények közt van 
így. A legsebesebb folyás 
helyét a folyó sodróinak 
nevezzük. Ez rendesen a 
legmélyebb hely felett 
van, de néha nem éppen 
ott ; az sok mindenféle 
körülménytől függ.

Rendes, szabályos mederben a folyó sodra a folyó közepén van, de néha 
egészen kivágódik, különösen heves kanyarulatokban egészen a folyó part
jára s azt ugyancsak megtámadja, míg a másik parton alig van ilyenkor moz
gása a víznek. Mármost ha sok helyen ismerem a folyóvíz sebességét a profil
ban. abból kiszámíthatom a profil közepes sebességét. Ha a közepes sebessé
get megszorzom a profil területével, akkor megkapom a másodpercenként átfolyó
vízmennyiséget.

Ez az adat rendkívül fontos a folyó ismeretére nézve. A folyókat szokás 
hosszúságuk, vízgyűjtő területük nagysága és még sok mindenféle méret alapján 
osztályozni. De a folyó igazi jelentőségét természettudományi szempontból 
az a vízmennyiség adja meg, amelyet a folyó tovaszállít. Nem mondhatjuk 
azt, hogy »amennyit a tengerbe visz«, mert sok nagy folyó nem megy a ten
gerbe (pl. a Tárim), de meg sok tengerbe jutó folyó útközben veszt el sok vizet, 
ami a folyó jelentőségéből nem von le semmit, mert az elvesztett vizet is a 
medrében hordta egv darabig a folyó.

Az évenkint leszállított, közepes vízmennyiség a folyó rangját adja 
meg s ebben a tekintetben első helyen áll az Amazonas, aztán jő a Kongó-
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s harmadik bizonyára a Jang-ce-kiang, bár az Orinoko, Missziszippi, La-Plata 
és a Ganges-Bramaputra is rengeteg vizet visznek a tengerbe. Nagy folyók még 
ebből a szempontból az Iravady, Mekhong, Amur, Léna, Jenisszei, Ob és a 
Nílus is, bár ez az utóbbi a tengerbe csak nagyon kevés vizet juttat, hanem 
az a vízmennyiség, amely a medrébe jut, s azon át a sivatagba kerül, az való
ban óriási. Különben hogy is bírná ki azt a rettentő utat, amit a Szaharán 
keresztül kell megtennie !

Némely geográfus az egy év alatt leszállított összes vízmennyiséget szokta 
megemlíteni, amikor a folyó vízmennyiségéről beszél. Ezek a kolosszális számok 
nem igen alkalmasak az összehasonlításra, sokkal jobb, ha a másodpercenkénti 
közepes vízmennyiséget mondjuk meg. Kis patakok másodpercenként 30—40- 
liter vizet szállítanak, de ez már elég kis malmok elhajtására. Nagyobb patak 
az, amely közepes vize idején 1—2 köbmétert szállít, de már f oly ónak kell mon
danunk a 8—10 köbméteres vizet, ámbár az ilyen folyó még igazán kicsiny folyó. 
A Sebes-Körös például Nagyvárad előtt az 1900. évi igen kis vízállásakor csak 
valami 4 köbméter vizet szállított. Ezzel ellentétben a Duna Pozsony előtt 
valami 3—4 méter víz
állás idején is 3000 köb
méter körüli vízmennyi
séget szállít, sőt nagy ár
vize idején biztosan eléri 
a 10.000 köbmétert. —
A Tisza Szeged előtt 
közepes vízállás idején 
1200 — 1300 köbmétert 
visz. de igen kis vízállás
kor nehány száz köbmé
ter mozog lomhán a med
rében. Bezzeg az árvize aztán annál hatalmasabb ! Versenyez a Dunáéval.

De ez mind csak kicsinység a nagy folyók vízmennyiségéhez képest. 
A Jang-ce-kiang közepes vízmennyisége kitesz 10.000 köbmétert, árvize pedig 
bizonyosan felülmúlja ennek négyszeresét. Az Amazonas árvize pedig a 100.000' 
köbméteren is felülemelkedő óriási víztömeget hömpölyget.

A folyóra nézve azonban a víztömeg közepes értékénél még talán sokkal 
jellemzőbb az úgynevezett vízjárás. A nagy vízgyűjtő területről származó folyó, 
amelynek különösen a vízgyűjtő területe különböző klimájú vidékeket tar
talmaz, egyszerű, nyugodt vízjárású. Lassan áradnak, hosszantartó nagy árvizük 
van s nem apadnak le nagyon kicsinyre. A kis vízgyűjtőjű s néhány szeszélyes 
klimájú vidéket magában foglaló folyó vízjárása rendetlen, hirtelen árad, rend
kívül leapad és árvizei igen rendetlenül következnek be. Alig van ebben a tekin
tetben két ellenkezőbb természetű folyó, mint a Jang-ce-kiang meg a Hoang-ho. 
Pedig egy vidéken erednek s néha együtt is öntik vizüket a tengerbe, amikor 
t. i. a Hoang-ho a délibb medrét foglalja el. A Jang-ce minden évben tavasz- 
szal áradni kezd, júliusban eléri legmagasabb vízállását és ősszel megint szépen 
leapad, hogy januárius végére elérje legkisebb vízállását. Apróbb egyenetlen

242. ábra. A sebességek eloszlása a folyó medrének keresztmet
szetében. A számok másodpercenkint centimétereket jelentenek.
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ségektől eltekintve, olyan szabályosan jár, mint az óra. Nagy árvizét a hóolvadás 
indítja meg, amely a magas hegyvidéken hosszan elnyúlik, aztán jő a monzún 
s esővel árasztja el az egész vízgyűjtő területét, a vízállás nyáron hatalmas mére
teket ér el. Felső részén, a hegyek közt még persze a Jang-ce is rendetlenkedik, 
ahol még nem vette fel mérséklő mellékfolyóit, de aztán Han-kou előtt már 
nagyon nyugodt s a torkolata közelében csodálatosan szabályos járása van.

Milyen más a Hoang-ko ! örült árvizeket zúdít pár nap alatt az alföldre, 
de alig hogy egy hétig veszélyeztette az árvízgátakat, hirtelen leapad s alig 
marad víz a medrében. Ez a folyamóriás olyan, mint valami hegyi patak. Majd 
később a hordalékját is megismerjük s akkor is látni fogjuk, hogy igazán meg
érdemli a hegyi patak elnevezést. Vízjárásának rendetlenségét vízgyűjtőjének 
szeszélyes pusztai kiimája okozza, meg az, hogy összesen csak 3 nagy mellék
folyója van, amelyek nem képesek egymást ellensúlyozni.

A folyókon lehúzódó árvíz néha egyszerre az egész folyón jelentkezik, 
máskor annak csak egy-egy szakaszán, különösen a kisebb árvizek. De ha az 
egész folyóra is kiterjed az árvíz, azért a folyó különböző helyein nem egy
forma stádiumban van a vízállás. Az alsóbb részeken pl. áradó vizet jeleznek, 
naponkint nehány centiméterrel árad még a víz. A folyó közepén épen tetőz, 
vagy kulminál a vízállás, már két nap óta nem árad tovább, de igen magas. 
A kulminálás helyén felül pedig mindenütt apad a víz. Egy árhullám vonul 
ilyenkor le a folyón, amelynek tetőpontja lassan tolódik lefelé, mígnem eléri 
a torkolatot s akkor aztán az egész folyón mindenütt apadó vizet találunk.

Sokszor 2—3 árhullám jő egymás után, amelyek valóban úgy húzódnak 
le a folyón, mintha óriási hullámok volnának. Az árhullám elülső lejtőjén, tehát 
mindazokon a helyeken, ahol áradóban van a víz, a vízszín esése sokkal nagyobb 
mint a hullám hátulsó lejtőjén, ahol apadó vizet jeleznek. Már pedig tudjuk, 
hogy a víz sebessége a vízszín esésétől függ, ugyanazon körülmények között, 
tehát az áradó víz sebesebben folyik mint az apadó víz, s ez az oka, hogy ugyan
azon mérceállás vagy vízállás mellett is a vízmennyiség nem ugyanaz. Az áradó 
víz nagy sebessége már a laikusnak is feltűnik, de a meder különösen megérzi, 
mert az áradó víz szaggatja a partokat, mozgatja a zátonyokat, gyorsan hur
colja a hordalékát.

* * *

A mederben mozgó másik tömeg a hordalék. Olyan folyó, amelynek nem 
volna semmi hordaléka, nincs. Valamiféle állapotban vagy módon okvetet- 
lenül visz magával szilárd anyagot, amelyet behatóbban kell tanulmá
nyoznunk.

Láttuk már, hogy miképpen szedi össze a folyó azt a sok szilárd anyagot, 
amit tovaszállít, s alighanem ismétlésbe bocsátkozom, ha elmondom, hogy 
a folyó a hegyek anyagát négyféle alakban viszi magával : 1. oldatban szállít 
jókora mennyiségű oldható anyagot : meszet, mindenféle sókat és organikus 
anyagokat : 2. lebegve viszi tovább a legfinomabb törmeléket, amely homá
lyossá teszi a folyó vizét ; 3. a folyó fenekén csúsztatja félig lebegve a homokot, 
amelyet még igen lassú mozgással is tova tud szállítani és végül 4. egész durván

3 8 4
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görgeti a kavicsot; azaz hogy részben görgeti, részben csúsztatja o az igazi 
folyami kavics mozgását inkább a csúsztatással véljük jobban kifejezni, mert 
ha megnézzük az igazi folyami kavicsot, az majdnem tisztán lapos kavicsokból 
áll, amelyeket csakis csúsztatva szállíthatott tovább.

Ahol a folyóvíz sebessége nagy, ott a medréből nemcsak minden belejutott 
törmeléket tovább tud szállítani, hanem még maga is mossa, mélyíti a medrét. 
Azt a szakaszát a f oly ónak, ahol a víz több törmeléket szállít el mint amennyit 
a vadvizektől kap, tehát ahol a medrét vagy völgyét mélyíti, azt a szakaszt 
nevezzük felső szakasznak. Aztán megcsöndesedik a víz sebessége, csak éppen 
el tudja vinni azt, amit hozott. Le-lerakja zátonyokba kis víz idején, majd 
az áradó víz megint felkapja a törmeléket és tovább szállítja. Egyensúly van 
tehát ezen a részen, a folyó már nem igen képes bevágni a medrét, de nem is 
tölti fel állandóan. Ez a szakasz a folyó középső szakasza. Végül a sebesség any- 
nyira megcsökkenik, hogy sorban lerakja a magával hordott anyagot. Először 
a kavicsot, aztán a homokot, majd végül a deltájában, ahol végleg megszűnik 
a víz tovább mozogni, mint a fáradt vándor, hisz olyan hosszú utat tett meg, 
mire megint visszaérkezett anyja ölébe, az óceánba ! itt leejti hordalékának 
utolsó maradványát, az iszapot is. Az oldott anyag oldatban marad a tenger 
vizében is és tudjuk, hogy annak hosszú procedúrán kell keresztülmennie, 
mire szintén végleg nyugalomba jő.

Az oldatban és lebegve hordott anyag adja meg a folyó vizének a színét. 
Vannak vörös, szürke, barna és tarka folyók, a lebegő iszap szerint, de ez nem 
valami érdekes kérdés, legfeljebb akkor, ha az árvizek a színük révén elárulják, 
hogy melyik mellékfolyónak a megáradása következtében keletkeztek. A Dunán 
is látni néha színeket. A Morava például az Al-Duna előtt sokáig láttatja a 
jobbpart mentén végig sikamló vörös vizét, amely a »szőke« Duna vizével csak 
az aldunai sellőkön keveredik egészen össze.

Igen érdekesek azonban az úgynevezett »fekete folyók«, amelyeknek 
a vize egész sötét, olyan mint a gubacsié, de különben annyira tiszta, hogy 
mélyen lelátni beléjük. Dél-Amerikában különösen érdekes a folyók külön
böző színe. Az egyik a mieinkhez hasonló, szőke vizet szállít, ezek a bennszü
löttek nyelvén a »fehér folyók«. Mások azonban sötét, tiszta vizet visznek, 
ezek a »fekete folyók«, pl. a Rio Negro. Ennek a tüneménynek oka a folyókba 
jutó rendkívül sok humuszsav, amely az amazonas-vidéki őserdők mocsaras, 
növényektől duzzadó területeiről származik. A humuszsav és a vele járó min
denféle organikus oldat sötétbarnára festi a vizet, ha az tiszta. Ha a vízben 
kovasav van oldva, de mész nincs, akkor ez a humuszsav valamiképen kicsapja 
a vízből a kovát s az leüllepedik a folyó fenekére, mint fehér csapadék s a víz 
teljesen megtisztul. A fekete folyók rendkívüli tiszta vizén keresztül látni is 
a medernek ezt a fehér bevonatát. Ha azonban a folyó meszes területről jő, 
akkor sok mész van benne oldva, amit az oldalról beszivárgó mocsár- vagy 
lápvizek kicsapnak belőle, de ez lebegő csapadék lesz, amely a vizet szőkére 
homályosítja.

Az iszap azonban főleg agyagszemecskékből áll s a folyóból lerakodó 
iszap tulajdonképen tiszta agyag lesz, mindig homokkal keverve.

25A Világegyetem.
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243. ábra. Dunai zátony Vác előtt.

A homok és kavics a folyó fenekén mozogva, gyakran halmozódik fel 
zátonyokká, amelyek olyan helyen keletkeznek, ahol a folyó medre túlságosan 
széles. Maga a folyó vesz el annyit a medréből, amennyivel úgy összeszűkül, 
hogy sebessége aztán elég lesz a további törmelék elszállítására. Csak az a baj, 
hogy a zátonyok nem maradnak egy helyen, hanem a folyó vizével együtt lassan 
lefelé mozognak, amikor a víz sebessége a közepesnél nagyobb, tehát árvízkor 
és áradás idején. A sebesen folyó víz a zátony hátuljáról elszedi a homokot 
és kavicsot s a zátonyon végig gördítve, lerakja az alsó végén. Ezért a zátony
nak a folyással szemben fekvő lejtője mindig lankás, míg az alsó lejtő igen 
meredek s szabályos körülmények közt kis félhold alakú kivágása van, épen 
mint a szélhajtotta homokbuckák főalakjának, a barkhánnak. Majd a futó
homok mozgásakor látni fogjuk, hogy a kettő ugyanegy alakzat tulajdon
képpen, csakhogy a zátonyt a folyó víz, a barkhánt meg a folyó levegő építi fel.

Lóczy foglalta törvénybe azt az érdekes és nagyfontosságú tapasztalatot, 
hogy a meder anyaga és a törmelék anyaga lényeges összefüggésben van egy
mással. A törvény következőleg hangzik : Ahol a törmelék durvább, nehezebben 
mozdítható anyag mint a meder anyaga, ott a folyó zátonyokat épít, szerte 
ágazik. Ott azonban, ahol a medre durvább, nehezebben mozdítható mint a 
folyóban mozgó törmelék, ott a folyó kanyarog.

Nézzük csak meg. hogy hazánk területén igazolva látjuk-e ezt a törvényt. 
A Duna belépve hazánk területére, mindjárt Pozsony alatt ketté ágazik. Az 
egyik ága az Öreg-Duna, amely majdnem egyenes irányban fut végig Gönyőig, 
a másik ága a Kis-Duna, amely nagyot kerül északra s csak Komáromnál egyesül 
az előbbivel. Az Öreg-Duna sebesen folyik, medre tele van zátonyokkal (244. 
ábra), mert a durva kavics és homok ebben a főágban mozog. Annyira mozgal
mas, változatos volt annak a mederrésznek az élete, hogy a szabályozás előtt 
a hajózás sohasem volt biztos. El is volt rendelve, hogy bizonyos elzátonyoso-
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dásra hajlandó mederrészekben a hajóknak boronát kellett húznia, hogy a 
fenéken levő törmeléket felkavarják s azt a víz tovább tudja szállítani.

A Kis-Duna ezzel ellenkezőleg kis esésű, mert nagyot kerül az Alföld 
peremén. Durva törmelék nincs benne, nem is bírná tovább szállítani. Emiatt 
a medre kanyargós. Hatalmas kanyarulatokkal tarkázza futását (245. ábra), 
ezzel persze még jobban megkisebbítve az esését.

Ezután a Duna egy ágban folyik. Amikor lazák a partjai, rögtön zátonyok 
vannak a mederben, míg a visegrádi sziklakapun keresztül tiszta, szabályos, 
szép mederben folyik. Onnan kiszabadulva, mindjárt ketté válik a szt-endrei

244. ábra. Részlet a csallóközi Öreg-Dunából. A zátonyképződés és szétágazás igen jellemző
ezen a folyamszakaszon.
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sziget előtt. A főága most is tele van zátonyokkal, míg a szent-endrei ág kanyar
gásra hajlandó. A zátonyok nem fogynak ki most a Dunából, ahogy az Alföld 
szélére ért s medre mindenütt laza anyagban van s törmeléke durva kavicsos

245. ábra. A csallóközi Kis-Duna kanyargásai.

'Porbok'aiMbprriwgflfrJgnijrj '''■frfíiljp' injt:'

Szilát im

^ ragijSzeffC

S/.umji jrtjr.

homok. Ott van az ó-budai, újpesti, Szúnyog- és Margitsziget, aztán egy kis 
sziklameder-féle részlet jő a Gellérthegy alatt, ahol a folyó valami 30 méter 
mély, de a hegy alól elszabadulva, már megint ketté ágazik a Csepel sziget előtt, 
azután a főágában zátony zátony után következik. A durva törmelék csak Fajsz- 
nál fogy ki belőle, ott vannak az utolsó zátonyok. Eddig tudta elhordani a 
kavicsát. Ezen túl aztán már kanyarog. A mohácsi szigetet már nem hasonlít
hatjuk a Csepel- meg a Csalióköz-szigetekhez, ezt csak félig holt ág teszi 
szigetté, töménytelen rajta a morotva vagy holtmeder ;'épen olyan a folyó, 
mint a Tisza. A Dráva azonban megint sok törmelékkel kedveskedik s a 
folyó rögtön meg is kezdi a zátonyépítést és felhagy a kanyargással.

S így megy ez végig.
A kanyargós folyóknak azonban egyik klasszikus példája a Tisza. Amint 

Tisza-Ujlak táján kifogy belőle a kavics, azonnal abbahagyja a kettéágazásokat 
és elkezd kanyarogni s kanyarulatai folyton nagyobb és nagyobb arányokat 
öltenek s végre Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyében már hihetetlen kanyar
gásokat visz véghez a folyó. Egyedül a Sajó torkolatánál van benne néhány 
zátony, meg a Marostorkolat alatt volt tán egy, de azt is eltávolították a szabá
lyozással. Különben a zátonyépítés egészen kivételes a folyón, hanem annál 
impozánsabb a kanyargása (24G. ábra). Sok helyen a régi időben, amikor még 
a kanyarulatokat nem vágták át, a felfelé igyekvő hajó utasai kiszálltak a 
kanyarulat tövének keskeny nyakánál, megebédeltek ott kényelmesen a kocs
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mában, aztán átsétáltak a kanyarulat-nyak másik partjára, ahol még jó ideig 
kellett várni, míg a hajó körüljárt a bolondos hurkon és újra felvette utasait.

A kanyarulat megindulása egészen természetes folyamat. Teljesen szabá
lyos meder nincsen s annak következtében a folyó sodra egy helyen közelebb 
juthat az egyik parthoz mint a másikhoz. Ezt a közelebbi partot azonnal elkezdi 
alámosni s mindjobban és jobban fejleszti medrét. Ha durva törmeléke volna, 
akkor a zátonyok közbeokoskodnának s a folyónak ezt a csendes munkáját 
megzavarnák. így azonban az egyszer kitérített sodor mindjobban kitér s mind 
nagyobbá és nagyobbá teszi a kanyarulatot. Ha az elhagyott régi medrek helyén
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246. ábra. A Tisza kanyargásai.
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homokot hány ki s az uralkodó szél erre fúj a, folyó felől, ezt a kihányt homokot 
mindjárt 'parti dünébe hajtja össze s az elhagyott helyeken egymás mellett, 
óriási hernyók módjára sorakozó, hosszú, kanyargós buckákat találunk. Amint 
azonban a folyó túlságosan kifejlesztette kanyarulatát, egy árvíz átvághatja 
a keskeny nyakat s a kanyarulat holtan marad hátra, mint morotva. A lassú 
helyváltoztatás eredményei tehát a szélalatti oldalon a hosszú parti dünék, 
a gyors helyváltoztatásnak pedig a morotva az eredménye.

Klasszikus vidék ennek a tanulmányozására Tisza-Igar környéke, ahol 
a parti dünék és morotvák egymás után váltakoznak. Az egész Tisza völgy 
legmesszebb elmaradt morotvája a Madaras és Karcag közötti Üllő-lapos.

247. ábra. Keletkező parti dűne Tisza-Füred mellett. (Szerző fényképe.)

A morotvák lassankint betemetődnek, a víz eltűnik belőlük s jó termőföldet 
szolgáltatnak. Betemeti pedig őket részben az oldalakról belemosott iszap, 
részben a belejáró árvíz iszapja, de igeli nagy részben a levegőből hulló por.

Ugyanilyen kanyargások és morotvák mindenütt végig vannak a Tiszán 
s az az érdekes, hogy a rég elhagyott morotvák partján emelkedő parti dünék 
rendesen a legkitűnőbb prehisztorikus lelőhelyek s ezeken sorakoznak a kun
halmok is, mert a morotva élete idejében ezek voltak a folyó partján árvíz
mentes magaslatok, amelyek nem igen maradtak szigetek, mert hosszan nyúl
nak el egymás végében, sokszor bámulatos szabályosan, mint pl. Tisza-Roff 
és T.-Bura közt.
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A külföld előtt sokkal ismeretesebbek a Mississippi kanyarulatai. Ez a nagy
szerű folyó lecsapolja a Rocky és az Alleghany közé eső egész nagy medencét 
s csak a nagy tavak glaciális törmelékkel telehintett területe ereszti le vizét a 
St-Lawrence folyón.

Hatalmas vízgyűjtője van tehát, de a medence kiimája aránylag nem nagyon 
nedves, azért nincs a folyónak akkora vízmennyisége, mint akárhány nála kisebb 
vízgyűjtőjű folyónak. Hossza azonban hatalmas, mert a Missouri mellékfolyón 
mérve a leghosszabb vizi utat adja ki. A folyó mellékfolyóinak hálózata külön
ben hasonlít egy olyan fenyőfához, amelynek a törzsét derékban levágták. 
A mellékágak hosszabbak, mint a törzs és szabályosan nyúlnak szét : az Ohio 
és Tennessee az Alleghany felé, a Missouri, az Arkansas és a Red pedig a Rocky 
hegység felé. A Missourival való egyesüléskor a Mississippinek sokkal több vize 
van, mint amannak s ez 
az oka hogy — egyenes 
irányát is tekintetbe 
véve, az első felfedezők 
ezt a sokkal rövidebb 
ágat tartották és nevez
ték el főfolyónak. —
A kettő aztán együtt 
nagyobb víz mint az 
Ohio, bár ez külön- 
külön mindegyiknél bő
vebb vizű.*

A folyó évenkint 
valami 211 millió köb
méter iszapot szállít ma 
s ezzel feltöltötte a Mexi
kói-öbölnek igen nagy 248. ábra. Régi parti dűne Abád-Szalók alatt. (Szerző fényképe.) 
részét, mert ez az öböl
kiterjedt hajdan egészen az Ohioval való egyesülés helyéig. Innentől kezdve tehát 
a folyó esése kicsiny, saját hordalékán folyik s iszapja elég finom arra, hogy 
könnyebben mozdítható legyen mint a meder partja. Ennek következtében a 
folyó hatalmas kanyarulatok között csavarog délfelé, akárcsak a Tisza, de 
természetesen hasonlíthatatlanul nagyobb arányokban. Kanyarulatait igen 
gyorsan fejleszti s rengeteg árvizei alkalmával gyakran megtörténik, hogy 
egy-egy túlfejlődött kanyarulatot levág s hátrahagyja a morotváját (ox-bow- 
lake — ökörszarv-tó). így pl. Vicksburg 1876-ban egyszerre a gyorsan felisza- 
polódó morotva partján ébredt fel, s a folyó messze eltávozott egy átvá- 
gódással. Csak 1903-ban sikerült 2 millió dollár költséggel új hajózó utat

* A Mississippi hossza a Missourival együtt 6970 km. ; vízgyűjtő területe 3.275,000 négy- 
szög-km. ; legkisebb vízmennyisége 5000, legnagyobb pedig 51,000 köbméter másodpercenként, 
a torkolatánál. Közepes mennyisége itt 18,800 köbméter. Ezt a pár számot azért közlöm, hogy 
fogalmunk legyen a folyam méreteiről. (A Duna hossza 2890 km. ; vízkörnyéke 808,578 négyszög
kilométer.)
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készíteni a folyóhoz. Az ellenkező veszedelem fenyegette Memphist, amelynek 
talaját a folyam alá akarta mosni. Amikor a partot sikerült itt megvédel- 
mezni, akkor a kanyarulat másik részére vetődött át a folyam s azzal fenye
gette a várost, hogy elviszi alóla a vizet egy átvágódással s feleslegessé 
lesz a pompás vashíd a folyamon, amely helyett aztán újat kell készíteni. 
A mérnökök kitartó munkájának azonban talán sikerül majd ezt a katasztrófát 
elhárítani.

Ezeknek a nagy folyóknak a kanyarulatait a kisebb folyókon is tanul
mányozhatjuk, megtaláljuk a Körösön, a Maroson, de meglelhető minden 
patakon, amelynek elég széles völgyi lapálya van, hogy kanyarulatait kifejt
hesse (250. ábra). A legszebb apró kanyarulatai a réten folyó kis patakoknak 
szoktak lenni : úgy elkóborol, olyan tekervényes, kanyargós, cifra úton szalad
gálja be a keskeny völgylapály rétegeit, hogy az ember csodálkozva kérdi, 
miért nem fut le egyenesen, hisz fele akkora munkával ásta volna medrét ! 
Dologtalanul azonban a kis patak egy pillanatig sincsen, valami módon alakít, 
formál, hord és lerak, mert soha teljesen egyensúlyba nem jöhet, ez mathe- 
matikai lehetetlenség, mert annyi mindenféle körülménynek kellene állandóan 
egy méreten maradnia, hogy erre a valószínűség a lehetetlenségek közé tartozik.

* * *

A folyó munkájának három stádiumát lehet éppen a szakaszok szerint meg
különböztetni : a bevágódás a felső szakasz jellemző munkája, a völgytágítás a

249. ábra. Tiszai morotva Tisza-Füred alatt. (Szerző fényképe.)
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középső szakaszé s a feltöltés az alsó szakasz munkája. A bevágódással már a 
folyóvíz megindulásának problémája alkalmával megismerkedtünk, a lerakódások 
tanulmányozására külön fejezetet szenteltünk, itt most a folyó középső, legfon
tosabb szakaszának, a völgy
tágításnak a kérdését kell 
megvilágítani.

A folyó, amikor elérte 
azt, hogy annyira bevágódott, 
hogy esése már nem elegendő 
a további bevágódásra, akkor 
többé nem mélyíti a medrét, 
hanem a partjait támadj a meg.
A part lehet kemény szikla, 
vagy pedig laza anyag. A ke
mény sziklát alámosva, biz
tos és állandó medret talál, 
de ha laza anyag a part, akkor 
annak folytonos omlása örökös 
helyváltozásra kényszeríti a 
folyót. Saját törmeléke, ame
lyet a szikla alámosásakor a 
másik, elhagyott parton le
rakott valami vékony réteg
ben, éppen a laza anyagú part 
szerepét viszi s ezt a folyó 
minduntalan bolygatja. A tör
melék miatt sokszor odahagyja a sziklát s átvág a másik hegy lábához, 
ott mos ki megint egy meredek kemény sziklalépcsőt a hegy lába elé. így 
tágítja folyton a völgyet, s az eredeti V alakú keresztmetszetű völgye helyett 
olyan völgye lesz, mint a 251. ábra mutatja.

Ha kiér a síkságra a folyó, akkor is szeret a hegy lábánál maradni, mert a 
hegy kemény anjmgába egyszer belevágott medre állandóbb mint a síkságon, 
laza anyag közt kóborló medre. Ez persze csak akkor lehet, ha a hegyről 
nem jő le sok törmelék, mert különben a hegyi törmelék tereli el a folyót a 
hegy lábától. A Duna amint kiér a visegrádi szorosból, folyton a jobbparti 
hegyek lábánál mozog s mindjárt liozzásimúl a hegyekhez, ha egy darabon 
át is jött a síkon. A budai és tétényi hegyeken túl az Ercsi és Érd közti 
magaslatokhoz, majd megszakítva, folyton magaslatok lábánál mozog, hozzá- 
simúl a Fruska-gorához, meg a belgrádi hegyekhez, mert ezekről elenyésző 
csekély törmelék jő csak bele. Még Romániában is a kemény Bolgár 
plató lábánál folyik, lehetőleg elhátrálva az Erdélyi hegyekről jövő temérdek 
hordalék elől. A Dunának ezt a sajátságos folyását, hogy jobbpartjával 
mindig hegyek lábához simúl, a Föld forgásával igyekeztek megmagyarázni, t. i. 
hogy a Föld forgása épp úgy jobbra téríti ki a folyóvizet, mint a szelet. (Baer-féle 
törvény.) Ez azonban oly kicsiny erő lehet, hogy a legcsekétyebb egyéb ok is telje-

250. ábra. A Szamos kanyarulatai Kolozsvár felett. 
(Szerző fényképe.)
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sen eltünteti. Az egyirányú szeleknek, de különösen a törmelék és partminőség 
egyenetlenségének sokkal nagyobb hatása lehet, mint a djmekben is alig kifejez

hető parányi erő, amely az aránylag 
lassan mozgó víztömegre hat a kitérítés 
következtében. A Marosnak sokkal sza
badabb választása volna, amikor az 
Alföldre ér, s mégsem fordul jobbra, 
pedig arra is majdnem ugyanolyan 
esésben juthatna le a Körösök felé. 
A Körösökön és a Szamoson sem mutat-

251. ábra. Tágított völgy metszete. kozik efféle hatás, de nem mutatható
ki sem a Mississippin, sem a Hoang- 

hon, sem a Jang-ce-kiangon, amelyeknek pedig elég alkalma volna a törvé
nyeknek engedelmeskedni.

A kevés törmeléket adó hegyek lehetnek a folyó jobb, vagy balpartján, a 
folyó mindig a lábukhoz simul, kemény kőzetet keresve s ha ezt megtalálta, foly
tatja ugyan tágító munkáját, de itt 
marad a kemény talajon.

Ezt a törvényt is Lóczy fedezte 
fel s azért is nevezzük Lóczy-féle tör
vénynek. Mindjárt meg fogjuk látni, 
hogy milyen nagy jelentősége van ennek 
(252. ábra).

A folyó nem tágíthatja a völgyét 
rendesen sokáig, mert időközben valami 
kéregmozgás történhetik, például a 
folyó alsó szakasza kicsit megsűlyed, 
vagy felső szakasza kissé emelkedik stb. Rögtön megváltozik a középső szaka
szon a folyó esése, és pedig lehet kisebb vagy nagyobb az előbbinél. Ha kisebb 
lett, akkor vastagon feltölti a kitágított völgyet törmelékkel, amíg megint az 
egyensúly lejtője elő nem állt. A törmelék fenn vastagabb lesz mint alább s

ennek a törmeléknek a lejtős tetején 
folytatja most a munkáját.

De gyakoribb eset az, hogy meg
növekedik az esés a középső szaka
szon, akkor újra kezd a folyó be vá
gódni. Belevág egy új V szelvényű 
völgyet a kiszélesített völgy fenekébe 
s a régi völgyfeneket fenn találjuk 
meg maradványaiban a hegyoldalon, 
mint terraszt (253. ábra). Egy ilyen 
terrasznak a képét mutatja a 125. és 
126. ábra, az egyik perspektivás rajz

ban, a másik térképben. A terraszon fennmarad a kavics és homok, mint a 
folyó hagyatéka, de ezt hamar lemossa a víz s a csupasz szikla szokott elő

253. ábra. A tágított völgy fenekén újra 
bevágódik a folyó s forraszokat hagy hátra.

252. ábra. A folyó szívesebben tartózkodik 
a kemény kőzeten.
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bukkanni, azért az ilyen terraszt, amely igazán sziklából van kifaragva, szikla- 
terrasznak nevezzük (még akkor is, ha a szikla helyett lazább, de hegyalkotó 
kőzetekből van kifaragva, pl. agyagból vagy régi homokból. A szikla t. i. 
nem a terrasz anyagának keménységét, hanem eredeti, hegyalkotó voltát 
akarja kifejezni).

A munka azonban folyik tovább. A folyó újra tágítani kezdi a völgyét s a 
terraszoknak csak gyér nyoma maradhat fenn a hegyoldalon. Aztán ismét egy 
zökkenés az alsó szakaszon, a folyó újra bevágódik s keletkezhetik a második, 
harmadik stb. terrasz. A magyarországi f oly óknak majdnem kivétel nélkül három 
terrasza van a völgyekben, mutatva, hogy három ízben volt pihenő, völgytágító

254. ábra. A Ta-kiang szurdoka Sao-hszing-fu "alatt, Khínában, a Hang-csou-öböl déli part
vidékén. (A hegyoldalon látszó épületfélék kő-sírok.) (Szerző fényképe.)

stádiumban a folyó és három ízben történhetett zökkenés az Alföldön, amelynek 
magassága szabályozza a folyók esését. Szépen látni ezeket a terraszokat a Hernád 
és Sajó völgyében. Az elsőn a vasút a jár, a második és harmadik szépen kivehető 
a hegyek oldalain.

De mi történik akkor, ha az esés először megcsökkent, tehát a folyó telerakta 
törmelékkel a völgyét, aztán megint megnövekedik az esés ? Akkor a kavicsba 
vágódik bele a folyó újr^ s marad a hegyek oldalán a kavics-terrasz.*

Mármost ugyanabban a völgyben lehet egymás felett sziklaterrasz, aztán 
kavics-terrasz, aztán talán megint szikla-terrasz. Hosszú történetet regél ez a

* Sóbányi figyelmeztetett arra, hogy az oldal völgyekből bejövő törmelékkúpokat sok
szor alámossa a folyó s akkor ezeknek épen olyan képe van, mint a terraszoknak. Csakugyan 
csalódásig hasonlítanak az igazi terraszokhoz, pl. a Vág völgyében. Az igazi kavicsterraszt azért 
mindig a kaptatókon kell keresnünk.
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sorozat a folyó életéből, amely történetnek az okai könnyen kifürkészhetők 
s érdekes világot vetnek a geológiai múltra, amely már rendesen az ember 
korában játszódott le. Ha például Magyarországon népvándorláskorabeli 
régiségeket akarunk keresni, leghelyesebb, ha a folyó legalsó, első terraszán 
kutatunk. A neolith dolgok a II. és a paleolith leletek a ILI. terrasznak lesznek 
a kincsei, mert amennyire sejteni lehet, a terraszok kora úgy körülbelül 
ennek a három időszaknak felelne meg. Ez persze csak feltevés, de minden
esetre fel kell hívnunk a figyelmet a földrajz és a történelem ilyen összefüggésére.

Ha mármost a síkság peremén fotyóvízzel történik meg az a változás, hogy 
esése megnövekszik, akkor a Lóczy-féle törvény fényesen érvényre jut. A folyó t. i. 
most be fog vágódni, de a kemény sziklába s végleg ott hagyja az Alföld laza kőze
teit. Mikor aztán már mély medre van a folyónak a sziklában, az Alföldről 
jövő patakok behordják az Alföld anyagát a folyóba, lepusztul a laza kőzet 
és kipreparálódik a párkány-hegy megmaradt külső vége s csodálkozva kér
dezzük, hogy miképen tudta levágni a folyó a sziklát a hegyről, amely kétség
telenül hozzátartozik.

Igen érdekes példáját láttam ennek Klímában, ahol a Ta-kiang folyó a Hang- 
csou öböl déli partján, ahelyett hogy a sík Alföldön futna a tengerbe, bevágódik 
a sziklás hegyek közé, amelyek magukban álló régi vulkánok s ép úgy meg volt 
köztük már a völgy, mint a visegrádi völgy, amelyet most a Duna használ, de a 
Ta-kiang ebben a völgyben jól belevágódott a sziklába s inkább itt készített 
állandó völgyet, mint künn, a laza-anyagú síkságon (254. ábra). Szép példát 
mutat erre a Duna Ausztriában, meg a Maros a sólymosi vár alatt.

* * *

A folyó középső szakaszának igen érdekes völgy-bevágódása keletkezik 
akkor, ha a folyó olyan platóra jut ki, amely csendesen emelkedőben van, vagy 
amelynek a száraz kiimája miatt a folyó nem sok oldalvizet kap.

Ekkor keletkezik a platókon a mély kanyón-völgy, amely a legnagyszerűbb 
természeti alkotások közé szokott tartozni. Az ilyen módon keletkezett völgyek
nek valóságos csodái az észak-amerikai Colorado folyó kanyon-rendszere, amelyet 
behatóbban meg kell ismernünk, hogy a hasonló képződményekről tiszta 
fogalmunk legyen.

A Colorado folyó hatalmas plató-csoport vizeit szedi össze, olyan platókét, 
amelyek a Rocky hegység még magasabb láncaival vannak körülkerítve. A platók, 
mint valóságos medencék, a legfontosabb tömegét teszik a Rockynak, mint paci- 
fikus hegyszisztémának, s folytatásukban van a Nagy Sóstó meg a Columbia- 
plató, amelyek mintegy kitöltik azt a két közt, amely az igazi Rocky és a part 
mentén húzódó láncok között nyílik. Közepes magasságuk a tenger színe felett 
2—3000 méter, sőt még ennél is több. A Colorado forrásai Wyoming állam nyugati 
részén vannak mintegy 4000 méter tengerszín feletti magasságban s legfelső 
folyamágai a Green és a Grand folyók. A kettő egyesülése után Coloradonak neve
zik a folyót s eleinte, mintegy 360 km.-nyíre délnyugatnak, aztán 270 kilométert 
nyugatnak s végül valami 500 kilométert délnek folyva, belejut a California-öbölbe.
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Az egész f oly ónak, a Green-folyót számítva a fő-ágnak, nem 
kevesebb a hossza mint 3600 km. Mellékfolyói mind a balpart
járól, tehát kelet felől szakadnak bele s ha a Mississippit levá
gott fenyőfához hasonlítottuk, ez kevés és görcsös ágú, féloldalas 
tölgyhöz hasonlít, amelynek kevés, de hatalmasan kifejlődött 
ága van.

Az egész medencében nagyon kevés a csapadék, alig tesz 
ki 250 mm-t egy évben, tehát egészen pusztai a klímája. 
A folyók nem is a platón, hanem a sokkal csapadékosabb 
hegyekben szedik össze vizeiket, részben az esőkből, részben 
az olvadó hóléből.

A platók felszíne lépcsősen csatlakozik egymáshoz, egyik 
alacsoiryabban, másik magasabban. Egyik rész egészen sík, 
másik halmosabb, de az egész plató majdnem egészen vízszin
tesen települt rétegekből van felépítve, amelyek közül a legfelső 
rétegek a régibb harmadkorban, a legmélyebbek pedig már a 
devonba tartoznak, sőt a gránit is előbukkanik. A Grand- 
Kanyón, vagyis a legfőbb része a kanyon-szisztémának karbon
korú rétegekbe vágódott be s a szurdok-völgyek oldalfalának 
ez a legfőbb kőzete. A kanyonok sorozatát már most a legtanul
ságosabban a 255. ábra metszetén láthatjuk meg, amely a 
bevágódás legfontosabb jellemvonásait magyarázza.

Az Uinta-hegységtől északra már a Green-folyó bevágódott 
a platóba, mintegy 300 méter mélyen. Ebből a plató-részből 
kikerülhetett volna úgyis, hogy az Uinta-hegységet keletről 
megkerüli, de ehelyett levágja a hegységet s keresztültör rajta 
a Lodore-kanyónnak nevezett völggyel. Ezután egyesül a White 
folyóval s olyan területre lép, ahol a plató lépcsősen össze van 
töredezve, de úgy, hogy a lépcsőfokok felső lapja visszafelé 
lejtős. A lépcsőfokok átlag kelet-nyugati irányban nyúlnak el s 
a folyó derékszög alatt metszi át őket. Ezen a területen a folyó 
mind a három lépcsőfokot kanyonnal töri át, amelyek a lépcső
fokok felső részénél sikérek, de alább mind mélyebbek lesznek, 
mintha egymásután következő terraszokat szelt volna át a folyó 
addig, amíg sebessége elég nagy ahhoz, hogy a durvább törme
léket is tovább tudja szállítani. A Green folyónak ezeket a 
kanyonjait terrasz-kanyónoknak nevezzük, mert. mintha óriási 
terraszok hátrabukó felszínébe vágódott volna bele. Az első 
lépcső párkányánál a kanyon 1000 méter mély, a másodiknál 
600—700 méter, a harmadiknál már csak 400. Ezután egyesül a 
Grand folyóval ott, ahol ismét belevágódnak a plató egyik 
emelkedettebb részébe, mert az egyesülés helye 400 méter 
mélyen van a plató felszíne alatt. Ebben a magaslatban a folyó 
a legerősebb bevágódás helyén 900 méter mélyen jár s ennek az 
egész kanyonnak a neve Cataract-kanyón. Ebből nem jő ki egé-
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szén a plató felszínére, mert a folytatásul tekinthető nem nagyon mély Glen- 
kanyónban is mindenütt 70—500 méter mélyen jár. Ennek a kanyonnak már 
mindenütt függélyes falai vannak, de csak ezután jönnek a szép, sőt leírhatatlanul 
fenséges részletek. A Glen-kanyónt elhagyva a Paria folyó torkolatánál, a Marble 
(Márvány-) kanyon impozáns falai közé lép, ahol a folyó mintegy 350 méter 
vastag márványrétegbe vágódott bele, de a kanyon alsó végén a folyó felett 
tornyosuló falak magassága már az 1200 métert is eléri (1. melléklet). A termé
szetnek ebből az impozáns templomából kilépve, a folyó egyesül a Kis-Colora- 
doval s úgy látszik, annak a kedvéért megváltoztatja az irányát és nyugatra 
folyik. Az egyesülés helye szédületes mélységben van, annyira, hogy a Marble- 
kanyónnak csak mintegy folytatása a világ legszebb ilyen alkotása, a Grand- 
kanyón, amelynek leírhatatlan zord fennségét ecsetelni alig lehet. Ennek a 
kanyonnak a mélysége már 1500 és 2000 méter között váltakozik, tehát olyan 
falakat képzeljünk el, mintha a Lomnici csúcs egészen függélyesen emelkednék fel 
Alsó-Tátrafüred felett, de mind a két oldalon.

A folyó nagy esésben, zuhatagok és sellők közt siet lefelé ebben az infernális 
szakadékban, hatalmas kanyarulatok között, amelyek a Grand-kanyón hosszát 
majdnem 400 kilométerre nyújtják, tehát ha vasút volna a fenekén, épen olyan 
nagy utat kellene tennie magában a Grand-kanyónban, mint Budapesttől Kolozs
várig. Képzelhető, hogy mennyi csodálatos változatosság, mennyi óriási motívum, 
milyen csodás tanújelei egy folyó rettentő működésének. Képzeljük csak el, hogy 
Budapesttől Zágrábig, vagy ugyanonnan Karánsebesig, vagy amint mondtuk, 
Kolozsvárig utazva folyton függélyes sziklafalak, vagy rettentő lépcsős szakadékok 
közt robogna a vonat, s nem látnánk a fejünk felett, csak mindig egy kevés eget. 
Óriási torony meredezik emitt (1. melléklet), amelynek a teteje 1500 méter szédüle
tes magasságban van a völgy felett; szűk hasadék tátong amott a sziklafalban, 
amelyből patak tör elő : napokig bolyonghatunk sötét, pinceszerű odújában, ainig 
a végére érünk, ahonnan vissza kell fordúlnunk, mert lehetetlen a sok száz méter 
sziklafalakat megmászni.

A kanyon helyenkint függélyes falak helyett óriási lépcsőkkel van körül
véve, amelyek teljes kopaszságukkal, rémiiletes sziklafalaiknak szédítő magas
ságával még csodálatosabb látvánnyá csoportosulnak, mint ahol az emberi 
szemmel szinte áttekinthetetlen, megérthetetlen, egészen függőleges falak 
tornyosulnak (1. melléklet). Nem hiszem, hogy a fantázia csodálatosabb képet 
tudna összeállítani, mint a szakadékoknak, vertikális falaknak ez a khaosza, 
«amelybe az ember beletévedni csak rettegve mer.

A kanyon nyugat felé hirtelen végződik a Grand Wash sziklafalakkal, 
ahonnan kezdve a folyó valami különös érdekes dolgot nem tüntet fel. Végig 
fut a Colorado sivatagon, bele a csúnya, pusztakeretű Kalifornia-öbölbe, 
amelynek már 180 k lométernyi folytatását eltömte, de úgy, hogy elvágott 
belőle egy darabot, amely ma 84 méter mélyen van a tenger színe alatt, mert 
a hajdani sóstó kiszáradt belőle. Csak a Colorado árvizei járnak néha bele.

A Colorado folvó valóban az egyetlen a maga nemében, hozzá hasonló 
folyó nincs több a világon, csak egyik-másik közelíti meg néhány részletében. 
A folvónak ez a nagyszerű völgye tisztán az erózió munkája. Aki először látja,
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az rögtön készen van a magyarázattal, hogy ennek valami nagy repedésnek 
kell lennie, amely tektonikus eredetű volna s amelyen a folyó csak egyszerűen 
keresztülfolyik. Ez a magyarázat azonban teljesen téves. Repedések ugyan 
vannak a földkéregben, de azok egészen másformák. A repedés mindenféle 
egyéb zavarodással jár, a repedés két oldalán a kőzetrétegek nem maradnak 
egy szintben, míg itt a szakadék két oldalán a rétegek teljesen nyugalomban 
vannak s egészen egy szintben maradtak. Sok vetődés van a Colorado-platón, 
de egyetlenegy sem párhuzamos a folyóval, amely olyan minden tekintet 
nélkül megy keresztül rajtuk, mint akár a hegyeken, amelyeket szintén meg
kerülhetett volna, de inkább feneketlen kanyonjaival átvágta.

Minden mellékfolyónak megvan a maga kanyonja, s minden mellék
folyóba még más apróbb folyók is kanyonnal torkollanak. Mindegyik kanyon 
mérete teljesen megfelel a f oly ónak, amelyik végigmegy rajta s mindegyik 
épen olyan mélyen végződik, mint az a kanyon, amelybe beleszakad. így van 
összeszabdalva az egész plató a kanyonok szövevényes hálózatával egész apró 
tornyokra és pillérekre. Minden szakadék fenekén ott látjuk működni a zajgó 
folyót : lehetetlen mást feltennünk, mint hogy ezek vájták ki a kanyonnak óriás 
árkait.

Az amerikai geológusok ma úgy magyarázzák a tüneményt, hogy a Colo
rado akkor kezdett el folyni, amikor még az egész plató egyenletesen lejtett 
lefelé a California-öböl felé. Ekkor a folyó már ott folyt ahol ma, de fenn a 
plató tetején. Lassan kezdett aztán bevágódni, a plató táblás rétegei pedig 
csendesen kimozdultak nyugalmas helyzetükből azokkal a vetődésekkel, ame
lyek a folyó irányára főleg keresztben haladnak. Mint ahogyan a szalagfűrész 
elé tolt fadarabokban a fűrész mindig egy egyenes vonalba eső fenekű mély 
rést fűrészel, akárhogyan toljuk is az egyik darabot előbbre, azonképen a folyó 
is mindig megtartotta, sőt sűlyesztette eredeti nívóját, bármiképen emelkedett 
is ki a platónak egyik vagy másik darabja.

Nem lehetetlen azonban, hogy az amerikai geológusoknak ez a gondosan 
kidolgozott véleménye még nem zárja ki azt sem, hogy amellett a folyó még 
hátráló erózióval is mélyítette kanyonját, amint azt a mellékfolyói teszik most.

A kanyon szűk, meredek falú volta könnyen érthető, ha meggondoljuk, 
hogy fenn a platón rendkívül kevés az eső s nincs, ami lemosná az oldalakat.

A Colorado kanyonjain kívül vannak más folyóknak is igazi kanyonjai, 
amely elnevezést megtarthatjuk általános terminus technikusnak olyan völ
gyek elnevezésére, amelyek felszíni erózióval, kevés mellékvízzel, függélyes 
falakkal vágódtak be valami platóba, legyenek annak a rétegei akár vízszinte
sek, akár pedig zavarodottak. Megkülönböztetjük tehát a kanyónvölgyet a 
szakadékvölgytől, amely barlangi úton keletkezett, meg a szurdoktól vagy hegy- 
szorostól (bár ez az elnevezés sokkal tágabb értelmű), amely hátráló erózióval 
lánchegységen keresztül, keresztben keletkezett.

Igazi kany ón völgy például Magyarországon a Séd völgye Veszprém 
mellett. A veszprémi vár, de különösen a Szent-Benedek-hegy épp olyan elő- 
ugró sziklafok a kanyonban, mint amilyent óriási kiadásban az egyik mellékleten 
látunk. A Benedek-hegy függélyes falai teljesen mászhatatlanok a nyugati
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oldalon a sziklafok végén pedig a folyó két fal közt halad keresztül igen fes- 
tőies részlettel.

Igen csinos kanyónvölgy az Elbe áttörése Csehország északi határán, 
az úgynevezett Elbsandstein-hegységen át. Itt a Cseh medencét a nagy német

25G. ábra. »Bástya« az Elbe kanyonjában, az ú. n. Szász-Svájcban.

alföldtől az Erchegység és a Szudeták közt nyíló rés kötötte össze, amelyen 
át a krétakori tenger elöntötte a cseli medence északi részét, körülbelül a-mai 
Elbe felső folyásvidékét. Ennek a tengernek jó vastag vízszintes rétegei rakód
tak le, amelyek kitöltötték a medencét meg a rést egészen a mai Elbsandstein-
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258. ábra. A Nílus kanyon-völgyének oldalfalai.

hegység tetejéig. Maga ez a hegység is ebből az időből származó, vízszintes 
homokkőrétegekből van felépítve. Amikor a tenger elhúzódott, megindultak 
a folyók a homokkőtáblán kifelé, 
a német alföld felé s kezdték 
bevágni a homokkőtáblába igazi 
kanyon völgyeiket. Nagyszerűvé 
azonban nem fejlődött volna a 
dolog, ha a cseh medence újra 
sűlyedni nem kezd. Ismerjük 
már azt a törésvonalat, amely 
az Erzgebirge lábánál húzódik 
végig (Karlsbad—Bilin) s amely- 
lyel elvált a medencetöltelék táb
lája a határoló hegységtől s 
szép lassan sűlyedni kezdett.
Sűlyedésével azonban teljesen 
lépést tudott tartani az Elbe 
bevágódása s ma előttünk van
a csinos kanyon, amely Boden- 257. ábra. A Rhein völgye St. Goarnál.

A Világegyetem. 26
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baclinál kezdődik s amelynek egy pár festői részlete úgy elragadta a németeket, 
hogy »Sächsische Schweiznek« nevezték el a kanyon falán mutatkozó meredek 
sziklaképződményeket. (256. ábra.)

Igen szép kanyon a Rhein áttörése a palahegységen, Bingentől Mainz 
mellett, egész Bonnig, ahol a Rhein a kölni sűlyedésbe jut bele. Ez a csinos 
kanyon szörnyen tetszik a németeknek; igaz, rendkívül bájos és kedves, de 
nagyszerűség tekintetében nem is lehet hasonlítani pl. a mi Aldunánkhoz. Vala
hányszor a hajó befordul a Bingeni egértorony mellett a szép völgybe, rögtön 
az összes utasok leveszik kalapjukat s rágyújtanak a »Wacht am Rhein«-ra s 
éneklik, ameddig bele nem fáradnak. A völgy nehány érdekesebb része tele 
van regével, pl. ki ne ismerné a Loreley-regét, amely a merész, de egyáltalában 
nem valami különös Loreley-sziklához fűződik.

Frankfurt és Basel közt a Rhein szép árkos vetődésű, széles völgyét hajdan 
tó foglalta el, amelynek vize az akkor még alacsony palahegység tetején 
folyt le. Aztán emelkedni kezdett a hegység, a Rhein pedig az emelkedéssel 
lépést tartva belevágódott a komplikált platóba, minden mellékfolyójával 
együtt, sőt annyira belemélyítette völgyét, hogy a tavat is lecsapolta s maradt 
annak a helyén egy száraz klimáju völgy, mindenfelől hegyekkel elzárva.

Európában kanyónvölgye van még a Duero, Tajo és Guadalquivir folyók- 
nak Spanyolországban, továbbá kanyon völgyeknek kell mondanunk az orosz- 
országi folyók völgyeit ott, ahol azok szültek és meredekfalúak. Különösen a 
galíciai Dnyeszter árka típusos kanyon, amelynek falán mindenféle régi rétegek 
bukkannak elő az orosz tábla alépítményéből.

Kanyónvölgye van Ázsiában az Eufrátesnek, amely mély, függőleges falak 
között folyik a Szíriái platón s csak Mezopotámiában ér ki az alföldre. Kanyón
völgye az oka. hogy a sivatag egészen a folyó partjáig terjed mind a két 
oldalon, de talán ennek lehet köszönni, hogy olyan bő vízzel jut a mezopotámiai 
alföldre, mert különben szerte folyna a pusztán s talán minden vizét elvesztené.

Ugyanez a szerencséje a Nílusnak is. Szűk, vízesésekkel tarkázott kanyon
ban folyik az Albert-Nyanzától egész Ladóig, de aztán kiér a síkságra s a Bahr 
el Gazai torkolata táján, Fasodában rengeteg vizet veszít a szerteszéledt mocsár
világban. De aztán megint kanyonba kerül a Kék-Nilus meg az Atbara felvétele 
után s ki sem jő többé kanyonjából egész a torkolatáig. Rettentő kopár szikla
falak emelkednek a legtöbb helyen a Nílus árterének mindkét partján, lenn, 
ameddig a víznek csak egy cseppje eljuthat, a trópusok növényvilágának nyers 
zöldje sötétlik. de a falak homlokára már reá van írva a sivatag rettentő jelleme 
s fenn a sziklák tetején ép olyan vigasztalan, ép olyan irtózatos a Szahara, mint 
egyebütt. A sziklafalakat a régi egyiptomiak gyakran használták temetkező 
helynek. (258. ábra.) Leginkább krétakori nubiai homokkőből vannak, amely 
vízszintesen fekvő rongyos takaró gyanánt fedi a Szahara keleti sarkát.

Óriási, 1000 méternél is mélyebb, járhatatlan kanyonjai vannak a Hoang- 
honak fenn a pusztákon, ahol az úgynevezett han-hai rétegekbe vágódott bele. 
Csakhogy ezek a kanyonok szoros összefüggésben vannak igazi szurdokvölgyek
kel. azért itt nem írjuk le őket, úgyis lesz még szó róluk a pusztai képződmények 
tárgyalásakor.
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A mandzsuországi Szun-hoa-kiangnak a lávaplatóba vágódott bele a 
kanyonja, amelynek fenekén lovaglóéit vezet. Itt jártak az első orosz térképe- 
zők s a meredek sziklafalakat látva, széj) hegyeket pingáltak a folyó partjára, 
pedig a meredek falak felett hatalmas síkság kezdődik.

De térjünk vissza a kanyonok tiszteletére befejezésül Észak-Amerikába, 
amely valóságos hazája ennek a képződménynek. A Rocky mögött emelkedő 
platókon úgyszólván minden folyónak kanyonja van, de talán a legszebbek 
közé tartozik a Yellowstone folyó pompás kanyonja, amelyet a melléklet 
mutat be elég híven.

Még csak azt jegyezzük meg, hogy a löszben képződő szakadékos falú völgyek 
tulajdonképpen igazi kanyonok, de mivel ezeknek a képződéséhez a lősz sajátságos 
szerkezete is hozzájárul, majd később szólunk róluk.

VI. FEJEZET.

A FOLYÓK SZABÁLYOZÁSA.
A folyókon az emberi beleavatkozás változtatni szokott. Ront vagy javít az 

ember beleavatkozása,. az most mellékes, de annyi bizonyos, hogy az úgynevezett 
szabályozással a folyó egész életműködésén lényeges változást idézünk elő, 
módosítjuk a víz és a törmelék levonulását, megakadályozzuk a folyót medrének 
természetes fejlesztésében s elvonunk az árvizek feltöltő működése alól sok 
emberileg értékesíthető földet. Ezzel tehát a szabályozások problémája tulaj
donképpen megvizsgálandó kérdése a geográfiának, különösen annyiban, hogy 
a szabályozások következtében miféle változásokat szenved a folyó műkö
dése s ezzel együtt földrajzi jelleme.

A folyószabályozás mindig két részből áll. Az egyik a középvízmeder sza
bályozása, a másik az árvízmeder szabályozása. A kettő egymástól lényegesen 
kiilömböző dolog, de azért tökéletesen egyforma célt szolgálnak. Az első a 
középvíznek, a másik az árvíznek igyekszik szabályos medret teremteni, amelyek
ben a víz és hordalék az embernek ártalmatlanul juthat lefolyásra. A teljes sza
bályozásnak tulajdonképpen tehát az a célja, hogy két rendes és állandó medret 
létesítsen egymás felett : az egyik alul, a közép vízé, a másik efölött az árvízé.

Minden más szabályozást elhibázottnak, sőt veszedelmesnek kell tartanunk, 
mert ha a szabályozással elrontjuk a középvízmedret, bármely mellékes cél, pl. 
hajózás, öntözés, ipartelepek stb. érdekében, akkor a folyó gyors változásokat 
idéz elő medrében, amelyek károsak lehetnek nemcsak a rontó technikai műre, 
hanem a fotyó egész környezetére nézve is. Az ármeder elrontása még veszedel
mesebb következményekkel jár, mert a folyó egész völgyét tönkreteheti.

A folyó felső szakaszán a középvízmeder szabályozásakor nem szabad 
elfelejtenünk, hogy ott a folyó természetes életműködése a bevágódás és törmelék
szerzés. De éppen ez a törmelékszerzés a veszedelmes az alsóbb szakaszokra nézve 
s azért a felső szakaszon a szabályozás főleg arra irányuljon, hogy a folyó bevágó

26*
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dúsát csökkentsük3 törmelékét kevesbítsük és vizét lehetőleg lassan engedjük lefolyni.. 
Használnak ebben a tekintetben valamit az ipari célokra készített nagy völgy
záró gátak, amelyek a folyó vagy patak vizét tóvá duzzasztják fel s ezzel állandó 
nagy nyomású vízoszlopot nyernek. (259. ábra.) A medence rendesen tele van, 
azért az árvizet nem fogja fel, a törmeléket pedig úgyis lehetőleg nem eresztik 
bele a medencébe. Azért az ilyen művek nem sokat jelentenek a szabályozásra 
nézve. Sokkal fontosabb az erdősítés, amely a víz lefolyását lassítja s a törmelék 
keletkezését akadályozza, továbbá a hegyi patakok megkötése úgy, amint azt 
már fennebb tárgyaltuk.

A folyó legalsó szakaszán a törmelék lerakódásra jut. ezt el nem kerül
hetjük, legfeljebb irányíthatjuk a törmeléket, hogy olyan helyen halmozódjék 
fel, ahol nem ártalmas. Az árvíz lefolyása a legalsó szakaszon már meglehetős, 
nyugodt szokott lenni, de egyébként ugyanaz a szabály érvényes erre is, 
mint a középső szakaszra nézve.

A folyók szabályozásának rendesen a legfőbb színtere a középső szakasz, 
amely a leghosszabb s amelynek mentén az embereknek legtöbb érdeke fűződik 
a folyóhoz s rendesen az ország legsűrűbben lakott területeihez is tartozik (Po, 
Rhein). A középső szakasz igazán a folyamszabályozásnak a legfontosabb pro

blémája s azért ezzel behatób
ban kell foglalkoznunk.

A középső szakaszon a 
középvízmedret olyanná kell 
tennünk, hogy abban a víz a 
magával hozott törmeléket 
könnyen továbbszállítsa, de 
viszont a meder alakját kimo
sásokkal se rontsa el. Ugyan
olyan vízszinesés mellett annál 
gyorsabban folyik a víz a 
mederben, minél szűkebb és 
mélyebb az. Hatalmas eszköz 
ez a kezünkben, amellyel az 
esés kellemetlen túlságainak 
rossz következményeit igen 
szépen tudjuk ellensúlyozni. 
Természetesen, minél kisebb 
a folyó esése, annál szűkebb 
és mélyebb medret kell neki 
létesítenünk. A méreteket 
lehet némi közelítéssel számí
tani is, de sokkal jobb, ha 
kikeressük a f oly ónak egy 
olyan szabályosabb darabját, 

259. ábra. A remscheidi völgyzáró-gát, nmely egy millió ahol a medervaltozasok mar 
köbméter vizet fog föl vízvezetéki és ipari célokra. hosszabb idő Óta nem mutat-
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koznak, sem lerakódás, sem kimosás nincsen s az itt talált profilt alkalmazzuk 
a folyónak arra a darabjára, ameddig a körülmények általában ugyanazok 
(esés, vízmennyiség, hor
dalék stb.).

Ezt az így kikere
sett jó mederalakot igye
kezzünk aztán végigve
zetni a folyón. xVliol a 
folyó túlszűk, ott kiszé
lesítjük, ahol pedig túl
ságos széles, ott össze
szorítjuk. Az összeszorí- 
tást végezhetjük úgyne
vezett sarkantyúk-kai, amelyek a folyó partjáról benyúlnak addig, ameddig 
a folyót össze kell szorítani (260. ábra). A sarkantyúk között rendesen feltöl
tés keletkezik, amivel a túlságos széles részt a mederből a folyó önkénye kikap
csolja. Rendes azonban az ilyen part sohasem lesz, azért jobb a párhuzamos 
müveket alkalmazni. Ezek kőhányásból vagy falazásból álló töltések, amelyek 
a kívánt helyen a folyó új partjai gyanánt fognak szerepelni. Építésük nagy 
megfontolást és gondot igényel.

A Dunán láthatunk ilyen párhuzamos műveket a főváros alatt. Ott van 
mindjárt a Lágymányost elkerítő kőgát, amely a folyót összeszorítja főleg azért, 
hogy a jég meg ne akadjon a széles, sikér mederben. A kőgát kivételesen 
a rendes árvíz színe fölé emelkedik, hogy Budapest az árvíz idején is mentve 
legyen valami jégtorlódás szomorú következményeitől. Rendesen azonban bele
engedjük az árvizet a párhuzamos mű mögé, hogy ott hordalékát lerakja s ezzel 
a gát szilárdságát növelje.

Ilyen párhuzamos műveket lehet látni a Dunán Tétény, Ercsi és Érd felé, 
amelyek mindenütt pontosan kijelölik a Duna új medrének partjait. A Tiszán 
ilyenekre nem igen van szükség, mert a medre rendkívül szabályos, mindenütt 
a kellő bőséggel rendelkezik. Egyes helyeken, mint Szeged felett, a Maros
toroknál volt vele némi vesződség, de ez csak jelentéktelen.

Ahol a folyó a partot valami kanyargás fejlesztése miatt megtámadja, 
oda építjük a paribiztosítást. Sok mindenféle módon védhetjük a partot : rőzse- 
fonással, cölöpözéssel, tégla-, aszfalt-, kő- vagy cement-burkolattal. Szeged 
alatt kísérleteznek most ezekkel a módokkal, hogy a legtartósabb és legjutá- 
nyosabb partbiztosítást kieszeljék. Van ott mindenféle próba : aszfaltba rakott- 
tégla, szurkos tégla, vasbeton, cementes tégla, aszfalt stb. Majd idővel elválik, 
hogy melyik a legjobb.

A budapesti Duna-szakasz partjait a rakodó-partok biztosítják. Üjabban 
még olyan kísérletekhez is fotyamodtak, hogy az alámosott partra egyszerűen 
nagy kőrakásokat halmoztak fel, amelyekből mindig annyi kő csúszik le a parti 
lejtőre, amemiyi éppen az alámosás mértékének megfelel. Ez a zseniális mód 
úgy látszik be fog válni. Rendes, hajóforgalomra való partot azonban ezzel 
nem kapunk.
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A legnehezebb munkálatok közé tartozik a fatty úágak elzárása. Külö
nösen a Dévény-Gönyői Duna-szakaszon volt sok ilyen mű végrehajtandó, 
de sokszor óriási küzdelembe került, mire az elzáró gátat állandósítani lehetett. 
Tulajdonképpen párhuzamos mű ez is, mert úgy építendő (s csakis úgy épít
hető), mintha a folyónak az új partját akarnék a töltéssel mindjárt megadni. 
Egyike a legnevezetesebbeknek ebből a fajtából a bagoméri gát (261. ábra),

261. ábra. A bagoméri zárógát.-

amely a Duna egyik legmakacsabb fattyúágát zárja el. Az árvizet beeresztik a 
fattyúágba, hogy azt feliszapolja s végleg hagyja el.

A mederszabályozás másik nagy munkája az átvágások létesítése ott, 
ahol a kanyarulatok túlságosan elfajúltak.

A Tisza-szabályozásnak ez volt az egyik legfontosabb feladata. Vásár
helyi Pál tervei szerint is már mintegy 120 átvágást kellett tenni, egyrészt 
azért, hogy a meder rendesebb legyen, de főleg azért, hogy a folyó esését 
megnöveljék. Mert világos, hogy ha a folyó útját megrövidítjük, akkor az esése 
fog megnövekedni. A Tiszának ugyanis éppen az a baja, hogy igen kicsiny az 
esése, emiatt sem a vizet, sem a törmeléket nem bírja kellő gyorsasággal 
levinni. A középvízmeder csak rendben van, ott megvolna az egyensúly, 
de amint majd látni fogjuk, az árvíz egészen úgy viselkedik, mintha az 
egész Tisza, körülbelül Csaptól végig, alsó szakasz volna !
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Az átvágások készítésekor vigyázni kell arra, hogy lehetőleg sokat nyer
jünk, azután úgy vezessük a mesterségesen ásott új medret, hogy azt a folyó 
el is foglalja s teljes mederré fejlessze ki. Nem szokás ugyanis az átvágást 
teljes bőségében elkészíteni, hanem csak mintegy vezércsatornát ásunk, amely
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megindítja a vízfolyást s aztán — ha helyesen terveztük — majd a folyó 
maga kibővíti azt a kellő méretekre. Némelyik átvágás bámulatosan sikerült. 
Alig hogy megnyitották, az első árvíz teljesen kimunkálta s a régi kanyarulat 
elmaradt félre, mint morotva. Más átvágások meg makacsul nem fejlődnek. 
A folyó csodálatos módon inkább a hosszú, kanyargós utat választja, semhogy 
a szépen kidolgozott egyenes mederben folytatná útját. Ilyen pl. a híres borjasi, 
vagy 96. számú átvágás Török-Becse alatt, szemben a Ferenc csatorna torko
latával, amely még ma is makacskodik.

Amikor a Tisza-szabályozás ügyét Széchenyi István a kezébe vette, 
Vásárhelyi Pált bízta meg a Tisza tanulmányozásával s a szabályozás iránti 
javaslat elkészítésével. Vásárhelyi olyan tervet adott be, amelyet ha követ
kezetesen végrehajtanak, úgy «ma a Tisza Európának legjobban szabályozott 
folyója. Sajnos azonban, nem így történt.

Vásárhelyi zseniálitását és természetismeretét jellemzi az, hogy nagy 
súlyt fektetett az átvágásokra, mert a medernek rendesnek és lehetőleg nagy 
esésűnek kell lenni, hogy az árvíz levonulását a középvízmeder rendes vonala- 
zása siettesse. Érdekes, hogy sokat tanakodtak azon, hogy alulról kezdjék-e 
az átvágásokat létesíteni, vagy felülről. Tudományos szempontból, azt hiszem, 
sem Széchenyinek, sem Vásárhelyinek egy pillanatnyi kétsége sem volt 
aziránt az általános érvényű szabály iránt, hogy a középvízmeder szabályo
zását alulról, az árvízgátak építését pedig felülről kell kezdeni. Csakhogy nagyon 
nehezen lehetett az érdekelteket a szabályozás egyesült erővel való végrehajtá
sának megnyerni s Széchényi is, Vásárhelyi is azt főzték ki, hogy először 
felül kezdik az átvágásokat, hogy az alsóbb vidékeknek a nyakába zúdítsák 
az árvizet s az állapotot az alsó szakaszon tarthatatlanná tegyék. Ilyenformán 
történt is a dolog.

A közép vízmedernek ilyen módon való rendezése, partbiztosítással, 
átvágásokkal stb. a folyó működését annyiban változtatja meg, hogy úgy a 
középvíznek, mint az árvíznek könnyebb, gyorsabb levonulást biztosít mint 
amilyen rendetlen meder esetén lehetséges. Gyorsabb és könnyebb a törmelék 
levonulása is, amivel a folyó működését még lényegesebben megváltoztattuk. 
Ha a folyó a törmelékkel éppen egyensúlyban volt eredetileg, akkor szabályozás 
után a meder egy keveset be fog vágódni, sűlyedni fog az egész vonalon a víz
szín. A szabályozás alatti szakaszon azonban baj lesz, mert a törmelék
vándorlás ott most nem lehet egyensúlyban : a szabályozott mederben gyorsan 
levonuló hordalék a szabályozatlan alsó szakaszon nem tud eltávozni s lerako
dások támadnak, amelyek a meder elfajulására, az árvíz emelkedésére és 
rendetlen járására fog vezetni. Elfajult alsó szakasszá fog a folyónak ez a 
része átalakulni.

A középvízmeder szabályozásánál sokkal jobban belevág a folyó életébe 
az árvízmeder szabályozása. Mondottuk, hogy helyes szabályozás esetén a 
folyó árvizének is olyan medret kell készíteni, mint a középvíznek, hogy az 
árvíz is egyensúlyban legyen a törmelékével. Az árvízmeder szélességének és 
mélységének (beleszámítva a középvízmeder méreteit is) éppen olyan arány
ban kell lennie, mint a középvízmeder szélességének és mélységének. Ilyen
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mederben apadó vízzel egy kevés lerakodás, áradó vízzel ugyanannyi kimosás 
támad, de mind a két meder csak nagyon kevéssé változik, rendesen perióduso
sán, ami veszélyt nem rejt magában.

Túlságos szűkre az árvízmedret nem szabad és nem lehet építeni, mert 
abban az árvíz rendkívüli sebességgel fog lerohanni s tönkreteszi a közép- 
vízmedret, de meg olyan veszedelmet is rejt magában a szörnyű magasra 
felduzzasztott, eszeveszett sebességgel rohanó árvíz, hogy ennek a mentesí
tett területet nem szabad kitennünk. De nem is könnyű ilyen állapotot 
nagyobb folyón előállítani, mert rengeteg költségbe és munkába kerülne.

A túlságos szűk árvízmedernél azonban még veszélyesebbnek tartom a 
túlságos széles árvízmedret, amely helyrehozhatatlan, napról napra, évről évre 
növekedő veszedelmet okoz s utolján olyan lehetetlen állapotot teremt, amely 
az egész folyóvölgy használhatóságát kérdésessé teszi.

Az árvízmeder partjait gátakkal létesítjük. A gátak jól letömött, gondo
san készült földhányások, amelyeknek a keresztmetszeti alakja rendkívül fontos 
dolog. A gátak ugyanis nem készülhetnek meredek lejtővel, mert a víz könnyen

263. ábra. A Tisza árvízgátjának normális szelvénye.

megtámadja a meredek lejtőt, aztán meg a meredek lejtőjű gát nem bír ellen
állni a nagy víznyomásnak. A Tiszán ma használt árvízgátak alakját a 263. 
ábrán látjuk. Az árvíz felőli lejtő lankás, hogy meg ne támadja a víz, a men
tesített oldal felőli lejtő pedig úgynevezett padkával van ellátva. Ez a padka 
sok vitára adott alkalmat, mert némelyek feleslegesnek tartották azt a sok 
földet a mentesített oldal felől s azt sürgették, hogy ezt a földet terítsük el inkább 
a gát árvíz felőli lejtőjére, hogy az még lankásabb legyen. Magam is sokáig 
ezen a véleményen voltam, amíg az ellenkezőről meg nem győződtem a hely
színén szerzett tapasztalatok alapján. Az árvíz felőli lejtőnek nem kell lanká- 
sabbnak lenni, mint amennyi éppen elegendő, hogy könnyen megvédelmezhes
sük ezt a lejtőt a hullámverés és alámosás ellen. A gát testében azonban a víz 
éppen úgy szivárog, mint a talajvíz. Próbafúrásokkal könnyű volna meg
határozni a »talaj«-víz felszínét a gát testében. Ennek a vonalnak végig benn kell 
maradnia a gáttestben, különben szivárgás áll elő a mentesített oldalon. Való
ban, ahol az árvíz felőli lejtő nagyon lankás is, de a mentesített oldal felől a lejtő 
meredek, ott rögtön szivárgás jelentkezik árvíz idején, ami pedig a gáttest leg
nagyobb veszedelme. Igaz, lehetne ezt a földtömeget, ami a padkában van fel
halmozva, egyenletesen elosztani a lejtőn s azt így lankásabbá tenni vele, de a 
padka igen alkalmas hely a gátvédelemre szükséges mindenféle anyag raktáro
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zására, közlekedésre s mintegy pihenőre a gát lejtőjén való felszállítás alkal
mával s tökéletesen ugyanazt a szolgálatot teszi, mintha egyenletesen elosztott, 
lankásabb lejtőben feküdnék.

A gátakat árvíz idején védelmezni kell. ami izgató és nehéz munka. 
A hullámverte helyekre rőzse-takarókat, vesszőfonású lemezeket terítünk; ahol 
szivárgás indult meg, ott rögtön el kell tömni a külső lejtőn támadt rést. Egy- 
egy vakondtúrás, valami bennfelejtett fagyökér stb. ilyenkor nagy veszedelem 
okozója lehet. Legnagyobb a baj persze akkor, ha az árvíz váratlanul maga
sabbra emelkedett mint a gát koronája. Sietve kell ilyenkor éjjel-nappali 
munkával nyulgátat építeni, fel a gát koronájára, amely hivatva van ideig- 
óráig a tulmagas árvizet fenntartani. Ha egyszer keresztülfolyik valahol a 
gáton, akkor rögtön bevágódik a folyás a gátba s keresztülrohan rajta a 
mentesített területre. Alig van hatalom, amely visszatartaná : a rés percről- 
percre nagyobb lesz, a szennyes ár bömbölve zuhan alá a külső oldalon s nem 
telik bele egy óra, a gátnak azon a helyen nyoma sincs s a folyó elönti az egész 
mentesített területet, amelyet az illető gátszakasz védelmezett. Az ilyen gát
szakadás a legnagyobb katasztrófák közé tartozik s ilyennek esett áldozatul 
Szeged is 1879-ben.

A mi Tiszánk gátszakadásai is óriási területeket pusztítanak el, mert igen 
széles a folyó természetes ártere, de roppant nagyok a mentesített árterek a 
Mississippi és mellékfolyói mentén. Itt egy-egy gátszakadás óriási katasztrófa. 
(264. ábra.) Még rettenetesebbek azok a gátszakadások, amelyek a szörnyű 
Hoang-ho árvizeit öntik szét a khínai nagy alföldön, milliók életét és vagyonát 
téve tönkre néhány óra alatt. A Hoang-ho szabályozásáról majd az alábbiak
ban részletesebben lesz még szó.

A gátak szilárd építésén kívül az árvíz lefolyására nézve óriási jelentőségű 
a gátaknak helyes vezetése, amint azt már többször hangsúlyoztam és hang
súlyozni kénytelen vagyok, mert még mindig vannak mérnökök, akik kevésre 
becsülik a természetvizsgálók eredményeit.

Vásárhelyi Pál valóságos természetvizsgáló geográfus volt, aki egészen 
tudományos nívón álló elvek szerint tanulmányozta a reá bízott kérdéseket 
s korát messze meghaladó bölcsességgel ismerte fel a természet törvényeit. Ha a 
Tisza hidrografiáját, a folyók mozgásának törvényeit akarjuk tanulmányozni, 
szükséges mindazt megismerni, amit Vásárhelyi Pál írt és jegyzett fel 
a Dunáról meg a Tiszáról, óriási lángelméje messze megelőzte korát s igazi 
nagyságát csak a geográfus érti meg, aki Vásárhelyinek a 40-es évekből való 
irataiban találja fel azt, amit a külföldön csak a legutóbbi évtizedekben 
fedeztek fel. mint nagyszerű tudományos eredményeket. Vásárhelyi hosszú, 
szorgalmas tanulmányozás alapján, a legmodernebb geográfiái fogalmaknak meg
felelően mondta meg véleményét a Tiszáról s adta meg a szabályozás tervezetét. 
Legfontosabb ajánlata volt a szűk gátolás, az az elv, amelyet itt is, mint a 
természet törvényeinek kérlelhetetlen konzekvenciáit vezettünk le, tudniillik 
hogy az árvízmeder éppen olyan szabású legyen, mint a középvíz-meder. Meg
mondotta, hogy az árvizek szine emelkedni fog eleinte, de az állapotok mind 
jobbak lesznek s a folyó csakhamar teljesen megfelel az ember kívánságainak.



IV. rész. A víz körútja. 411

Sajnos, Vásárhelyit nem értették kortársai és nem bíztak a magyar 
mérnök zseniálitásában, hanem meghívták a legszerencsétlenebb szabályozás 
nagy mesterét, a Po elrontóinak egyikét: Paleocapát. Paleocapa kimondotta, 
hogy az árvízgátaknak az egyedüli célja a mentesítés, vagyis hogy az eddig 
árvíz járta területeknek könnyen védelmezhető részét az árvizektől megóvjuk. 
Átvágásra, középvízmeder-rendezésre alig van szükség. Elég, ha a folyót gátak 
közé fogjuk, akárhogyan is, megmentjük az óriási ártereket a minden évi 
elöntéstől. Sőt még azt is ajánlotta, hogy a gátak közötti ártért is védelmezzük 
meg a kisebb árvizek ellen, közvetlenül a partra épített, úgynevezett nyári 
gátakkal. Létesítsünk tehát, a Po mintájára, úgynevezett golénákat, amelyeket

264. ábra. Az Arkanzas folyó 1903. évi árvize alkalmával támadt gátszakadáson át beömlő
víztömeg.

csak a legnagyobb árvizek öntenek el, míg a kisebb árvizek szárazon hagyják 
s lehetséges bennük a termelés.

Különösen Vásárhelyi buzgalmának köszönhető, hogy 1846-ra össze lehe
tett hívni a tiszai érdekeltségek kiküldötteit nagytanácsra, amelyen a sza
bályozás kérdésében dönteni voltak hivatva. S az idegen Paleocapa tekintélye 
győzött. 1846 április 8-án, a gróf Károlyi-palotában tartott értekezleten, amikor 
a tanács Paleocapa tervét fogadta el Vásárhelyi tervei helyett, a nemes 
hazafit álláspontjának és az egész Tiszavölgy javának védelmezése közben 
szívszélhiidés érte, abban a fájdalmas felindulásban, amelyet látnoki lelke 
érezhetett akkor, amikor az ő mély tapasztalatai alapján tisztán átlátott és 
egyedül helyesnek felismert tervei helyett egy idegen, a mi Tiszánkat nem
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ismerő mérnök utasításait tették irányadóvá, s ezzel mérhetetlen veszedelmet 
zúdítottak a Tisza vidékére.

És csakugyan. A Tiszát Paleocapa tanácsa szerint elkezdték rendetlenül 
vezetett, széles gátak közé fogni. A kanyarulatokat, bár lemetszették őket, 
mégis kikerülték az árvízgátakkal. A nyári gátak építését, az ország szeren
cséjére, legnagyobbrészt elhagyták, de a gátak vezetése minden természet- 
törvénnyel, minden hidrológiai észszerűséggel homlokegyenest ellenkezően, 
össze-vissza ment. A megkerült kanyarulatok helyén maradt óriási árterekre 
ráfogták, hogy azok raktárak, amelyekre okvetetlenül szükség van az árvíz 
levonulásának egyenletessé tétele végett. Állítólag ezek a raktárak arra szol
gáltak volna, hogy az árvíz magasságát csökkentsék.

A vége az lett, hogy a Tisza veszedelmesen kezdte feltölteni a gátak 
közötti árteret. Az újabb időben Tisza-Roff táján már több mint két méter 
a feltöltődés, Ugh vidékén szintén majdnem egy métert tesz ki.

Rémiiletes veszedelem rejlik ebben ! Csendesen, homokszemről homok
szemre tornyoséit a vész a Tiszavölgy felett s nem messze volt az idő, amikor 
a Tiszán ugyanazok az állapotok következtek volna be, mint a Pón, amelyet

265. ábra. A Hoang-ho folyó átmetszete Kai-föng-fu előtt.

majd még ecsetelek. Szerencsére azonban, a mai áramlat felismerte Vásárhelyi 
zseniálitását, belátta Paleocapa terveinek hibás voltát s ma már fokoza
tosan áttérnek a szűk gátolásra. A Csongrád melletti holt kanyarulatot például 
új töltéssel kirekesztették az ártérről. A kanyarulatban a földek értéke eladdig 
holdankint 1G0 korona volt, a mentesítés után holdankint 600 koronára emel
kedett a terület értéke. A veszedelmes lerakodás megszűnt s a folyó árvizei 
ezen a szakaszon rendesen lefolynak.

A széles gátolásnak és golénáknak szomorú következményeit azonban 
a Po folyó érzi legfőképpen Európában. A folyó a golénákat és általában a gátak 
közötti tért feltöltötte hihetetlen magasságra. Emelkedett a folyó középvíz- 
medre is és ma a középvíz magasabban van, mint a ferrarai házak teteje s a 
város szennyvizeit óriási gőzgépekkel emelik fel a Póba. Az állapot évről évre 
rosszabbodik. Néhány mellékfolyót már kénytelenek voltak az olasz mérnökök 
kivenni eredeti ágyából s az egész óriási töltésrendszer mellé áthelyezni, hogy 
a magasan függő folyó Damokles-kardjától megmeneküljenek.

Még rettenetesebbek az állapotok Khína némelyik folyóján, amely sok 
törmeléket hord és szélesen begátolták. Már Lúczy is felemlít ilyen esetet a 
Han-kiangról, ahol a töltések közötti tér magasan fel van töltve. Még borzasz
tóbb azonban a Hoang-ho, amelynek gátjai között Kai-föng-fu előtt tizen
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egy (11 !) méter magasra töltötte fel a folyó az árteret. A töltések itt huszonkét 
kilométer távolságra vannak egymástól, rendetlenül vezetve, nem csoda tehát, 
ha az óriási iszapmennyiséggel megrakodott folyó ilyen szörnyű magasra fel
tolté az árteret.

Közelről tekintve, rettentő képet nyújt az óriási gát. Széles padkája van, 
amelyen szántóföldek nyúlnak el, de a gát testét nem borítja semmiféle növényi 
védőtakaró. Vakító fehér, nagyon homokos agyagból van, lejtőjén a víz hatal
mas kimosásokat hozott létre, hisz a gát magassága 13 7 méter! Az ártér színe 
azonban csak 2-5 méterrel van a gátkorona alatt. A gáton belül a kolosszális

266. ábra. A Jang-ce-kiang egyik mellékfolyójának árvíz-gátja árvíz 
idején. (Szerző fényképe.)

feltöltést intenzíven művelik, mert ez sokkal kevesebbet szenved az árvizektől, 
mint a mentesített terület a belvizektől. A víz rendkívül sebesen folyik a meder
ben, vize csupa iszap, amelyet alsó szakaszán most deltaépítésre fordít.

A déli parton valóságos homoksivatag a folyó ártere, termetes buckákkal 
takarta el a szél a déli gátakat, alig lehet észrevenni azokat. Előállott itt az a 
paradoxonnak látszó állapot, hogy az ártér magasabb mint a gátak. Lehetetlen 
leírni azt a szörnyű elfajulást, ami itt van !

A folyó középvizének szintje 3'7 méter magasan van a mentesített terület 
felett. Csodálkozhatunk-e ilyen körülmények között, hogy a folyó minduntalan 
elhagyja eredeti ágyát s új útat keres a tenger felé.

Sokkal jobban sikerült a Jang-ce-kiang szabályozása. Itt a szerencsés 
körülmények is hozzájárultak a szabályozás sikerültéhez. A folyó valóságos
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völgyben folyik, nem úgy mint a Hoang-ho, amely óriási törmelékkúpján 
szalad le, gyorsan változó irányban.

A második szerencsés körülmény a Jang-ce-kiang völgyében általános 
rizsmívelés, amely nem kívánja a területeknek teljes vízmentesítését.

A Jang-ce árterén mindenütt hajózó-csatornák hálózzák be a térszínt 
s a hajócsatornák olyan sűrűn vannak, mint nálunk a kocsiutak, beleszámítva 
a dülőutakat is. Ezek a hajócsatornák mind be vannak gátolva s ezzel a men
tesített terület olyan apró részekre oszlik, hogy egy-egy gátszakadás nem is 
okoz nagy veszteséget, hisz alig önt el egy-kétszáz hold földet, de talán még 
annyit sem. A falvak mind a gátak kiszélesített tetejére épültek (266. ábra), 
azért ezeket nem fenyegeti veszedelem. A gátakat a khínaiak egészen könnyel
műen kezelik, minden lelkiismeretfurdalás nélkül megfúrják, ha vízre van 
szükségük, de az is igaz, hogy hihetetlen gyorsan tudnak segíteni, ha valahol 
baj támadt. A hullámverés ellen nem vesszőfonással, hanem finoman font gyé
kénytakarókkal védik a gátakat, amelyeket pár perc alatt végig teregetnek 
a veszélyezett helyen. Olyan gyakorlottaknak, olyan ügyeseknek és biztosak
nak látszanak minden árvízi munkájukban, mint ha erre születtek volna.

A hajózó-csatornák feliszapolódása a folyó vízjárásában nem okoz vál
tozást. de meg jórészt megakadályozzák azzal, hogy a rizsföldek trágyázására 
azt az iszapot használják fel, amelyet a csatorna fenekéről szednek össze. Ezzel 
pedig hathatósan megakadályozzák a csatorna feltöltődését. A csatornák helyett 
a rizsföldek szintje emelkedik évről évre s így a szabályozás lehető legtökéle
tesebb lett. Az árterek feltöltődésének természetes folyamata nincs megaka
dályozva, hanem a feltöltődés olyan helyeken történik (mesterségesen), ahol 
arra valóban szükség van, s úgy történik, hogy azért az árvíz nem pusztítja 
el az ember alkotásait az ártéren. Természetes, hogy egy ilyen óriási művet 
egy generáció nem tud végrehajtani, ahhoz évszázadok, sót évezredek kellenek.

Ahol a folyó szabályozása öntözés céljából történt, ott a folyó völgye 
különös módon alakúi át. A Nílus öntözésre volt berendezve, úgyszólván végig 
Asszuántól a tengerig. Csatornák ágaztak ki belőle, amelyek szétvitték a vizet 
az ártér magasabb peremére, ahonnan aztán a lankás lejtőre öntözni lehetett. 
Ahová már csatornákkal nem jutottak el, ott kutakból merítették a vizet, 
amely kutakat természetesen a Nílus vize töltött meg.

A kiöntözött vízzel, a szétterült árvízzel mindig jókora réteg termékeny 
iszap is borult rá a földekre, amely évről évre növelte a magasságukat. Az öntö
zés elhanyagolásának, igaz, részben a gondatlan török uralom volt az egyik 
oka, de a másik ok, talán a fontosabbik, éppen a művelhető földek felsankoló- 
dása vagy feltöltődése volt, ami miatt lassankint a földeknek nem jutott az 
árvízből, az öntözőcsatornákból csak fáradságosan lehetett a vizet kiemelni 
s csak azzal lehet ismét a régi állapotot felújítani, hogy az angolok felépítik 
az asszuáni nagy duzzasztó-művet, amely elég magasra emeli a Nílus nívóját, 
hogy ismét öntözni lehessen az évszázadok óta elhagyott területeket.
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VII. FEJEZET.

A FOLYÓ LERAKODÁSAI ÉS TORKOLATAI.
A víz kőrútjának befejezéséhez érünk. Rombolt, épített útközben a csep

pek rengeteg tömege s hurcolja magával a hegyeket porrá és törmelékké zúzva. 
Ez a hurcolkodás szakadatlanul tart, minden csepp megteszi a maga köteles
ségét, mindegyik viszi magával a saját kis zsákmányát részben oldva, részben 
lebegve, vagy tán görgetve egy-egv homokszemet ; nagyobb akadályoknak 
pedig egyesült erővel többen feszülnek neki, hogy hangyamunkájukat végezzék. 
Ügy sietnek, úgy nyüzsögnek fenn a hegyek közt, mintha a lét kiszabott órája 
kergetné őket, mintha ki volna szabva, hogy mennyi idő alatt kell lehordaniok 
azt a havasfejű szörnyet, amelyet az óceánok birodalmából kiemelve épí
tettek a tektonikus erők.

De amikor a hegyeket elhagyták a kis pusztító manók, mintha elfáradtak 
volna. Zsákmányukat el-elhagyogatják, először a nagy darabokat, aztán mindig 
apróbbakat s a tengernek már csak minden csepp a saját kicsi kis zsákmányát 
szállítja be, de mikor annyian vannak ! Aztán egyik sem jön üres kézzel, sőt 
a folyó fenekén egész nehéz homokot cipelnek felváltva a könnyen fáradó 
kis cseppek.

Az útközben elhagyott törmelék sokféle módon rakódik le a hegyek olda
lára, a hegyek lábához és a síkságra.

A hegyek oldalán leinduló kis vízerecskék, a hegy lábához érve, leejtik 
durva törmeléküket s törmelékkúpot építenek belőle. Ez az építmény mindig 
ott készül, ahol a pataknak vagy f oly ónak az esése hirtelen megcsökkenik. 
Minden esésnagyságnak megvan a maximális szemnagyságú törmeléke, amelyet 
még el bír szállítani. Szakadékos vízmosásokon mázsás kövek is lehemperegnek, 
de már a hegyi patak nem igen bírja a hordónyi köveket elgörgetni, a meg
szelídült patak csak ökölnyi, a sebes folyó legfeljebb tojás nagyságú, a rendes 
folyó mogyorónyi vagy diónyi kavicsot tud csak elszállítani, míg a lassú folyók 
csak homokot visznek, mint legdurvább törmeléket.

Ha már most a patak olyan esésű, hogy görgetegeket is el tud szállítani 
s esése egyszerre akkorára csökkenik, hogy csak az apró kavicsot viheti tovább, 
akkor az esés megcsökkenésének helyén lerakja a köveket egy lapos kúpalakú 
halmazban, amelyet törmelékkúpnak nevezünk. A 267. ábra mutat egy ilyen 
kis tanulságos törmelékkúpot. A szentlőrinci kavicsbányák leásásának a lábánál 
képződött s bár semmi maradandósága, semmi jelentősége nincs, lefotografál- 
tam, hogy olvasóimnak jó képet szolgáltathassak egy kis törmelékkúp-modellről. 
Milyen csodálatosan szabályos is ez ! A leásás függélyes falába belevágódott 
kis vízmosás hordta ki a kavicsot a még meg nem bolygatott rétegekből s ezt 
rakta össze ilyen szabályos kis kúpba. A kúp lejtője a lehető legmerede
kebb, ami szabad kavicsszemekből előállhat, azért lejtője minden oldalon 
egyforma.
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De nem is mindig kell víz hozzá, hogy törmelékkúp keletkezzék. Elég, 
ha a meredek hegyoldalon pusztúl, maliik a kőzet s a lepergett darabok legör
dülnek a hegy lábához. Ha a legurult darabok mind egy árokszerű mélyedés
ben mozognak, akkor törmelékkúppá halmozódnak, de ha a lejtőn mindenfelől 
gurulnak, csúsznak alá a kövek, akkor törmeléklejtő keletkezik (268. ábra). Cso
dálatosan egyforma hajlású, szabályos lejtők ezek, megint a lehető legmere
dekebbek, amelyekben még az- ilyen kő megállhat. Meredekebbek ezek mint 
a kis szentlőrinci kúp, mert az gömbölyű kavicsból, ezek pedig szögletes kődara
bokból vannak, amelyeket meredekebb lejtővel lehet felhalmozni.

A nagyobb patakok törmelékkúpja sokkal, de sokkal lankásabb szokott 
lenni, mert azon bő víz folyik le s maga a víz teregeti így el a nagyon vegyes 
anyagot.

A törmelékkúpok legigazibb hazája a sivatag meg a puszta, ahol óriási 
mérveket öltenek, mert a törmelékkúpba halmozott anyagot a pusztákon már 
nem igen bántja más erő. Az esős vidéken maga a patak is lassan-lassan elkop
tatja a szemeket és tovább hordja, sőt ha felső folyásán az esés idővel megcsök
kenik, akkor nem építi tovább a, törmelékkúpot, hanem a már meglevőbe is 
belevágódik s azt elpusztítja. Rendesen nem is nyúlhatnak messze előre a tör
melékkúpok ilyen helyeken, mert hamar elérik a főfolyót s az aztán alámossa, 
továbbszállítja a mállótt, szertepusztuló anyagot.

A sivatagokon azonban a hegyek lábát mindig óriási ilyen kavics- és tör
melékkúpok veszik körül, amelyek messze szétterülnek a síkságon, vagy pedig,

—<»7. ábra. Kis törmelékkúp a szent-lőrinci kavicsbányában. (Szerző fényképe.)
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körülvéve valami tóme
dencét, azt lassan kitöl
tik s a tó színét feleme
lik egy emelettel maga
sabbra.

Magyarország me
dencéjét a mai kort me
gelőző pusztai korban 
szintén óriási törmelék- 
kúpok vették körül, ame
lyek a hegyek lábától 
messze benyúltak a sík
ságra. Az eddig ismert 
ilyen törmelékkúpok kö
zül felemlítjük a Rába- 
völgye előtt szétterült 
óriási kúpot, amely be
fedi Szombathely, Sárvár vidékét s betakarja a Kemenesalja halomsorát is. 
A második a sz.-lőrinci óriási kavicskúp, amely Aszód felől jött le az Alföldre 
s elnyúlik egészen Vecsésig. — Alig ismeretes a mezőkövesdi törmelékkúp. 
Erről a Csörsz árka, mint öntözőcsatorna hozta le a vizet a Tárná völgyé
be. Az egész Nyirség sem más mint hatalmas pusztai törmelékkúp, amelyen 
buckákba kergette a homokot a szél. A legjobban ismertek egyike a Maros 
torka előtt van, ahol az kijő a hegyek közül. Ez a kúp elterjed Temesvárig, • 
északnyugat felé pedig messze be, a Körösök felé.

Maga a delibláti puszta is nagy törmelékkúp, amelyet az a bizonyos Ber- 
zászka felől jövő patak épített fel, amely a mai Alduna derekán levő vízválasztó
ról jött be a magyar Alföldre.

Mennyi tanulmányozni való is van még Magyarországon !
A legóriásibb törmelékkúpokat akhínai Alföldön találjuk meg, ahol minden 

folyó, amikor a nyugati hegyekből kilép, óriási, homokos vagy kavicsos törmelék
kúpot épít, amelyekkel vármegyékre terjedő területeket borít el.

Kavicsos törmelékkúpja van a Pei-honak, amelyen Peking épült fel. A tör
melékkúpon barkhánokat hajt a homokból a szél, valódi sivatagi képe van ennek 
a területnek, amelyen a Pei-ho és a Hun-lio árvize rendetlenül változó medrekben 
szalad le a delta vidékre.

Még óriásibb s a Föld legnagyobb törmelékkúpja a Hoang-ho építette ren
geteg kúp, amely az egész Duna-Tisza közének a területével egyenlő nagyságú.

A folyó Huai-king-funál lép ki a hegyek közül az Alföldre s itt van törmelék
kúpjának a csúcsa (269. ábra). Innen legyezőszerűleg nyúlik ki körülbelül 250 kilo
méternyi hosszúságban s ahol legszélesebb, ott bizonyosan megvan 180—200 kilo
méter. Gyöngéden lejt le a Nagy-csatorna mélyedése felé, de mégis oly nagy a 
lejtője, hogy emiatt a Hoang-ho veszett sebességgel rohan le rajta. Amíg nem 
ismertem ezt a folyót, azt hittem, hogy azért nevezik »Khína bánatának«, azért 
olyan sok a baj vele, mert éppen olyan lomha folyású alföldi folyó, mint a Tisza.

27A Világegyetem.
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Mekkora csalódás ! Ez rakoncátlan hegyi patak, amely felső folyásában meg
szedi magát a lösz anyagával s aztán az alföldön lerakja törmelékkúpban s ezen 
az irtózatos építményen tétován keresi a legmeredekebb lejtőt, hogy azon siessen 
a deltájára. Rengeteg hordaléka még ma is folyton építi a kúpot, amit bizonyít 
a gátak között képződött s az előbbi fejezetben ecsetelt lerakodás meg azok a 
tünemények, amelyek a gátszakadások után bekövetkező árvizek alkalmával 
észlelhetők. Az ilyen árvizek a folyó nagy vízmennjdsége miatt óriási katasztrófák, 
de még jobban növeli a bajt a folyó óriási mennyiségű hordaléka. Látni 
házakat, amelyek a teljes síkságon majdnem a párkányig fel vannak töltve, 
mintha belesűlyedtek volna a síkságba. Elias Ney az egyik házon azt látta, 
hogy annak az ajtaján a szemöldökfát mind feljebb és feljebb kellett emelni, 
hogy lépést tartsanak a talaj folytonos emelkedésével. Ezeknek a házaknak a 
lakói szerencsésen kiállották az első év árvizét s az árvíz elvonulása után 
csodálkozva látták, hogy a külső térszín, de még a szoba feneke is tetemesen 
emelkedett. Ekkor tették fel először a szemöldökfát. Aztán jött a második 
árvíz, a talaj még jobban emelkedett, a szemöldökfát újra emelni kelleti, 
különben a lakók nem fértek volna be. A harmadik árvíz után lakhatatlan 
lett a viskó s gazdája elhagyta. Egész váró-ok romjait lehet látni, teljesen 
betemetve a folyó hordalékával: a házaknak csak a teteje látszik ki.

Kai-föng-futól délre régi kis kápolnát találtam, amelyet az ajtó közepéig 
eltemetett a homokos hordalék. (270. ábra.) Nagyrészt kiásták, hogy bele lehessen 
jutni. Ezt is teljes síkság veszi körül. — Kai-föng-fu városa gödörben fekszik, 
a mandarin panaszkodott, hogy minden kis zápor elönti a várost. Persze! A várost

269. ábra. A Hoang-lio törmelékkúpjának vázlatos térképe.
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270. ábra. Félig eltemetett kápolna Kai-föng-fu közelében. (Szerző rajza.)

nagy távolságban körülvevő körgát mitsem ér, hanem a város hatalmas falai 
tartják vissza az árvizet, amint a mandarin elmondta s a régi*falak tetejébe kellett 
építeni az újat, mert a réginek már a teteje sem látszott ki a külső térszín fölé. 
Ilyen gödörben fekszik Vei-csuann-kszién is, körülbelül mintegy 2 méterrel a 
külső térszín alatt.

Ezen a gyorsan épülő törmelékkúpon majd északra, majd délre folyt a folyó 
s alig lehet nehány szóval elmondani helyváltoztatásainak történetét. A legrégibb 
feljegyzések szerint a khínai történetírás kezdetén a folyó északnak folyt s valahol 
Tien-cin táján ömölhetett a tengerbe, amelynek partja akkor még valami 
70 kilométer távolságra volt a mai partoktól. Azután átcsapott dél felé, majd 
nemsokára egészen délre a Huai-lio felé. Még aztán ide, majd oda ugrott, néha 
több ágban szakadt a tengerbe, s 1324-ben vette fel azt a délkeleti medrét, amelyen 
egészen 1853-ig folyt. Ennek az utolsó helyváltozásnak rövid története ez : Az 
1851. évi nyári árvíz alkalmával átszakadt a folyam északi gátja Lan-jang-hszién 
és Lung-mönn-kou között. A folyó árvizének egy része északon szétterült az alföl
dön, hírmondót sem hagyva az eseményről. Az 1852-iki árvíz a szakadást még 
jobban kitágította s ekkor már a folyam eddigi ágán nagyon megcsappant a víz- 
mennyiség. Az 1853-iki árvíz végre olyan nagy mértékben szétdúlta az északi 
gátakat s ekkor már olyan mély medret vájt magának a folyó északkelet felé, hogy 
a délkeleti ág teljesen szárazon maradt s minden vizet a korábbi Ta-csing-ho vitt 
a tengerbe.

A folyam régi medre mentén, különösen Hszü-csou-fu alatt mindenütt 
látni a hajdani jólétet. Amíg a folyam erre járt, dúsan öntözték belőle a ter
mékeny, lapályos vidéket, de amióta a folyam elhagyta ezt a medret, az öntöző 
csatornák, a víztartó medencék szárazon maradtak, a homokos lapály félig- 
meddig sivataggá vált s a lakosság legnagyobb része elköltözött. Az éhen

27*
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maradt, elégedetlen parasztság fellázadt s kitört a véres nien-fei lázadás, 
amelynek keletkezése és lefolyása nagyon hasonlít valami belső-ázsiai nép- 
vándorlás keletkezéséhez . . .

Mennyi ilyen katasztrófa, mennyi emberélet és vagyon pusztult már el a 
Sárga-folyó mocskos hullámaiban. De olyan is a folyó, mint a felfegyverzett gyer
mek. Fejletlen völgyrendszere hegyi patakká teszi, vízmennyisége azonban olyan 
fegyvert ad a kezébe, mint a leghatalmasabb folyamoknak. . .

* * *

A folyó lerakodásainak második fontos formája a delta, amit a tenger (vagy 
tó) partján épít fel a legfinomabb törmelékből.

A folyó torkolata a legérdekesebb földrajzi alakulások közé tartozik. Amikor 
a folyó vize a tengerhez ér, ott sok mindenféle hatás működhetik közre, hogy a 
torkolat majd széles, tölcsérszerű legyen, majd meg hogy szerteágazva, saját hor
dalékával kiizködve jusson végre vissza anyja ölébe. Torkolatának minősége 
leginkább attól függ, hogy milyen a tenger munkája az illető parton. Ahol a tenger 
heves hullámzásban, áramlásban van, különösen pedig ahol a tengerjárás erős, ott 
az a folyam hordalékát gyorsan átveszi és elszéleszti a tenger fenekén, anélkül 
hogy a parton valami különösebb lerakodásokat láthatnánk. Valójában ez a rendes 
eset s ha a folyónak van annyi törmeléke, hogy mégis némi lerakodások keletkez
zenek közvetlen a tenger partján, akkor is az elterül a folyótorkolattól jobbra és 
balra a partokon s a folyó torkolata nyílt marad.

A nyílt óceánokba torkoló folyók csakugjum majdnem mindig delta nélkül, 
egyszerűen, esetleg úgynevezett tölcsértorkolattal ömlőnek a tengerbe. Nézzük csak 
végig a nyílt Atlanti óceánba torkoló folyókat sorba. Ne kívánja az olvasó, hogy 
lerajzoljuk mind ezt a sok torkolatot, majd csak a nevezetesebbeket írjuk le.

Ott van mindenekelőtt Nagy-Britannia minden folyója. Egyetlenegynek 
sincs deltája, mind njűlt, vagy tölcsértorkolatos. Franciaországban a Seine, a 
Loire és a Garonne a nagyobb folyók, amelyek ide nyílnak. Mindegyiknek nyílt 
torkolata van, sőt a Garonne a Dordogne-nyal egyesülten a Gironde nevezetű töl
csértorkolattal vagy esztuárium-mai ömlik a tengerbe. Nincs deltája a Duero, 
Tajo, Guadiana és Guadalquivir folyóknak sem a Pireneusi félszigeten. Nyílt tor
kolata van Afrikában a Szenegálnak, Kongónak és az Oranjenak. Egyedül a 
Nigernek van deltája ottbenn a Guineái öböl sarkában, ez az öbölzug azonban 
nem mondható nyílt tengernek, különösen azért, mert egy sor sziget is csatla
kozik itt a partokhoz.

Az amerikai oldalon hatalmas, elsűlyedt torkolata van a St-Lawrence 
folyónak, amelynek különben hordaléka sem sok van, mert a nagy tavak tiszta 
vizét csapolja le. A nyilt óceánba ömlik az Amazonas is, amelynek félig tölcsér, 
félig delta-torkolata külön tanulmányunk tárgya lesz. Tőle délre a S.-Francisco 
egyenesen, a La Plata pedig a Föld legnagyobb tölcsérjével torkollik.

A Csendes óceánba Amerika felől egyetlenegy delta sem nyúlik bele, mert 
a Colorado deltája az elzárt kaliforniai öbölben van. Ennek az óceánnak az ázsiai 
partjai nem nyíltak, mindenütt szigetsorokat találunk, amelyek a partot szegé



IV. rész. A víz körútja. 421

lyezik, azért itt nem lehet nyílt óceánról beszélnünk. A nyílt Indiai óceánba egyet
len nagyobb folyó sem torkollik.

De tekintsük meg a beltengereket. A Földközi tengerbe minden folyó deltá
val torkollik, bogy csak a legnagyobbakat embtsem : a Nílus, a Po, a Rhone, az 
Ebro, a Medzserda stb., a Fekete tengerbe a Duna, a Kaspi tóba a Volga, az Ural 
meg a Kur, az Arai tóba az Amu-darja és a Szir-darja, a Mexikói öbölbe a Missis
sippi, a Magdalena, a Rio Grande del Norte. Az Északi Jeges tengert szintén bel
tengernek lehet számítani, különösen a tenger járás hiánya miatt, azért itt deltával 
torkollik Amerikából a Mackenzie, Ázsiából a Lena és talán a Jenisszei.

Kelet-Ázsia melléktengeres partjai mentén az Amurnak nincs deltája, de 
annál hatalmasabb a Pei-lio, Hoang-ho, Huai-ho és Jang-ce-kiang egy sorban 
húzódó deltacsoportja, amelyhez nagyságra nézve csak a Ganges-Bramaputra 
deltáját lehet hasonlítani. Óriási nagy a Mekhong és az Iravádi deltája. Dél- 
Ázsia partjainak nagy öbleiben a Ganges-Bramaputra, az Indus meg a Tigris- 
Eufrátes építettek nagy deltákat.

Egyszóval tehát kétségtelen, hogy a delták képződéséhez nyugodt vizű, 
védettebb tengerrész szükséges és főleg beltengereknek a sajátsága. Viszont az is 
kétségtelen, hogy ott nyílt torkolatok és tölcsértorkolatok, egy-két gyanús eset 
kivételével.' sohasem fordulnak elő. Gyanúsnak mondjuk t. i. az olyan eseteket, 
amikor nem tudjuk megmondani, hogy az illető torkolat nem valami más képződ
mény-e ? így pl. az Ob és a Jenisszei torkolatára nézve nagyon valószínű, hogy 
azok fjordszerű képződmények, tehát nem a mostani folyó és a tenger egyesült 
munkájának az eredménye. A folyók igazi deltáit ott kell keresnünk a fjordos 
öblök belső végén, ahol csakugyan mind a két folyónak van deltája, már pedig 
esztuáriumokban ilyesmi nem szokott előfordulni.

Majdnem teljesen kifogástalan törvénynek lehet tehát azt kimondani, 
hogy a deltaképződményekhez okvetetlenül védett, félig vagy egészen zárt 
tenger kell, míg az egyenes és tölcsértorkolatok csakis a nyílt tengerek partján 
képződhetnek, de már ez nem olyan teljesen szigorú szabály mint az előbbi, 
mert elvétve találunk védett tengerekben is tölcsérszerű torkolatokat, mint 
pl. mindjárt a Thames, aWeser, az Elbe vagy Khínában a Cien-tang-kiang, amely 
a Hang-csou öböl tölcsérjébe nyílik.

Úgy látszik tehát, hogy a tölcsérek képződéséhez még más valami is kell, 
ami annál inkább követelhető, mert az is különös, hogy a nyílt tengerbe folyó 
torkolatok némelyike egyenes, másik tölcséres és a tölcsér sokszor egyáltalában 
nincs arányban a beleömlő folyó nagyságával.

Némi felvilágosítással szolgál a 271. ábra térképe, amely a St-Lawrence 
folyó torkolatát mutatja, a tenger mélységeivel együtt. A tenger alatt itt nehány 
száz méter mélységű völgy nyúlik el a folyótorkolat folytatásában, kétségtelen 
bizonyság gyanánt, hogy itt elsűlyedt völgy van előttünk, amelyet eleinte 
partjaival együtt, beljebb azonban már csak magát a völgyet elöntötte a tenger. 
Hasonlóan régi öblöknek kell tartanunk a La-Plata torkolatot, a Kamerun és 
Gabun, a Chesapeake és Delaware öblöket, bár mindegyikbe delta nélkül torkollik 
bele egy-egy folyó. Valószínű, hogy ilyen völgy a Gironde-torkolat is, helyesebben 
mondva öböl, amelyet a folyó felhasznált torkolatnak, s mivel a tölcsérbe nagyon
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belejár a tenger járás, úgy az öblöt, mint a folyó torkolatát esztuáriummá 
munkálta ki.

A legérdekesebb torkolatok közé tartozik az Amazonas óriási torka. 
Hogy mekkora ez az iszonyú folyam s ez a rengeteg torkolat, ide rajzolom (272. 
ábra) Közép-Európa térképére az Amazonas alsó részét, úgy, mintha az a 
Fekete-tengerbe ömlene. így látjuk csak meg, hogy milyen kolosszális méretei 
vannak ennek a folyónak s milyen más szemmel kell az ilyen képződményeket 
megítélni, mint pl. a Duna vagy épen a Rhone parányi deltáját. A delta ma. 
úgy látszik, két hatalmas tölcsérré alakul át, amelyeket a Maraj ó-sziget választ 
el egymástól. Az északi a nagyobb, de ez nem igen hajózható, mert igen erős 
áramlásai, sőt özönárja is van. A déli, úgynevezett Para-torkolat a fő közlekedő út.

Két eset lehetséges itt : a Marajo lehet a folyam építménye, de lehet eredeti 
sziget is. Több tény erre vall, de még nincs a dolog behatóan tanulmányozva. 
Ha a Marajo a folyó építménye, úgy azt kell hinnünk, hogy itt egy delta volt 
hajdan, amely azonban most pusztulóban van, mert a tenger mintegy 200 kilo
méterre messze beviszi dagályának sós vizét a folyamba.

De lehet az is, hogy a Maraj ót most csatolja a delta a kontinenshez s a 
két esztuárium két eredeti öbölnek felel meg a sziget két oldalán. Annyi bizonyos, 
hogy az Amazonas mai medencéje tenger volt s a folyók deltái töltötték fel. 
A deltaképződményekkel a folyam kiért a nyílt tengerre s ennek következtében 
deltáját nem tudja tovább fejleszteni.

Valami ilyenféle hibridum a Rhein és Schelde egyesített, egészen sajátságos 
deltája, amelyen a folyó minden ága tölcséres torkolattá alakult át. Azelőtt 
ugyanis, amikor a párisi medence rétegei még összefüggtek Angliával, a Rhein

271. ábra. A St.-Lawrence fo lyótorkolatának térképe, amely a folyam tengeralatti
m edrét m utatja .
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erősen félreeső zugban torkollott s így deltát épített. Amikor azonban a calaisi 
csatorna áttört, akkor nagy tengermozgás kezdődött a folyó torkolatánál s -a 
delta minden egyes fo
lyamága tölcsérré ala
kult, aminthogy fiatal 
tölcsérek a Weser és 
Elbe torkolatai is.

Igaz, hogy ma már 
nehány torkolat speciális 
tulajdonságait meg tud
juk magyarázni, de a 
geográfiai tudományok
nak még ma is talán a 
legnagyobb rejtélyei közé 
tartozik a torkolatok kér
dése. Amennyit elmon
dottunk, annyit ki lehe
tett eddig okoskodni, de 
aztán ne tovább ! Hogy 
miért nincs az Amurnak 
deltája és miért van a 
Zambezinek, meg az Ori- 
nokonak, az ma még ismeretlen. Különösen sok rejtélyes van még a kisebb 
folyók torkolatának a kérdésében.

Deltának az ókorban tulajdonképpen csak a Nílus deltáját nevezték s ott 
sem a folyó építette tengerparti területet, mint ahogyan ma értelmezzük a 
deltákat, hanem csakis a folyó két szélső ága közé befogott területet. Még ma 
is szokásban van a delta területe alatt a folyó két legszélső ágával és a tenger
parttal bezárt területet érteni. Ez azonban nagyon tudománytalan felfogás, 
mert a folyó szerteágazodása a deltán folytonosan változó és egyáltalában 
nem lényeges dolog. A delta, mai értelemben véve, a folyónak a tenger rová
sára most is fejlődő építménye. Oda kell tennünk, hogy a most is fejlődő épít
mény, mert például kétségtelen, hogy az Amazonas és mellékfolyói delta
képződményekkel temették be azt a hajdani beltengert, amelyet a mai őserdők 
alsó, árvizes síksága foglal el. Láttuk, hogy a Mississippi az Ohio torkolatától 
kezdve lefelé deltaképződményekkel töltötte fel a Mexikói-öböl északi nagy 
nyúlványát. A Jang-ce-kiang, Hoang-ho stb. a khínai Alföldnek úgyszólván 
egész területét deltákkal alapozták s erre borították reá törmelék-kúpjaikat. 
A Ganges egyik oldalon, az Indus a másik oldalon temérdek mellékfolyóikkal 
együtt az Elő-Indiai félszigetet csatolták folyton fejlődő deltaképződményeikkel 
a kontinenshez, persze, ma már a deltára törmelék-kúpokat borítanak s ezzel 
magasra felemelik a hajdan lapos, vizenyős síkságokat.

A delták alakjának és területének megismerésére ide csatolom a legérde
kesebbek közül nehánynak a térképét, amelyek a delta alakjának nagy válto
zatosságát mutatja (273. ábra).

272. ábra. Az Amazonas torkolata a Balkán-félszigetre j át
helyezve. A függélyesen vonalkázott terület az Amazonas 
tölcsértorkolatait mutatja, a pontozott vonalak pedig az 

Amazonast és mellékfolyóit.
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Némely deltán a folyó főágai mellett töltésszerűen nyúlnak előre a leg
újabb lerakodások, mint például a Mississippi deltáján. Másutt a delták előtt 
valóságos lidókot épit fel a tenger, mint pl. a Nilus, a Pó vagy a Duna deltájánál, 
de igen gyakori az az eset, hogy a delta csak »zárt sorokban« tud előre nyúlni, 
minden torkolat bő, esztuáriumszerű, s csak lassan fejlődik egyszerre egész 
zárt, alig kiemelkedő félsziget alakjában. A nagyon exponált delták alakja ez, 
amilyen pl. a Jang-ce-kiang deltája. A deltán a folyó tulajdonképpen csak egy 
főágban ömlik ki a tengerbe, mert a Jung-ming sziget a bő tölcsértorkolatban 
épült, tehát csak utólagos, mintegy zátonyképződmény, nem pedig a folyó 
elágazásának eredménye. A déli ág maga oly széles, hogy a folyó közepéről 
alig lehet látni a partokat. (274. ábra.) És bár a folyamnak ilyen bő, esztuárium
szerű torkolata van, ezt 
is hatalmas rekesztő-zá- 
tony zárja el a nyílt ten
gertől, amelyen a hajók 
csak nagy óvatossággal 
kelhetnek át. A delta pe
dig épül szakadatlanul s 
csatolja egyik szigetet a 
másik után a száraz
földhöz.

A Hoang-ho két
felé is épít deltát. Egyik 
deltája lenn van San- 
tungtól délre, a másik a 
Pecsili-öblöt igyekezik be
temetni, ahová most leg
újabban 1853 óta folyik ; 
szét még nem ágazott, 
mert egyetlen ág viszi a folyóvizét a tengerbe, de máris észrevehető a hatalmas 
lerakodás, amellyel lassankint egészen be fogja temetni a sikér tengeröblöt.

A tengerbe beömlő víz nem keveredik rögtön a tenger sós vizével. Néha 
elcsúszik a színén, mint az olaj, s így érthető, hogy a Kongó vagy az Amazonas 
torkolata előtt még nem is lehet a partokat látni, máris édes a tenger vize. Ahol 
azonban a tenger élénkebb mozgásban van, ott a két víz azonnal keveredik s 
félig édes, félig sós, úgynevezett brakk-víz keletkezik, amelynek egészen külön 
állatvilága van. A régi deltaképződményeket a geológusok épen erről a brakk- 
vízi faunáról, csigákról és kagylókról ismerik fel.

Az igazi delták rendesen mocsaras, egészségtelen területek. Az Orinoco 
meg a Zambezi deltája különösen hírhedt ebben a tekintetben, de a többi sem 
igen alkalmas sűrű lakosság keletkezésére. Ezzel ellentétben a már teljesen 
szárazra jutott delták rendesen a legsűrűbb lakosság tanyái, sőt az emberiség 
történelmének legnevezetesebb színpadjai. Az önmagukban fejlődő kultúrák 
igazi hazája mindig a folyami delta-alluvium, amint nevezni szokás. Ilyen 
területek : Mezopotámia, ahol a legrégibb műveltség fejlődött ki, Egiptom,
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a Nílus deltáján, India a Ganges és Bramaputra egyesült alluviális síkságán. 
A khínaiak, igaz, Belső-Ázsiából vándoroltak mai területükre, de az a kultúra, 
amelynek ők ma büszke hordozói, javarészben a Jang-ce-kiang alluviális lapályán 
született s onnan vették át a nomádsorsból, meg a puszták peremeiről bejutott 
khínaiak. Az európai renesszánsz szülőhelye is a Pó síksága.

Még tökéletesebb lesz ez az észrevételünk, ha hozzátesszük, hogy a kultúra 
előbbrevitelére legalkalmasabbak azok a deltaterületek, amelyeken csak mes
terséges öntözéssel lehet fenntartani a földmívelést. Majd még egyszer szó lesz 
erről a kérdésről, amikor a mesterséges öntözésnek hihetetlen kulturális jelentő
ségét fel fogjuk ismerni.

VIII. FEJEZET.

A TAVAK.

Olyan izgalmas sietséggel követtük a vizet kőrútjában, hogy nem is értünk 
rá megtekinteni pihenőhelyeit, amelyekből vagy felszíni folyással, vagy megint 
a levegőn keresztül térhet csak vissza az óceánba.

A szárazföldi helyeknek ez a pihenőhelye a tó.
Milyen keveset érne a Városliget Budapesten a tó nélkül. Alig tudok 

igazán szép tájképet elképzelni egy kis csörgedező patak vagy csendesen tükröző 
tó nélkül. Különösen hiányzik a tó azoknak, akik ifjúságuk egy részét tó partján 
töltötték. Bárhova kerüljenek is, a legszebb kilátást sem tudják igazán élvezni, 
ha nincs ott az a mindig változó, s mégis mindig egyformán nyugalmas nagy tó, 
amely a látóhatárt kibővíti messze a homályba vesző távolságok felé.

Es ebben a tekintetben a Balaton egészen egyedül áll, mert nincsen még 
egy ekkora tó, amelynek partjain olyan harmonikus nyugalom, olyan változatos, 
de mindig szinte lírikus érzelmek fognák el az embert. Semmi nincs, ami »nagy
szerűségével« a hideg fenség érzetét keltené, de nincs semmi, amiből az unalmas- 
ságig sok volna. Még az emberek is úgy beleillenek ebbe a környezetbe : nincs 
rajtuk semmi különös, semmi diszharmonikus: gyengéikkel és érdemeikkel 
egyformán a középúton vannak s elfelejti őket az ember, ami kétségtelenül csakis 
a tájkép előnyére szolgál.

A tavakat sokféleképpen szokták osztályozni. Minden tó valamiféle 
mélyedést tölt ki. Ennek a mélyedésnek a keletkezése az osztályozás első alapja. 
Vannak olyan mélyedések, amelyek: 1. tektonikus okokból származtak, pl. 
sülyedések, gyűrődések következtében; 2. amelyek valamiféle kivájás (glecser, 
folyó, forrás, szél stb.) eredményei ; 3. vannak tavak, amelyeknek a vizét töltés 
vagy gát tartja fenn. Az előbbieket úgy kell érteni, hogy köröskörül mindenütt 
gát veszi körül a tavakat, a második felénél csak részben gát a tó határa. Az ilyen 
gátak keletkezésének megint számtalan oka van: lavina, hegyomlás, moréna, 
törmelékkúp, lido, delta, vulkáni kitörés stb.

Az osztályozás másik alapja a tó mélysége, a harmadik alap a tó színe, a 
negyedik a tó vizének kémiai összetétele, az ötödik a lefolyás minősége, a hatodik
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a fauna, a hetedik a tó kora és állapota stb. stb., de így lassankint annyira 
jutunk, hogy minden tó más osztályba tartozik.

Behatóan vizsgálva, valóban sok mindenféle eredete lehet a tónak. Az 
egészen véletlen körülmények közül felemlítjük a hegyomlást, amely valami 
patakot felduzzaszthat úgy, hogy a hegyomlás törmeléke mögött tó keletkezik. 
Ugyanilyen eredménye lehet valami sűrű lavinajárásnak, esetleg valamely 
törmelékkúp előrenyulásának. Igen veszedelmes tavak azok, amelyek a várat
lanul előrenyuló glecserek miatt duzzadnak fel, mert ezek könnyen áttörhetik 
a meg-megrepedező jégbástyát s pusztító vízözönnel szakadnak le a völgybe. 
Nem veszedelmes a gyönyörű kis Merjalen-tó (1. melléklet), amelyet az Aletsch- 
glecser hatalmas jégnyelve tart fenn egy mellékvölgyben s amelynek kristály-

275. ábra. A Gyilkos-tó. (Lóczy L. fényképe.)

tiszta, hideg vizében gyönyörűen tükrözik a jégtömeg gyönyörű kékes fala. 
Azt hiszem, kedvesebb látvány, mint ez a gyöngyszem itt a sziporkázó fényű 
hó- és jégvilágban, alig akad hamarjában. Nem veszedelmes, mert az Aletsch 
roppant hosszú és széles jégfolyamai mellett a parányi kis tó egészen elenyészik.

Földcsúszamlás következtében keletkezett a Gyilkos-tó Csíkvármegyében 
(275. ábra.) 1838-ban csúszott le a Likas-patak völgyének az egyik oldala s 
tóvá duzzasztotta a kis patak vizét. A tóban még ma is állanak a hajdani 
fenyves fatörzsei.

Véletlen és jelentéktelen tavak a kráter-tavak is, amelyek közül a Szt-Anna 
tó képét már bemutattam. Volt ilyen a Mont Pelé-n is, oda jártak ki fürödni a 
st-pierrebeliek, de persze ma már ennek nyoma sincs. Szépek Itáliában a 
Bracciano és Bolsena kráter-tavak, meg az Eifel-he'gység Maarjai. Ezeknél a 
véletlen eredetű tavaknál sokkal nagyobb számú és sokkal nagyobb jelentő-
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ségű tavak azok, amelyek általánosabb, gyakrabban szereplő okok követ
keztében származtak. Ilyenek :

1. A tektonikus eredetű tavak, melyeknek medencéi földsülyedés, árkos 
vetődés vagy gyűrődés folytán támadtak. Ilyenek : a Kaspi, a Bajkál, a kelet- 
afrikai nagy tavak, az észak-amerikai nagy tavak, amelyeknek vizét a Lawrence 
vezeti le ; aztán a Holt tenger, meg az észak-afrikai sottok. Ezek szoktak a leg
mélyebbek lenni; a Kaspi tó 946 méter, a Bajkál tó pedig 1447 méter mély. 
Gyakran lemélyed a medencéjük a tenger szilié alá, például a Kaspi tó 972 méter
rel (mert a tó szine 26 méterrel van a tenger színe alatt), a Bajkál tó pedig 910 
méternyire, mert vízszine 520 méter magasan van a tenger színe felett. A Holt 
tenger mélyedését már megismertük s tudjuk, hogy az is 751 méter mélységre 
nyúlik le a tenger színe alá.

Ezek szoktak a legnagyobb tavak keletkezésére alkalmas depressziók 
lenni, de rendesen az ilyen területeken sokkal kevesebb a csapadék, hogysem a 
depressziót egészen kitöltené s lefolyást nyújtana a tenger felé. Vannak ugyan 
kisebb ilyen mélyedések, amelyeket teljesen kitölt a tó, de ezek elenyésző csekély
ségek szoktak lenni. Ilyen mélyedés például a Como tó mélyedése, amely 210 
méterre nyúlik a tenger színe alá. Az ilyen depressziókat kriptodepresszióknak 
nevezték el. Európában már 60-on felül van a felfedezett kriptodepressziók 
száma, de megjegyzem, bogy ezek nem mind tektonikus eredetűek, már a 
Como tó mélyedése sem. Annál érdekesebbek azonban, mert akkor nem szár
mazhatnak felszíni erózióval semmi körülmények között sem, hanem valami 
másnak kellett kikaparni, vagy egyébként kimosni az ilyen mélyedéseket. 
S azért a tavak második csoportját kell felállítanunk, t. i.

2. a kimélyített medencék csoportját, ahol a kimélyítő erő többféle lehet. 
A folyó víz csak igen apró kis lyukakat tud vájni örvényeivel, a glecser-malmok 
módjára hempergetett kövekkel. A forrás már sok anyagot kihordott a földből 
s előtörése helyén támadhatnak apróbb tavak, különösen ha a forrás működése 
olyan erős, hogy a kihordott anyag helyébe a felszín berogyik. Ezek se valami 
nagy jelentőségűek. Egy-két gyönyörű példája van azonban Magyarországon is 
az ilyen tavaknak. Ki ne ismerné a gyönyörű Hévízi tavat, amely a meleg forrás 
tölcsérében keletkezett s ma a Balaton-bizottság gondoskodása révén tele van 
mindenféle lótusz-fajtákkal s ebben a tekintetben is unikum az egész világon 
(276. ábra). A tavaknak ilyen fajtái között a leggyakoriabbak azok, amelyek 
vagy a szél kifúvása, vagy a jégtakarók és glccserek működése következtében 
származtak. Ezeknek már rengeteg nagy száma van ! A szél fuvása következtében 
keletkezett mélyedések közül Európában nem sokat találunk, bár lehet, hogy 
pl. a Fertő-tó ide tartozik, meg kétségtelen, hogy sok szikes tavat az Alföldről 
ide kell vennünk, de annál nagyobb a Szaharában az ilyen mélyedések és tavak 
száma, amelyek akár ideiglenesek, akár állandóak, akár sós tavak, vagy csak 
egyszerű oázis-pocsolyák legyenek, igen nagy jelentőségűek a sivatag arculatában.

A legtöbb kimélyített medence azonban a jégtakarók és glecserek nyomán 
keletkezett. Némelyek nem tudják elképzelni, hogy a jégnek olyan nagy gyaluló, 
pusztító hatása legyen, hogy az olyan óriási mélyedéseket, mint a Genfi vagy 
Bódeni tó, ki tudta volna kotorni. Érthető nagyon ez a kételkedés, sőt magam
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is csatlakozom azokhoz, akik tisztán a jégnek még az alsó morénával együtt 
sem tulajdonítanak ilyen hatást. Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy a leg
több tó a hajdani jégtakarók és glecserek nyomán keletkezett és pedig a most 
szóban levő túlmélyült medencék két szintben keletkeztek. Az egyik szint fenn 
van a firngyűjtők helyén, az úgynevezett tengerszemek régiójában, a másik 
pedig lenn, ott, ahol a jégárak a magas firnmezőkről a völgybe jutottak, mond
juk a hegy lábához.

Mind a két helyen a hómező vagy glecser alatt szivárgó vizek esése egy
szerre megcsökkenik. Kétségtelen, hogy a firnmező alatt összegyiilemlik a víz 
a firntömeg legmélyebb pontja alá, de ott nem maradhat meg, hanem a szikla 
és a firntakaró közötti résen behatoló víz nyomása alatt okvetetleniil kisajto-

276. ábra. A Hévíz forrás tava Keszthely mellett.

lódik a jégár alá, amely szintén a legalacsonyabb nívójú küszöbön át távozik. 
Az így kisajtolt, mondjuk a firntömeg fenekén mozgó víz ott működik legerő
sebben, ahol a legnagyobb nyomás alatt áll, tehát a firnmező fenekének legala
csonyabb pontjain, vagy ha az egyenletesen lejt ki a glecser felé, akkor ott, 
ahol a meredek oldalfalak esése a firn feneke alatt hirtelen megszűnik s a hóval 
betöltött völgy fenekére kerül.

A glecser alatt ott lesz ennek az alul folyó víznek a legerősebb eróziója, 
ahol a glecser esése hirtelen megcsökkenik.

Ugyanaz az eset ez, mint amit a barlangi folyásokon tanultunk, t. i. hogy 
a víz szifonszerűleg is folyliatik, valami egjmnlőtlen szárú V alakú folyosó 
hosszabbik szára felől a rövidebbik felé. A jég alatt is épen így mozog a víz 
s mivel a jégből hiába mos el, az mindig újra képződik : kénytelen a jeget vagy 
firnet tartó kőzetrétegeket megtámadni s a jég durva működésével együtt előáll 
a kimélyített völgy, legyen az akár fjord, akár alpi tó. A kettőnek feltétlen 
rokonságára már egy alkalommal utaltunk.
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Nos tehát ilyen glecser-vájás az a rengeteg sok tó Svédországban, a temér
dek apró tó a Salzkammergutban, az észak-itáliai tavak, a Genfi, Thuni, Brienzi, 
Zürichi és Bodeni tavak stb.

3. A tavaknak igen nagy csoportja keletkezett a glaciális törmelék duz
zasztása következtében. Az igazi morena-tavaktól, a hepehupás glaciális tör
melék között meghúzódó sok apró kis pocsolyáig, mind ide tartoznak. A német 
Seen-platte, a sváb-bajor fennföld stb. sok ezer számra menő apró tava mind 
idevaló. De ezekről már eleget mondottam más helyütt, azért térjünk át a tavak

4. csoportjára, a törmelékkúpokkal és deltákkal elzárt tavakra. Mennyi 
van ilyen is ! Különösen a delták miatt igen sok tó vágódott el a tengertől s 
ha még hozzá számítjuk ezekhez a tengeri lerakodásokkal elzárt lagúnákat is, 
akkor ebbe a csoportba rengeteg sok édes, félig és teljesen sós vizű tó tartozik, 
amelyeknek a nevével nem fárasztóm az olvasót.

5. Minálunk Magjmrországon némi jelentősége van a homokbuckák közt 
keletkező tavaknak is, amilyen a budapesti városligeti tó is. Vannak ilyenek 
a Duna—Tisza közén, a Nyírségen, a Deliblát délkeleti szögletében meg a 
somogyi homokban is elég nagy számmal (277. ábra).

Az osztályozás azonban mindvégig tökéletlen marad, mert a tavaknak 
egy nagy része veg}̂ es eredetű. A Garda-tó például félig kivájt medence, félig 
moréna-gyűrü, tehát a két főosztály mindegyikébe beletartozik. De vannak 
aztán még olyan tavak is, amelyeknek egy része tektonikus, más része szél- 
vájás, a harmadik pedig buckák közötti duzzadás. A pusztákon eleget lehet 
ilyent találni. Az Annecy-tó részben glecser-vájta, részben moréna-duzzasztóttá, 
de igen nagy részben egy forrás-vájta mélyedésben fekszik.

Bármilyen eredetű legyen is a tó, annak arculata a vízlefolyás minőségétől, 
a tó mélységeitől és a partok alakjától függ főképpen, no meg a klímától, amely 
nemcsak a tónak, de minden tájéknak az arculatára elsőrangú hatással van.

A tó mindenek fölött lehet lefolyástalan. Ilyen legtöbb van a pusztákon, 
mert a lefolyástalanság első feltétele, hogy a tó vízgyűjtő területére ne jusson 
annyi eső, mint amennyi a tóból elpárolog. Ha több csapadék jut a tóba mint 
amennyi elpárolog belőle, akkor a víz lassankint kitölti a medencét addig, amíg 
vagy lefolyásra nem jut, vagy olyan nagy nem lesz a területe, hogy a párolgás 
egyensúlyban tartja a belefolyó vízmennyiséget. Ez az oka, hogy a lefolyástalan 
tavak mindig óriási területi ingadozásokat szenvednek, ha még oly mély is 
a medencéjük, mert a tóban levő összes víz tömege csekélység ahhoz képest, 
ami nehány év alatt elpárolog, vagy a tóba belcfolyik. A lefolyástalan tavak 
a legcsekélyebb klíma-ingadozásra igen élénken reagálnak s azért csak a leg
nagyobb óvatossággal szabad az ilyen tavak vízszín-ingadozásából a klímának 
valami jelentős változására következtetni. Az olyan lefolyástalan tavak, ame
lyeknek medre elég meredek határolású, tehát nagy vízszín-emelkedés esetén 
sem nő meg igen jelentékenyen a tó területe, azoknak sokkal jelentékenyebb 
vízszíningadozása lesz magasság tekintetében, mint azoknak, amelyeknek sikér 
a partja s ennélfogva kis vízszínváltozás is óriási területváltozást jelent.

De a kiimán kívül más is megváltoztathatja a vízszin állását s ezzel 
a tó területét. A Balkhas tó vízszíne az utóbbi időkben jelentékenyen apadt.
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Ezt annak lehet tulajdonítani, hogy a Balkhast tápláló főfolyó : az Ili vizét 
az újabb időben orosz területen letelepülő dungánok a pusztai klimájú völgyben 
öntözésre használják, s így a folyó vize igen erősen megcsappant. Ez az oka 
annak például, hogy a Csu nem éri el a Szir-darját, a Szerafsan az Amu-darját, 
a Murghab pedig még csak meg sem közelítheti, mert Mérv kertjeiben egészen 
szétöntözik a vizét. Ha ezen a vidéken az öntözést valami megakadályozná, az 
Aral-tó vize egyszerre hatalmasan megdagadna. Űjabban Eszak-Amerikában 
az utahi Nagy-sós-tót (Great-Salt-lake) szintén erősen megapasztották a 
környékén keletkezett öntözések.

Csodálkozással kérdezheti mindenki, hogy a félsivatag, úgynevezett steppe- 
területeken miért van sokkal több tó mint a nedvesebb éghajlatú vidékeken.

277. ábra. A Ciganszka-bara, szélfútta-mélyedésben keletkezett tó a delibláti 
pusztán (Beluleszko S. fényképe).

Tibet térképe az újabb utazók szerint csak úgy nyüzsög a sok tótól, temérdek 
van a mongol pusztákon, a Felső-Atacama pusztáin, meg a Szaharában is.

Ennek az oka az, hogy a pusztai tavak legnagyobbrészt lefolyástalanok. 
Ha állandó lefolyásuk volna, akkor először is több víz, tehát több törmelék 
is jutna beléjük, amely a kis tavakat hamarosan feltöltené. De még fontosabb 
az, hogy a tavakból kifolyó víz a tavat fenntartó küszöböt csakhamar átfüré- 
szelné és a tó vizét teljesen lecsapolná, sőt a tavak sorozata helyett mély völgyet 
vágna végig a hegyláncok között. Ha például a Kis-Atiasz és a Szahara-Atiasz 
között levő, kelet felé lankásan lejtő, magas, homorú platóra elég bő eső 
hullanék, akkor a Medserda már régen lecsapolta volna a platón levő sottokat 
s ma hatalmasan kifejlődött, hosszanti völgy nyúlnék végig az Atlasz két lánca
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között. így is rengeteg sok törmeléket hoz le innen a folyó, már egészen fel- 
töltötte Utica hajdan híres kikötőjét, Karthago, majd Tunisz kereskedelmének 
legfontosabb eszközét.

A lefolyástalan tavak rendesen sósak, bár némelyik csodálatosan édes 
maradt. A pusztai tavak sója más mint a tenger sója és tóról tóra változik. 
Az egyikben a konyhasó az uralkodó, a másikban a szóda, némelyikben meg 
a keserű só rengeteg mennyiségű. Az összes sók mennyisége is rendkívül vál
tozó. így például a Palicsi tó sótartalma csak 0 22%, a Kuku-noré 1'1%, az 
Arai tóé ugyanannyi, a Van tóé 2%, a Szuezi csatorna mellett levő keserű 
tavaké 5- 4%, az utahi Nagy-Sós-tóé 18-6%, a Holt tengeré 24%, az Elton tóé 
(Délkeleti Oroszországban) 27'1%, a kis Güszgundag tóé a Kis-Araráton 
36-8% stb.

Az Elton tóban, meg a Holt tengerben a klórmagnézium a legtöbb. Leg- 
gyakoriabbak a konyhasós tavak, de igen sok a sziksós pocsolya, amely min
denütt keletkezik, ahol a humuszos talajon megáll a víz. Magyarország talán 
első helyen áll az egész világon a sziksós tavak tekintetében. A sziksó sokféle 
sónak a keveréke, de főalkotó része mindig a szénsavas nátrium, amelynek 
többféle alakja ismeretes, legközönségesebb a szóda. Ezek a sók mind a humusznak 
a nátrium-tartalmú kőzetekre való hatásából keletkeznek, de csak kis mennyi
ségben. Ha azonban a víz nem moshatja ki a talajból ezt a kevés sót, akkor 
az felhalmozódik, mindig újra képződik s a lefolyástalan területeken még tó 
nélkül is szik virágzik ki. Az ilyen helyeket szikes foltoknak nevezzük s ezek 
bár nedves években kitűnő szénát adnak, közönséges vagy száraz esztendőkben 
semmit sem teremnek. Ennek az oka pedig abban rejlik, hogy a szénsavas 
nátrium sók a talaj finom kovájával vízüveggé egyesülnek s ez olyan keményen 
összecementezi, összeragasztja a talaj szemcséit, hogy semmiféle pórus nem 
marad rajta, hanem a talaj valósággal kőkemény, csak csákánnyal lehet fejteni. 
Aztán nagyon nehezen olvad a közönséges hőmérsékletű vízben s nem ismeri 
az ilyen talaj azt a félpuha állapotot, amely a földmívelésre legalkalmasabb, 
hanem vagy egészen kemény, vagy pedig teljesen szétfolyó, lágy állapotban 
van. Egyedüli orvossága, úgy látszik, az öntözés, bár a kísérletek ebben az 
irányban még nagyon is a kezdet kezdetén vannak. Pedig hány ezer holdat 
tudnánk megnyerni a földmívelésnek, ha a szikes foltokat el tudnánk távolítani ! 
Körülbelül az lesz a módja, hogy valami olcsó és ügyes eljárással, forró vízzel 
kell kimosni először a vízüveget a talajból, mert abban oldódik, aztán állandóan 
mozgásban kell felettük tartani a vizet, hogy többé nátrium sók ne keletkez
zenek. Persze olyan óriási területeken, mint pl. a Szeged melletti Fehér-tó, 
ez a lehetetlenségek közé tartozik.

Az édesvizű lefolyástalan tavak között legérdekesebb a Lop-nor tó, amely
ben a Tarim folyó elvész. Nem is tó ez tulajdonképpen, hanem nádasokkal benőtt, 
rendkívül sikér elszéledése a folyónak, mert hisz a folyó medre mélyebb a tó 
előtt mint maga a Lop-nor. A tavat a khínai geográfusok sokkal inkább északra 
rajzolták, mint ahol az ma van s amikor Przsevalszki, a vakmerő utazó, először 
jutott a tó partjára s meghozta róla a hírt, kételkedve fogadták, hogy csakugyan 
a Lop-tavat látta-e, mert sokkal inkább délre jelezte mint a khínaiak, akik
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'pedig nem szoktak ekkorát tévedni; aztán meg azt állította, hogy a tó édes vizű, 
meg is itatta benne a lovát. Ez lehetetlen, mondották, ahol akkora folyó vész 
el, mint a Tarim, ott okvetetlenül sósnak kell lenni a tónak. Przsevalszki újból 
megnézte a tavat s állításait ismét fenntartotta, de a kérdést valójában Hédin 
Sven oldotta meg. aki kimutatta, hogy az a tó, amelyet a khínaiak rajzolnak, 
valóban megvolt s korábban ebben veszett el a folyam vize. Újabban a folyó 
megváltoztatta futását s most itt széled szét ebben a kiöntésben, amelyet igazi 
tónak nem is lehet nevezni. Egyrészt tehát azért nem sós, mert egészen új, de 
másrészt meg a folyó vize nem közvetlenül párolog el a medréből, meg a Lop-

27S. ábra. Székes-tó Fiilöpszállás mellett Pestmegyében. (Scbafarzik F. fényképe.)

norból, hanem szétszéled a homokban s a homokból vész el igazán s a sónak 
ott kell lenni a homok között. Ott is van. Hédin ugyanis azt tapasztalta, hogy 
a Takla-makán homoksivatagon a talajvíz mindig édes és iható, amíg messze 
vagyunk a folyótól. A folyó közeledtét azonnal tudatja velünk a talajvíz sós 
volta. Itt van tehát a só, a homokban eltemetve.

Nagyon érdekes, hogy a Kaspi tóban (135. ábra) miképen van elosztva 
a só. A tó tulajdonképpen három részből áll. A déli része a Kaukázus-Nagy-Balkán, 
meg az Elbursz láncai között igazi alpi tó, amely a láncok közötti mély medencét 
tölti ki. A medence egy részét szárazzá tették a folyók deltái, de még mindig 
jó nagy darab van belőle s ez majdnem 1000 méter mély. A tó középső része 
szintén mély medence, amelyet a Mangislak félsziget választ el a harmadik résztől. 
A tó északi harmadrésze igazi pusztai tó, amely szétömlik a mély alföldön,

A Világegyetem. 28
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igen szabálytalan határokkal, gyorsan változó kontúrokkal. A középső medencé
nek ilyen pusztai kiöntése a Kara-bugas öböl is.

A só már most a tóban úgy van elosztva, hogy északon, a Volga és Uial 
beömlésénél iható édes a víz. Délfelé mind sósabb és sósabb lesz s legerő
sebb a sótartalom a déli medencében, de különösen a Kara-bugas öbölben, 
amely egészen koncentrált sóoldat, annyira, hogy a só ki is válik belőle, mint 
sok pusztai tóból s lerakodik a tó fenekére, ahol már vastag réteg só van. Ez a 
dolog úgy áll t. i., hogy a Kaspi tó nem lefolyástalan tó, mert lefolyása van

270. ábra. A Darjacsa sóstó Nyugat-Perzsiában. (M. Dieulafoy után.)

egy keskeny kis résen, a Kara-bugas-úton át ebbe a sós vizű öbölbe. Kicsit 
túlzott pedantéria ezt így magyarázni, de valóban így van. A Kaspi tó vize 
ezen a kis szoroson át szakadatlanul ömlik be a Kara-bugasba, amelyet egyetlen 
parti vízfolyás sem táplál, de még esőt is csak nagy ritkán lát s ez a beömlő víz 
bepárolog a száraz és rekkenó nyári melegségű tóban s a só kicsapódik. Valóságos 
sóverem ez, amelynek az lesz a vége, hog3r a Kaspi tó minden sója belerakódik.

Ez az eset némi világot vet a sótelepek keletkezésére, amelyek különösen 
a mediterrán-korban Erdélyben, Mármarosban és Galíciában rakódtak le. 
A hasonlat aligha tökéletes, de fel kell reá hívnom az olvasó figyelmét. Érdekes 
megfigyelni való az is, hogy a Kara-bugas vizéből nem csapódik ki mindig egy
forma összetételű só, hanem a víz hőmérséklete szerint mindig más és más.
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A vízbe beleférő só mennyisége ugyanis a víz hőmérsékletétől függ, de minden 
sóra más és másképpen. Az öböl fenekére rakódott só már most emiatt 
finoman réteges, leveles, mintha évgyűrűi volnának. Valóban évgyűrűk is ezek, 
mert a tél és nyár váltakozásának eredményei.

Rengeteg mennyiségű só, főleg salétrom csapódott ki a délamerikai 
Atacama puszták szalináiban vagy sós-tavaiban. Innen bányásszák a chile- 
salétromot, amely egész lázba hozta Chile északi részének lakóit, sőt még 
háborút is folytattak értük a bolíviaiakkal. Az itteni tórendszer füzére igen

280. ábra. A Holt tenger északi partján:

tanulságos. A Titicaca hatalmas medencéje a legészakibb. Gyönyörű édesvizű 
tó ez 3835 méter magasságban a tenger színe felett. Mélysége elég tekintélyes, 
valami 260 méter, partjai festőiesek, termékenyek, köröskörül a platót szegélyző 
vulkánok havas csúcsai fehérlenek s a tó partján örökös tavasz van, mert a 
forró égöv alatt nincs évszak, ilyen nagy magasságban pedig már nem kelle
metlen a meleg. Itt a tó partján volt az Inkák birodalmának talán legsűrűbben 
lakott része, ahol öntözéssel művelték a földet ennek a csodálatos, talán egészen 
magában fejlődött kultúrának a népei.

A tóból a vizet a Desaguadero folyó vezeti át a Poopo-tóba, amely 3700 m. 
magasságban van, már sikér, alig 20 m. mély pusztai tó, egy kevéssé sós vízzel. 
Ennek a vize aztán átfolyik a 3085 m. magas Coipasa szalmába, ahol végleg

28*
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elpárolog és lerakja sóit. De hány olyan hely van a pusztákon, mindenütt az 
egész Földön, ahol a sós tónak csak sója van meg, a vize pedig csak nagy ritkán 
önti el a hófedte mezőhöz hasonlóan, vakító fehéren elterülő lapályt, amikor a 
sós agyag felázik s feneketlen ingovánnyal veszi körül a tavat, amelyhez köze
líteni sem lehet. Rettenetesnek mondják az ausztráliai Amadaeus-tónak ezeket 
a sós, parti ingo ványait.

A sok só, különösen a keserűsó meg a klórmagnézium miatt az ilyen sókban 
bővelkedő tavak partjai rettenetesen sivárak, alig van növény, amely ezt a talajt, 
hozzávéve még az ilyen tavakat környező területek sivatag-jellegét, kiállaná. 
(279. ábra.) A Holt tenger azért tett szert ominózus nevére, meg azokra a legen
dákra, amelyek hozzáfűződnek. A Holt tengeren még azonkívül aszfalt-darabok 
is úszkálnak, amelyek az északi partján levő aszfalt-forrásokból származnak. 
Igazán nem az élet tava ez. A tóban a sók közül már csak a könnyen oldhatók 
vannak meg, mint a klórkálium, a klórmagnézium, meg aránylag óriási mennyi
ségű (O'7%) bróm, ami arra mutat, hogy a koncentráció itt már régen folyamatban 
van s a nehezebben oldható sók már mind odalenn vannak a tó fenekén.

Hagyjuk itt ezeket a csúnya, sós, puszta vidékű tavakat s térjünk vissza 
a lefolyásos tavakhoz, amelyeknek édes vize csendesen mormol a tavak partján 
s utánozza a tengert : abráziója van, homok-gátakat épít, a folyók deltákkal tor
kolnak bele — de a víz édes, a tó faunája egészen más.

Ezeknek az édesvizű tavaknak az arculata egészen más, sokkal kedvesebb, 
barátságosabb mint amazoké, mert rendesen dús növényzet lepi el az üde 
partokat, vagy pedig erdős hegyek meredek sziklalába fürdik a tó vizében, 
amely ilyenkor rendesen széltől véd vecsendes, mint a tükör.

A tóvíz színe nagyon függ a tó mélységétől s a belefolyó vizektől. A csekély 
vízforgalmú mély alpi tavak rendesen igen tiszták, a Genfi tóban például még 
16 ínéter mélységben is meg lehet látni az elsüllyesztett fehér korongot. A mi 
Balatonunkon 2 méternél nagyobb mélységről már nem látszik fel, még a legked
vezőbb körülmények között sem. A mély, átlátszó tavak színe az égszín-kékben 
játszik, amit különösen akkor lehet látni, ha árnyékos helyen közvetlen közelből 
nézünk bele a tóba, persze nem egészen közel a partokhoz. A Genfi tó vize gyö
nyörű azúrkék színű, a Bódeni tóé már valamivel zöldesebb, a Balaton vize pedig 
olyan zöld, mind a pezsgős-palack üvegjének a színe, csak sokkal világosabb. Ezt 
különösen az láthatja jól, aki nyitott szemmel tud a víz alatt tartózkodni. Vala
mikor gyerekkoromban magam is sokszor bámultam azt az alaktalan fényességet, 
ami ilyenkor körülveszi az embert.

A tó felszínéről reflektált színekről már szóltunk korábban.
A tóvíz hőmérsékletét újabban mindenfelé behatóan tanulmányozták és 

sok érdekes eredmény került napvilágra.
Mindenekelőtt kiderült, hogy a mély tavakban a mélyebb víztömeg 

mindenütt 4° hőmérsékleten, illetőleg egy-két tizedfokkal efölött van. 4°-on 
éppen legsűrűbb az édesvíz, érthető tehát, hogy ez a hőmérséklet észlelhető 
télen-nyáron egyaránt azokban a vízrétegekben, amelyekhez már nem ér le a 
napsugárzás melegítő hatása. A tóvíz legfelső rétegei, mintegy 8— 10 méter 
vastagságban érzik a mindennapi és minden nyári-téli felmelegedést és leliii-
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lést. Nyáron rendkívül érdekes a hőmérséklet eloszlása a mély tavakban lefelé. 
Fenn a felszínen meleg a víz, felmegy 15—20°-ra, aztán lefelé sűlyed lassan 
a hőmérséklet, mígnem 8—10 méter mélységben egyszerre 5—8° hűlést észlelünk, 
úgy hogy pl. a 8 m. mély vízréteg még 12°-os, a 10 méteres már csak 6—7°-os, 
tehát ezen a helyen a hőmérséklet egyszerre ugrik. Ezt a réteget a németek 
Sprungschicht néven nevezik, magyarul legjobb volna talán szökkenő rétegnek 
nevezni, mert ezen a színtájon szökkenik fel a hőmérséklet a nyári melegedés 
mérsékletére.

Télen persze a szökkenő réteg nem lelhető fel, sőt ilyenkor fordított hőmér
séklet-eloszlás észlelhető, amennyiben az alsóbb rétegek melegebbek mint a felsők, 
mert amazok megmaradnak négy fok körül, míg ezek lehűlnek esetleg annyira is, 
hogy befagy a tó. Ajég persze fenn úszik. Ez az oka, hogy édesvizű tavaink nem 
fagynak be fenékig.

Amelyik tó sikérebb, mint a szökkenő réteg mélysége volna azon a vidéken, 
az olyan tavakban a víz egész a fenékig minden rétegében változtatja hőmérsékle
tét. A Balaton-víz hőmérséklete például mindenütt egész fenékig megérzi az 
évszakot, sőt tán a napszakot is. Ilyen sikér — épen 3 méter közepes mélységű — 
tavon különben a hullámzás fenékig felkavarja a vizet s valami réteges elhelyez
kedés csak nyugalmas, hűvös, de napos időben észlelhető igazán.

A tavakban tapasztalható függélyes irányú hőmérséklet-eloszlás szerint 
megint »osztályozhatjuk« a tavakat. A forróégövi típusú tavakban egész éven át 
van szökkenő réteg, a mérsékeltégövi típus tavaiban nyáron van, télen nincs 
s az átmenet idején az egész tó mindenütt 4°-os. Aztán jön a poláris típus, amely
hez az állandóan fordított hőmérséklet-eloszlású tavak tartoznak.

Nagyon érdekes a hőmérséklete azoknak a tavaknak, amelyeknek a 
vize a mederben felbukkanó sós rétegek miatt legnagyobb tömegében sós, 
de erre a sűrű sós víztömegre a földfelszínről édesvíz folyik rá. Ez a vékony 
édesvíz-réteg persze rajta úszik a sós vízen, mert annál könnyebb s csak 
lassankint vesz át sót az alsóbb rétegekből. Ha gondoskodunk arról, hogy 
a tó felszínére mindig jusson új édesvíz, míg a már némileg sóssá lett réteg 
állandóan lefolyhassék, akkor sikerül olyan különös helyzetet teremtenünk, hogy 
a tó sűrű, sós vízének tetején vékony édesvíz-réteg lebeg. Ennek aztán különös 
következménye van a hőmérséklet eloszlására nézve, aminek a magyarázatát 
Kalecsinszky Sándor adta meg. Ilyen pl. a szovátai Medve-tó, amelynek 
medre kősórétegek közé mélyed, tehát vízének legnagyobb része sűrű sóoldat, 
mig a tó felszínére nehány édesvízi! patak szállít állandóan friss édesvizet.

Ezen a tavon már régebben tapasztalták, hogy vize fenn, a felszínen 
langyos, mintegy másfél méter mélységben meleg, szinte forró és nagyobb 
mélységekben megint hűsebb vize van. Ezt a tüneményt először melegforrá
sokkal magyarázták, de Kalecsinszkynek sikerült kimutatni, hogy ezt tisztán 
az édesvíznek a sós víz fölé való telepedése okozza.

A Medve-tóban pl. 1901. julius havában a felszínen 21° volt a hőmér
séklet, 15 m. mélységben mintegy 55°, míg a tó fenekén, körülbelül 15 m. 
mélységben megint csak 19°. — Ilyen hőmérséklet-eloszlást melegfori’ások 
vize nem okozhat. A sótartalom a víz felszíne közelében 5°/0 volt, innen
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lefelé fokozatosan nőtt, mígnem 1*5 m. mélységben elérte a 24°/0-ot, ami 
aztán már csak nagyon lassan növekedett 5 m.-ben 25°/0-ra. Innentől a 
fenékig aztán mindvégig 25°/0 volt a víz konyhasótartalma. Látjuk tehát, 
hogy ott volt érezhető a legnagyobb meleg, ahol a sótartalom felfelé hirtelen 
elkezdett csökkenni (másfél méter mélységben).

Ennek a tüneménynek az oka a Nap sugaraiban keresendő. A nap
sugarak belehatolnak a vízbe s annak felsőbb rétegeit átmelegítik. Közön
séges tóban az átmelegedett víz, mint legkömvyebb, felszáll a felszínre s ott 
részben párolgás, részben kisugárzás következtében megint elveszti melegét. 
A felmelegedett sósvíz azonban a felette levő hűvösebb édes víznél még 
mindig nehezebb s így nem szállhat fel a tó felszínére, hanem rejtve marad 
az édesvíz rétege, mint védelmező takaró alatt s lassankint felhalmozza a 
Nap sugaraitól nyert meleget, amiből csak nagyon keveset veszít a vízben 
való elvezetés és a vizen keresztül történő sugárzás következtében. Valóban 
annyira felmelegszik a sósvíz, hogy végre majdnem egyenlő fajsúlyú lesz a

Mi cm.

281. ábra. A Genfi tó szabályos ingadozásának rajza. A vízszintes vonalra írt 
számok az időt, a függélyes vonalra írtak a vízállás magasságát jelentik.

felette levő édesvízzel s akkor aztán végre felszállhat. De ez csak 60—70° 
hőmérsékleten lehetséges.

Ezt a tüneményt mesterségesen is elő lehet állítani, akár egy hordóban 
is, sőt újabban Norvégia partjainak sós parti medencéiben ezt a módszert 
fogják arra használni, hogy a vizet annyira felmelegítsék, hogy benne az 
osztriga megtenyésszék.

i\Iég a tóvíznek egy sajátságos mozgásáról, az úgynevezett szabályos ingado
zásról kell megemlékeznem. Figyelmesebb olvasóim bizonyosan emlékeznek rá, 
hogy a szél a tó felszínén a hullámzással áramlást kelt, míg lenn a tó mélyebb 
rétegeiben az ellenáramlás indul meg. A tó felszíne azonban ki van mozdítva 
ilyenkor az egyensúlyi helyzetből s felszíne a széllel szemben lejtős, persze csak 
nagyon gyengén.

Ha ilyenkor hirtelen megszűnik a szél, akkor a tó egész vize egyszerre igyek
szik vissza a nyugalmi helyzetébe, de nem marad ott meg, hanem, mint a kilen
dített inga, átlebbenik a másik oldalra, majdnem olyan magasra, mint az előbb 
s aztán szép lassan végez még néhány ingást és végre megnyugszik.

A Genfi tavon fedezték fel ezt a csodálatos tüneményt, ahol bámulatos sza
bályossággal jár, majdnem szakadatlan folyamatban. A tó két végére önműködő
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vízállás-jelzőt állítottak fel, amelyek egy hengeren forgó papírra mindig fel
jegyezték a vízállást. Képzeljük el, hogy a hullámzástól védett kútszerű csőbe, 
amely a szabad tóval vékony csövön át közlekedik, beleeresztiink egy üres 
bádogdobozt, amely fenn úszik a víz színén. A doboz közepén könnyű rúd áll 
fel, amelynek végén vízszintesen kinyúló ceruza van, amely egy függőlegesen álló 
hengerre tekert papiroshoz ér s arra 
mindig vonalat húz olyan magasan, 
amilyen magas a vízállás. A papiros a 
hengeren szabályosan elfordul, tehát 
rajta lesz a vízállás minden pillanatban 
feljegyezve. Az ilyen gépet limnografnaJc 
nevezzük, amit jegyez, azt meg limno- 
grammnak.

A Genfi tó limnogrammja csodá
latos szabályosságéi vonalakból áll (281. 
ábra). Amikor a Genfben felállított lim- 
nograf emelkedést mutat, akkor a tó 
másik végén, Vevey ben felállított műszer 
apadást jelez, tehát a kettő épen for
dítva jár. Van ilyenkor valahol a tó közepe táján egy hely, ahol semmiféle 
ingadozás sem észlelhető. Ezt a helyet csomóvonalnak nevezzük, mert hisz 
könnyű belátni, hogy ez az egész nyugodt hely, mint vonal, áthúzódik kereszt
ben a tavon.

A Genfi tó vizének az ilyen egy csomós, szabályos ingása körülbelül 
73 percig tart, tehát igen méltóságos, gyönyörűen szabályos ingadozás.

Van azonban olyan ingás is, amelynek két csomóvonala van. A tó két végén 
felállított műszerek egyformán járnak : mindakettő egyszerre jelez apadást vagy

283. ábra. A Balaton 12 órás szabályos ingadozásának rajza.

282. ábra. Szabályos ingadozások a tavak fel
színén: a)  egycsomós, b) kétcsomós ingadozás.

áradást. A tó közepén, az előbbi csomóvonalban felállított műszer most ellenkező
leg jár, valahol a tó első és harmadik negyedében vannak a csomók. A 282. ábrán 
vázoltam a tó képzelt hosszanti metszetét. Az a ábrán az egycsomós ingás vízszinei 
vannak feltüntetve sorban egymásután (I, II, III, IV, az I és III a nyugalmi hely
zet). A b ábra a kétcsomós ingást mutatja be, megint úgy, mint az előbb. Néha a 
kettő egyszerre lép föl, amikor aztán nagyon komplikált az ingás, és nincs egyetlen 
pontja a tónak, amely nyugalomban maradna.
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A Balatonon az egycsomós hosszanti ingadozás 12 óráig tart, de a vízállással 
változik az ingás időtartalma, mert az a tó hosszától és mélységétől függ. A hosszú
sággal együtt nő az időtartam, de a mélység növekedésével fogy. Mivel a Balaton 
olyan rendkívül sikér és hosszú tó, azért tart rajta ez az ingadozás olyan hosszú 
ideig. Ez a leghosszabb tartamú ingás, amit ember eddig a Földön mért. Csak 
olyan hosszú inga lengene ilyen lassan, amit a Holdban függesztettek volna fel, 
hogy a Földig érjen. Ennek a klasszikus ingásnak a rajzát a 283. ábrán bemuta
tom, mert ez olyan nevezetessége a mi Balatonunknak, amivel csak nagyon kevés 
tó dicsekedhetik. A sikér és nagy pusztai tavakon lesz bizonyosan még hosszabb 
ingadozáséi is. (283. ábra.) A Balatonon Keszthelyen és Kenésén, a tó nyugati és 
keleti végpontján áll egy-egy limnograf, amelyek ilyenkor persze ellenkező 
járást mutatnak. Kedvező körülmények kellenek a megjelenéséhez, mert a Bala

ton vizét minden kis szél kibillenti a 
hullámzással, azért legszebben akkor 
rajzolódnak, amikor a tó vizén jégtáb
lák úszkálnak és a hullámzást megaka
dályozzák.

A Balaton a Genfi tóval összeha
sonlítva olyan, mint egylapos, könnyű 
inga. amit minden szellő megmozdít, 
de aztán kevés és rendetlen ingást 
végez, a levegő ellenállása miatt csak 
lassan. A Genfi tó pedig olyan, mint 
egy súlyos, kicsiny golyóval készült 
inga, amit a szél nehezen térít ki. de 
ha egyszer ingásba hozta, akkor aztán 
szünet nélkül leng.

Vannak a Balatonnak másnemű 
ilyen ingásai is : a tó felében bosszant, 

284. ábra. A keszthelyi öböl keresztirányú keresztben, egye somos, ketcsomos stb.
ingadozásának rajza. Legszebb a keszthelyi öbölnek a kereszt-

ingása, amely 45 percig tart s igen szép, 
szabályos rajzokat szolgáltat (284. ábra). Amikor a síma tó tükrére tekintünk, 
nem is sejtjük, hogy a tó vize milyen rejtélyes, csodálatosan szabályos lengé
seket végez. Nem marad egy pillanatig sem nyugodtan : amíg a szél fúj, hullá
mok borzolják a tükrét, mindenféle zavarok keletkeznek a tó felszínén, áram
lások indulnak meg erre-amarra. Amikor pedig megállott a szél, napokig len
gedezik, ingadozik a víz, mígnem a jég békóba nem veri s megszűnik minden 
mozgás — de csak látszólag. Még a jég alatt sincs nyugalom, még ott is vannak 
mozgások, amelyeknek kifürkészése a tudományos tanulmányozás legszebb 
diadalai közé fog tartozni.
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A tavak is meghalnak. Sőt nagyon is ideiglenes jellege van a legtöbbnek. 
Hisz alig kell egy kevés feltöltés és már eltűnt a medence, amely eddig a vizet fel
fogta, vagy pedig csak egy kicsit kell a gátat levágni, ami a tavat felduzzasztva 
tartja s a tó vize kiürül ezen a csorbán keresztül. A nagyobb tavak feltöltődése ép 
úgy történik, mint a tengerágaké : deltát építenek bele a folyók s a törmelék lassan 
kiszorítja a vizet a helyéből. A Volgának és Uralnak a Kaspi-tóban, a Szir-Darjá- 
nak és az Amu-Darjának az Arai tóban, a Rhőnenak a Genfi és a Rheinnak a 
Bodeni tóban szép deltája van már, de mindegyiket felülmúlja az Ili deltája, amely 
a Balckas tavat már egész kis félholdnyi tó-sávvá tolta össze. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a lefolyástalan tavakat mindaddig hiába töltjük fel deltával,

285. ábra. A Lockaber tó régi szinlői a Glen-Roy lejtőin, Skóciában. 
(Ch. Sandler fényképe után.)

amíg a delta miatt emelkedő vízszin el nem érte a lefolyástalan medence csorbáját, 
ahol aztán a helyéből kiszorított víz eltávozhatik. Amíg ugyanis a delta a mélye
dést ki nem töltötte, amelyben megállhat a víz, addig az egy évben összegyűlő 
vízfelesleg nem tud eltávozni. Ilyen esetben a tó csak a helyét változtatja, de 
meg nem szűnik. Valószínű például, hogy a Lop-nor azért tolódott el, mert a 
folyó homokja eltölt ötté a medrét s a víz most másfelé ömlik szét, de addig 
meg nem szűnhetik. amíg valamerre lefolyása nem lesz a tengerbe, ez pedig 
tektonikus változások, vagy pedig valamelyik folyónak a visszavágódása nélkül, 
amely lecsapolná ezt az óriási lefolyástalan területet, szinte lehetetlen.

A kis tavak medre igen könnyen betöltődik a hegyről lejövő törmelékkel, a 
levegőből hulló porral és a víz partján vagy a vízben élő növényzet hulladékával. 
Némely kis alpi tavat egészen feltöltenek a belehullott fatörzsek és falevelek, mást 
meg a nádas és egyéb vízi növényzet, amelynek évről évre elvesző kusza szőve-
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déke tőzegteleppé egyesül. A tó helyén ilyen esetben lassankint mocsár, majd 
tőzegláp lesz s ha a folyó ráhordja törmelékét a tőzegre, megszűnik a láp is 
és szárazföldet kapunk a tó helyén. A vastag törmelék, esetleg a később benyo
muló tenger lerakodásai alatt a tőzegből barnaszén, majd hosszú geológiai 
idők múltán kőszén lesz. Ezek tehát mindig szárazföldi, illetőleg tavi vagy 
mocsári képződmények, bármennyire fedje is el őket a tengeri üledék vagy 
vulkáni hamu stb.

Sokkal gyorsabb a tó halála, ha a gátat fűrészeli keresztül a lefolyás, 
mert akkor a vize szépen kiürül. A hajdani tónak a nyomai azonban meg
maradnak, mint régi szinlők a medencét határoló hegyek lejtőjén, mutatva a 
fokozatosan leapadó víz partszegélyét, amelyen kis abráziós párkányt húzott 
körül (285. ábra).

A tavaktól egy és más dolgokban különböznek a mocsarak, amelyekre a 
magyar nyelvnek sok szinonimája van (láp, posvány, fertő, berek, sárrét stb.), 
de amelyeknek a pontos értelme nincs még tisztázva. Ami osztályozást eddig 
olvastam, az mind indokolatlan, mesterséges erőszakoskodás volt, amelyet nem 
lehet elfogadni.

Mocsár (ezt a szót használom, mert valószinűleg ez a legáltalánosabb 
értelmű) keletkezhetik nemcsak lefolyástalan medencékben, hanem olyan helye
ken is, ahol a felszíni vizek a térszín igen csekély esése miatt nem tudnak elég 
gyorsan lefolyni. így pl. az Ecsedi lápnak (miért »láp« ez és miért »mocsár« 
a Szernye ?) nincs medencéje, hanem ott a térszín olyan lassan lejt s annyira 
ellepett minden felszíni vízfolyást a vízi növényzet, hogy a víz szétterült az 
egész lankás lejtőn s szanaszét szivárgott az áthatolhatatlan növényrenge
tegben, amely aztán hatalmas tőzegteleppé halmozódott fel. A láp kiszárí
tása után ez a tőzegtelep felgyulladt s nagy részben leégve, tönkre tette a már 
művelt földeket.

A Szernye-mocsárnak már medencéje van, a Berettyó-vkléki Sárrétnek 
nincs, de a fehérmegyei Sárrétnek már volt, de nagyon kitöltődött s utóbb a 
Sárvíz-csatornával lecsapolták.

Az Alibunári mocsárnak egész tómedencéje volt, nem tudjuk, hogy volt-e 
benne tó, vagy pedig mindig csak mocsár volt, de annyi bizonyos, hogy igen 
szép kerek határolású sűlyedék, amilyen több is van a magyar alföld peremén.

Sokkal nagyobb mocsár ezeknél Oroszországban a I )nyepr mellékfolyó
jának, a Pripetnek a medencéjében levő Rokitno-mocsár, amely, ha ma már 
nem volna némileg lecsapolva, majd akkora területet foglalna el, mint az egész 
Nagy-Alföld. De még nagyobb ennél is az Ob vízterületének óriási mocsár
világa, ahol az osztjákok igazi hazája van.

Rengeteg mocsár a Hamun is, amelyben a Hilmend folyó vész el az Iráni 
medence közepén, Perzsia, Afganisztán és Beludzsisztán határvidékein. Hogy 
miéit nem képződött itt tó, miért igazi mocsár, annak a magyarázatát való
szinűleg a tavak elpusztulásakor említett dologban kell keresnünk. Az igazi 
tómedencét valószinűleg kitöltötte a Hilmend deltája s ma roppant sikér 
medence áll az összegyűlő vizek rendelkezésére, amelyen annyira szét kell ter
jednie, hogy sehol sem lesz igazi tóvá, hanem csak mocsárrá.



288. ábra. A római Campagna. A kép közepén Claudius vízvezetékének romjai láthatók.
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Egészen más megint a Nílus mocsárvilága Fasocla vidékén, ahol a medence- 
szerű területnek van ugyan lefolyása a Níluson át, de a roppant kiterjedésű 
vízszintes területeknek nincs elég esése, hogy a vizek róla a folyóba összegyűl
jenek. Itt van aztán a rhinocérus, a víziló, meg a krokodilus igazi hazája, 
a mocsár rengeteg növényzete pedig még sokáig felkutathatatlan, áthatolha
tatlan rengeteg gyanánt fogja a kutatásnak útját állani.

Itáliának a Tirreno tengerbe ömlő folyói nem igen építenek deltát, de 
ehelyett a partok mentén rakódik le hosszan a folyók alluviuma s ezeken vesze
delmes lázakat lehelő mocsarak, az úgynevezett maremmák terülnek el. Leghir- 
liedt ebbek az úgynevezett Ponti ni mocsarak (Paludi Pontini), amelyeken 
keresztül a via Appia vezetett Romából Napoliba. A középkorban az út jár
hatatlan és igen veszedelmes volt, azért inkább a hegyek mögött, a Sacco 
völgyében bonyolódott le a forgalom.

A Róma körüli Campagna is vizenyős, lapos vidék, de fenn a vulkáni 
hamu-terraszok tetején. Nem volt ez a vidék mindig ilyen csúnya, majdnem 
járhatatlan, mert különösen a rómaiak idejében gondosabban művelt terü
letek voltak ezek. De ma már csak romja ez is annak, ami hajdan volt s a teljesen 
elhanyagolt területen óriási fű, szerteszét csillogó mocsár veszi körül a nagy
szerű vízvezetékek romjait. (286. ábra.)

Elpusztul minden a Földön, nem tart semmi örökké. De mindig újak szület
nek az elpusztultak helyén s éppen ez a folytonos váltakozás : a folytonos fejlő
dés. De minden eléri egyszer fejlődésének tetőpontját s lassan fog közeledni 
az egész Föld halála, hogy az az egész nagyszerű történelem, amelyet 
végig élt az emberiség : mindenestől a múlté, a feledésé, a megsemmisülésé 
legyen, amelyből nincsen feltámadás.
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I. FEJEZET.

A SIVATAG.

LENGE SZELLŐ szárnyain szállt léghajónk fenn a magas levegőég
ben, ahol láttuk a felhőket, a zivatart születni; utaztunk a rettentő 
tájfun pusztító viharában ; leszálltunk az óceánok szörnyű mélysé
geire, ahol évmilliók lassú munkájával készülnek a kontinensek ; 

majd a vízcsepp útját kisértük figyelemmel romboló és alkotó munkájában — 
egyszóval megismertük a Föld felszínén működő erők legnagyobb részét : 
nézzük meg már most azokat a tájképeket, amelyek ezeknek a javarészt 
csendesen, észrevétlenül dolgozó, de néha iszonyatos katasztrófákat okozó 
erőknek hatása alatt keletkeztek.

Mindenekelőtt keressünk olyan vidéket, ahol a működő erők közül vala
melyik hiányzik, vagy legalább nagyon korlátoltan működik. Keressük fel 
például az olyan helyeket először, ahol hiányzik a levegő kellő nedvessége és 
a rendszeres esőzés. Ez a vidék a sivatag.

Fenn vagyunk a gizehi Cheopsz-pirámis tetején, Egiptomban. Nehéz 
munka volt felmászni, mert a hatalmas kőhalom meredek lejtői : óriáslépcsők ; 
csak a vezetők segítségével tudtunk felkapaszkodni. A Nap sugarai rettentő 
forrón tűznek le a roncsolt, faragott kövekre, a levegő oly száraz, hogy ajkun
kon felcserepesedett a bőr, s bár a forróság leírhatatlan, izzadság mégsem 
nedvesítette át könnyű öltözetünket.

A pirámis tetejéről csodálatos kilátás nyílik. Teljesen felhőtlen s csendes 
idővel kegyetlenül sötétkék ég borul, majdnem fekete háttérül a vakítóan meg
világított tájképre. Amikor először láttam Ebner Lajos keleti képein ezt a 
fekete-kék eget, azt hittem túloz a művész. Dehogy túloz ! Az olajfesték kép
telen visszaadni a semmiségnek ezt a színét ! A levegő annyira átlátszó, hogj  ̂
a végtelen világtér éjjeli sötétségébe látunk keresztül rajta, s csak igen vékony 
kékes fátyolt von a levegő ez elé az űr elé. Oly kevés a levegőben itt a nedves
ség, hogy az atmoszféra úgyszólván teljesen átlátszó.

Egész közel hozzánk még néhány, a mienknél alacsonyabb pirámis emel
kedik, amott meg a kolosszális szfinksz dugja elő néger arcvonású fejét.
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Csodálkozva vesszük észre ezeken a kőtömegeken, hogy mennyire megkoptak, 
megrongálódtak, pedig kemény kőből, faragott kőből épültek és senkinek 
sem jutott eszébe a köveket mesterségesen kimozdítani helyükből.

Keletre tőlünk a Nílus völgye húzódik el, meredek, majdnem függélyes 
sziklafalak közé bemélyítve. A folyó partján növényzet sötétlik, de csakis 
egészen a folyó mellett : egy puskalövésnyire tőle megszűnt minden növényi 
élet. Északkelet felé Kairó fehér házait szintén sötétzöld lombok tarkázzák, 
túl rajta pedig a deltavidék öntözött területe vész el a távolban.

De minő rettentő pusztaság látszik nyugat felé ! Ott a halál birodalma 
van, a Szahara legcsunyább része, a líbiai sivatag, amelyen hiába keres pihe
nőt a szem : mindenütt a puszta kő, vagy a vakítóan fehér homok ; pedig messze 
ellátunk, mert a levegő kristálytiszta. Miért oly csupasz itt a Föld szilárd kérge ? 
Miért nem borítja azt áldott humuszos termőréteg s ezen legalább valami sze
rény gyeptakaró ? Semmi, semmi ! Mindenütt a teljesen ép, el nem mállott 
kőzet, vagy annak sajátságosán megkopott, összemart törmeléke, rajta meg 
az ingatag, állhatatlan homok, mint valami tépett, rongyos szemfedő.

Nézzük, nézzük ezt a szörnyű tájképet, s magunk is elnémulunk a síri 
csend hatása alatt, ami körülveszi a fáráók temetőjét. Mert ennek a szabályos 
pirámisalakú kőhalomnak a belsejében nagy fáraó pihente örök álmát ; óriási 
sír! Elfér benne egy egész történelmi korszak eszmevilága. — Ilyen óriási sír 
tetejéről tekinteni végig a halál birodalmán : igazán különös véletlen !

Amíg így elmerengünk, észre sem vesszük, hogy a Nap lesiklott a látó
határra s még az utolsó pillanatban is oly forrón löveli sugarait a tiszta 
levegőben, hogy vigyázatlanul fedetlen hagyott arcunkról leégeti a bőrt. Alig 
hogy eltűnt azonban a homokos látóhatár mögött, egyszerre sötét lesz az ég. 
Az alkonypirkadás tündéri színjátéka itt alig tart néhány percig s a Nap 
eltűnésével a sötétség is azonnal beáll.

Ragyogó holdfény mellett igyekszik lefelé a megkésett utas, hogy fedett 
helyre juthasson. Fenn, a pirámis tetején, a nyugati oldal kövei még oly forrók, 
hogy alig tudjuk érinteni kezünkkel s mire leértünk, kihűlt minden : a kő, 
a homok, a levegő s az éjszakában olyan hűvös lesz, hogy dideregve húzódunk 
össze könnyű takarónk alatt az utazó-sátor zugában.

Amilyen intenzív a Nap sugárzása, amíg a nappal királya az égen van, 
épp oly intenzív éjjel a kisugárzás a világtér felé s a száraz, kopár talaj néhány 
óra alatt elfecsérelte a nappali meleg-bevétel legjavarészét.

Aki figyelemmel szokta kísérni itthon Magyarországon az időjárást, az 
a ragyogóan fénylő holdvilág láttára s az éjjeli nagy hűvösség után reggel felé 
ugyancsak csodálkozni fog, hogy egyetlen csepp harmat sem nedvesítette meg 
a sátor vásznát, sem a köveken, sem a homokon nyoma- sincs a mi reggeleink 
csillogó gyémántjainak. A talaj délután két órától egész hajnalig valami 
<>o fokkal hült le, ha nem többel, s mégsem csapódott ki reája a felette levő 
levegőből nedvesség. Ez az oka annak, hogy amit a nagy fáráó sírjáról nyu
gatra láttunk, az a sivatag, az élettelenség birodalma.

Azelőtt azt tartották a természet magyarázói, hogy a Szahara azért 
sivatag, mert hajdan tenger volt s ez a tenger kiszáradva, teljesen meddő
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talajt hagyott hátra. Ez a vélemény még ma is él és általános az a hiedelem, 
hogy a Szahara kiszáradt tengerfenék.

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést kissé közelebbről. A Szaharán előforduló 
kőzetek közül — a futóhomoktól eltekintve — legfiatalabb az a krétakori 
tengeri homokkő és egyéb másféle kőzet, ami Egiptomot és a libiai sivatag 
legnagyobb részét elfedi egész az Atlasz-hegység lábáig. A sivatag többi 
részén mind csak igen-igen régi üledékes és kristályos kőzeteket találunk. 
A kréta-korszak óta tehát Egiptomot nem lepte el semmiféle tenger. 
A kréta-korban Európa legnagyobb része tengerrel volt borítva, de azután 
még az eocén-, oligocén-, miocén-, sőt még a pliocén-korszakban is tenger volt, 
még hazánk területének is több mint fele s azért Európa ma még sem sivatag.

A tengerfenék-elmélet hívei szeretnek arra a sok homokra hivatkozni, 
ami a sivatagot ellepi. Ez a homok szerintük nem származhatik máshonnan, 
mint a tengerből. A tengernek azonban csakis a partján képződik a homok ! 
A partoktól távol a tenger fenekén nincs más, mint 
csak iszap meg agyag ; s ha például a Földközi 
tenger kiszáradna, annak a helyén nem homokot, 
hanem csakis agyag- és iszapféléket találnánk s 
csakis a partok mentén szegélyezné ezt a területet 
a homok. De még ez a homok is egészen más mint 
a sivatag homokja. Nézzük csak meg nagyító üve
gen. A sivatag homokja olyan tiszta, olyan egyforma 
nagyságú szemecskékből áll, mintha mesterségesen 
válogatták volna össze. Minden szem egészen göm
bölyű, mint valami kis borsó. A tenger homokjá- 287. ábra. A sivatagi futó
ban csillog-ragyog a sok kis csillámlemezke, temér- homok szemei nagyítva, 
dek por van a homokszemecskék közt s a homok
szemei közt mindenféle alakúakat látunk, amelyek alig vannak egy kicsit meg
koptatva. (287. ábra.) A sivatag homokja tehát nem hasonlít a tenger homok
jához. Az ilyen gömbölyű, egyforma szemű homokot futóhomoknak nevezzük 
s tudnunk kell róla, hogy a szél válogatta ilyen szépen össze az egyforma 
szemecskéket s a szél koptatta ilyen gömbölyűre.

A másik érv, amit a sivatag tengeri eredete mellett szoktak felhozni, 
az a teménytelen só, ami a sivatagokon mindenütt kivirágzik, összegyűlik, 
sokszor egész kőzetrétegekké szaporodik. Honnan származhatnék szerintük 
ez a só máshonnan, mint a tengerből ?

Ezt a bizonyítékot azonban szintén könnyű megdönteni. A tenger vizének 
sótartalma az összes óceánokban olyan egyforma minőségű, hogy a leg
gondosabb kémiai vizsgálatokkal lehet csak apró eltéréseket felfedezni.

De milyen egészen más a sivatag sója ! Az egyik mélyedésben más minden
féle sóval szennyezett konyhasót, a másikban gipszet, a harmadikban szódát, 
a negyedikben keserűsót, az ötödikben talán valamennyinek a keverékét 
találjuk s alig akadunk az egész sivatagon két olyan mélyedésre, amelyikben 
tökéletesen egyforma összetételű sót tudnánk kimosni a talajból. Lehetetlen, 
hogy ez tengeri só legyen !

A Világegyetem. 29
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Ha valahonnan elhúzódik a tenger, nyomában okvetlenül maradnak tengeri 
állatok, kagylók, csigák, hal-csontvázak stb. A Szaharán a fennebb említett kréta- 
kori kőzetek kövületein kívül sehol tengeri állat maradványaira nem akadhatunk.

De nézzük meg például az Atlasz-hegységet, Afrika északnyugati part
vidékén. A hegj^ség meredek fal gyanánt emelkedik ki a sivatag pusztaságai
ból s meglehetős meredeken szakad le, többszörös lépcsővel a Földközi 
tengerre. Az Atlasz-hegységnek Szahara-felőli lejtője épp oly terméketlen siva
tag, épp oly homokfútta sziklatenger, mint akár a Szaharának legmélyén emel
kedő kopár, sivatagi hegyek. Hasonló vigasztalan sivatag lepi el a hegység 
széles hátát, ahol néhány sóstó vakító fehér partjain épp úgy szomjan veszhet 
a karaván, mint akár a líbiai sivatag homokbuckái között. Azt mondja a 
»tengerfenék-elmélet« védelmezője, hogy hisz az természetes, mert az Atlasz
hegységet magát is ellepte az a tenger, amelynek rettenetes maradványa ez 
az átkozott földdarab.

Igen ám ! Csakhogy az Atlasznak a Földközi tenger felé tekintő lejtője 
pálmaligetekkel, olajfaberkekkel, a szubtrópusos növényzet minden ékes-

288. ábra. A F ara frah  oázis forrásai a líbiai siva tagban .



V. rész. Tájképek. 451

289. ábra. Sósforrás a sivatagon.

ségével díszeleg s a franciáknak legszebb, legértékesebb gyarmata fejlődött 
itt ki. Hát ez a lejtő miért nem sivatag, ha egyszer az egész hegyet ellepte 
a tenger ?

Azt hisszük, hogy az olvasó kétségtelenül meggyőződött a »tengerfenék- 
elmélet« teljes tarthatatlanságáról.

A Szahara egyszerűen azért sivatag, mert nagyon, de nagyon kevés eső 
esik rajta s a levegő is oly száraz, hogy ott csak a legszerényebb növényzet 
tud megfogamzani. Ahol a talajt folyó, forrás, vagy mesterséges öntözés nedve
síti, ott megszűnt a sivatag s helyébe humuszréteggel borított termőföld 
lép. A Nílus völgye vékony oázis-szalag módjára kanyarog végig a sivatagon : 
ameddig vize átnedvesíti, öntözi a talajt, addig virul, zöldéi a trópusos tenyé
szet ; ahova pedig a víz már nem juthat el, ott éppen olyan kőkemény minden, 
mint akár száz kilométerre a sivatag belsejében.

Hasonló csodát művelnek a sivatagon szórványosan felbugyogó forrás
vizek. Forrás a sivatagon csakis ott törhet fel, ahol valami nagyobb mélye
dése van a talajnak, vagy pedig ott, ahol magaslatok ölelik körül a síkság 
valami zugát. A forrás vize felbukkanva a felszínre, elönti a mélyedésnek egy 
részét s akkora tó keletkezik, amekkorának a felszinéről a párolgás és partjain az 
elszivárgás éppen egyensúlyt tart a forrás vízbőségével. Ez az oázis. (288. ábra.) 
Az elszívódással öntözött területen zöld növényzetet, a vizenyősebb talajon 
sudár pálmákat látunk, köröskörül pedig vakítóan fehérük a sivatag.

29*
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De nem mindig ilyen szép még a forrás sem ! Néha sós vizet lioz elő, nem issza 
meg sem az ember, sem az állat, ott ácsorog a kis kerek tócsa a sivár homok 
halmai között: némi nádas, pár pálma van a pocséta partján (289. ábra), de még 
a növényzet is fél tőle. Ez a sivatag vize, amely nem ad életet, mert még a vizet is 
el tudja rontani ez a megátkozott vidék.

A Szaharán a franciák mesterségesen is állítottak elő oázisokat, artézi 
kutakkal, amelyek bőven ontják a vizet s paradicsomot varázsolnak a sivatag 
helyére. Még jobban sikerült talán az artézi kutakkal való öntözés Ausztráliá
ban, ahol egész vármegyényi területeket hódítottak meg a kultúrának. A víz 
itt rendkívüli bőséggel ömlik ki a föld mélyéből, sőt voltak kutak, amelyek 
valódi árvíz-kalamitásokat okoztak.

* * *

Ott pihentünk meg a pirámisok lába előtt s a sátor alatt, forró tea mellett, 
fűztük tovább előbbi gondolatainkat. Másnap reggel teljes pompájában kel fel 
a Nap, felhőt sem látni az égen. Alig hogy felhágott a tüzes szekér némileg a 
látóhatár fölé, oly kegyetlenül tűznek a sugarai, hogy félnünk kell a napszúrástól. 
Siessünk azonban befelé, a sivatag felé, hogy megismerjük azokat az erőket, 
amelyek ott működésben vannak, mert a természet erői itt sem pihennek !

Egyhangúan, vontatottan lépdelnek a tevék a köves csapáson. A forró
ság rendkívül nyomasztó, a homok és a kő oly forró, hogy kezünkkel nem tudjuk

290. ábra. A B ab  el Caillaud vádi a libiai sivatagon.
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291. ábra. Vádi nyílása a líbiai sivatagon.

megérinteni. A kis csapás meredekfalú szakadék párkányán vezet. Lenn a 10— 
12 méter mély szakadékban durva törmelék, tonnás kövek hevernek. A szaka
dék fenekén lehet valami kis nedvesség a homokos talajban, mert néhány pusztai 
növény húzódik meg szerényen a kövek közt. A szakadék kanyarogva húzódik 
délkelet felé s még látni, amint beleszakad a Nilusnak hasonlóan meredekfalú 
szakadékéba. A szakadékot arab vezetőnk vádinak mondja, tartsuk meg mi 
is ezt az elnevezést. Kíváncsian kérdezzük vezetőnket, hogy miért nem vezet 
az út lenn a vádiban, ahol mégis némi árnyékot nyújtanak a függélyes sziklafalak ? 
Nem sokáig kell várnunk, hogy a magyarázatot megleljüli. A mély szakadék, 
mint valami térjmegutca, egyszerre véget ér. A függélyes sziklafalak egészen 
körülveszik a szakadék végét: onnan még gyalogszerrél is nehéz volna kimászni, 
tevével meg éppen lehetetlen. A szakadék végén túl teljesen egyhangú a 
puszta ; szikla, homok és kőtörmelék közt járunk. Aztán ismét egy vádi 
következik, amelybe nem tudunk leszállni s azért nagyot kell kerülnünk. Mi 
véshette, mi vájhatta ezeket a csodálatos szakadékokat a kemény sziklába ? Azt 
is mindjárt megtudjuk, mert íme ! olyan ritka esemény készülődik, ami, ha 
egy évtizedben kétszer, háromszor előfordul, azt egész kivételnek tekintik. Az 
égen ugyanis felhők képződnek, azok a nálunk is ismeretes gömbölyded, vakí
tóan fehér szélű és sötét szürkealjú felhők, amelyeket kumulusz néven nevez
tünk. Alig vettük észre, hogy hogyan keletkeztek. Valami kis gyenge szellő 
lebegett az izzó sziklák felett, itt-ott apró porforgatagok imbolyogtak, de az 
ég kék volt és derült. Alig vesszük észre : íme a felhők hatalmas képződ
ménye sötétíti el a Napot s alig egy fél óra múlva lerobbanik az eső ! Nem



454 y .  rész . T á jk é p e k .

apró cseppekben, hanem mintha valami nagy edényből egyszerre döntenék ki 
a vizet a fejünkre. Valami szikla árnyékában húzódunk meg a túlerős zápor 
elől, de a karaván kisérői örömujjongva raknak ki edényt, bőrtömlőt, hogy 
megtöltsék friss záporvízzel. A sötétség egész szokatlan, a zúgás oly erős, hogy 
szinte szédül bele az ember, a lezuhanó víztömegek csapása alatt megmozdul 
kő, kavics, homok s vigyáznunk kell, hogy reánk ne szakadjon valami szikla
darab a fejünk felett meredő falból.

Egy óra múlva vége a zápornak, a felhő messze elvonult, be a sivatag 
felé s a nap megint felsüt a megöntözött vidékre. A zúgás azonban nem hogy 
szűnnék, hanem most már csattogó bömböléssé erősödik s reszket lábunk alatt 
a szikla. Előttünk tátong a vádi szakadéka, de ki ismerne rá ? Hömpölygő víz- 
áradat tölti meg, amelyben hatalmas szikladarabok ütköznek egymáshoz, idét
lenül ragadtatva kifelé, a vádi torkolata felé.

Rettentő az a pusztítás, amit az ilyen vízáradat okoz a sivatagon. De 
hát ki kisérné figyelemmel azt, hogy az emberhangtalan, teljesen lakatlan sziklák 
között leomlott-e egy-két ezer tonna kő vagy sem ?

Ezek a vízomlások barázdálják össze a sivatag magasabb vidékeit az 
úgynevezett vádikkal. Némely vádinak nagyobb, szövevényesebb kifejlődése 
van, mint valami európai folyónak. A Tafazasszet, vagy Daliul Baminda vádi, 
amely a Niger egyik mellékfolyójába torkollik s az Ahaggar sivatagi magas
latai közt veszi eredetét, oly szövevényes szakadékhálózatot vesz fel magába, 
hogy a behálózott terület nagysága valami 500,000 négyszögkilométer. (A Duna 
vízkörnyéke kereken 800,000 négyszögkilométer.)

Nem állandó vízfolyásokat jeleznek ezek a függélyes oldalfalú szakadékok, 
hanem ezeknek a nagy ritkán leszakadó özönvizeknek a levezető csatornái.

Ahol a vádi szakadéka kinyílik a síkságra, ott rengeteg mennyiségű tör
meléket halmoz fel rendetlen összevisszaságban, nagy görgetegeket, apróbb 
köveket, elemezhetetlen zűrzavarban.

A törmelék ott marad a vádi torkolatában, a vízáradat pedig ellepi a vádi 
nyílása előtt elterülő síkságot s egy-két napra valóságos beltenger látszik a 
rendesen teljesen kiaszott pusztaságon. Nagyon gyorsan clszivárog, elpárolog 
azonban a víz s nyomában vékony agyagréteg marad, amely felcserepesedik, 
mint a mi útszéli, kiszáradt pocsolyáink feneke s napok hosszat ilyen felcsere- 
pcsedett, teljesen sík, abszolúte minden változatosság nélküli, lelket ölő területen 
halad a karaván (292. ábra). Az ilyen helyeket a turáni alföldön, Belső-Ázsiában 
takirnak nevezik ; a Szaharában különösen sok ilyen agyagpusztaságot lehet 
látni az Atlasz déli lába körül, ahol mélyebb részeit rendesen állandóan ellepi 
a víz. Ezeket a lapos víztükröket nevezik somoknak.

*  *  *

A mongol pusztákon jártam 1897 május havában, amikor éppen megfordult 
a téli monzún s a csikorgó hideg napok után némi esőt kapott a puszta. Nagy 
felhőképződéssel, erős széllel; csak néhány csöpp eső esett, alig nedvesítette meg 
a ruhámat. Néhány nap múlva egyszer szép derült reggelre ébredtem Dolonnor
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vagy Lama-miaotól valami két napi járóföldre. A pusztának ez a része valami 
2000 méter magasságban van a tenger szine felett.

Amint elindultunk a kis Pan-sö-thu oázisról, ahol pár khínai telepes kis 
falucskát épített, míg köröskörül a nomád mongolok jurtjai (sátrai) fehérlettek 
szétszórva, azonnal kinn voltunk a homokos, de még mindig gyepes pusztákon 
s könnyű kocogással siettek kétkerekű kocsiink az alig látható csapáson.

A szép derült reggel után az idő barátságtalanra fordult. Csúnya, sárgás
színű felhők kezdték az eget borítani, kellemetlen szél hajtotta ki a homokot 
a fűszálak közül s a mi alföldünkön is ismeretes kis forgatagokban emelte egész 
a felhőkig. Csakhogy itten »túl a tornyon, melyet porból rakott a szél«, nem

292. ábra. Takir-talaj a líbiai sivatagon.

csillogott a fényes fegyver, hanem mindenütt a határtalan, egyhangú pusztaság. 
Egy mongol tanyán megálltunk déli pihenőre. A mongol nagyon szívesen látott, 
amikor szolgám úgjr mutatott be, hogy ez a fehér úr »tudós« (ez rendkívül nagy- 
jelentőségű a khínai kultúra hatása alatt álló népek között) és már mindenütt 
volt a világon, csak még éppen itt nem, azért jött ide. Ez volt a rendes 
bemutatkozás és mindenütt vendégszeretetre találtam.

Ebéd után újból nekiindultunk a pusztának, de mongol házigazdám 
lelkünkre kötötte, hogy siessünk, mert csúnya idő jön, sőt mivel az út nagyon 
bizonytalanná kezdett válni a homokbuckák között, velünk adta egyik emberét 
útmutatónak. Jó volt nagyon, mert csakugyan eltévedtünk volna a puszta
ságon. A gyep mind ritkább lett, már csak foltokban jelentkezett s minden
felé a fehér homok csillogott volna, ha a nyugati eget el nem sötétíti az a tinta-
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fekete felhő, ami lassan-lassan látszott felemelkedni az égre. A porforgatagok 
most már igen nagy számban kergetődztek s elszakadva, felszállították a homokot 
egész a felhőkbe. Szemmel látható volt, hogy azok a csúirya, piszkossárga felhők 
sem állnak másból, mint porból, homokból. A szél fokozatosan erősödött, a 
lovak ijedeztek, amint a szemükbe csapódott a por. A buckák tetejéről messze- 
messze már régóta csillogott valami előttünk, mintha valami fényes tükör volna, 
de nem tudtam kivenni, hogy mi az.

Egyszer vágtató mongol lovas ér utói bennünket s ránk kiált, hogy sies
sünk, mert jő a »sárga, ■szél«. A kocsisok ütlegelték a lovakat s most valóban 
tüskön-bokron keresztül vágtattunk afelé a fényesség felé, amelyet mindjobban 
és jobban eltakart a por és a homály. A nyugati ég tintafekete felhője 
most már kavarogva, vehemens gyorsasággal emelkedett, fejünk fölé s mongol 
vezetőnk az első kocsin rémüldözve tekintgetett hátra, a vágtatva közeledő 
sötétség felé. A lovak tajtékot izzadnak, a kétkerekű kordék eszeveszetten buk
dácsolnak buckáról-btickára. Már hullik a szélvész zúgása, már tűrhetetlen a 
homok vagdalódzása, azt hittem, itt kell kiállanunk a puszták rémét, szabadban, 
minden fedél nélkül, ami bizony könnyen igen nagy kellemetlenséget okozhatott 
volna.

Ekkor megint magasabb homokbucka tetejére jutottunk fel s íme : előt
tünk áll a régóta csillogó valami ! Egy katholikus misszió-telep templomának

293. á b ra . S zám u m  a  S z a h a rá n .
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294. ábra. Szélmarta sziklák a sivatagról.

vakítóan fényes bádogteteje ! A misszió-telep körül kis falu, egyszerű, apró kliínai 
házak félve összebúvó njmja !

Csak éppen hogy be tudtunk fordulni a misszió udvarára : teljes erővel tört 
ki a sárga szél, alig bírtuk a megvadult lovakat kifogni.

A rettentő vihar egész gomolyagokban vágta a ház falához a homokot, 
csakúgy zúgott, sercegett minden, mintha jégeső verné a világot.

A misszionárius, helységének valóságos atyja, igen barátságosan fogadott. 
Hanrath, belga misszionárius volt, s már három éve nem látott európai embert, 
nagy volt az öröme, hogy hírt hallhatott Európából.

A misszió-ház üvegablakait mind homályosra súrolta a sok homok s a 
templom bádogtetejét is ezek a homokviharok csiszolják olyan fényesre, 
mint a tükör.

Rettentő ereje van a szélnek a pusztákon! A sziklafokokról a kiálló sar
kokat lefújja, a köveket megmozdítja, s közülök kitakarít minden homok
szemet.

A homokkal felfegyverkezve aztán koptat, súrol, csiszol mindent, ami 
útjába akad. A kavicsokra lapokat súrol s előállnak az úgynevezett sarkos 
kavicsok, amilyent minden sivatagról zsákszámra lehet gyűjteni. A házak falait 
is aláássa ez a földön kúszó, szélhajtotta homok, amint azt Lóczy leírja a Gobi 
sivatagról.

* * *
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Két erőt ismertünk már meg a sivatagon. Az egyik a nagyritkán 
lehulló heves zápor ereje, amely a szakadékos vízmosásokat, a vádikat 
hozza létre, a másik a szél, amelynek óriási hatását csak az tudja megbecsülni, 
aki látott már ilyen pusztai szelet, amit a mongol pusztákon sárga szélnek, a 
Szaharában pedig számumnak neveznek. A szél egyes helyeken egész rétegeket 
pusztít el, néhol annyira letarolja a területet évszázadok múltán, hogy csak 
néhány emlékoszlop marad a hajdani magasabb térszínből. Ilyen emlékoszlopo
kat, mintegy kőbálványokat látunk a 295. képen. Hajdan olyan magas volt a 
térszín, mint az oszlopok teteje, de a szél ezt mind elhordta, az oszlopok 
az elhordott rétegek utolsó maradványai és azért maradtak meg, mert vélet
lenül tömöttebb és nehezebb anyagból valók. (L. még a 184. és 188. ábrát is.)

Ismerjük meg már most a harmadik nagy erőt is. Ez nagyon könnyen 
megy, ha valahol benn a pusztában hőmérőket helyezünk e l: a levegőbe, a 
szikla felszínére és valami módon a sziklába fúrt lyukba.

A nap legforróbb szakában azt fogjuk tapasztalni, bogy a levegő hőmérsék
lete úgy 40° C körül jár, lehet ennél magasabb, de lehet alacsonyabb is, az a 
szél irányától szokott függni. Ez igen nagy meleg, ilyent Magyarországon még 
a legforróbb júliusi napon sem észlelünk.* De mi ez a hőmérséklet a szikla felszíné
nek hőmérsékletéhez képest! Mértek már a sziklákon a Szaharában 80° C-t is, 
ami már akkora forróság, hogy kezünkkel nem bírjuk a sziklát megérinteni, 
mert éget. Egy deciméterrel a szikla belsejében a hőmérő már csak 30—40<> 
C-t mutat. A szikla felszíne tehát rettentő forró, míg a belseje nem olyan 
nagyon meleg.

Éjjel fordítva van a dolog. A Szaharán leszáll éjjel a hőmérséklet egész 
közel a 0°-hoz a sziklák felszínén, míg a kőzet belsejében egy arasznyi mély
ségben 20— -30° hőmérsékletet észlelünk. Amíg tehát a szikla belsejének hőmér
séklete egy huszonnégy óra lefolyása alatt csak keveset változik, a szikla fel
színének hőmérséklete 80°-nyit is ingadozik. Minden test a hőmérséklet növeke
désével kiterjed s a meleg elvesztésével újra összehúzódik. A szikla felszíne tehát 
tetemes tágulást és összehúzódást szenved, míg a kőzet belseje sokkal kevésbbé 
változtatja térfogatát. Ennek okvetetlenül az a következménye, hogy a kőzet 
legfelső és legbelsőbb részei között meglazul az összefüggés és a kőből valami 
kércgalakú rész leválik.

Ha a kőzet jobb melegvezető (pl. gránit), akkor a hőmérséklet a kőzet 
belsejében is erősebben ingadozik s ilyenkor nem kéregalakú leválások, hanem 
a repedt kövek a gyakoriak, amelyek közül igen szépeket lehet látni a siva
tagokon. Egész különös elmállások is láthatók a hőméisékleti tágulás, meg a 
szél munkájának következtében, amilyenek az úgynevezett ingó kövek. Ezek 
előfordulnak a mérsékelt égöv nedvesebb kiimái alatt is, de nem ilyen csodá
latos egyensúlyi helyzetekben, amilyent a kép mutat. (183. ábra.)

Hát még milyen pusztulás vár az otyan kőzetre, amelynek szemcséi a 
meleget nem egyformán nyelik el s azonkívül nem is egyformán terjednek

* A levegő igazi hőmérsékletét kell itt értenünk, t. i. a Nap sugárzását valami módon 
ti kell zárnunk a hőmérőtől, amint azt egyik fejezetünkben már megértettük.



295. ábra. A szélmarásból femimaradt szikla a Sierra del Diabolon Dél-Amerikában. 
(J. Waltber fényképe után.)

296. ábra. Völgyszakadék Oktra mellett. A sziklákon mélyreható pusztulás nyomai látszanak.
(J. Walther után.)
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ki. Az ilyen kőzetek széthullanunk apró ásványaikra s a hajdan szilárd kőzetből 
durva homok, ú. n dara lesz. Nem kell most már más, mint egy erős szél, amely 
még jobban szétforgácsolja a kőzetet és mintegy szétválogatja, kiszedi a durva 
dara szemcséi közül a legfinomobb port s messze elszállítja a sivatag környékére, 
nedvesebb éghajlat alá. A valamivel durvább szemecskéket nem bírja olyan 
magasra felemelni, hanem csak a földön csúsztatva, hajszolva kergeti tovább, 
természetesen az egyes szemeket egészen gömbölyűre koptatva. Ez a futóhomok. 
A legdurvább törmeléket végre nem bírja a helyéről továbbmozdítani, csak 
megforgatja, megkoptatja őket. Ez a sivatagi kavics.

Mint valami óriási folyamnak, a sivatag felett elfutó légáramlásnak 
is különféle lerakodásai vannak. x\ szélfolyam legdurvább lerakodása hasonlít 
a mi folyamaink durva kavicságyaihoz, a futóhomokból épült buckák a szél
folyam zátonyai s végül, mint ahogy a folyóvíz a lebegő iszapot rendkívül messze 
elszállítja s tulajdonlapén csak ott rakja le, ahol megszűnik tovább mozogni, 
pl. a tengerben, ép rigy a szélfolyamnak is megvan a maga deltája a finom porból 
felépült lösz-képződményekben. A sivatagok körül a vidéket mindig vastagon 
belepi a por, de már csak ott, ahol növényzet van, hogy ezt a port megkösse. 
Ameddig növényzet nem borítja a talajt, addig a por nyugalomba nem jöhet, 
hanem száll tovább, mígnem gyepes vagy erdős terület fölé ér, ahol végleg 
megpihenhet.

A homok, mint futóhomok, már sokkal lassabban mozog, sőt ha a szél 
két ellenkező irányból éppen egyforma gyakran és egyforma erővel szokott 
fújni, akkor nem is halad előre, hanem csak ide-oda mozog, anélkül hogy 
helyét lényegesen változtatná.

A homok nagy részéről tehát tudjuk már, hogy honnan származik. A siva
tag erői szétforgácsolják a kőzeteket s a szél ezt a pusztult, összeomlott anya
got szétválogatja. Ezért van a pusztákon úgyszólván mindenütt homok, akár
merre nézünk is.

De van a homoknak egy bővebb termelő forrása is. Magyarországon pél
dául a futóhomok majd a folyamok alluviumából, majd a kisebb folyók tör
melékkúpjából származik. Az igazi sivatagban a futóhomok eredetét főleg a 
kőzetek pusztulásában kell keresnünk, de a félsivatagokon a homok főleg a 
folyamok lerakodásaiból és a törmelékkúpokból származik. Valóban, az ilyen 
félsivatag területeken alig van futóhomok, amely nem valami nagy folyam 
közelében keletkezett volna.

A sivatag mármost a felszint borító anyag minősége szerint osztályozható.
A legelső a sziklasivatag. Nincs ezen semmi, csak itt-ott egy kevés homok 

vagy kavics, de bármerre lépünk, lábunk alatt a kemény szikla, ki tudná meg
mondani, mennyi ideje kitéve a napsugár, a szél és a homokcsiszolás hatásának. 
Nincs egy négyszögméternyi hely, ahol puha földre fekhetnénk, nincs annyi 
málladék, amennyiben a legigénytelenebb növény meg tudná vetni a gyökerét. 
Kő, kő mindenütt, amelyről izzóan verődik vissza a napsugár s amely égeti a 
lábunkat, ha rálépünk. Csak a római rabszolgák tudták művelni azokat a 
bányákat, amelyek a Nílustól keletre az úgynevezett Arab sivatag kőzeteiből 
fejtették a legépebb, legszebb kőanyagot. Innen való a »porfiro verde antico«
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vagy antik zöld porfir, amelynek lelőhelye itt volt a Nílus és a Vörös tenger 
között, de ma kimerült. Mennyi változatosság azonban a kőzetekben : eruptiv, 
vagyis vulkáni eredetű kőzetek váltakoznak ős kőzetekkel s ezeket gyakran 
elborítja a vízszintes településű nubiai homokkő, amelyet a szél megint futó
homokká morzsol szét.

Alig láttam hűbb képet sziklasivatagról, mint a mellékleten látható színes 
képet. Csakugyan ilyen fakó, ilyen üres a sziklasivatag, minden egyforma s a 
magasságok és nagyságok iránt való tájékozását teljesen elveszti az ember. 
Az egyformaságból itt-ott felmerülő sziklakúp alig érvényesül, pedig mindegyik 
nagyobb mint a Gellért-hegy. És milyen járhatatlan szakadékok húzódnak 
a területen keresztül-kasul ! Igazán szörnyű helyek ezek, ahol még egy kis zuzmó

297. ábra. Szélbarázda a delibláti pusztán. (Szerző fényképe.)

sem él meg a köveken. A Szaharában különösen sok sziklasivatag van, mert 
sok a hegység ezen az esőtlen vidéken.

A sivatagok másik fajtája a kősivatag, ahol a talajon nem sziklák, hanem 
kövek, szögletes vagy gömbölyűre koptatott kövek borítják el az utolsó tal
palatnyi területet is. A kövek lehetnek szögletesek vagy gömbölyűek. A göm- 
bölyded kavicsokkal fedett térszínt serrirnek, a szögletes kődarabokkal elborí
tott infernális területeket hammada néven említi rettegve az arab. A serrir 
még csak purgatórium, de a hammada a leggonoszabb rosszakarattal kitalált 
kín-mező, amelyen áthatolni még a teve is csak nagy szerencsével tud. A Ham
mada el Hornra, amely Tripolisz tengerparti vidékeit választja el az Edéjén 
homoksivatagtól, a Szaharának legkevésbbé járt területei közé tartozik. Minden 
karaván ideges félelemmel kerüli el, mert a teve nem bírja ki a szögletes kőzet
romok közt való járást, ahol nem egy fűszál, de egyetlen lépésnyom sincs, ahol 
az ember puha talajra léphetne. A közölt képeken, így különösen a 290.,
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291., 295., 296. és 298. ábrán láthatunk egyes részleteket, amelyek kis 
hammadáknak nevezhetők, vagy legalább fogalmat nyújtanak arról, hogy 
mi az a hammada s most képzeljünk el ugyanilyen területet, de óriási 
kiterjedésben, amely több napi utazás közben is mindig éppen ilyen, de 
tán sikabb, egyhangúbb.

Almásy György megkapóan írja le a pusztáknak ezt a nemét a Tien-san 
vidékéről.

»Mögöttünk, a Csarim tiszta és hűvös habjain túl terült el a pompás és 
változatos kertvidék ; előttünk minden átmenet nélkül a típusos kavics-sivatag 
kezdődött, a legkétségbeejtőbb térszín, amit egyáltalában ismerek. A végtelen, 
síma síkság kemény, agyagos talaja úgy fest, mintha kavicsozva volna, mert 
dió- és tojásnagyságú, éles, szögletes kődarabok sűrűn lepik el s minden darabot 
fényes, fekete- vagy sötétbarna patinával vont be a szél és a napsugár. A csupasz, 
sötétszinű talaj egyetlen növényének, valami ürömfélének sovány, alig 15—20 
cm. magas kis bokrai három-négy lépés távolságban tengődnek egymástól, 
mintegy valami unalmas, poros, szürke fátyolt vetve a térszínre, a síkság maga 
pedig úgy nyúlik a végtelenségbe az izzó napsugár fényözönében, mint maga 
a megtestesült reménytelenség és vigasztalanság.«

»Már rövid menetelés után is, és mielőtt igazi fáradságról még csak szó 
is lehetne, a karaván csüggedten, csak mintegy gépiesen vonszolódik tova 
ezen a kietlen egyhangúságon. Mint poros, sárga csík, könnyedén kanya
rogva nyúlik előttünk az út, 3, 4, sőt 10 kilométer messzeségig is beláthatóan, 
csak itt-ott szakítja meg az egyhangúságot valami enyhe talajhullám, valami 
kurgán vagy kavicshalom, esetleg egy-egy nagyobb növénycsomó, amely 
felé türelmesen közeledünk órák hosszat, hogy elhaladva mellette, megint ugyanaz 
a szörnyű unalmas tájkép álljon előttünk . . .«

»Amint a Nap magasabbra és magasabbra emelkedik, a levegő reszketve 
lobog a perzselően forró, feketére égett kövek felett, s megjelenik a délibáb, 
amely fénylő vizű tavakat varázsol a hegyek elé, hogy tükrözzenek benne, 
vagy pedig ingó-rengő hullámaival ott kísért a karaván-út szélén, talán egészen 
a lovak lábai előtt. A messzelátó felmondja a szolgálatot a reszkető levegőben; 
valami sólyom, amely nehány száz lépésnyire ül a köveken, tevének látszik ; 
amott meg alaktalan barnás tömeg hömpölyög és bukdácsol felénk, s csak mikor 
közelebb ér, akkor látjuk, hogy karcsú antilop, amely ruganyos szökelósekkel 
surran el mellettünk.«

»Amellett a Nap mind perzselőbben, mind könyörtelenebből tűz s az ember 
azt hiszi, hogy csontjaiban felforr a velő. Néha-néha izzó légáramlás csap meg, 
mintha valami túlfűtött kemence ajtaját nyitották volna ki ; 50—60°-os, ólom
nehéz szellő leng a lovas körűi, nyomában pedig perzselő forgószél támad, amely 
felzavarja a port, a homokot és a köveket, veszettül megforgatva emeli azokat a 
magasba, s mint sötét portorony nyargal végig a pusztán. Olyan hevesek ezek 
a kis, lokális forgószelek, hogy kitaszítják a lovast a nyeregből, ha nem vigyáz.«

Es ez csak néhány törmelékkúp, amit Almásy itt leír, s amelyen három 
nap alatt végigmentek, aztán nem is igazi sivatag, mert még növény is van 
rajta ! Milyen lehet az igazi szaharai Hammada !
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A köves sivatagoknak ez a rengeteg törmeléke vagy vádik törmelék
kúpjai, amelyek bizony néha sok-sok kilométer sugárúak, vagy pedig egyszerűen 
ott a helyben elpusztult sziklák, amelyek rombadőltek a sivatag erőinek 
hatása alatt.

A 298. ábra a Tibeszti hegység lábánál elterülő vetődött, táblásán tört 
röghegység vidékéből való. Látjuk a vetődés mentén kiemelkedő tábla tördelt 
rétegeit a sok rommal, amely róla lepergett és halomba borult a sziklák lábánál. 
Nem hó, nem vízliordta törmelék ez, hanem a sivatag pokoli kiimája alatt össze
rogyott kőszikla.

A sivatagoknak a harmadik neme a homoksivatag, amely talán mind. 
között legjobban megfelel annak a fogalomnak, amelyet mi a sivataghoz fűzünk.

298, ábra. Kőomlások a tibeszti hegyvidéken a Szaharában.

Ez pedig nem helyes, mert a homoksivatag összes területe nem teszi ki felét 
sem az igazi sivatagoknak, bár homok tulajdonképpen mindenütt van, de homok- 
sivatagnak csak az olyan területet nevezzük, amelyen a homok teljesen elfedi 
az alaptalajt s egészen függetlenül építi fel a buckáit.

Aki először végigtekint fényes napvilággal a homoksivatagon, látja a 
hatalmas homoktömegeket, de nem tudja kivenni a homokhalmok alakját. 
A vakító fényességű sárgás vagy vöröses-fehér homok lejtői mind nagyon lan- 
kásak s a szokatlan látványban elveszti az ember még a távolság iránti érzékét 
is, nem hogy a buckák alakja iránt tudna tájékozódni. Csak amikor a Nap 
alább hanyatlott s árnyékba borul a homokhegyek egyik-másik oldala, akkor 
ismerjük fel, hogy az a vaj simaságának látszó halomvidék hepehupás, kompli-
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299. ábra. Tökéletes kis barkhán a dcliblati pusztán. A nyíl a szél irányát mutatja.
(Szerző fényképe.)

kait térszín, amelyen nagyon nehéz felismerni az egyes buckák alakját. Csak 
hosszabb tanulmányozás ismerteti fel a típusokat. Az utazók rendesen iszonyúan 
túlozzák a buckákat, különösen a lejtők meredekségét. Hédin Sven is első uta
zásából közreadott rajzain rettentően túlozta a buckák alakját és lejtőik mere
dekségét. Ezért meg is szólták őt, s második utazásáról szóló művében már 
csak fényképeket közölt, amelyek teljesen hűen tükrözik vissza a valóságot 
s egészen más képet is nyújtanak a sivatag buckáiról.

Röviden elmondom, hogy mik a homokbuckáknak a legjellemzőbb alakjai 
s miféle változásoknak vannak ezek alávetve.

Az alapforma a barlclmn, amelyről jó képet nyújt a 299. ábra. Ezt a fény
képet a delibláti pusztán készítettem s mint tökéletes kis barkhán, alapformája 
a sivatag hatalmas homokhegyeinek. Alakja olyan, mintegy rövid, ovális pajzsé, 
amelyből egy darab kicsorbult. Hasonlithatnám a teknősbéka pajzsához is, 
míg régcnte félhold alakúnak szokták mondani, s ezen nem csodálkozhatunk, 
mert az egyszínű, síma homokfelületen nagyon nehéz a formákat felismerni. 
A nyíl a szél irányát jelzi. A szélnek fordult oldal tehát igen lankás. Ezen fel
emelkedve, a barkhán tetejére érünk, amely nagy barkhánokon széles, lapos 
hát. Tovább haladva ismét lejt a tető egy keveset, de aztán kiérünk egy éles 
peremre, ahonnan egyszerre lejt le a homok, a lehető legmeredekebb lejtőben, 
amely sohasem tesz ki többet 34°-náI, de azért az ilyen lejtő már nagyon 
meredek s az omlatag homokban igen nehéz reá feljutni. Ezt a lejtőt szokták
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észrevenni főleg az utazók s ezeket rajzolják, mint roppant meredek, kerek 
szakadékokat, elfelejtkezve teljesen a barkhán hátulsó lejtőjéről.

Ha egyszer ilyen alakot öltött a bucka, akkor az tovább vándorol a szél 
irányában, anélkül hogy alakját többé megváltoztatná. Valóban el is vándorol
nak ezek a barkhánok messze a kiindulás helyétől, növekednek útközben, ha 
még homokot hord reájuk a szél, vagy fogynak, ha elhord róluk ; de alakjuk 
mindig ugyanez marad, amíg valami meg nem zavarja.

Óriásokat, több száz méter hosszúakat és 20—30 méter magasakat láttam 
a mongol pusztákon, Dolon-nor vagy Lama-miao közelében, ahol ezek elteme
téssel fenyegetik a várost. Olyan sivatagokon, ahol nagyon sok a homok, és 
nem mindig egyirányú a szél, ott a barkhánok nem ilyen befejezett szabályos- 
ságúak, hanem egymásra torlódva, össze-vissza forogva, meglehetős komplikált 
alakúak. A 301. ábrán látunk néhány rosszul kifejlődött barkhánt más egyéb 
alakok közé tolakodni.

A második alapalak az úgynevezett garmada, amely olyan helyen támad, 
ahol valami mélyedésből kifújta a szél a homokot s egy kupacban, garmadában 
felhalmozta, óriási nagyságúaktól egész kicsinyekig, mindenféle alakúakat 
találunk. A 302. ábra a pestmegyei Kiskúnhalas vidékéről való kis modell- 
garmadát ábrázol, amely egy goromba, zivataros szél nyomán keletkezett. 
A garmada kis meredek oldalain látni, amint önsúlya alatt omladozik le a

300. ábra. Homokbuckák JDélnyugat-Afrika partvidékein.

A Világegyetem. 30
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homok, sajátságos kis hegyomlások alakjában. A nagy garmadák egész erdőket 
temetnek el (303. ábra) s ha ilyent látunk, biztosak lehetünk róla, hogy mögötte 
hatalmas szélbarázda van, ahonnan kifújta a szél a homokot.

A harmadik alapalak a düne, amely hosszan, az uralkodó szél irányára 
rendesen keresztben elnyúló gát, a szél felől lankásabb, a széltől elfordult 
oldalon meredekebb lejtővel. Ez az alak nem tartós, messze nem vándorolhat.

Az ilyen düne rendesen a tengerpartokon keletkezik, a parti dünén belül, 
mert a homok is ilyen hosszú vonalon születik. Amint azonban eltávozik befelé 
a szárazföld felé, felbomlik barkhánok és garmadák váltakozó sorozatára, majd 
a garmadákat is átfürészeli a szél s csak a barkhánok maradnak meg s vándo

rolnak mindaddig tovább, 
amíg el nem érnek a nedve
sebb területekre, ahol meg
köti őket a növényzet és a 
por, vagy pedig olyan terü
letre nem jutnak, ahol más 
irányú szelek szétbontják 
a csodálatosan szabályos 
és mechanikailag egészen 
igazolható alakot. A 304. 
ábrán a Kurische Nehrung 
egyik dünéjét látjuk, hom
ladozó tarajjal: megindult 
már a barkhánokra és gar
madákra való szétszaka- 
dozás.

A sivatagon csak ott 
keletkeznek dünék, ahol 
két, pontosan ellenkező irá
nyú szél az uralkodó. Az 
El Erg homoksivatagon pél
dául, Algeria szaharai részén 
észak-déli irányban elnyúló 

dünék vannak, mert két^ uralkodó szél van : egy keleti meg egy nyugati. 
A kettő közösen elrontja egymás alkotását s mindig visszaállítja a diinét. 
Ha az egyik szél kezdi már szétszedni a hosszú homokgátat, akkor a másik 
visszafordítja az alakokat. Először éles taraj jelenik meg a düne tetején (305. 
ábra), aztán megfordul az egész formáció. így hengergeti a szél a homokot az 
egyik oldalról a másikra, s marad a kiizködés helyén a folyton magasodó 
dünék egész sorozata.

Vannak aztán olyan alakzatok is a sivatagon, amelyeknek eredetét még 
nem tudjuk megmagyarázni. Ilyenek az úgynevezett fuldzs-ok, vagy tölcsérek 
a homokban (306. ábra). A legvastagabb homokterületeken szoktak ezek kép
ződni, valószínűleg ott, ahol a barkhánok túlságos sűrűn torlódnak egymásra. 
Olyan rettenetes üresek, sivárak, ijesztően kopárak ezek a homokbuckák, a

301. ábra. Barkhánok a Turáni alföldön. (J. Walther fény
képe után.)
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levegőfolyam zátonyai, hogy maga a természet is megsokalta s feldiszitette 
őket bájos, parányi rajzokkal, amelyek a legmeredekebb, omlós lejtők kivé
telével mindenütt tarkán felcifrázzák a homokot. Ha a rajzukat figyelemmel

302. ábra. Kis homok-garmadák a kiskunhalasi futóhomok-vidéken. 
(Szerző fényképe.)

kisérjük, még jobban gyönyörködünk bennük. Apró homokfodrok (ripple- 
mark-ok) ezek, kis éles gerinckék, amelyek majdnem állandóan 10 cm. távol
ságra vannak egymástól s nagy szabályossággal tele recézik a síma homoklejtőket

303. ábra. Nagj  ̂ garmada a delibláti pusztán. (Szerző fényképe.)

(307. ábra). Ott azonban, ahol valami zavaró növényzet vagy kövek vannak, 
gyönyörű figurák adódnak ki a kecsesen hajladozó, összeszövődő, szerte bom- 
ladozó kis fodrokból (308. ábra). Csak fásult lélek lehet az, aki a sivatag 
csodálatos alkotásai iránt nem érdeklődik. Annyi új, annyi idegen és annyi

30*
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nagyszerű van ott, liogy a nyílt szemmel utazó egy percig sem unatkoz- 
hatik.

A sivatagok negyedik formája a legfinomabb törmelékből van. Ez az 
agyagsivatag vagy takir. No ez az egy talán az, amely megcáfolja a fennebb 
mondottakat. Ez valóban unalmas és egyhangú. Képét már fennebb bemu
tattam. Nem kell messze mennünk, hogy ilyent lássunk, ott van a Hortobágy 
síksága : típusos takirtalaj, amelyről csak a növényzetnek kell kiégnie, hogy 
az agyagsivatag álljon előttünk. Ilyen volt a múlt szárazság idején a Szeged
vidéki Fehér-tó szikes, agyagos pusztasága.

* * *

Akármilyen formájú sivatagról legyen is szó, egyben nagyon hasonlít a 
tengerhez : a törmelék itt is helyt marad, mint a tengerben. Évmilliókon keresztül 
halmozódik a sivatagban a törmelék, nem megy ki más belőle, csak a por, amely 
pedig nagyon jó volna, hogy itt-ott mégis némi növényzet keletkezhessék. Mert 
még a legszerényebb növény sem tud megélni a kövek közt, ahol nincs egy szem 
por sem, csak sörétszemű homok és fényesre csiszolt kavics. A por az eltávozik. 
Néhány vádi is visz ki valami csekély törmeléket a sivatagról, meg tán néhány 
homokbucka is elvándorol a nedvesebb területekre. De ez mind elenyésző cse
kélység ahhoz a rengeteg mennyiségű törmelékhez képest, ami a sivatagon felhal
mozódik. Egész hegyek vannak eltemetve ilyen törmelékbe, amelynek Belső- 
Ázsiában azelőtt tengeri eredetet tulajdonítottak, de Lóczy kimutatta róla, hogy 
tisztán szárazföldi eredetű. A Hoang-ho Lan-csou-fu felett 1000 méter mély

304. ábra. Düne a Kurische Xchrungon.



305. ábra. Koszorús dünék a Gobi sivatagon
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kanyonban tárta fel ezeket a rétegeket. Csupa pusztai képződmény. Édesvízűr 
sósvizű tavak üledéke, törmelék-kúpok összehalmozódása, majd jön egy réteg

futóhomok, aztán megint 
folyami képződmény és 
így tovább ; éppen úgy, 
ahogy ma látjuk a siva
tagon a különféle erők 
hatása alatt keletkezett 
törmeléket halmozódni.

Betemette ez a hegye
ket úgy, hogy a 4—5000 
méteres óriásoknak csak 
a csúcsai látszanak ki 
belőle. Ilyen az egész 
Tibeti magasfóld, ahol 
még a hátsó-indiai folyók 
le nem csapolták a terii- 

306. ábra. Rejtélyes mélyedések, úgynevezett »fuldsok« a letet S ki nem tisztítot- 
Szahara futóhomokján. ták a völgyekből a tör-

307. ábra. Szabályos homokfodrok a kiskunhalasi homokterület egyik buckáján.
(Szerző fényképe.)
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meléket. Ott aztán feneketlen mély völgyek keletkeztek, mintegy kiprepa- 
rálódtak az óriási hegyláncok sűrűn álló sorai.

Ez a sivatag vége. A folyók felfelé nyomulva, vízgyűjtő területüket folyton 
tágítva, a vízválasztót visszatolják a sivatagba s annak egy részét lefolyásos terü
letté teszik, amely elveszti barátságtalan arculatát. Mert ez csak akkor lehet, a 
folyó csak akkor hátrálhat vissza, bele a sivatagba, ha völgyén a csapadékot hozó 
tengeri szelek is felhatolhatnak a sivatagig. Különösen azoknak a sivatagoknak 
a sorsa ez, amelyet a környező magas hegyek tesznek azzá, t. i. a hegyek közé zárt 
medencék minden éghajlat alatt szárazak, mert a hegyeken átkelő szél mindig főn- 
jellegű. Ha az ilyen hegybástyát sikerül a folyónak átvágni, akkor nemcsak hogy

308. ábra. Homok-fodrok növények között a kiskunhalasi homokbuckák közt.
(Szerző fényképe.)

lecsapolja a sivatagot, hanem völgyén nedves szelek is hatolhatnak be a területre 
s megöntözhetik esővel rendesen.

Esővel ! Mennyi van ebben a szóban ! A napsugár csak pusztító veszedelem, 
csak gyilkos zsarnok, ha nem jár vele eső ! Ez az élet igazi forrása ! Oh csak az 
tudja megbecsülni, aki végigutazott már a sivatagon s még évek múlva is látni 
fogja álmában a kopárság vakító fényét, a napsugarat eső nélkül s hallani fogja a 
szélvészben sistergő homokot, hallja az orkán bömbölését, amint végigüvölt 
homok-okádó torkával a romladozó sziklák felett: hallja a szelet, amely nem hoz 
esőt, hanem forró homokot. Látni fogja a kínosan vonszolódó idétlen tevét, amely 
szomjas gyötrelmei között el-elbődül, hogy az ember szíve megesik rajta ; látja 
az állatéletet eső nélkül.
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De azt a pillanatot sem fogja elfelejteni, amikor a homokbucka mögött 
befordul az ösvény az oázis pálmáinak árnyékába, nyirkos lesz lába alatt a 
talaj és felcsillanik a víz a kis kertek között.

Oh ! akkor megtudja, hogy mi az az eső s megérti, hogy nem a föld. hanem 
a levegő teszi sivataggá a Szaharát !

II. FEJEZET.

A PUSZTÁTÓL AZ ERDŐIG.
A sivatag nem szokott minden átmenet nélkül csatlakozni a termékeny 

területekhez, hanem a sivatagról fokozatosan jutunk a pusztára, majd a fél
pusztára s úgy jutunk az erdős, tehát dúsan termő területekre. Olyanformán 
lehetne beosztani a csapadék mennyisége szerint az ilyen átmeneti területe
ket, hogy:

1. Ahol egy évben nincs 200 mm. csapadék, az a sivatag.
2. Ahol egy évben 200 mm.-nél több, de 400 mm.-nél kevesebb a csapadék, 

az az igazi puszta vagy steppe, vagy ahogy Dél-Amerikában nevezik, pampa.
3. Ahol 400 mm.-nél több, de 600 mm.-nél kevesebb a csapadék, az 

szavanna, préri vagy llano.
4. Ahol aztán már 600 mm.-nél is több a csapadék, ott az erdők zárt sorai 

következnek (t. i. ahol nincs kultúra).
Ezen a szép, rendes beosztáson némi zavarokat idéz elő a csapadék lehullásá

nak időbeli eloszlása. Például ahol 400 mm.-nél több a csapadék, de az nagyon 
periódusos, vagyis az évnek egy bizonyos szakában esik le, míg az év többi részé
ben nincs egy csepp eső sem, az olyan vidék igazi steppe lesz akkor, ha ez a csapa
dék a tél idejére esik, de már az erdős régió felé hajlik, ha ez az eső nyáron hull alá.

Ezt a kis beosztást bizony jó lesz megjegyezni, bármennyire tökéletlen is az. 
mert majd mindjárt meglátjuk, hogy Magyarország szép Alföldje miként vált a 
sivatagból fokozatosan steppévé, aztán szavannává, amilyen ma s hogy milyen 
szép jövő vár reá. mert a csapadék néhány évezred múlva még több lesz mint ma.

A puszta területek vagy steppék alacsony fűnövényzettel vannak borítva, 
tehát már legeltetésre alkalmas területek, de még nagyon szárazak, gyakran 
mutatkozik rajtuk egy-egy darab homokpuszta, buckák húzódnak rá a szép gyep
szőnyegre, de még a buckák közt is fel-fel üt i fejét a növényzet s gyakran látunk 
egészen megkötött homokhalmokat, amelyeket a puszták növényzete lefülelt. 
Hellyel-közzel nádassal ellepett mocsarak, bozóttal szegélyzett vizek vannak 
rajta. A legnagyobb terjedelmű steppe a Turáni alföld és környezete, kivévén a 
benne itt-ott megfészkelődött igazi sivatagokat. A Kaspi tó és az Arai tó közötti 
vidék az Uszt-jurt plató meg az Akmolinszki plató igazi steppék, meg azoknak 
a hegyeknek a lábát szegélyező vidék, amely a Turáni alföldet keletről határolja. 
A Tien-sannak és a Pamirnak minden völgye steppe, míg a hegyoldalon már a 
csapadék annyira megszaporodik, hogy az erdők kezdődnek, sőt fenn a hegyek
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tetejét hó takarja s óriási jégárak indulnak le a völgyekbe, egészen a pusztai mar- 
mota turkálásáig. Alig van még egy hely a világon, ahol a sivatag a steppén keresz
tül olyan hirtelen menne át az erdős, sőt havas világba, mint ezen a tájon. Még 
Dél-Amerikában találjuk fel a párját, ahol a pampák és Patagonia köves pusztái 
hirtelen mennek át az Andok szavannás oldalába s onnan az erdőn át a hómezők 
és jégárak világába.

Ausztráliában a füves steppék is megtalálhatók a Murray és Darling folyók 
vízvidékén, de sokkal nagyobb területet foglalnak el a bozótos puszták. Ezeket

309. ábra. Kutya tej-félék a Kama földön. (Schenk fényképe után.)

rettenetesnek írják le. Részben tüskés akác és eukaliptusz fajok, részben tüskétlen 
bozótfélék — mind oly idegen ! -— annyira sűrűn lepik el az egész síkságot, amed
dig a szem ellát, hogy borzalom még csak rá is gondolni. A forrón tűző napban 
a tüskés bozót között csakugyan majdnem lehetetlen a járás.

De hisz minden pusztának megvan a maga külön növényzete. A Kalahari 
sivataggal szomszédos délafrikai steppéken a kutyatej-félék (Euphorbia) kezdik 
meg a növényi takarót. (309. ábra.) Ott virít a Tumboa Bainesii (Welwitschia 
mirabilis),amit a 310. ábránk mutat be. Ki hinné róla, hogy ez »fenyőfa« ? A Gneta- 
ceák közé tartozik, alacsony, kicsiny törzse olyan, mintha tőből levágták volna 
valami fának a törzsét. Ennek a törzsnek a pereméből nő ki két nagy levél, amelyek



310. ábra. Német-Dólnyugat-Afrika sivatagos hegyvidéke Az előtérben Tumboa Bainesii (Welwifschia mirabilis).
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össze vannak hasogatva, mint valami megviselt kukoricalevél s végigterülnek a föl
dön, össze-vissza kunkorodva. Ezeknek a leveleknek a hossza megvan másfél méter

r

311. ábra. Karaván tábor Söbörthei mellett, a mongol pusztákon, Khalgán közelében.
(Szerző fényképe.)

is. A levelek tövéből, a törzs széléről nőnek ki a tobozok. Az ősvilág maradványa 
ez a csodanövény s egyetlen hazája ez a puszta itt a Kalahari és a tenger között.

312. ábra. Lösz-szakadék Nagymaros felett. A szakadék falain egy közbülfekvő agyagréteget 
i& lehet látni. (Lóczy L. fényképe.)
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Perzsia magas pusztáinak gyér növényzete között a tüskés és tövises bozói- 
félék szintén nagy szerepet játszanak, s ezek a sziklás, szakadékos puszták amúgy 
is nehezen járható területeit még hozzáférhetetlenebbé teszik. Aki a tenger 
felől, a pálmaligetes oázisokról Perzsia fővárosába akar utazni, annak okve- 
tetlenül keresztül kell mennie ezen a csúnya pusztán, majd a sivatagon s azután 
jut csak Teherán mesterségesen öntözött területeire.

Már ezeknél csakugyan szebbek a mongol puszták (311. ábra), amelyeknek 
dús fűnövényzete, virágdísze pompás mezővé varázsolja a végtelen rónát.

Igaz, hogy 1000—2000 méter magasságban vannak s a tél rettentő kemény 
hideg, a nyár pedig különösen a napsugárzás intenzitása miatt tűrhetetlenül 
forró, de azért szép világ ez. Korlátlanul vágtat rajta szerte a nomád mongol, 
egyik sátortanyától a másikig, hisz nincs messze, csak tíz kilométerre ! A sátor- 
tanyák között rengeteg ló és marha legelész, de különösen ló, amely úgy

szólván mindene az ázsiai nomádnak. 
A steppe-klima igazi talaja a lösz, ez a 
csodálatos fakósárga, rétegzetlen, könnyű 
földnem, amely tele van lyukacskákkal 
oly sűrűn, hogy az esővíz leszalad benne, 
mint a szitán. Ezt az anjmgot minden 
vidéki olvasóm ismeri. A legtöbb magyar 
vidéki város határán vannak sza
kadékos helyek ilyen sárga löszben, 
ahonnan a sározók szokták az anyagot 
hordani a kályhatapasztáshoz. Agyag
gödröknek szokás rendesen nevezni őket, 
mert ezt az anyagot könnyen lehet 
faragni, mereven megáll s olyan finom 

szemcséjű, hogy a legapróbb részleteket is ki lehet belőle dolgozni. Csak az 
a bosszúság, amikor valami szebb részlet kidolgozásakor az ember kése nagyot 
varcog valami kemény göcsben, ami a löszben igen gyakran előfordul. Iviván- 
csian ássuk ki, hogy mi lehet ez a kemény valami. Függélyesen álló, kis 
hosszúkás, kemény kő ez, aminek sajátságos gömbölyded. göcsös formája 
mindenféle ábrándos babaalakokra emlékeztet, azért nevezzük lösz-babának, 
tudományosabb néven Jconkréciónak (313. ábra). Ezeket a löszben levő lyu- 
kacsökön leszivárgó meszes víz formálta, összetapasztva a lösz finom agyagos 
és homokos szemecskéit.

A konkréciókon kívül találunk még a löszben apró szárazföldi csigákat, 
de egyetlen egy vízi, még csak mocsári csigát sem, hanem mind olyan csigákat, 
amelyek száraz, füves térségeken a fűszálakon szoktak élni. Erős nagyítással 
nézve a lösz pórusait, azoknak az alakja vékony gyökér- és fűszálakra emlékeztet, 
mintha az töltötte volna ki hajdan ezeket a kis csövecskéket, de kikorhadt volna 
belőle. Úgy is van. A lösz a steppék füves térségein képződik a levegőből 
hulló porból.

Nagy újság volt ez a tudományban, amikor Richthofen felfedezte és még 
ma is vannak olyanok, akik nem tudják elhinni ezt a letagadhatatlan tényt.

313. ábra. Lösz-konkréció a Gobi sivatag 
széléről.
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>>.. . A mig csókolódtok,
Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti s elröpül ? 
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak nehány vonalnyi, 
Egy századévben már nehány könyök,
Pár ezredév gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved,
Kéj-kerteidben a sakál üvölt,
A pusztán koldus, szolganép tanyáz.
S mindezt nem a mennyrázó fergeteg, 
Nem bömbölő földindulás cselekszi,
Csak gyenge szellő, mely körűlenyelg . .. .«

Pedig bizonnyal mindenki tapasztalta, hogy a fényes bútorokon, így például 
a zongorán, egy-két óra alatt finom porréteg keletkezik, mely szinte látliatlan, 
de mégis milyen szépen lehet abba a zongorára rakódott finom porrétegbe írni. 
Ha egy-két óra alatt már észrevehető a lerakodott porréteg a szobában, képzel
hető, hogy mennyire szaporodik fel az künn a szabad természetben egy-két 
évezred a la tt! Nem tudom, hogy 
Madách ismerte-e már Richthofen 
lösz-elméletét, de annyi bizonjms, 
hogy megkapóan ecseteli ugyanezt a 
tüneményt a költő lángelméjének lát
noki képességével.

Valóban úgy van, amint a költő 
ihletett lelke megálmodta, nem a fer
geteg, nem a szélvész, hanem a szellő 
az, amely porral takarja be a pusztai 
kiimán a hegyek oldalát, a völgyek 
mélyét s a végtelen, egyhangú pusz
tákat. De csak ott halmozódik fel ilyen 
porhanyó, porózus anyaggá, ahol nincs 
elég nedvesség. Mert sok eső lemossa 
a hegjmldalakról a port a völgybe, 
aztán meg olyan helyeken a növény
zet nem korhad, hanem rothad, ami 
aztán egészen mássá teszi a porból 
keletkezett kőzetet.

A leghatalmasabb lösz-képződ
mények Klímában vannak, ahol Richthofen rájött a rejtélyes anyag eredetére.

Több száz méter vastagságban fedi a lösz itt a hegyeket és völgyeket. 
San-hszi és Sen-hszi khínai tartományok majdnem egyetlen összefüggő lösz
platóvá vannak temetkezve, amelyeken a löszből alig látszik ki a legmagasabb 
hegyek gerince. Aki felkapaszkodik a platóra, csodálatos látványban gyönyör
ködhetik. Mintha lepedőt terítettek volna a hegyekre, olyan könnyed, lankás 
hajlásokkal húzódik a plató felszíne az egyik gerincről a másikra. Síknak tetszik

314. ábra, Lösz-mélyút Khínában. 
(Richthofen után.)
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a végtelen lapály, pedig tekintélyes magasságkülönbségek vannak rajta, de ezt a 
rendkívül meneteles, enyhe hajlás miatt nem vesszük észre. Csodálkozva 
látjuk azonban, hogy a termékeny síkságon semmi nyoma emberi lakásnak. Ki 
műveli ezeket a földeket ? Ki szánt, ki vet ? óriási teret átlátunk, de nyoma sincs 
a rejtélyes embernek, aki zöld buzavetéseket teremtett a különben füves pusztára.

Induljunk el a keresésére. A lapály műveletlen, füves részén egyenesen indu
lunk el. azt hívén, hogy ilyen módon könnyen átjutunk oda a messze kéklő hal-

315. ábra. Terraszos lösz-szakadék Khínában. (Richthofen után.)

mokhoz. amelyek mögött sejtjük a lakókat. Nem messze jutunk az egyenes vona
lon. Egyszerre keskeny, mély, kanyón-szerű szakadék tátong előttünk, amelybe 
hiába próbálunk leereszkedni. Olyan függélyes annak a fala mindenütt, hogy kötél 
és segítség nélkül teljes lehetetlenség lejutni. Elindulunk a szakadék mentén, hogy 
valami átjárót vagy lejárót keressünk, esetleg eljussunk a szakadék végére s meg
kerüljük. Hiú törekvés. A szakadékból újabbak ágaznak ki, utunkról egészen 
letérülünk s lassankint úgy belebonyolódunk a szakadékok tömkelegébe, hogv 
nem tudunk belőle kikeveredni. Végre egy helyen valami omláson nagy kínnal 
leereszkedünk a szakadékba s azon haladunk előre. Mind a két oldalon függőleges 
falak, nyoma sincs az embernek s bizony könnyen ki vagyunk téve annak, hogy
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végleg belekeveredjünk a szakadékokba, s menthetetlenül ottvesszünk. Ha sze
rencsénk van, akkor végre útra találunk, amely a főszakadékot elhagyva, mere
dek emelkedésben kapaszkodik fel egy függélyes falú, mély úton a platóra. 
Egyszer aztán egy lyuk van a falban, amelyeti át csodálatos kilátás nyílik meg 
•előttünk (315. ábra). Függőleges falú terraszok egész rendszere emelkedik egy
más felett, mindegyiken zöld vetés, lenn pedig a kis patak csillog a terraszok 
közti szakadék legfenekén. Es végre megtaláljuk az embert is ! Ott lakik a

316. ábra. Lösz-palota egy terraszos szakadékban. (Richthofen után.)

terraszok falában, a löszbe vájt kunyhókban! Nem épít házat. Minek az ? Egész
séges, száraz és tűzbiztos lakást nyújt a lösz, amelyet még télen nem is igen 
kell fűteni, mert meleg, mint a pince.

Az emberek milliói laknak löszlakásokban Khína északi részében s egész 
architektúrája fejlődött ki ennek a csodálatos troglodita építkezésnek.

Nálunk Magyarországon is sok lösz-lakást, lehet látni, különösen Somogy- 
megyében, ahol vastagon fedi a dombokat a sárga föld. Még elterjedtebb azonban 
•a pinceként való használat, ezt majdnem általánosnak mondhatjuk ott, ahol 
lösz fordul elő meredek lejtőben. A steppéknek, pusztáknak igazi talaja ez. 
\ égtelen területeket takar be a turáni alföldön, meg a Szaharától délre, Szudán



480 V. rész. Tájképek.

északi részeiben. Ez a talaja a pampáknak is. Kitűnő lelőhelye az ősemlősük 
csontjainak, mert a pusztán elhullott állat csontjait szépen befedi a por s azon 
módon leljük fel a csontokat, amint hajdan a puszta felszinén hevertek. Magyar- 
országon temérdek mammuth, ősbölény, szarvas, gazella és marmota-féle került 
már elő belőle. De még az őstörténelem nyomait is fellelhetjük benne. Olyan 
szépen be vannak azok takarva, minden zavarodás, minden egyenetlenség nélkül, 
mintha nagy gonddal hintették volna a maradványokra a port, hogy egészen 
egyenletesen, minden feltűnés nélkül takarja azt be.

Ahol a kiima már egy kicsit nedvesebb, úgy a 400 mm.-en felül van a csa
padék, ott a lösztalajon már dúsabb a növényzet s azért a lösz nem is lesz egészen 
olyan, mint az igazi steppéken, hanem porhanyóságát megtartva, sötétebb, sok
szor egészen fekete színű talaj lesz a száraz humuszból. Oroszország legdélibb 
részén a portalaj igazi lösz, de már északabbra fekete földbe megy át, amit az 
oroszok csernozemnek neveznek. Ilyenforma az északamerikai prérik talaja is. 
Mind a két talajon csak azért nincs erdő, mert nagyon finom, nagjmn porhanyó 
a talaj, nem kedvez a fás növényzetnek, amely nem tud kellőleg megkapasz
kodni s mindjárt kidönti a szél. Csak a nagy, embermagas fű nő meg rajta. 
A pampák lösztalaját némileg megmásította a sok árvíz, amelyet az Andokból 
lejövő folyók terítenek szét a határtalan pusztákon, azért az Ombu-fa itt-ott, 
nagy távolságokban meg is tud maradni. Észak felé azonban a klíma ned
vesebb lesz s a pampák átmennek a szavannákba a Gran Chaco óriási lapályain. 
A szavannákon már csoportokban növő fát is találunk, ha a talaj kötöttebb,

317. ábra. Kelet-afrikai szavanna, ernyőakácával. (Hans Mayer fényképe után.)
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318. ábra. Szavannás erdő Száraz-Berek vidékén Szatmár vármegyében. (Szerző fényképfelvétele.)

különösen kavicsosabb. Az északamerikai prériken a kultúra beleavatkozása előtt 
geológiai térképet lehetett készíteni az erdők kijelölésével. Ahol a talaj porhanyó 
préri-lösz, ott csak embernyi fűnövényzet van, de ahol kavics is van a talajban, 
ott nyomban facsoportokat is látunk.

Az Orinoco balpartján ezeket a szavannákat llanóknait nevezik s a fák rajta 
főleg a pálmák közül valók.

A legnagyobb kiterjedésű szavannák azonban Afrikában vannak, különösen 
a keletafrikai magasföldön a nagy tavak vidékén. De ez a szavanna-régió körül
öleli északról és délről a Kongo medencéjét, sőt a Kongo medencéjében is igen sok 
helyen az őserdők helyét szavannák foglalják el. Embernél magasabb fű, itt-ott 
egy-egy magában álló fa vagy facsoport az afrikai szavannák igazi típusa s a ren
geteg fű között egyes sorban haladó gyalogkaraván a karakterisztikus kép ezekről 
a vidékekről (317. ábra). Néha szerteszórt akácosok ; az ernyő-akác egy neme teszi 
olyanná az afrikai szavannát, mintha rendszeres ültetvény volna. Máskor meg 
csak az Adansonia görcsös, óriási törzsei szakítják meg a fűtengert, amelyből a 
lovas alak sem látszik ki. Az oroszlánnak meg a többi ragadozónak kedvenc tanyái 
ezek, de tán ezeknél is veszedelmesebb a milliárd moszkitó, amely minden csípé
sével gyilkos bacillusokat olt be az emberbe.

A magyar Alföldet úgy csapadékviszonyai, mint növényzete miatt a step- 
pékkel váltakozó szavannák közé kell sorolnunk, ahol ligetek, pagonyok váltakoz
nak füves térségekkel s a kultúra mindenütt megtalálja a növényfajt, amelyet 
öntözés nélkül sikerrel tenyészthet. Bátran merem állítani, hogy igazi steppe

A Világegyetem. 31
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vagy puszta az, amelyen mesterséges öntözés nélkül földmívelést folytatni nem 
lehet, míg a szavannákon ez elég jól megy, bár a néha-néha beköszöntő száraz 
évek a termést tönkreteszik.

A középafrikai szavanna-területeken a folyók partján mindenütt erdő
ségeket látunk, amelyek keskeny szegély gyanánt futnak végig a folyók mellett. 
Aki a folyókon utazik, azt hiheti, hogy rengeteg, az Amazonas őserdeihez hasonló 
erdőségekben jár. De alig kell egy kicsit kimenni a partra, az ember rögtön a sza
vannákra jut, amelyeken napokig utazhatik anélkül, hogy egyes, magában álló 
fákon kívül igazi őserdőkre, vagy csak nagyobb facsoportokra is akadna.

Ezeket a folyómenti erdő-pásztákat galéria-erdőknek nevezik. Az alsó Kongo 
felé közeledve, ezek mind szélesebbek lesznek, egyes facsoportok csatlakoznak 
hozzájuk a szavannáról s végre,a Kongo medencéjét határoló hátságban teljes, 
sűrű zárlatú őserdőkké csoportosulnak, ahol az évi csapadékmennyiség jelenté
kenyen felülmúlja a 600 mm.-t.

Ahol már dús termékenységű szavannán járunk, ott úgy Afrikában, mint 
Indiában a talaj többé nem lösz, nem is préri-talaj, vagy csernozem, hanem ott 
már a növényzet intenzív rothadása következtében annyi humusz fejlődik, 
hogy ez a lehulló porból és a kőzetek elmállásából keletkezett talajt egészen átala
kítja és pedig egy tömött, vörös, vasas agyaggá, amelyet laterii-nek nevezünk. 
Laterit nevezete alatt sok mindent összefoglalnak a geográfusok. Lateritnek 
nevezik az erdős talajok alatt található vastag málladékot is, amit a fiús, trópusos 
őserdők rendkívüli humusz-mennyisége állít elő a kristályos, különösen földpát 
tartalmú kőzetekből. Lateritnek nevezik Indiában a fiatalkorú eruptív kőzetek 
málladékát, Borneón a gránit málladékát stb. De az igazi laterit szubaerikus ere
detű, azaz főrészében a levegőből hullott porból származott, csakhogy a rengeteg 
növényzet hatása következtében nem lösz, hanem laterit lett belőle.

Az igazi őserdők talaja vastag humusz, amely a ledőlt fatörzsek, félméter 
vastag mohatakarók, zuzmók, élősdiek, lehulló levelek, elpusztuló, egy évig élő 
növények képtelen káoszából származik. x\z őserdő csak ritkán igazán szép lát
vány, rendesen nem versenyezhet a mi lombos erdeink szépségével, bár a növény
zet aránya sokkal nagyobb.

A legnagyobb kiterjedésű és leghatalmasabb őserdők az Amazonas szelvái, 
amelyekhez hasonló kiterjedésű, összefüggő erdőség nincsen még egv a világon. 
Óriási lombos fák közt nyurga pálmák, bozótos kuszaságok, rengeteg élősdi és 
futó nővén}'’, amelyek itt-ott átlábolhatatlanná teszik az erdőket. A mindenféle 
epifita és élősdi valóságos botanikus kertté avat minden fatörzset, a liánok vagy 
futó-pálmák sok száz méterre elfutó törzsei, a ledőlt törzseken fejlődő buja 
növénykolónia, a rettenetes verseny, amellyel minden növény küzd a levegőért 
és világosságért: nem széppé, hanem kusza növénytömkeleggé teszik az őserdő
ket, ahol egyetlen egy törzs, egyetlen pálma sem juthat teljes kifejlődésre. Még 
talán legszebb ott az őserdő, ahol árvíz pusztítja ki a mindent tönkresilányító 
alja-növényzetet, vagy pedig állandó árvíz csendes tükrében csillog a xneg-meg- 
rezzenő virág az őserdő árnyában.

Aztán milyen némák az Amazonas őserdei! Madáféneket nem hallani, 
nappal elbújnak a ragadozók, bár az is nagyon kevés van, csendesek a papagályok
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és némán hűsölnek a majmok. Csak napfelkeltekor, meg alkonyatkor van zsivaj, 
de az is rút lárma. Hol van a mi szép bükköseink csattogó, zengő madáréneke ? 
Hol van az üde tisztás, ahol a százados tölgy árnyában bátran leheverészhetiink, 
legfeljebb néhány hangya tisztel meg kellemetlen látogatásával.

Az ansztráliai őserdőkben ne heverj le a hűsnek látszó, nyirkos domboldal 
tisztásán ! Annyi ott a mérges kígyó, hogy biztosan felzavarsz néhányat. Pedig

319. ábra. Tropikus őserdő Közép-Amerikában. (S. Salvador.)
31*
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ezek nem is volnának csúnya erdők. Itt az igazi erdőkben két erdő van egymásban. 
Először is az Eucaliptusok 100 méternyi magas törzsei, felülemelkedve holmi apró 
termetű, a mi rendes tölgyfáinkhoz hasonló magasságú fákon. Ezek az óriási 
növények azonban nem olyan szépek, mint várnók. Leveleik összecsapzanak s 
élüket fordítják a Nap felé, hogy lehetőleg kevés nedvességet csaljon ki belőlük 
a forró, ausztráliai napsugár, mert bizony az ilyen növény-kolosszusnak a táp
lálására sok nedvesség kell. így tehát árnyékot nem adnak, de ennek köszönhető, 
hogy az égbe nyúló törzsek közt egy második erdő fejlődhetik ki, rendesen páf
rányfák csodálatos finom, csipkeszerű óriásleveleiből.

Minden tájképek közt, minden erdők közt legszebb azonban a mi mérsékelt 
égövi lombos vagy vegyes erdőnk, amelynek virágokkal pompázó szélei, madár- 
daltól zengő, árnyas rejtekei, csodálatosan susogó lombjai sohasem sújtanak le 
arányaikkal, sohasem keltik a létért való gyilkos küzdelem benyomását, mint a 
trópusos őserdők túltengő növénysokasága, hanem mindig a kedves báj, az édes 
nyugalom tanyái, ahol pihenést, üdülést és munkakedvet szerez a fáradt emberi 
idegzet.. .

Az őserdők lakossága rendesen gyér, mert olyan szokott lenni a kiima, 
hogy nem alkalmas magas kultúra, sűrű lakosság kifejlődésére. A sivatag meg 
éppen lakhatatlan. Sűrű lakósságúak csak a mérsékelt égöv erdei, a forró égöv 
folyókkal öntözött szavannái, meg azok a steppék, amelyeken mesterséges öntö
zéssel lehet földmívelést folytatni. Az erdős vidék, meg a nedves szavannák vidéke 
állandó, soha cserben nem hagyó kiimája munkával ugyan, de biztosan szolgál
tatja a kenyeret a szorgalmas földmíves népnek.

Egészen más a puszta ! Ott a földinívelés csakis mesterséges öntözéssel tart
ható fenn. Emiatt aztán a pasztákon a marhatenyésztő nomád és a kertészkedő 
földmíves közt csodálatosan szoros gazdasági viszony fejlődött ki. A nomád nem 
tud megélni a puszták szélén, a törmelékkúpok aljában letelepült földmíves nélkül, 
de viszont az a földmíves sem nélkülözheti a marhatenyésztés termékeit.

Ö maga marhát nem tenyészthet, mert minden négyszögméternyi területét 
úgy kell elviaskodnia a kietlen pusztától, neki arra sem helye, sem ideje, de szük
ségtelen is, hogy vesződjék vele, mert a határabeláthatatlan pusztákon száz
ezrével tenyészti a nomád a lovat, szarvasmarhát, juhot és tevét. Ezek az óriási 
területek teljesen értéktelenek és használhatatlanok, volnának a nomádok nélkül. 
Némelyek az embereket műveltségük fokozata szerint akként osztották be, 
hogy vannak: 1. vadász- és halásznépek a kultúra legalacsonyabb fokán, 
2. nomádok, a kik félbarbárok és végül 3. földmíves népek, akik a műveltség 
legmagasabb fokozataira emelkedtek. Ebből aztán azt következtették, hogy 
valóságos megváltó volna az, aki a nomádokat letelepítené !

Mily tévedés ! Az a koránolvasó, tudósokkal társalgó, szépen író és 
művészi alkotásokra képes kirgiz a kultúrának alacsonyabb fokán áll, mint 
az emberevő pápua, mert az nomád, ez meg földművelő? Aztán letelepíteni a 
nomádokat ! ök sem mennek szívesen bele, de azt ne kérdezzük. Letelepítjük 
őket földmívelésre alkalmas területeken. De mi lesz akkor a puszták szélén lakó, 
mesterségesen öntözött területek földmívelőivel ? Kénytelenek lesznek kiván
dorolni, mert a nomádok nélkül nem élhetnek meg. üresen marad tehát a steppe,
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ahonnan elvittük a nomádokat, de üresen marad az öntözött terület is, felveri 
a gaz a hajdani kerteket, majd egy év múlva éppen olyan steppe lesz a hajdani 
paradicsom is, mint amilyen a nomádok hajdani lakóhelye. Sőt ha közel van 
a sivatag, sivatag foglalja el a hajdani jólét tanyáit, »kéjkertjeidben a sakál 
üvölt, a pusztán koldus, szolganép tanyáz«.

Nem ! a nomádokat nem lehet letelepíteni. Ez nem műveltségi fok, 
hanem a körülményekhez szabott életmód. Ausztráliában a művelt angol 
»squatter« talán más mint nomád ? Tisztán a juhtenyésztésből él s óriási domí
niumán majd itt, majd amott legelteti nyájait. Bizony nomád az, bár nem lakik 
sátorokban, hanem könnyedén épült bungalowban s nem iszik kumiszt meg 
airánt, hanem whiskyt szódával, de az a lényegen nem változtat.

A világtörténelemben azonban véghetetlen nagyjelentőségű a belső
ázsiai népeknek ez a sajátságos életmódja. A nomád a szomszédos, peri
fériás területek földmívelőire van utalva, a perifériák lakóinak pedig egész 
élete, minden exisztenciája ahhoz a nyomorult öntözőcsatornához van fűzve, 
amely a törmelékkúpon lankás lejtővel hozza le a hegyi patak vizét. Ha ez a 
csatorna elpusztulna, tönkre menne minden fáradsága, pusztává fajulna a 
kétszer termő kert s a földmíves kénytelen volna kiköltözni. Hogy mennyi 
ilyen katasztrófa történhetett már ezeken az öntözött területeken, arról tanús
kodik az a sok elhagyott, rombadőlt város, amelyet Stein Aurél hazánkfia 
tanulmányozott Kelet-Turkesztánban, Kasgár, Jarkend, Khotan és Cseresen 
vidékén, meg az a még számosabb romváros, amely a Hilmend folyó alsó szaka
szánál ma teljes sivatagban lelhető fel, hogy az ember csodálkozva kérdi, hogy 
lakhattak itt emberek, ahol még a sakál sem üvölt, ahol emberhangtalan, síri 
pusztaság terül el mindenfelé, amerre a szem ellát. Damaskuson túl, benn a 
sziriai félsivatagon, a homoktorlaszokból gyönyörű művű jóni és korinthusi 
oszlopok meredeznek elő, a faragott kövek között hajdani jólét, sőt magas 
műveltség nyomait találjuk. A város romjai alatt ott szikkadozik a homok
ban néhány poshadt, sósvizű forrás : ki volt az, aki művészi kezekkel megterem
tette a sivatagban Palmyrát, ezt a hajdani csoda várost ? Csakhogy amikor 
Palmyra még élt, akkor nem volt ez sivatag ! A források vizét szétöntözték 
a lapályon s olyan kertészetet létesítettek, mint amilyen ma Damaszkuszt 
teszi a török szultán második nagyságú városává.

Az öntözőművek azonban elpusztultak, a nép elköltözött s a falak romba- 
d öltek.

A népvándorlások indító okát leljük fel ebben ! A helyi hatóságok bűnös 
gondatlansága, ellenséges rosszakarat, földrengés, kivételes árvíz, hegyomlás, 
a folyó váratlan helyváltoztatása : elegendő, hogy a hajszálon függő földmívelés 
megszűnjön, a nép kivándorolni kénytelen, de vele tart a nomád is, aki nél
küle nem tud megélni s mivel ez a harcias és a lóratermett nép : előre siet hódí
tani, kiverni más öntöző népeket a helyükből, hogy a készbe beletelepíthesse 
gazdasági életének jobbik felét. A helyükből kivertek megint másfelé tódulnak, 
egyik űzi a másikat s a pusztán végiggördül egy folyton növekedő hullám, amely 
az öntözés nélkül is mívelhető földek felé gördül ki, ahol lecsapolódik, elsimul. 
Három irányban volt az így megindult hullámoknak kiszolgáló útja : az egyik
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India felé, amelyet nagyon sokat háborgattak a Hindu-kuson átözönlő nép- 
vándorlók. Maguk a hinduk is így kerültek a dravidák-lakta Indiába. A második 
út Khína felé szolgált le. A khínaiak is így tódultak be a mai alföldre és az állan
dóan mívelhető belső tartományokba. Ezek aztán fallal vették körül birodal
mukat s erről minden bullám visszaverődött, mert kitűnő védelmid szolgált 
nomád lovas bordák támadása ellen. A visszavert bullám aztán Európa felé 
gördült, mint a római birodalmat elpusztító népvándorlások sorozata. így 
jöttek ki a hunok, az avarok és magyarok is.

S mindezt nem a mennyrázó fergeteg, bömbölő földrengés teszi, csak 
az a nyomorult öntözőcsatorna, amely százezrek életének ütőere.

Utaltunk már reá, hogy a nien-fei lázadás a Hoang-ho helyváltoztatása 
következtében keletkezett. Még tehát civilizált, rendes társadalmi viszonyok 
között is megindulhat a népvándorlás, mennyivel könnyebb ez a puszták 
marcona népe között, félig rendezett viszonyok között.

Azért tekintsünk a Csörszárkára megilletődéssel. Öntöző csatorna volt 
ez is, sok ezer ember életfentartója akkor, amikor hazánkban még csak öntö
zéssel lehetett földet mívelni. Mintája ez azoknak a sokkal nagyobb ázsiai művek
nek, amelyeknek mi magyarok ma európai létünket köszönhetjük.

III. FEJEZET.

A TUNDRÁKON.

Röviden végezzünk. A hosszéi haldoklás kínos. A Eöld életének halálos 
ágyához vezetem olvasómat. Csúnya, elszomorító hely ez, amelynek láttán 
elkeseredve kiálthat fel az ember: »Csak az a vég, csak azt tudnám feledni!«

Az Arai tótól északra, az Akmolinszki plató végtelen steppéiról indultunk 
el észak felé, vágtató, csengés orosz postakocsin. Rekkenő forrón süt a Nap, 
végtelen egyhangéiságban maradnak el mellettünk a kirgiz sátortanyák, vagy 
aulok. A tanyák kerek, kupolás sátrai, a jurtok mindig oly egyformák, a legelő 
ménesek és gulyák annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy örülünk, amikor 
az Akmolinszki vízválasztón túl orosz telepesek kis falvait pillantjuk meg, 
mívelt szántóföldek között. Itt már elég bő a csapadék s elég hűvös a nyár, 
hogy kevés vízzel is lehessen öntözés nélkül gabonát termelni. A telepek mind 
sűrűbbek, a mívelt földek erdőkkel kezdenek váltakozni. Az első fenyves nagy 
éíjság ! de aztán a hosszú, végeszakadatlan hosszú úton mind több és több a 
fenyőerdő s lassankint annyira jutunk, hogy vannak napok, amikor reggeltől 
estig megszakítatlan fenyvesben csilinkelnek a postakocsi váltott lovai. Útköz
ben várost is láttunk. Fagerendákból épült házai olyan messze vannak egy
mástól, mintha minden ember félne a szomszédjától. Fél is itt mindenki min
dentől, de legjobban félnek a tűztél, amely a faépületeket rövid idő alatt porrá- 
égeti, azért építkeznek ilyen messze egymástól. Jó hogy még nincs itt az ősz, 
mert akkor a városok utcáinak feneketlen sarában lehetetlen volna tovább-



321. ábra. A fák határa Szibériában. (Middendorf után.)
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ju tnunk . Tartós esők, meg a téli buránok idején ezeknek a szibíriai városoknak 
a lakói úgy be vannak zárva faviskóikba, bogy ha valam elyiknek minden lakója 
meghal, arról is csak az időváltozás u tán  tudnak  a szomszédok. Be szomorú 
élet lehet is az, m ikor a hosszú őszi estéken vigasztalanul esik odakünn az eső, 
benn a piszkos, bűzös kis kunyhóban pálinkarészegen alszik a muzsik, az asszony 
meg a piszkos, szurtos gyerekekkel vesződik, hogy minél előbb eldugja őket 
aludni s aztán  előveszi az im akönyvét és abból hangosan darál a pislogó mécses 
világánál. K ünn a ködös, lucskos sötétségben a ku tyák  vonyítanak, am int 
szim atolják a sárban evickélő taran tászunkat. S még i t t  is van poézis. Minden 
háznak egy ablakába ki van  készítve holmi ennivaló, ha netalán  valam i m ene
külő szám űzött tévedne arra, hogy találjon  ennivalót, m ert bizony az erdőkben 
éhen veszhet, különösen fegyver nélkül.

Beteg i t t  m ár az élet ! Valami nagy baja van. Talán m egvénhedt, vagy 
az emberi önzés kórja rág ra jta .

A ztán kiégünk a városból az erdőbe. Sűrű pára fedi a zord fenyők sötét 
lom bjait. H a a szél néha végig nem zúgna ra jta , olyan csendes volna, m int 
a halo ttas szoba. A reggel késő pirkadása sem hoz reá vigaszt, csak a szél eleve
nedik meg, hogy lerázza az éjjeli esőt a fákról, de a felhők m ost is úgy lógnak, 
hogy súrolják a fák te te jé t. Dorong-úton dübörög a taran tász, vizenyős, nedves 
az erdő, hellyel-közzel egészen vízben állnak — mindig ugyanazok a soha nem 
változó fenyőfák.

A hevenyészett fit rongyos halászfalunál végződik, ahol osztyákok laknak 
az Oh partján . Jobb, ha i t t  ladikra szádunk s úgy evezünk le Obdorszkig, a 
legészakibb orosz telepek egyikéig, ahol m ár a tél fogad bennünket.

E zt a fagyot meg kellett várnunk, m ert o tt, ahova sietünk : a tundrák 
világában nincs ú t s a terü let teljesen já rhata tlan , am ikor fel van olvadva. 
Obdorszknál elértük a fák ha tá rá t. H avas m ár az egyenetlen, hullámos síkság. 
A fenyő görcsösen lapul a földhöz, alig bír megélni, de a nyírfa még ra jta  is tú l
tesz s az utolsó görcsös, görbe fatörzs még a nyír fehérlő törzse. A ztán hómező, 
meg még be nem fagyott pocsolyák következnek.

De ha i t t  a pocsolyák p a rtján  a legmelegebb, szomorúan mosolygó nyári 
időben is leásunk, 1— 2 m éter mélységben meg van fagyva a föld. Végleg meg
fagyott. Talán többét sohasem olvad fel. A felszint még m inden évben meg
olvasztja az á ldo tt napsugár, de ilyen mélyre m ár nem bír lehatolni bágyadt 
melege. Ez a fagyott réteg nem engedi elszivárogni a felszíni vizeket s azért 
olyan nedves, olyan sáros i t t  minden, hogy nyáron m ajdnem  lehetetlen az utazás.

A fák határán túl kezdődik a tundra, ez a fagyott föld felett rengő lá}>, 
amelyet vastagon fed el a moha-növényzet s az tele van vízzel, mint a spongya. 
(322. ábra.) Nyáron nem is lehet járni ezen a végtelen lápon, hanem annál köny- 
nyebben siklik rajta a szán télen, amikor ellepte a hó, jótékonyan elfedve elő
lünk az élet haldoklását.

K ünn a sarktenger p a rtján  a földrétegek közt tiszta jégrétegek is vannak. 
I t t  m ár a víz is a szilárd kéreg része, itt m ár valóban kőzet, ^amelyet csákánnyal 
fejtenek, hogy előszedjék belőle a m últ legnagyobb á lla tá t, a m am m utot, amely 
i t t  a jég közé fagyva, egész épen, húsostól, szőröstől, bőröstől m aradt meg
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reánk. Ez az elefántnak a rokona s kiveszett teljesen. I t t  élt ezen a vidéken, 
ahol ma a rénszarvas a legnagyobb állat.

Ügy látszik, a fagynak ez a világa nyomul előre délfelé, az egyenlítő felé 
s m ajd eljön az idő, amikor Ceylon gyönyörű őserdeinek helyén az utolsó alpi 
jellegű jégárak nyom ulnak a tengerig, a szárazföldek többi részét m ár m in
denü tt jég takarja.

S az utolsó élet o tt húzódik meg a jég há tán  egy ronda eszkim ókunyhó
ban, míg annak a lakói is elvesznek, m ert nem tudnak  léket vágni a vastagon 
befagyott Indiai óceánra . . .

Legalább így álmodja a költő lelke.

322. ábra. Észak-szibíriai tundra.
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BEVEZETŐ.

GYERMEK-EMBERISÉGNEK korai emléke éled talán újra a 
csecsemőben, amikor tehetetlen kis kezével a Hold után kapkod : 
még saját tagjait sem ismeri és már a mérhetetlen után tör. Ezért 
szövődik össze a régi műveltségnek a Eöld méhéből kiásott minden 

emléke a csillagászattal, nagy hasznára annak, aki történelemmel foglalkozik 
és az ősnépek művelődését kutatja.

A bábeli torony hét emelete, mely a hét bolygó színében ragyogott, 
csillagvizsgálót hordott, és egyik régi német krónika Noah bárkáját is csillag- 
vizsgálóval tetején rajzolja. A piramisok nem csupán királyok temetkező 
helyei voltak, hanem az égitestek helyhatározására szolgáló kezdetleges ész
lelő helyiségek is, éppen úgy, mint ahogy például a mai Mount Hamiltoni 
obszervatórium óriás távcsövének pillérje egyúttal sírköve James Licknek, 
az intézet dúsgazdag létesítőjének.

Az égi tünemények közül a napfogyatkozás teszi az emberre a legmé
lyebb hatást, alóla még az sem vonhatja ki magát, aki a folyamatot leg
kisebb részleteiben is számítva figyeli meg. Innen van, hogy a fogyatkozások 
feljegyzéseivel találkozunk leggyakrabban, és ez emlékek visszavezetnek a 
klasszikus időkbe, sőt a biblia korába, az egiptusiak, babilóniaiak, a khínaiak 
és az aztékok világába.

A legrégibb hiteles csillagászati adatok egyike a khínai Hi és Ho udvari 
csillagászok tragédiája, akik a Kr. előtti 2165. május 7-iki fogyatkozás előre- 
jóslását elmulasztván, karóba húzattak. Másfél századdal előbb Yau császár 
már írásba foglaltatta a naptár szabályait. A napfogyatkozás, amely Ábrahám 
történetében szerepel, Kr. e. 1764. október 8-ikán volt, az egyiptusi kilen
cedik csapás is fogyatkozásnak bizonyult, mely 1335. március 13-ikán állt 
be Kr. e., és a biblia elbeszélése, mely szerint Józsua Jericho falai előtt meg
állította a Napot, — amit később a Copernikus-féle világnézet ellen nyomós 
érvül hoztak fel, — minden valószínűség szerint ugyancsak napfogyatkozással 
függ össze.

Fennállásunk ezredik évfordulóját is csak a bolgár háborút megelőzött 
teljes napfogyatkozás alapján lehetett megállapítani. A fogyatkozást Georgius 
Monachos krónikás folytatója említi — az akkori szokás szerint — évszám
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nélkül, és ezen adaton kívül csupán a fuldai évkönyvek tartalmaznak már a 
magyarok kalandos hadjárataira vonatkozó évszámot. Ez a fogyatkozás, 
melyet Lakits Ferenc számított át, és mely 891. augusztus 8-ikára esett, 
ezek folytán honfoglalásunk korhatározására vonatkozó főfontosságú forrás.

Sűrűn em lítik a m aradványok a Hold fényváltozásait is, amelyek sok 
régi népnél nemcsak a hónapok kezdetét és a vallás ünnepeit szabályozták, 
hanem  a királyok koronázási jubileum át is m egállapították. Figyelemmel 
kísérték bizoiryos állócsillagok hajnali keltét is, amely, m int a Sirius az 
egiptusiaknál a  Nílus áradását jelezte, vagy m int a Plejadok a görögöknél, 
az aratás idejére figyelm eztetett.

Még most is d ívnak népszokások és babonák, amelyek valam ikor, kelet
kezésük idején a nyári és téli napfordulóhoz fűződtek, de idővel — részint 
a  n ap tá r megváltozása, részint a napéjegyenlőségek hátrálása m ia tt — eltolód
tak , vagy a keresztény vallás behatása folytán jellegükben m egváltoztak. 
Ilyen a mi Luca-napunk, ta lán  karácsonyunk is.

A fogyatkozásokra vonatkozólag a történész dolgát rendkívüli módon 
megkönnyítette Oppolzer, aki Canon der Finsternisse című óriás müvében 
1887-ben leírta az összes a Kr. előtti 1208. és Kr. utáni 2163. évek közé 
eső 8000 nap- és 5200 holdfogyatkozást, amely színhelyénél fogva egyál
talán számba jöhet, még pedig oly egyszerű módon, hogy a mathemjitikában 
teljesen járatlan ember is minden nehézség nélkül eligazodhatik benne minden 
fogyatkozásra nézve.

M etamorfózisaiban így definiálja Ovidius az e m b e r t:

»Os homini sublime dedit caelumque tueri 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultusj«

(Átható szemet és egyenes termetet adott neki, hogy nézze az eget.)

S az ember ennek a h ivatásának  híven megfelelt. Az első tudom ány 
a csillagászat volt. Kétségen kívül azért, m ert az égitestek mozgásának 
egyszerűsége folytán legelőször ism ertette meg az emberrel a  földi boldogság 
legmagasabb fokát, mely az igazság keresésében és feltalálásában rejlik. 
A csillagászatban használt módszerek a földi jelenségekre alkalm azva is bevál
tak , általuk  i t t  is fel-feltárult eg}7-egy törvényszerűség, — és így m ond
hatjuk , hogy m inden tudásunk az égből ered. Innen van. hogy az asztronóm ia 
szinte az eg}^etlen tudom ány, am elynek fejlődése minden zökkenés és ugrás 
nélkül, vaskövetkezetességgel haladt, úgy hogy minden utód o tt kezdte 
m unkáját, ahol elődje elhagyta.

A nyugat civilizációjában Pythagoras volt az, aki félezreddel Kr. e. 
két nagyjelentőségű erkölcsi m om entum m al ind íto tta  hódító ú tjá ra  a csilla
gászatot és vele együ tt a többi tudom ányt is. Az egyik bölcseletének sark 
elve, amely mai foglalatban ta lán  annyit fejez ki, hogy ,a term észet szám ok
kal fogható fel, a másik a szférák harm óniájának eszméje, amely költői 
képben ugyancsak azt akarja  kifejezni, bog}’ az égitestek mozgása egyszerű 
törvényszerűségekre vezethető vissza, m egtoldván ezt azzal a gondolattal, hogy 
a term észetet k u ta tó  ember egyszersmind ethikailag is kiemelkedő.
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U tána a ku ta tók  többé meg nem szakadó sora következik. Euklides 
m egalkotja a geom etriát és Pergai Apollonius tanulm ányozza a kúpszelete
ket, aminek később Kepler veszi váratlanul hasznát. Hipparchos és méltó 
u tód ja  Ptolemaeos a megfigyelésben, az elméletben, a szám olásban egyaránt 
kitűnő, sőt Ptolemaeos helyes elvek szerint a bolygókat földkörüli mozgásuk 
alapján  m ár m agasabb rendszerré, világrendszerré egyesíti. A tudom ány k in
csesházát felgyújtják ugyan Omar csordái, de az arabsok a megfigyelés m űvé
szetének tökéletesítése és a tudás terjesztése révén jóvá teszik a hibát. Az 
arabsoktól tan u lta  meg az észlelés m űvészetét Tycho ele Brahe és megfigyelé
seinek első gyümölcse az a három  szabály, am elyet Kepler belőlük kiolvasott, 
és amely a csillagászat a lap já t teszi. De ezt a lépést meg nem teheti Kepler, 
ha Copernikus elő nem készíti ú tjá t, aki Ptolemaeossal szemben k im uta tja , 
hogy a bolygók mozgása m ásként is felfogható, s hogy m inden egyszerű
södnék, ha ezeket a m ozgásokat a Napról nézhetnék.

Közben Galilei tanulm ányozza a szabadon eső és az e lh a jíto tt testek  
mozgását, meg az inga lengéseit, és m egállapítja a m echanika alap já t. Majd 
Iiuyghens az egyenletes körmozgás tö rvényét vezeti le, és végre Newton ezen 
az alapon m egadja a Kepler-ié\& törvényeknek okát is és egyszerűbb tö rvény t 
olvas ki belőlük, am ely az egész világűrben — ameddig csak szem és távcső 
hato lhat — igaznak bizonyult.

Az eleven erő tételének köszönjük a csillagászat fejlődésében az utolsó 
lépést : a fényre alkalm azva m egterem tette  a spektrálanalízist, am ely az 
asztrofizikában a — m ondhatnám  — régi csillagászatnak kiegészítője, segí
tője és sok tek in te tben  im m ár nélkülözhetetlen fejlesztőjévé is lett.

I. F E JE Z E T .

GÖMBI CSILLAGÁSZAT.
1. H elym egh atározás az égen  és a F ö ld ön .

A laikusnak a csillagászat merő poézis. Nem akarom  lerontani ezt a 
h ite t, m ert még a száraznak h ird e te tt m athem atikának  is megvan a maga 
költészete. Csakhogy rendesen m ásban rejlik, m int ahol keresik. Lássuk teh á t 
miről van tulajdonképpen szó ?

A nappal és éjjel váltakozása természetessé teszi, hogy időm érésünk 
i t t  a Földön kezdettől fogva az égi testek  s különösen a N ap és H old látszó 
m ozgásán alapul, úgyszintén a Földön való tájékozódásra is a legelső és leg
egyszerűbb segítség a csillagos é g ; azért a csillagászok első feladatuknak 
mindig az égi testek  helyzetének pontos m eghatározását tek in te tték . E zért 
a  gömbi csillagászat az égnek m értani beosztásával, az éggömbön gondolat
ban vont körökkel foglalkozik és azoknak a földrajzi hely- és időhatározásra 
való felhasználásáról szól. Ez a feladat és a m egoldásának a m ódja ta lán  
könnyebben érthetővé válik, ha előbb egy másik hasonló, de a Földön elő
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állítható jelenséget figyelünk meg. Szives olvasóimat valamely nagyobb 
modern tanterembe, vagy még jobban, egy római amphitheatrumba kisérem, 
ahol egy közel köralakú szabad tér körül körben padsorok húzódnak. 
Minden következő padsor magasabban áll mint az előtte való, úgy hogy 
a hátrább ülő is kényelmesen letekinthet a porond közepére, melynek 
asztalán golyós óra áll, a csillagos égnek képe. Ha ebben a színkörben vagy 
szinházszerűen emelkedő helyiségben ülők mindegyike meg tudja mondani, 
hogy e mutató nélküli órán hány az óra, és hogy ő maga a teremben, hol ül, 
az megoldotta a csillagászat sarkalatos feladatait. Mutató híján természe
tesen szemmérték szerint becsüljük, hogy a 24 órára osztott számövnek 
mely száma tűnik fel a terem valamely fala mellett, vagy a korongnak 
látszó gömb közepén. Az óra forog, és ezért az egy helyben maradó is 
idővel más-más számokat lát, de ugyanazon pillanatban is a teremben jobbra 
ülők, vagyis — ha arccal északra fordulunk, — a kelet felé lévők nagyobb 
számot fognak látni, mint akik balra, azaz nyugatra ülnek. Ezt az időt, 
minthogy az észlelő helyzete szerint más és más, joggal nevezhetjük helyi időnek.

Semmi nehézséget sem okoz megmondanunk, hogy az A és B meg
figyelő, aki az óráról ugyanabban az időben pl. 3 órát és 4 óra 16 p.-et 
olvas le, egymástól milyen messze van. A golyó közepén képzelt szem a két 
megfigyelőt természetesen az említett két szám irányában látja és ezek 
az irányok a szemnél ugyanazon szöget zárják be, mint a számöv hármas 
és 4 ó. 16 p.-es pontja. Az óra kerülete azonban 360°, mint minden kör, 
és egyszersmind 24 órára van osztva. Egy óra tehát 15°, és minden 4 p. 
felér 1 fokkal. Eszerint az 1 ó. 16 p. éppen annyi, mint 19°, vagyis az A 
és B helyek úgy feküsznek irányukat illetőleg az órához, mint Budapest 
Greenwichhez, mely helynek hosszúságkülönbsége ugyancsak 19°.

Ha tehát most már a Földön, például távirati értesítés útján, két meg
figyelő ugyanabban az időben leolvassa közvetlenül az égről a helyi időt, 
akkor ezen két idő különbsége a mondott szabály szerint ívre téve át, a két 
hely hosszúságkülönbsége, és pedig azon hely a keleti, amely a nagyobb szám
mal kifejezett időt olvasta le.

Tengeri útakon természetesen nem lehetséges a távirati összeköttetés, 
a hajós tehát másképpen segít magán. Minden kikötőben, melyből a hajú 
elindul vagy melyet útközben érint, a hajós nem a helyi, hanem a greenwichi 
időt kapja meg, minthogy nemzetközi elhatározás folytán Green wichet választ
ják a hosszúság leolvasásának kiinduló pontjául. Fiúméban teszem a kikötőt 
védő hullámtörő végén van a jelző árboc, melyen 0-78 m. átmérőjű fekete 
gömb 4'2m.-en át leesik a fiumei délben, azaz d. e. 11 ó. 2 p. 13T mpgreenw. idő
szerűit és leestében ágyúlövést vált ki. 5 p.-cel előbb felvonják, a tengerész- 
akadémia obszervatóriumából elektromosan kiváltják,, és ha a déljelzés nem 
sikerült volna, figyelmeztetőül félárbocra vonják a golyót. A hajós tehát krono- 
méterjét greenwichi idő szerint állítja, és így bárhová ér, ismeri a Green- 
wichben lévő helyi időt. Ha tehát a hajóóra 4 órát mutat, míg a hajós az 
égről helyi időül 2 órát olvas le, akkor tudja, hogy 2 órával, vagyis 30°-kal 
van nyugat felé.
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Könnyű belátni, liogy ugyanazon helyi idő minden egyes padsorban 
ismétlődik : minden megfigyelő, aki egy az óra forgástengelyén át fektetett 
síkban ül, ugyanazt a helyi időt olvassa le a gömbről. Ezt úgy fejezzük ki, 
hogy a megfigyelők összessége egy meridiánt, vagy délkört tölt be.

A hajós természetesen nem bízza magát egyetlen egy órára, amely 
utóbb is esélyeknek van kitéve, hanem mindig többet, legalább hármat visz 
magával. De nincs kizárva, hogy valamely szerencsétlen véletlen folytán vala
mennyinek baja. esik, és így a greenwichi időt nem tudja többé; akkor 
azután a hajóst még mindig kisegíti az ég nagy mutatója, a Hold.

A tengere]! való hosszúságmeghatározás oly fontos probléma, hogy az 
angol akadémia a XVIII. század közepén közel félmillió korona díjat írt ki

323. ábra. Pompéji ampliitheatrum.

megoldására. A díj nagyobb felét Harrison órás nyerte el, megbízható krono
méterek készítéséért, kisebbik felét Tobias Meyer, híres csillagász kapta, aki 
a Hold pályáját és mozgását az eddiginél pontosabban kutatta. Hogy 
kronométer átvitelével célt érünk, azt láttuk már, lássuk most, mire jó a Hold ?

A Hold aránylag igen közel van a Földhöz, minden esetre sokkal köze
lebb mint az állócsillagok. Ezt úgy érzékíthetjük, hogy a golyós óra elé kis 
gömböt állítunk, mely a terem különböző pontjairól nézve a golyó számövé
nek más-más pontját takarja el. A csillagászok Tobias Meyer óta igen pon
tosan ismerik a Hold mozgását ; ki tudják tehát számítani, hogy a Hold 
Greenwichből nézve a nap minden órájában mily távol látszik az útjához 
közel eső állócsillagoktól. Más, Greenwichtől keletre vagy nyugatra fekvő

A Világegyetem. 32
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helyen a Hold természetesen más távolságban van ugyanattól a csillagtól. 
Ha tehát ismeretlen helyen lemérjük a Hold távolát egy csillagtól, és meg
néztük egyszersmind az észlelés helyi idejét, akkor az évekkel előre kiszámított, 
és a csillagászati évkönyvekben — pl. a Nautical Almanac-ban — közzétett 
adatokból egyszerű hármasszabállyal kiszámíthatjuk, mikor látszott a Hold 
Greenwichben is ugyanezen távolságban ? A két idő különbsége természetesen 
a hosszkülönbség.

A színház különböző helyeire menve, még más különbségeket is tapaszta
lunk. A magasban ülők a számszalagot a korong alsó felében, a lennt ülők 
a felső oldalán látják, és csupán azok számára felezi az pontosan a korongot, 
akik síkjának folytatásában ülnek. Mint a hosszúság esetében is, ismét könnyű 
megfigyelni, hogy minden észlelő annyi fokkal ül a számszalag síkja fölött 
vagy alatt, mint ahány fokkal eltolva látja e szalagot a korong közepétől 
lefelé vagy felfelé. Ezért könnyen megmondhatjuk tehát, hogy egy-egy 
észlelő hányadik padsorban ül, és az is természetes, hogy az ugyanazon sorban 
ülők a szalagot — vagy nevezzük most már a maga nevén, az égi egyen
lítőt vagy ekvátort — az égboltozathoz képest ugyanazon helyzetben látják. 
Az észlelő emelkedése az egyenlítő fölé az, amit geográfiai szélességnek neve
zünk, és az egyenlő szélességű helyek az egyenlítővel párvonalosan haladó 
körök, melyeknek jelképei a színház padsorai.

Már most alkalmazzuk mindezt a valóságra. A leglényegesebb különb
ség mindössze annyi, hogy az eget — nem mint a színházban az órát kívülről, 
hanem belülről, mintegy az óra középpontjából nézzük. Csak nagyon hízelgő 
lehet mindenkire nézve, hogy saját magát látja ennek a gömbnek középpont
jában. Bármerre menjen is, mindig az észlelő foglalja el a mindenségnek 
középpontját, és ő körűié forog az ég, és így észleli ezt az év minden szaká
ban. Ez más szavakkal annyit mond, hogy a Földnek méretei teljességgel 
elenyészők az ég méreteihez képest, sőt hogy még a Földnek a Nap körül 
leírt pályája is, melyben keringve félévenkint egymástól 300 millió kilomé
terre eső helyeket foglalunk el, az állócsillagok távolságához képest csak pont 
számba megy.

Különben pedig az ég. mint az óra is, valóban gömbnek tetszik, mely 24 
óra alatt egyszer forog tengelye körül a zsebóra mutatójának járásával meg- 
egyezőleg, tehát keletről nyugat felé. A golyós óra forgása közben az órákat 
jelző számok egymáshoz képest nem változtatják helyüket. Ebben persze 
semmi feltűnő sincs, mert hiszen az óra anyaga merev és a számok magára 
a gömbre vannak ráírva. A csillagos égen ez nem oly egyszerű : forgás közben 
a csillagok egymáshoz képest szintén nem tolódnak el. tehát éppen úgy visel
kednek, mintha az éggel együtt merev szerkezetet alkotnának. Ezt nem oly 
könnyű elképzelni, míg alaposabb természettudományi képzettségünk nincs, 
és ezért Pythagoras a kísérletünkhöz való hasonlatosságot azzal a kijelen
téssel tette teljessé, hogy az ég kristályszféra, melyre az állócsillagok, mint 
aranyfejű szegek vannak kiverve. Ez a költői kéj) mai nyelven egyszerűen 
azt jelenti, hogy az ég úgy forog, mintha merev rendszert alkotna.
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Ü. Az (‘(j k oord inátarend szere és annak utánzatai, a cs illagásza ti m űszerek .

Óránkon eddig mindig szemmérték szerint becsültük a számok állá
sát ; pontosabb mérésről szó sem lehet, míg valamiképpen mutatóra nem 
tettünk szert. Dé milyen legyen ez a mutató ?

A zsinegre kötött súly, azaz a nehézségerő iránya kijelöli azt az egye
nest, melyet függőlegesnek, vertikálisnak szokás nevezni. A reá merőleges sík, 

melyet bármely folyadék felszíne mutat, a vízszintes, és ennek 
az égig való kiterjesztése a horizon-1 adja. Ügy a horizon, mint 
a függőleges egy és ugyanazon megfigyelő helyen észlelhetetlen 
kis eltéréssel állandó irány és ha ez utóbbit is az égig terjeszt
jük ki, két pontot nyerünk : fejünk felett a zenitet, lábunk 
alatt a nadirt. Emez a látható égnek legfelső, amaz a láthatat
lan égfélnek legalsó pontja. Minthogy álláspontunktól a Föld 
minden irányban egyenletesen lefelé gömbölyödik, ez egyszer
smind (ránk nézve) a Föld legmagasabb pontja, s mint ilyen, 
megfelel a zenitnek. Vagy más szóval, a zenit megfigyelő- 
helyünknek az égre függőlegesen átvitt vetülete és így éppen 
annyira fekszik az égi elevátortól, mint amennyire az észlelő
hely a földi egyenlítőtől. Amit egy alantabb behozandó fogalom 
segítségével röviden úgy fejezhetünk ki, hogy valamely hely 
földrajzi szélessége zenitjének elhajlásával egyenlő.

A zenit és nadir az észlelőhöz vannak kötve, tehát az 
ég forgása közben mindig más és más csillagok felé mutatnak. 

De egy pont magában az égen lévő összes csillagok helyzetének megjelölé
sére még nem alkothat biztos m utatót; keresnük kell tehát még egy másik 
pontot is. De a Földön 
második pont vagy irány 
nem akad, mely hasonló 
könnyűséggel és biztos
sággal volna kijelölhető, 325. ábra. Libella. A folyadék felszíne a vízszintes irányt jelöli, 
tehát az égre kell vissza
mennünk, ahol természetesen szintén oly pontot fogunk választani, amely az 
ég forgásában nem vesz részt. Ez a pont is könnyen kijelölhető, hiszen nem 
lehet más, mint az ég forgástengelyének egyik végpontja, az égi sark. Ezek 
egyike, bárhol legyünk is a Földön, mindig látható : az északi féltekén látjuk 
az északi, a déli féltekén a déli pólust és amazt a Göncölszekér segítségével 
közelítőleg könnyen ki is jelölhetjük. A legnagyobb kör, mely a zeniten 
és a póluson átmegy, és mely természetszerűen a nadirt és a másik sarkot 
is magában foglalja, az észlelőhely meridiánja, s azt az ég forgása és a 
nehézségerő minden pillanatban könnyen kijelölhetővé teszik.

Ha most meghúzzuk például 15°-ról 15°-ra az egyes földi helyek meri
diánjait és ugyanilyen közökben a parallelköröket s ezzel a gömböt ilyen 
— úgynevezett koordinátahálózattal — borítjuk, akkor minden metszéspontra
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egy csillagot gondolva tulajdonképen egyenletesen behintettük az eget csilla
gokkal. És minthogy a háló szemeit tetszés szerint szűkre vonhatjuk, a csilla
gokat is tetszés szerint sűrűén választhatjuk. És megfordítva, a tényleges 
csillagokat vonatkoztathatjuk a gömbre rajzolt hálózatra. A csillag távolsága 
az ekvátortól az elhajlás vagy deklináció. Ez tehát teljesen mása annak, amit 
a Földön földrajzi szélességnek nevezünk. És ez a rokonság abban is megnyilat
kozik, hogy a földrajzi szélesség — mint láttuk — a megfigyelőhely zenitjének 
elhajlása. Minthogy a függőleges a horizonra, az égtengely pedig az egyenlítőre 
áll merőlegesen, a zenit távola az egyenlítőtől éppen annyi, mint a sark 
távolsága a horizontól. Azt is mondhatjuk tehát, hogy valamely földi pont 
földrajzi szélessége a sark magasságával egyenlő. Mindkét értelmezés könnyű 
módját adja a földrajzi szélesség meghatározásának, mely ezek szerint az égről

úgyszólván egyenesen leolvasható. És világos 
az is, hogy az elevátor magassága a sark- 
magasságnak 90°-ra való kiegészítője.

A csillag távolságát egy kiinduló meri
diántól az egyenlítő mentén mérve nevezzük 
az egyenes emelkedésnek vagy a recta ascensio
nal. Ez megint teljesen megfelel a Greenwich- 
től számított földrajzi hosszúságnak. Csak egy 
különbség van köztük, tudniillik az, hogy a 
kiindulópont, a tavaszi napéjegyenlőség pontja, 
nincs állandóan Greenwich fölött, hanem az 
éggel együtt elforog. Ezt a forgást kellene 
megakadályozni, vagy — minthogy ez nem 
lehetséges — legalább számon tartani. És ezt 
teszi minden szerkezet, mely éppen úgy forog, 
mint az ég, amelyről tehát minden pillanat
ban leolvashatjuk, hogy hol van a tavaszi 
napéjegyenlőségi pont. Ez a fontos szerkezet 
a csillagászati óra. Akár oly mutatónak is 

mondhatjuk, amely állandóan a tavaszpontot követi.
Ez a koordinátarendszer természetesen csak gondolatunkban van meg, 

de nehézség nélkül láthatóvá is tehetjük. Forgassuk csak a golyós órát, 
melyet most már háló is borít, az éggömbbel párvonalosan. A golyó közepén 
levő szem valamely csillag felé nézve a gömböt látósugarával oly pontban 
metszi, mely a golyó hálójához éppúgy fekszik, mint az égitest az égnek 
koordinátahálójához képest. A megfigyelés ily berendezése nagyon is kényel
metlen. sőt egyáltalán lehetetlen volna. De teljesen.'elegendő, ha a gömbből 
csak azt tartjuk meg, amire egyáltalán szükségünk van. így származik a 
csillagász fő mérőműszere, amelynek az éggömb függélyes állása mellett leg
közvetlenebb képviselője : a theodolit, vagy a régi csillagászoknál az armilláris 
szféra, a gyűrűs teke (326. ábra).

Mindkét műszer forgástengelye az ég forgástengelyével párvonalas, a 
műszer és az ég egyenlítője tehát szintén párvonalas, vagy mondhatjuk az
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327? ábra. Az ógyallai refraktor, Merz-Zeiss-Konkoly-Thege tervei szerint.
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ég mérhetetlen méretei folytán, ugyanazon síkban fekszik. Ez az ekvátor-kör 
be van osztva 360°-ra, és a modern műszereken még a fokok kisebb részeire 
is. Sőt alkalmas segédeszközökkel, noniusokkal vagy mikroszkópokkal, a 
leolvasás a másodpercekre és azok törtrészeire is kiterjed.

Az armilláris szférán több, az ég sarkain átmenő, úgynevezett dekli- 
nációkört látunk, a theodoliton már csak egyet. De ez valamennyiét pótolhatja, 
mert ha a műszert tengelye körül forgatjuk, körét egymásután az égnek

valamennyi körével összeejthetjük. — 
Ennek a körnek, mely szintén pon
tosan be van osztva és az osztályza
tok esetleg mikroszkóppal leolvasha
tók, középpontjában forgathatóan van 
a látás vonala. A régi műszeren ez egy
szerűen vonalzó vagy üres cső, a 
modern theodoliten távcső, melyben a 
látásvonal pontos irányát a látómező
ben kifeszített fonalkereszt mutatja.

Ha a műszer helyesen, azaz az 
éggel megegyezőleg, van felállítva, 
akkor bármely beirányított, azaz a 
távcső látómezejében kifeszített fonál
kereszt közepére állított csillag egye
nes emelkedése az ekvátor körén.elhaj
lása a deklináeiókörön olvasható le.

Mindjárt látni fogjuk, hogy a 
világtengely a Föld különböző helyein 
mindenütt máskép hajlik a horizon- 
hoz ; eszerint kellene hajlítani a theo- 
dolit oszlopát is, ami persze a műszer 
megfelelő átszerelését teszi szükségessé. 
Ily módon származik a horizon rend
szeréhez szabott theodolitból az úgy
nevezett ekvátoriál, a csillagásznak 
legfontosabb műszere.

Az újabb óriás távcsövek hely
meghatározásra nem igen valók, mert 
hatalmas méretük mellett nem nagyon 

állandók. Ezek körei az ellenkező feladatot oldják meg, beállításra valók. Ha 
valamely szabad szemmel nem látható, de helyzete szerint adott test keresendő 
fel, akkor beállítjuk egyenes emelkedését egyenlítői körén, elhajlását az óra- 
körön, mire a távcsövet annyira forgatjuk a meridiánhoz képest, amennyire 
ezt a csillagéra követeli. Es a cső ekkor már a csillagra irányul és ez a látó
mezőben meg is jelenik. Az a sok bonyolult készülék, mely a távcsövén még lát
ható. csupán a megfigyelő kényelmére való ; fontos elv, hogy a megfigyelések 
pontossága érezhetően nő a kényelemmel, mellyel teljesíthetők.

.‘528. ábra. Ekvátoriál.



A POTSDAMI ASZTROFIZIKAI CSILLAGVIZSGÁLÓ NAGY IKERTÁVCSÖVE.
Az egyik távcső fényképezésre, a másik közvetlen megfigyelésre és a fényképezendő tárgynak 

folytatólagos pontos beállítására szolgál.



■



329. ábra. Refraktor 36 hüvelykes átmérővel a Lick-obszervatóriumból. Kalifornia.
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Csak egy szerkezetről kell itt szólanunk, a távcső hajtóművéről. Ugyan
azon óra, mely a golyós órát hajtja, hajthatná époly értelemben, époly sebes
séggel távcsövünket is azon tengely körül, mely a világtengellyel párvonalos. 
Természetes, hogy ily feltétel mellett a távcső látómezejében álló csillag a táv
csövet többé el nem hagyja, hanem napi mozgásában követi.

A csillagos eget glóbussal állíthatjuk elő, melyen a csillagokat a gömbbe 
fúrt kis lyukak helyettesítik, és melynek belsejében lehetőleg pont alakú, 
erős fényforrást, például kis ívlámpát alkalmazunk. Legkényelmesebb termé
szetesen, ha vasbádogból nagy tekét készítünk, melynek forgástengelyül hasz
nálható nyelet adunk. A nyél az égtengely déli részét képviselheti, mely
nek szomszédságát a mi szélességünk alatt úgy sem láthatjuk. A lámpa 
fénye a gömb kis nyílásain áthatolva, a sötét szoba falaira veti a csillagos ég 
hű képét.

Ugyanezen hatást sokkal egyszerűbben lehet elérni, ha gyengébb fény
forrással például lehetőleg pontalakú fényt adó izzólámpával érjük be. Ezt 
akár lemczpapirból készült kockás doboz közepére helyezhetjük, de akkor a 
csillagos eget most a kocka oldalaira középponti vetületi térkép szerint rajzoljuk 
fel. A csillagos égnek így is teljesen hű mását nyerjük.

Akármely térképről leolvashatjuk, hogy Budapest geográfiái szélessége 
47' 2°. Ez tehát annyit jelent, hogy zenitpontunk elhajlása szintén 471/2°, 
vagyis hogy az éggömb úgy áll, hogy ekvátora a zenittől 47 '2°-kal délre esik. 
Ha még a gömb forgástengelyét is párvonalassá állítjuk az ég tengelyével,

330. ábra. Óriási távcső ; reflektor.
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azaz észak felé irányítjuk, akkor a glóbus egészen úgy áll, mint ahogyan Buda
pesten látjuk az eget.

Ha a glóbus belsejében világot gyújtunk, akkor az álló csillagok képe, 
melyeket a glóbuson átfúrtunk, egészen híven vetődik a falra és kényel-

331. ábra. Sphaera obliqua. 332. ábra. Spkaera parallela. 333. ábra. Sphaera perpendi-
(A glóbus állása Magyarország (A glóbus beállítása a pólusok cularia. (A glóbus beállítása

számára.) számára.) az egyenlítő alatt.)

mesen tanulmányozhatjuk az ég napi mozgását. Persze ezt mindenkinek 
ismernie kellene, és tudhatná is gyermekségétől fogva, ha a régi görögök és egip- 
tusiak módjára boldogabb kiimában élve, nem minden időnket a szobában 
töltenők. Az a vízszintes sík, mely a glóbus középpontján halad át és melyet 
kényelmesen a glóbust nagyobb távolságban körülvevő, a teke középpontjáig 
érő fekete papírlappal ábrázolhatunk, az észlelő hely, Budapest horizonja. 
Csak azok az égitestek láthatók, amelyek a horizon felett állanak, és a csillag
nak a horizontól való távolsága, melyet theodolittal mérhetünk le, a csillag 
magassága. Midőn a napi forgás őket a horizon síkjába hozza, azt mondjuk, 
hogy a csillag kel, illetőleg lenyugszik.

Feltűnik, hogy az északra fekvő csillagok a keletponttól északra kelnek, 
s a nyugotponttól északra nyugosznak, míg a déli csillagok a kelet-nyugot 
vonaltól délre jelennek meg és tűnnek el. Minthogy a Nap egy év lefolyása 
alatt az álló csillagok között oly pályán mozog, mely az ekvátortól délre is, 
északra is 23j4°-kal tér el, ennek folytán nappali csillagzatunk is a horizon 
különböző pontjain kel és nyugszik az év egyes napjain.

Keresztény hagyomány szerint úgy építették a régi templomokat, hogy 
a templom védőszentjének napján a kelő Nap végig süsse a templomhajó ten
gelyét. Ha tehát ma megfigyeljük a templom irányítását, és meggondoljuk, 
hogy közben a júliusi naptárt a Gergely-féle naptár váltotta fel, mely amahhoz 
128 év alatt egy nappal késik, akkor már könnyű dolog meghatározni a kort, 
melyben a templomot építették.
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A csillag napi mozgása párvonalas körben megy végbe. Ennek az a 
része, mely a horizon felett áll, a nappali ív, a horizon alatt álló része az 
éjjeli ív. Az összes parallelkörök középpontjai a világtengelyt adják, melynek 
végpontja az égen az északi sark. Ez a pont persze nem látható, de véletlenül 
nagyon közel áll hozzá Alfa Ursae minoris, a nagy Göncöl utolsó két csillagjának 
meghosszabbításában, és ezért ezt a csillagot Sarkcsillagnak nevezzük. Ezen 
a ponton és a zeniten megy át Budapest meridiánja, és könnyű belátni, hogy 
ez szimmetrikusan felezi az összes parallelköröket, s hogy benne érik el a csil
lagok delelésük alkalmával legnagyobb magasságukat. A csillag távolsága a 
meridiántól annak óraszöge ; az ég egyenletes forgása folytán ez egyenletesen 
nő az idővel, óránként 15°, és ezért az idő lemérésére szolgál. A csillagászok 
azonban nem valamely fényes csillag mozgásával mérik az időt, hanem a tavasz
pontéval, és ennek óraszögét csillagidőnek nevezzük. Ha tehát a csillagászati 
óra 3 h-t mutat, akkor a tavaszpont 3 x 15°-kal áll a délkörtől nyugotra. 
Nyilvánvaló az is, hogy valamely csillag nappali íve annál nagyobb, minél 
távolabb fekszik északra, és annál kisebb, minél inkább délre esik az egyen
lítőtől.

Elvégre olyan északi csillagokhoz jutunk el. amelyek Budapest számára 
többé sem nem kelnek, sem nem nyugosznak, melyek folytonosan a horizon 
felett vannak. Ezek a csillagok azon a gömböven belül fekszenek, mely a sark 
körül leírva a horizontot épen érinti; az ezen öv határán fekvő csillagok elhaj
lása a földrajzi szélességnek 90°-hoz való kiegészítője. Amely csillagnak tehát 
nagyobb az elhajlása mint 42G°, az Budapestre nézve - mint mondani szokás 

- circumpoláris. Es viszont, mindazok a csillagok, melyek 4212 °-kal délre 
feküsznek az egyenlítőtől, Budapesten semmi körülmény között sem láthatók.

Nos. most lássuk mi lesz, ha a Földön észak felé utazunk.
Ha észak felé utazunk, nagyobbodik a geográfiai szélesség, a pólus 

tehát mindinkább a zenithez közeledik. Utunkat folytatva eljutunk Tromsőig, 
ahonnan már június közepe táján pompásan láthatni az éjféli Napot. Észre
vesszük, mily ferdén kelnek és nyugosznak a csillagok, s hogy az északra 
fekvő csillagok milyen hosszan vesztegelnek a horizon felett. Június 21-én a 
Nap 7] Geminorum csillag mellé kerül. Lássuk, hogyan mozog. Délben még 
jó magasra kúszik az égen, a horizon és a zenit felezőjében áll, de többé nem 
nyugszik, éjfélkor északon a horizon bágyadt ködében áll. Es ez az éjféli Nap 
jelensége (22. ábra).

Magán a póluson az égi sark a zenitbe esik, és ezért minden parallelkör 
a horizonnal párvonalos. A csillagok nem kelnek, nem nyugosznak, mindig 
egyforma körben, ugyanazon magasságban járják be az eget. Elveszett a 
délkör és vele együtt az idő fogalma. A Nap tavasz kezdetétől ősz kezdetéig 
az egyenlítő felett áll, és ezért ott félévig tartó nappal van, a téli félévben 
hasonlóan félévi éjszaka uralkodik.

Ha ellenkezőleg az egyenlítő alá utazunk, zenitünk az egyenlítőbe fog 
esni, és a horizon az összes, most függőlegesen álló parallelköröket felezi. Ezért 
itt minden csillag 12 óráig marad a horizon fölött és ugyanannyi időig alatta, 
és így a nappal és éjjel is mindig egyforma hosszú.
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ÍJ. A Nap látszó  évi m ozgása.

A Nap mozgásáról szólottunk ; de hát valóban mozog a Nap az éggömbön, 
az állócsillagok között ? «

Mindenki könnyen megfelelhet erre, ha a következő egyszerű meg
figyelést teszi.

Zsebóránkban oly szerkezetünk van, amely legalább nagyjában a Nap 
járását utánozva, az időt adja. Valahányszor a Nap az égen a meridiánhoz 
egyformán áll, mindannyiszor az idő is ugyanaz. Megfigyeljük tehát például 
egy este ablakunkból valamelyik csillagot, amely pontban 9 órakor a szemben- 
fekvő ház kéménye mögött tűnik e l; másnap ugyanezt tesszük és észrevesz- 
szük,hogy a csillag már körülbelül 4 perccel (pontosan 3 p. 55‘91 mp.) korábban 
ér a kéményhez, és így lesz az minden következő napon.

Mi történt tehát ?
A csillagos ég állása a két napon teljesen ugyanaz volt, csakhogy ez állást 

minden nap négy perccel előbb éri el. A Nap tehát tegnapi állásán még 
szintén négy perccel innen, balra, azaz keletre van, és minthogy a négy idő
perc egy fokot tesz, a Nap az égnek egy teljes fordulata alatt 1 fokkal keletre 
vándorolt a csillagok között. A jelenség csinosan utánozható, ha valamely 
csillagglóbuson a Napot személyesítő katicabogarat járatunk kelet felé. For
gassuk most a csillagos égnek megfelelően a glóbust nyűgöt felé, és neveztük 
csillagnapnak azt az időt, mely alatt ugyanazon állócsillag kétszer delel, 
vagyis kétszer egymásután jut a glóbus rézmeridiánja alá. Ennél nyilván 
valamivel hosszabb az az idő, amely alatt a bogárka jut kétszer a glóbus, 
rézmeridiánja alá, vagyis a napórai nap.

Az ókori népek a Nap saját mozgását az év különböző szakaiban az éjjel 
látható csillagképekről, de még közvetlenebbül néhány állócsillag heliakus kel
téről Vehették észre. Ez a jelenség megfovdítottja annak, a mit előbb a 
kémény mellett eltűnő állócsillagon tapasztaltunk, mert ha a Napot figyeljük 
meg napról napra állandó helyzetben, akkor az állócsillagok látszanak helyöket 
változtatni.

Közvetlenül a Nap kelte előtt a horizon eltakarja a Napot, ma úgy, mint 
holnap, és a hajnali szürkületben a fényesebb csillagok még kényelmesen lát
hatók. Az a csillag, amely ma kevéssel a Nap első sugara előtt a keleti égen 
látható, holnap a hajnal végén már közel egy fokkal áll magasabban. 
Az állócsillag tehát egy nap alatt körülbelül egy fokkal vándorolt a Naptól 
nyugotra, vagy, az állócsillag elnevezést helyesnek fogadván el, a Nap nyo
mult az állócsillagok között keletre. Amely napon a Nappal való együttállás 
után első ízben pillantjuk meg a csillagot hajnalban, az a csillag heliakus, haj
nali kelte, a római költők ortus poeticusa, amely az ókor vallási szertartásaiban, 
sőt mint például Egiptomban a Sirius, gyakorlati életében, időszámításában 
is oly fontos szerepet játszott.

Az ég kerülete, mint minden köré, 360 fok, ennek befutására a Nap 
durván ugyanannyi napot tölt. A pontos megfigyelés a napi késést 3 p. 55'91
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nrp.-ben állapítja meg és ezzel az idő, mely alatt a Nap az ég ugyanazon csilla
gához visszatér, az úgynevezett sziderikus év, 365 n. 6 h. 9 p. 9 mp. Ez idő 
alatt a Nap 365-ször delelt, de az állócsillagok, amelyek a Naphoz képest 
naponta 4 perccel sietnek, 366-szor, mert napi négy perc egy év alatt éppen 24 órát

tesz ki. Ebből látni, hogy a csillagász időmér
téke a polgári életben nem nagyon alkalmas. 
Minden teendőnk a Naphoz van kötve és a napi 
idő egy bizonyos órájára esik. Csillagidőt fogadva 
el, minden, most a Nap bizonyos állásához kötött 
teendőnk napról napra 4 perccel korábbra esnék, 
és így például ebédünk ideje nem csupán a 24 óra 
minden szakán vándorolna végig egy évben, 
hanem még egy teljes ebéddel többet is kellene 
elköltenünk, holott takarékos háziasszonyunk már 
a csak négyévenkint visszatérő szökőéveket is 
sokalja.

Amennyiben zsebóránk a Nap járását utá
nozza, világos, hogy mágnestű helyett irányításra 

is szolgálhat. Az egész különbség csak az, hogy az óramutató már 12 óra 
alatt teszi meg azt az utat, melyre a Napnak 24 óra kell, hogy teliát az óra
mutató kétszer gyorsabban forog mint a Nap. Ebből könnyen adódik a következő 
szabály : a helyi idő szerint igazított órán irányítsuk az óramutatót a Nap felé, 
akkor az óramutató és a Xfi. számhoz húzott irány felezője adja a dél irányát.

Nem elég tudnunk, hogy a Nap látszólag mozog, és egy év alatt körüljár az 
égen, tehát a Föld körül is, még azt is tudnunk kell, hogy milyen a Nap útja ?

Ha a Napot március 21-ike táján figyeljük meg, azt tapasztaljuk, hogy 
délben a magassága, melyet vízszintes talajba függélyesen dugott pálcával, 
az úgynevezett gnomonnal, egész kényelmesen lemérhetünk. Budapesten 42%°, 
tehát éppen akkora, mint az egyenlítő magassága. A Nap tehát ebben a pilla
natban az egyenlítőben van. A csillagász ekkor az óráját pontosan 0 órára 
állítja, és ha tetszik, zsebóránkkal ugyanazt tehetjük. Tíz nappal későbben 
megfigyelve a Nap delelését, mintegy 40 perccel késik a csillagász órájához 
képest ; eszerint tudjuk, hogy a Nap 10°-kal keletre vándorolt. Ha még 
megmérjük e napon délben a Nap magasságát, melyet Budapesten március 
31-én 461/2°-nak találunk, és tudjuk, hogy az egyenlítő magassága Buda
pesten 42U0, akkor tudjuk azt is, hogy a Nap 4 fokkal áll az egyenlítőtől 
északra, azaz ismerjük elhajlását, és most a Nap helyét közvetlenül a glóbusba 
is berajzolhatjuk. Ha ezt havonta néhányszor megismételjük egy álló éven 
át, akkor a glóbuson meglesz a Napnak egész évi útja.

Mindenekelőtt meggyőződünk arról, hogy a Nap pályája legnagyobb 
kör, mely több fényes állócsillag közelében vezet el. Nem azonos az ckvátorral, 
hanem vele mintegy 2312°-os szöget zár be. A Nap pályáját ekliptikának szo
kás nevezni, az eklipszis, fogyatkozás szóról, mert minden hold- vagy nap- 
fogyatkozás alkalmával egyszersmind a Hold is ebben a síkban van. Az egyen
lítőhöz való hajlása pedig az ekliptika ferdesége nevét viseli.

334. ábra. Gnomon. (Napóra.)
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Állítsuk fel a földgömböt úgy, amint ez Budapest földrajzi helyzetének 
megfelel s ábrázoljuk megfelelően fekvő, a glóbust jókora távolságban körül
vevő abronccsal az ekliptikát. Ha ez abroncson fényforrást vezetünk végig kör
ben s Budapest helyén még egy kis pálcikát dugunk a glóbusba, akkor teljesen 
tanulmányozhatjuk az év leforgása alatt a megvilágítás változását, a nappalok 
és éjjelek váltakozását, a déli árnyék megnövekedését és fogyását és általában 
mindazt a sok ismeretes változatosságot, ami az egymást felváltó évszakok 
nyomában jár. Látjuk az északi sark nyári félévi nappalát, ugyanakkor a déli 
sarknak ugyanily hosszú éjjelét ; a déli félteke nyarának és az északi félgömb 
telének megfelelkezését, a Napnak állandóan magas állását a trópusok alatt s 
a Napnak megfordulása előtti veszteglését legmagasabb és legmélyebb helyén, 
a térítőkön ; az északi legmagasabb napállás éppen csak éri még a déli sarkkört, 
valaminthogy a déli félteke legmagasabb napállása az északi sarkkört jelöli ki. 
A térítők és a sarkkörök jelölik ki az ismeretes módon a Földnek meleg, mér
sékelt és hideg öveit. Végül még a fényhatár mentén a glóbusra fújt és ott 
tapadó szivarfüstben igen csinosan láthatjuk a szürkület mibenvoltát. Az 
egész kisérlet még sokkal tanulságosabb, 
ha kész glóbus helyett, teszem narancs
ból, magunk faragunk ilyet.

Ősrégi időktől fogva ismerik helia- 
kus kelet folytán a Napnak ezt az évi 
látszólagos mozgását és pályáját, melyet 
az egiptusiak, a chaldeusok, a khínaiak, 
az aztékek is mintegy közös, bár telje
sen homályos eredetű hagyomány sze
rint zodiakusnak, állatkörnek neveznek, 
azon tizenkét állatról elnevezett csil
lagkép után, mely nagyjában egyenlete
sen elszórva a nappálya mentén fek
szik. .Az ekliptika tehát hozzávetőleges 
pontossággal az égen is könnyen felis
merhető, és annál feltűnőbb, minthogy 
közelében tartózkodnak állandóan a Hold 
és a bolygók is. Ha az ekliptika mentén 
keskeny szalagot húzunk, az állatövet 
nyerjük* Ezen belül vannak az összes 
szabad szemmel látható bolygók, a Na
pot és a Holdat is ideértve.

Aki csak annyit is tud a Nap moz
gásáról, hogy tavasz, nyár, ősz és tél 
elején a kos, rák, mérleg, illetőleg bak jegyébe lép, és hogy naponta mintegy 
egy fokot tesz az égen, az már egy fokra pontosan minden napra fejben is 
kiszámíthatja a Nap állását az ekliptikában.

Az állatövnek nálunk dívó elnevezései körülbelül Nagy Sándor idejéből 
valók, és bármely újkori csillagtérkép megszemlélése arról győz meg, hogy

335. ábra. Praecessio utánzása.



VI. rész. Csillagászat.

ez elnevezések és a megfelelő csillagképek között eltérés van. Minden ember úgy 
tudja, hogy a tavasz, vagy a nyár akkor kezdődik, mikor a Nap a kos, illetve 
a rák jegyébe lép. Ámde ezen a helyen tényleg a halak, illetve az ikrek csillag
képe van. Az ellentmondás oka, és ebből folyólag az állatövi csillagképnek és 
csillagjegynek szükségessé vált megkülönböztetése az állócsillagoknak egy 
sajátos látszó mozgása, melyet Kr. e. mintegy másfél századdal Hipparchos 
fedezett fel, midőn saját megfigyeléseit elődeinek észleletéivel hasonlította 
össze. Ügy látszott, hogy valamennyi csillag az ekliptikával párvonalosan egyenlő 
ivekkel keletre nyomúlt, s ezen, praecessiónak nevezett mozgásnak mértéke 
50 ívmásodperc évenkint, vagy 72 év alatt közel 1°.

Egészen hasonló eltolódást tapasztalhatunk régi és újabb földrajzi tér
képek között. Az egyik szerint pl. Budapestnek a hosszúsága 3G° 43', a másik 
szerint 19° 4'. Budapest tehát több mint 17°-kal tolódott el látszólag és a 
Föld valamennyi városa ugyanekkora eltolódást mutat. Ez a vándorlás fölötte 
valószínűtlen, és kissé gondosabb kutatásnál meg is leljük magyarázatát. Tér
képünk felirata ugyanis azt mondja, hogy az egyikben a hosszúságok Forró
tól, a másikban Greenwichtől számítódnak. Budapestnek 17°-kal való kelet
felé vándorlása tehát valójában azt jelenti, hogy az első meridiánt ugyanannyival 
nyugotra Greenwichből Ferróba vittük át.

Az égen is így vagyunk : nem valamennyi csillag nyomult tényleg kelet felé. 
hanem az egyenes emelkedések kezdőpontja, a tavaszi nap-éjegyenlőség ván
dorol évente 50 mp.-cel nyugotra, és így az állócsillagok praecessiója, ('lőrenyo
mulása helyett éppoly joggal a tavaszi napéjegyenlőség pontjának hátrálásá
ról beszélhetünk. Vagyis az egyenlítő a nappálya mentén lassan nyugotra 
nyomul. Ha valamely abroncsot három zsinegre függesztünk és ezek egyikét 
rövidebbre fogjuk, hogy az abroncs hajoljon, majd a zsinegeket jobbra össze
csavarjuk és az abroncsot félig vízbe mártjuk, akkor ez a vízszinen mint az 
ekliptikán jobbra, azaz az óramutatóval egyezően forgó aequatornak képe fog
ható fel (335. ábra).

A Föld valóságos pörgettyű, éppen olyan, mint az, amelyet az asztalon 
forgathatunk. Amíg külső erő nem hat reá, tengelye biztosan áll, és a térnek 
mindig ugyanazon pontja felé mutat. A pörgettyű tehát képviseli a Földet, 
és az a pont, amely felé a tengelye irányúi, az égi sark, tányérja vagy kereszt- 
metszete pedig az egyenlítő síkja. A hasonlat azonban egy pontban nem vág : 
mert látni fogjuk, hogy a Földre igenis hatnak külső erők, a Nap és a Hold 
vonzása. Tehát az fog történni, ami pörgettyűnkkel, ha acéltengclye felé 
mágnessel közeledünk. A tengely kitér és a térben egy kúp palástfelületét írja 
le, vagyis az égi sark kört ír le. Ez nyilván együttjár azzal, hogy az egyen
lítő es a nappálya metszéspontja tovavándorol. Mindazok a csillagok, melyek 
a pólus leírta kör peremén feküsznek, idővel sarkcsillagok lehetnek. Ha a ten
gely végére apró tükördarabot erősítünk és erre felülről fényt vetünk, akkor a pör
gettyű leírta kör a mennyezeten valóban követhető. Csakhogy a valóságban 
sokkal lassabban folyik le ez a mozgás. Ha egy fok megtételére 72 év kell, 
akkor az ég 360°-át nyilván 72 x 360 év, vagyis kb. 26.000 év alatt fogja befutni, 
és ez a praecessio periódusa. Egyik folyománya ennek az, hogy az északi
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sark helyzete megváltozik a csillagok között — de természetesen a hely 
szemhatárához képest ugyanaz marad.

Tehát csillagok, amelyek most circumpolárisok, idővel nem lesznek 
azok, a déli égnek csillagjai eltűnnek, és helyettük mások lesznek láthatók. 
Minthogy a Hold pályája nem esik össze a Napéval, és azon még elég gyorsan 
forog is, a Hold hatása a praecessió értékét szakaszosan kevéssel megváltoz
tatja, és ez a nutatio.

De a praecessiónak még egy más hatása is van. A tavasz jelenleg március 
21-ike táján kezdődik, mikor a Nap a tavaszi napéjegyenlőségi pontba lép. 
Tehát innen számítjuk az évszakokat, és ha azt akarjuk, hogy kezdetük mindig 
ugyanazon napra essék, vagy ha a velük összefüggő mezőgazdasági teendőket 
mindig ugyanazon kalendáriomi napon akarjuk foganatosítani, akkor a kalen- 
dáriomi évet a tavaszponttól kell kezdenünk. De ez a tropikusnak nevezett év 
nyilván rövidebb lesz, mert míg a Nap a tavaszponthoz ismét visszatér, ez már 
50"-cel nyugotra, tehát a Nap elé vándorolt. És mennyivel lesz rövidebb ? Nyil
ván annyival, mint amennyi idő a Napnak kell, hogy az öCD-et befussa. A Nap 
naponta kb. egy fokot tesz az égen, az 50" megtételére tehát -§§q = -jy  nap, 
vagyis -j óra kell. Es a tropikus év csakugyan 365 nap 5 óra 48 perc 46 mperccel 
egyenlő.

A csillagos ég, de különösen az állatöv minden népnél mindig szívesen 
felhasznált dekoratív momentum volt. Olaszországi dísztermekben ma is 
sűrűn látni. Ha ismernők azokat az okoskodásokat, amelyek révén a Nap 
járását a különböző állatokkal kapcsolták össze, akkor könnyű volna ez 
épületek korának megállapítása is. Ha pl. a bak azt jelenti, hogy a Nap őbenne 
érte el legnagyobb déli magasságát, mikor ezt a nevet adták, akkor az állatkor 
kora 13 ezer évre volna teendő, mert ma a mi féltekénkén a Nap tényleg a 
bakkal szemben lévő jelben kúszik legmagasabban az égre.

4. A H old m ozgása  és a k a len d áriom .

A Napon kívül legfeltűnőbb égitestünk a Hold, amely a kezdetleges nap
tárakat és még a miénkben is az egyházi ünnepek némelyikét szabályozza. 
Mozgásának felismeréséhez már nem kellenek különböző fogások, mint a Napé
hoz, mert fénye mellett egészen kényelmesen látszanak az állócsillagok és 
hely változása gyors mozgása folytán már néhány óra lefolyása közben észlelhető. 
1906. szeptember 9-én a Hold igen közel áll az Aldebaran [a. Tauri) nevű fényes 
csillaghoz, és október 7-én ez az együttállás megismétlődik. Ha megnézzük az 
akadémiai almanachot, úgy találjuk, hogy szeptember 10-én reggel 4 ó. 24 pkor. 
és október 7-én délután 0 ó. 14 pkor a Hold elfödi <y. Taurit ; ebből következik, 
hogy 27 nap és 8 óra alatt, pontosabban 27 nap 7 óra 43 perc 12 mperc alatt 
a Hold egy állócsillagból kiindulva ugyanoda ismét visszatér. Ezt a keringést 
sziderikus keringésnek nevezzük. Ebből az adatból már könnyen megállapítjuk, 
hogy a körülbelül 1/2 fok átmérőjű Hold saját átmérőjét mintegy 55 perc alatt 
futja be.
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Ha a Hold mindenkori állását az állócsillagok között akár csak szem- 
mérték szerint berajzoljuk abba a csillaggömbbe vagy csillagtérképbe, amelybe 
a Nap mozgását is rajzoltuk, azt találjuk, hogy a Hold pályája is legnagyobb 
kör, mely azonban nem esik össze a Napéval, hanem ezzel 5°-os szöget alkot.

A Holdnak legfelötlőbb sajátossága az a változatos fényalak, melyet egy 
hó lefolyása közben mutat. A legelemibb meggondolás is megadja ennek forrá
sát. A Nap a Holdnak feléje forduló felét süti, mi azonban általában egy másik 
felét észleljük. Ha biliárdgolyót viszünk magunk körül, míg azt a távolabb 
álló lámpa megvilágítja, akkor ugyanazokat a fényalakokat látjuk, melyeket a 
Hold tüntet fel. A gömböt a Hold járásának megfelelőleg az óramutató ellenében 
kell mozgatnunk. Midőn a Nap irányában van, sötét felével fordul felénk, 
mitsem látunk belőle, újhold van. A Naptól balra már keskeny sarlót látunk, 
mely mindjobban telik, és ha a Hold szemben áll a Nappal, teljesen megvilágí
tott oldalát fordítja felénk. Mindeddig a Hold balra állt a Naptól, tehát a Nap 
után nyugszik, a Nap után kel, este látható. A megtelt Hold természetesen 
éjfélkor delel, mert szemben lévén a Nappal, 12 órával későbben delel. 
A keringés további folyamatában a Hold ismét folyton vékonyodó sarlót mutat, 
mely most a Naptól jobbra á ll; a Hold tehát a Nap előtt jár, azaz az éj második 
felében látható. Aki ezt a kísérletet csak egyetlenegyszer is megpróbálta, 
az a Hold mozgásával, fény változásával és a Naphoz való helyzetével 
egyszersmindenkorra tisztában van, és azonnal belátja azt is, hogy a Hold a 
Föld körül a Napon innen kering.

A naptár megtekintése nélkül is tudjuk, hogy a fény változások teljes soro
zata majdnem egy hónapig tart. Mi az oka annak, hogy a szinodikus hó, mert 
így nevezik a fényváltozás időszakiságát, a sziderikus hónál hosszabb ? Mert a 
Nap időközben szintén az óramutató járása ellen mozdult el, és a Holdnak még 
bizonyos utat kell tennie, hogy a Napot ismét utolérje. A Hold 27 3 nap múlva 
megint ugyanazon csillaghoz tér vissza, de a Nap ennyi idő alatt közel 27'3 fokkal 
ment el. A Hold naponta 132°-ot tesz meg az égen ; a 27 3 fok leírására tehát 
7572 = 2-1 nap kell, és ezért a szinodikus hó majdnem 29-5 na]).

Ezeket a viszonyokat nagyon szépen érzékíthetjük az órával. Az óra- és 
a percmutató mozgásának sebessége úgy aránylik egymáshoz, mint I : 12-hez, 
és ez körülbelül a Nap és a Hold keringéssebességeé is egyúttal, úgy hogy a Hold 
mozgása a percmutatóéval, a Napé az óramutatóéval azonosítható. A Hold, azaz 
a percmutató keringését vonatkoztathatjuk a számlap valamelyik számára, és 
akkor kapjuk a sziderikus hónapot; de kérdezhetjük, mikor kerül ismét födésre 
a szintén mozgó óramutatóval, és ez a szinodikus hó ; ennek tartama óránkon 
lemérve 1 óra 5 perc 27 mperc vagy In-éra.

Ha az óramutatót kellőképen meghosszabbítjuk és reá gyertyát állítunk, 
a percmutatóra pedig kis gömböt tűzünk, és a számlap közepén a megfigyelőt 
képzeljük, akkor teljesen megvan a Hold- és napkeringés mintája, amelyen a 
természetben lejátszódó minden jelenség kicsiben ismétlődik.

November 23-án a Nap a nyilas jegyébe lép, újhold pedig például 1906 
november 16-án van. Az óra XII. számához írhatjuk tehát a nyilas jegyét és 
november 23-iki napot, és így sorba az egész állatövet. Óránk tehát azt is mu
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tatja most, hogy a Nap, meg a Hold mily állatövi jegyben áll ; a Napot csak 
újítóidnak megfelelőleg hét nappal hátrább kell tolnom. Az órából most már 
kalendáriom is lett. És minthogy a zsidó és török hónapok mindig új holddal 
kezdődnek, kis gondolkodással ezeket is meg tudjuk állapítani zsebóránkkal.

De óránk tudománya még ezzel nem fogyott ki. Ha fekete félkorongot 
ragasztunk az óramutatóra s ezzel betakarjuk mindazokat a csillagokat, amelyek 
a Nap jelenléte miatt nem láthatók, úgy megfigyelhetjük az egész csillagos égnek 
képét a Nap keringése, azaz egy év alatt. A szabad fél közepén álló csillagok éjjel 
delelnek, a széleken lévők az alkony atban kelnek vagy nyugosznak.

Az óramutató járása a napi mozgásról is felvilágosítást ad ; erre a célra 
gondoljuk, hogy a mutató keringése 21 órát jelent. Ha tehát p. o. a nyilas jegyét 
és november 23-ikát a XII-re állítom, akkor 
ezek a képek a Nappal együtt delelnek és 
láthatatlanok. A vele szemköztiek éjfélkor 
delelnek, a korong jobb szélén állók ugyan
akkor kelnek, a bal oldalán lévők pedig nyu- 
gosznak. Minden ötperces köz 2 órának 
felelvén meg, a csillagos ég állása minden 
pillanatban, minden napon megfigyelhető.
Csak arra kell ügyelni, hogy a korong az 
állatövvel minden nap egy fokkal hátrább 
tolassák, tehát minden hónapban egy teljes 
jeggyel — az órán öt perccel. Célszerű 
tehát, ha az állatövet külön, az óra körül 
forgatható papirkorongra rajzoljuk.

A Hold mozgását utánzó mintánk 
azonban még sem teljes; mert ha a két 
mutató, mint a mi óránkon, pontosan ugyan
abban a síkban van, akkor a percmutató
nak minden körülforgásánál megtörténik 
egyszer, hogy a Hold árnyéka új holdkor 
a Földre esik, majd egy fél synodikus hó 
múlva, hogy a Föld árnyéka a Holdat éri.
És minthogy a Hold és a Nap véletlenül majdnem egészen pontosan ugyan
azon szög alatt látszanak, a Hold el tudja takarni előlünk a Napot, a Föld 
árnyéka pedig jóval nagyobb mint a Hold tányérja. Az első jelenség, mely 
csak új holdkor léphet fel, a napfogyatkozás, a második a holdtöltéhez van 
kötve és ez a holdfogyatkozás. Emez a Hold fényének valóságos elvétele; 
tehát minden ember egyszerre látja, aki számára a Hold egyáltalán a horizon 
felett áll. A napfogyatkozás azonban két korongnak takarása, tehát csak az 
látja, aki a két test vonalában áll, vagy a két égitest mozgásánál fogva a 
kettőt kapcsoló egyenesbe belejut.

Állítsuk most elő az órán a tényleges viszonyokat. Erre a percmutató 
tengelyét 5°-kal hajlítanunk kellene, amit persze csak egy kúpkerék beiktatásával 
érhetünk el. Ha ezt megtesszük, a Hold a legtöbb esetben a Nap fölött vagy
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alatt megy el, és sem meg nem fogyatkozik, sem nem okoz fogyatkozást. 
De egy esetben a fogyatkozás most sem maradhat ki : még pedig akkor, ha 
a Hold mutatója párhuzamosan áll az óra lapjához, azaz ha a Hold és a Nap 
ugyanabba a síkba, tudniillik az ekliptika síkjába lép. Az ekliptika neve tény
leg onnan van, hogy a Hold, valahányszor fogyatkozás van, az ekliptikában 
tartózkodik. A Hold pályasíkja tehát metszi a nappályát ; a metszés vonalát 
csomóvonalnak, annak végpontjait az égen csomóknak szokás nevezni. 
A fogyatkozások előfeltétele tehát, hogy új hold- vagy holdtöltekor a Hold 
a csomóban álljon ; mert ha a Hold ott van, akkor a vele egy vonalban álló 
Nap ugyanabban vagy a másik csomóban áll.

Ha tehát ma fogyatkozás van, akkor a következő fogyatkozás akkor 
lesz, amikor holdtölte vagy újhold megint a csomóra esik, tehát mindenesetre 
a fél szinodikus hónap egy bizonyos többszöröse után. Ámde valamint a tavasz
pont, azaz az egyenlítő metszése az ekliptikával, hátravándorol, úgy hogy 
a tropikus év rövidebb mint a sziderikus év, úgy hátrál a Holdpálya metszése 
az ekliptikával, csakhogy sokkal gyorsabban. A Hold ugyanis a csomójára 
vonatkozólag már 27‘2 nap alatt (27 nap 5 óra 5 perc 36 mperc) végez egy 
keringést. Eszerint fogyatkozás csak akkor lehet, ha időközben egyszersmind 
a fél drácói hónapnak egy teljes többszöröse is elmúlt. 18 év és 10 vagy 1 I 
nap (aszerint, amint ezen időben 4 vagy 5 szökőév foglaltatik) elegendő köze
lítéssel mindkét fajta félhónapnak közös egészszámú többszöröse, tehát az 
az idő is, amely alatt a fogyatkozások ugyanabban a rendben visszatérnek. 
A szabály természetesen csak közepes viszonyokra érvényes, a csillagász 
helyette pontos, esetről esetre érvényes számítást végez. Ezt a periódust 
már a khaldeusok is ismerték, és sárosnak nevezték. A következő négy nap
fogyatkozás :

1850. augusztus 7-én d. u. 4 órakor, Csendes óceán.
1868. augusztus 18-án délben. India,
1886. augusztus 29-én d. e. 8 órakor, Atlanti óceán és Dél-Afrika,
1904. szeptember 9-én délben, Dél-Amerika 

egy négy sároson átvonuló fogyatkozás példája.
Minthogy a sárosban foglalt szinodikus hónapok száma a holdcsomóra 

vonatkozó keringések számától mintegy nappal még eltér, azért a fogyat
kozás láthatósága átlag minden megjelenéskor mintegy 120 fokkal nyugatra 
vándorol, amit a fenti példa szintén szépen mutat.

A Hold és a Nap látszó nagysága majdnem egészen megegyező, úgy 
hogy a távolságok legkisebb változásai elegendők arra, hogy az egyik vagy 
másik valamivel nagyobbnak lássék. Innen van, hogy részleges, teljes és gyűrűs 
napfogyatkozást ismerünk, de ezek mindig nagyon csekély tartamúak. Ellenben 
a Föld árnyéka mintegy 21/2-szer nagyobb mint a Hold korongja, és ezért lehet 
ugyan teljes és részleges fogyatkozás, de gyűrűs holdfogyatkozás nincs, és amíg 
a napfogyatkozás tartama percekkel mérendő, emez órákig eltart.

A Hold bizonyos fényalakjai, nevezetesen a holdtölte megszabják a keresz
tény naptárban a húsvét idejét és ezzel együtt a mozgó ünnepeket, valamint- 
hogy az újhold most is a zsidó és török hónapok kezdetét jelenti, mint régen a



Ezen  i r á n y b a n  v an  a  Nap.

NAP- ÉS HOLDFOGYATKOZÁS LÉTREJÖTTE
Krausz V. rajza.

A Naptól megvilágított Föld és Hold kúpalaku árnyékot vet; amaz átlag 1.365,000 kilométer, emez 375,000 kilométer hosszú. Ezen »teljes« árnyékol a 
világosabb »félárnyék« burkolja. Ha a Hold (a pontozott vonallal feltüntetett) pályáját járja, időnként a Napot és Földet kapcsoló egyenesbe is juthat, s ennek 
fogyatkozás az eredménye. Ha a Hold (a képen jobb oldalt fenn) a Föld és a Nap közé áll, árnyéka a Földre esik és minden hely, mely fölött ez árnyék elvonul, 
napfogyatkozást észlel. Ha ellenben a Hold a Földnek túlsó oldalán van (képünk bal alsó sarkán), belemerülhet a Föld árnyékába, amely a Hold helyén 
mintegy 10.000 km széles és a Naptól többé sugarakat nem kapván, elsölétedett. A Holdnak ezen két, a Földdel és a Nappal egyirányú állásában egyszersmind 
újhold, illetve holdtölte van és ezért napfogyatkozás csak újhold, holdfogyatkozás csak holdtölte idején lehetséges. És minden hónapban volna is két ilyen 
fogyatkozás, ha a Hold pályája nem állana ferdén azon síkhoz, melyben a Nap kering látszólag a Föld körül.
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görögök, rómaiak és egiptusiaknál. A húsvét mozgó ünnep, mert különböző 
években más-más napra esik. A Nicaeában Kr. u. 325-ben tartott zsinat 
megállapodása szerint mindig a március 21-ét követő holdtölte után való 
első vasárnapra esik. Ha március 21-én éppen holdtölte van, akkor a leg
közelebbi holdtölte a húsvéti hold, és ha ez is vasárnapra esik, a legközelebbi 
vasárnap hús vét vasárnapja. A régi keleti népek kultuszában is fontos idő
pontot jelzett a holdtölte. Ekkor ülte a király trónralépése évfordulóját és

337. ábra. Holdfogyatkozás képe. A föld koraiakéi árnyékát jól észre
lehet venni.

ilyenkor helyezték új tisztébe az apis bikát. Jó előre ki kellett tehát számítani 
a Hold fényalakjait. A régiek persze nem ismerték a Kepler-féle törvényeken 
alapuló mai pontos elméletet, és ezért csak ciklikus számításra támaszkodhat
tak. A kérdés az, mely időközökben esnek ugyanazok a fényalakok az évnek 
ugyanarra a napjára ? A kalendáriumi évnek és a szinodikus hónak összehason
lítása csekély számítással azonnal megmutatja, hogy 19 év múlva. Ha tehát vala
mely új hold januárius 1-ére esik, akkor ez újra csak 19 év múlva fog megtör
ténni. Az ókor keleti népei jól ismerték ezt a ciklust, de a görög Meton nevéhez
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fűződik, aki azt újból felfedezte. Elég azt tudnunk, hogy valamely év a 19 éves 
ciklusban hányadik, hogy megmondhassuk, minden holdfázis mely napra esik. 
Az év rendszámát e ciklusban arany betűkkel rótták márványtáblába, és így 
ezt aranyszámnak nevezik. Kalendáriumainkban még most is dívik ez. De mint
hogy ez a számítás mégis csak a közepes viszonyokat adja, melyek a Hold ellip
tikus mozgása miatt kissé eltérnek, a szabály esetleg egy napi hibát is ad. és 
minthogy a husvét még vasárnaphoz is van kötve, bizony egy heti hiba is jöhet 
létre a tényleges Holdhoz képest. így volt ez 1903-ban, melynek liusvét- 
vasárnapja április 12-ére esett, míg a tényleges holdtölte ugyanezen napon reggel 
1 ó. 35 pkor volt, ami többeknek fel is tűnt.

Azok a népek, amelyek holdévek szerint számolnak, mint a törökök, a 
hónapot felváltva 29 és 30 naposnak veszik. Évim tehát csak 0 X 59 = 354 
nap, és ezért a Naptól nagyon elmaradnak. A zsidók úgy segítenek ezen, hogy 
alkalmas közökben egy szökőhónapot iktatnak be.

A mi kalendáriumunk időmérőnek csak a Napot tekinti ; a Holdat csak 
mint ünnepszabályozót hagyja meg ; a nehézség tehát csak az, hogy a 365 nap 
5 óra 48 perc 46 mpercből álló tropikus év valamiképpen egész napokat magá
ban foglaló naptári évvel legyen kifejezhető. A dolgot nem valami pontosan, 
de elég ügyesen oldotta meg XI I I .  Gergely pápa 1582-ben. Minden negyedik 
évben egy szökőnapot told be ; c szerint 400 év =  146.100 nap, holott négyszáz 
tropikus év csak 146.096-88 nap, tehát 3-12 nappal túlhosszú. 400 év alatt a 
hiba igen közel 3 napot tesz ki, és ezeket el kell hagyni. Innen van, hogy a 
százas éveket általában nem vesszük szökőéveknek, négy közül csak egyet, 
azt, melynek százasszáma néggyel osztható. A júliusi vagy orosz naptár 
tehát, amely négyévi szökőciklusát kivétel nélkül alkalmazza, négyszáz éven- 
kint 3 nappal elmarad a miénktől, mert ez az évet pontosan 365 nap 6 órá
nak veszi.

516

ö. A Hold távolsága és  m érete.

A Hold távolságáról m ár a régieknek is volt egészen elfogadható nézetük. 
Mégis azt fogom bem utatni, hogy ma hogyan járunk el. Szigorúbb módon 
ugyanazt tesszük, m int am ikor rendes körülmények között is távolságot becsü
lünk. E zt a képességünket annak köszönhetjük, hogy két szemmel nézünk. 
Ha valamely közeli tá rgya t felváltva jobb és bal szemmel nézek, akkor ez a 
tárgy a szoba falán, ahová képét vetítve látom , ide-oda mozog. A szög, am ely
ben ez a mozgás történik, a tárgy parallaxisa, vagyis azon szög, amely a la tt 
egy a tárgy  távolában álló ember két széniemnek közét látná, vagy még m ás
képpen kifejezve, az a szög, amellyel két szemem tengelyét össze kell h a jlita 
nom. hogy a tárgyról egyetlen egy képet nyerjek. Aki szemtengelyeit összehaj
lítja, az bandzsít, s ha igen közeli tá rgy ra  kell bandzsítanunk, az a szem m ozgat» 
izm ait annyira fárasztja, hogy rendesen fejfájás a vége. Gyerekkorunk óta tu d 
juk gyakorlatból, hogy a test mily távolságának m ekkora izommegerőltetés 
felel meg, úgy hogy a két szemmel nézés révén m egbecsülhetjük a távolságokat. 
Ahol a szemünk távolsága a test távolságához képest igen kicsiny, o tt úgy
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nagyobbítjuk meg a két szemből a tárgyhoz vont háromszögnek alapját, hogy 
fejünket vagy éppenséggel egész testünket mozgatjuk.

A jóreményfoki csillagvizsgálót az angol kormány egyenesen a Hold távol
ságának pontos megállapítása végett emelte. Képzeljük, hogy a Földünk 
egy óriás feje. Szemei a berlini és a capetowni csillagdák. Ha ezek egyidőben 
a Holdra irányítják távcsövüket, akkor ez a két távcső összehajlik. Hogy 
mennyivel, azt közvetlenül az égről olvashatjuk le, mert a capetowni észlelő a 
Holdat valamely csillagtól északra, a berlini délre látja. A két szem távola 
pedig a Föld méretei, és azok földrajzi fekvése folytán ismeretes. Ha a téli Hold 
jó magasan vonul el hazánk fölött, akkor északi és 
déli határát 1/10 fok távolságban látja.

Ily módon azt találták, hogy a Holdon álló 
ember a Földnek sugarát éppen 1° szög alatt látja.
Mekkora tehát a távolsága ? A szabályos hatszög 
minden oldala a sugárral egyenlő, és az oldalnak 
megfelelő szög a 360°-nak hatoda, tehát 60°. Ha 
tehát valamely tárgyat saját hosszával felérő távol
ságból nézünk, akkor a látószög 60°. Ámde a Hold 
parallaxisa csak 1°, és minthogy a parallaxis, mint 
bármilyen más látószög, a távolsággal visszás arány
ban van, tehát a Hold távola 60 földsugár. A Föld 
sugara 6370 km. ; a Hold távolsága tőlünk eszerint
382.000 km.

Ebből a számadatból menten még más is követ
kezik : a Hold a földátmérőt 2° alatt látja, mi a Hol
dat y2° alatt. Tehát a Hold négyszer akkorának 
látja a Földet, mint mi a Holdat. És minthogy" a 
Hold csak oly távol van tőlünk, mint mi a Holdtól, ebből az következik, hogy 
a Hold negyed akkora, mint a Föld, vagyis sugara 6370 km. negyede, azaz 
1590 km.

Most már fogalmat alkothatunk magunknak arról a fáradságos munká
ról is, amellyel a Nap távolságát akarták megállapítani. Ma már tudjuk, hogy 
a Nap parallaxisa 8-8", azaz a foknak 409-ed része. Tehát a Nap 400-szor távo
labb van mint a Hold, és eszerint ugyanazon viszonyban van a Föld sugarához, 
mint a mi két szemünk távolához (amely kb. 6-5 cm.) egy 1500 m. távol pont. 
Ezt a kis parallaxist nem lehet közvetlenül lemérni, mint a Holdét, erre már 
különös fogások kellenek. Az első kísérletet Aristarclios tette Kr. e. 270-ben. 
Lemérte, mily távol látszik a Nap a pontos negyedben lévő Holdtól. A Hold
nál ekkor derékszögű háromszög nehézség nélkül megoldható a most már 
ismert holdtávolsággal, de az eredmény, bármilyen zseniális volt is a gondolat, 
a mérés nehézségei folytán siralmas volt.

338. ábra. A Hold helye az 
égen, Berlinből és Capetown- 

ból nézve.
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II. FEJEZET.

BOLYGÓR E NDSZE RÜN K .

I. A bolytjók iöldkörüli, látszó mozgása. lMolemaeos.

A csillagok között öt, a legfényesebb csillagokkal vetekedő égi teste t 
találunk, amelyek m ár nyugodt, nem pislogó fényüknél fogva is m agokra vonják 
figyelmünket. Néhány napi megfigyelés arról győz meg, hogy az állócsillagok 
között vándorló égi testekkel van dolgunk. Ezek a bolygók, névszerinti : M erkúr, 
Vénusz, Mars, Jup iter, Saturnus (Uranus szabad szemmel gyengén, N eptun 
éppen nem látható), melyekhez a régiek éppen mozgásuknál fogva még a N apot 
és a H oldat is hozzászám ították. Lássuk m ost ezek mozgásait.

Minthogy Merkur és Vénusz egészen hasonlóan viselkedik, az ismertebb 
Vénuszt fogjuk követni, melyet mint alkony- vagy hajnalcsillagot mindenki 
ismer. H a a Naptól balra van, akkor később nyugszik mint ez, tehát alkony- 
csillag. A Vénusz mindjobban eltér a Naptól és végre teljes 3 órával később nyug
szik, azután megint megközelíti. Ekkor azt mondjuk, hogy legnagyobb nyugoti 
kitérésében volt. 3 óra annyi mint 45°, tehát Vénusz 45°-nál jobban nem térhet 
el a Naptól. Ha 00° leime a kitérés, akkor éppoly távolban kellene lennie 
a Naptól, mint a Föld ; de minthogy 45° a 60-nak 3/4 része, Vénusz is csak 
3 4-nyi távolban van a Naptól, mint a Föld. Idáig úgy mozgott, minta Hold, 
vagy a Nap, azaz nyugotról kelet felé, az állatövben előre. De most megfordul, 
és amire eddig nem találtunk példát, balról jobbra tart. Ebben a mozgásában 
a Napot mindinkább megközelíti, majd sugaraiba vész ; azt mondjuk, hogy alsó 
kon funkcióban, együttállásban van. Ezután, még mindig jobbra tartva, a Nap 
jobb oldalára tér ki, hajnalcsillag lesz, mely legnagyobb keleti kitérése alkalmá
val megint 3 órával a Nap előtt kel, s ezután mozgása irányát megfordítva, 
keletre tart. azaz ismét a Nap felé közeledik, felső együttállásba lép.

Ha ingát függesztünk fel és ezt egy lámpás körül az óramutató járásával 
ellentétesen körben lengetjük, teljesen leírtuk a Vénusz mozgását a Na}) körül, 
fis ha a lámpát az ingával együtt az észlelő körül visszük, akkor leírhatunk 
minden jelenséget úgy, amint azt a Földről láthatjuk. A legfeltűnőbb jelenség 
a pálya burkolása, mely a körmozgásból és egyidejű tovavitelből származik. 
Az ingánk azonban minden fordulásnál alsó együttállásban elfödi a Napot; a 
Vénusz valójában csak nagyon ritkán, mert pályája kevéssel (3 fokkal) hajlik 
a Napéhoz. Ez a jelenség a Vénusz-átvonúlás, és 1882-ig a Na}) távolságának 
lemérésére kitűnő szolgálatot tett. Nem nehéz dolog lemérni, hogy mekkora 
a Vénusz eltolódása a Nap tányérján, és legpontosabban úgy járunk el, ha 
ismerve az inga, azaz a Vénusz keringésidejét, lemérjük az időt, mely alatt a 
két helyből nézve a Vénusz a korongon átvonúl. Ezt pedig nagyon pontosan 
lehet megtenni, mert ez az idő igen hosszú, a középponthoz igen közel történő 
átvonulásnál közel 8 óra. Képzeljük most egyszerűség kedvéért, hogy a két 
megfigyelő a Földnek egy a Vénusz-pályára merőleges átmérőjének végpontján
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van, akkor a lemért eltolódás éppen a Vénusz parallaxisának kétszerese. Ha a 
Nap távola a Földtől 1, Vénusztól 3/4, akkor átvonuláskor a Föld—Vénusz 
távolsága 1/4. A Nap kétszeres parallaxisa tehát a Vénuszénak harmada, 8-8", 
és ezzel megvan a Nap távola is.

A Nap távolságának megismerésében oly fontos Vénusz-átvonulások 
visszatérésére vonatkozólag éppen úgy okoskodhatunk, mint a holdfogyatko
zások esetén, és azt találjuk, hogy 121 év alatt két, egymást 8 évi közben követő 
átvonulás van. A legutolsó 1874 és 82-ben volt, tehát ebben az egész században 
nem lesz Vénusz-átvonulás.

A Föld sugara a Napról 8-8” alatt látszik, mig egy földsugárra a Naptól, 
e parallaxis 60° lenne. Eszerint távolsága annyiszor nagyobb, ahányszor 
8-8” foglaltatik a 60°- 
ban, ez pedig 24.500, 
és minthogy a föld
sugár 6370 km., a Nap 
távolsága kerek szám
ban 150 millió km.
Ha ezen távolság min
den kilométer] éré le
rakunk egy ezüst két- 
koronást, akkor ezek 
egy sorba rakva 4350 
km.-t tesznek ki, azaz 
hazánk egész határa és még a Duna medre is kétkoronásokkal kirakható.

A Nap sugara a Földről, éppúgy mint a Hold, negyedfok alatt látszik, a 
Föld sugara a Napról S'S" alatt. Tehát a Nap sugara 15B*B60 = 102, kerek 
számban 100 földsugárral ér fel. A Hold távolsága csak 60 földsugár. Tehát a 
Hold jelenlegi távolságában a Földtől kényelmesen beleférne a Napba, és aka
dály nélkül szabadon folytathatná keringését.

De térjünk  vissza bolygóinkhoz. Mars, Jup iter, Saturnus teljesen egy
form án viselkednek, teh á t elég, ha egyről, pl. Jup iterrő l szólok.

Jupiter 1905. november 24-én éjfélkor delelt, egész éjjel látható volt ; 
1906. februárius közepén már reggeli 1 óra tájt nyugszik. Aki 1905. szeptember 
végétől fogva figyelemmel kisérte, észrevehette, hogy eleinte egészen mozdulat
lanul állt a csillagok között; azután nyugat felé vándorolt, tehát ellenke
zőleg mint a Nap és Hold. 1906. januárius 21-én megint megállt és újból 
előre megy. így fog ez tartani 1906. október 30-ig, amikor megint megfordul és 
december 28-án megint szemben fog állani a Nappal. Tehát a szembenállások 
mintegy 13 hónap múlva ismétlődnek. Vénusz és Merkur soha szembenállásba 
nem kerül, ebből világos, hogy a Föld pályájukon kívül áll. Ellenben Mars, 
Jupiter, Saturnus pályáján mi belül esünk. Oppozició után a bolygó balra kerül 
a Naptól, tehát este látható és este mindig korábban és korábban nyugszik. 
Elvégre lenyugvása összeesik a Napéval és ekkor a két égitest együttáll, 
kunjunkcióban van. Ezután a bolygó a Nap jobb oldalán jelenik meg, és 
eszerint a Nap előtt, hajnalban kel.

és a külső Mars-pálya megfelelő pontjai kapcsolása a látás sugara, 
mely a bolygók mozgása folytán az égen burkot vet.
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Ezt a mozgást már nem tudjuk egyszerűen leírni, mert abból a tényből, 
hogy a bolygó pályáján belül vagyunk s az egyszerű körmozgásból ért
hető ugyan Jupiter változó állása a Naphoz képest, de ebből még sehogysem 
következik, mint Vénusz esetén, a pálya burkolása. A görögök pedig — szinte 
magától értetőleg — meggyőződéssel ragaszkodtak a körmozgás elméletéhez. 
A magyarázatot Hipparchos adta meg és Ptolemaeos az Almagestnek nevezett 
könyvében fenntartotta számunkra, amiért is legtöbbször Ptolemaeos rend
szeréről szólunk. A legfeltűnőbb jelenség a pálya burkolása, mely a kör
mozgásból és egyidejű tovavitelből származik.

Vénusz esetén a hurokképződés teljesen érthető : egy középpont körül 
történik a körmozgás, melyet mi a rendszeren kívül szemlélünk. Ezt a gondo
latot kell most megismételnünk ; ez pedig könnyű. A Jupiter pályáján járas
sunk képzelt Napot és ekörül keringjen szintén körben, mint a Nap körül, 
a Venus, Jupiter. Ha tehát fogaskerék mentén fogazott tengelyű korongot 
hajtunk és ennek szélére gömböt állítunk, akkor teljesen utánoztuk Jupiter 
rendszerét. A haladó és forgó mozgásnak ez az összetevése az, melynél fogva 
az egyenletes körmozgás hurokká, epicyclussá húzódik szét. (339. ábra.)

A Föld term észetesen a nyugvó keréknek szintén nyugvó középpontja, 
m ert a Ptolemaeos-féle rendszerben a Föld, a közvetlen tapasztalásnak teljesen 
megfelelőleg, nyugszik.

Ezzel teh á t leírtuk a bolygók m ozgását a Föld körül, teh á t úgy, 
am int tényleg látjuk. A csillagász, aki nekünk ma meg akarja  mondani, hogy 
valam ely bolygó vagy üstökös idők folyam án hol lesz, m int ahogy az a csillagá
szati évkönyvekben, pl. az akadémiai alm anachban is meg van irva, tényleg 
nyugvónak tekinti a Földet és gondolatban ilyen kerekes gépezettel ábrázolja 
a bolygó járását.

2. Hol\<|ók mozgása a Nap korul. A cop ern ieu si  rendszer folyom ányai.

De minden dolog két, gyakran ellentétesnek is tetsző szempontból 
ítélhető meg ; az összeg, amely egyik kereskedő könyvében mint követel sze
repel, a másikéban a tartozik oldalon áll. Es így méltán kérdezhetjük : vájjon 
nincs-e a bolygók mozgásának leírására még más módszer is ?

A kérdést Copernicus oldotta meg 1507-ben, épp oly egyszerű, mint 
meglepő módon. Kimutatta, hogy a bolygómozgás minden jelensége úgy is 
magyarázható, ha nem a Földet, hanem a Napot tekintjük a rendszer nyugvó 
középpontjának és ha ekörül vezetjük egyszerű, közel köralakú pályákban 
a bolygókat, közöttük a Földet is.

Hogy a sajátságos hurokképződés ez úton megérthető, ezt nagyon egy
szerűen tudjuk megmutatni. A Föld egy év, Jupiter 12 év alatt kering egyszer 
a Nap körül. Sebességük tehát egészen pontosan ugyanaz, mint a perc- és az 
óramutatóé. Ha tehát az óraszámlap közepére gyertyát állítunk, a két 
mutatóra pedig egv-egy könnyű celluloid gömböt, akkor ezeknek a falra vetett 
árnyéka a Földet és a Jupitert ábrázolhatja. A szerkezet egy fokon belül helye
sen fogja megadni Jupiter helyét az égen, ha az óramutatót a helyes távol-
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sági adatoknak megfelelően ötször akkorára hosszabbítjuk, mint a perc- 
mutatót, minthogy Jupiter ötször nagyobb távolságban van a Naptól mint 
a Föld. Rá is festhetnők a szoba falára az állató vet és akkor, ha egy pillanat
ban ismerem állásukat, amelyet az akadémiai almanachból kivehetek, meg 
is tudom mindig mondani, hogy a két bolygó hol van. Ez tehát a Copernicus 
úgynevezett heliocentrikus rendszere. Ha ellenben a gyertyát a Földnek meg
felelő óramutatóra teszem, akkor Ptolemaeos rendszerét, a geocentrikus rendszert 
nyerem, melyben minden szembenálláskor hátrálás és hurkolás képződik. 
Az árnyékot okozó fénysugár mindkét esetben a látás sugarát érzékíti.

Ilyen egyszerű az a dolog, melyről annyit vitatkoztak az újkor elején. 
Ha a tramway elindul, a bérkocsi vele halad és a tramwayn ülőnek úgy tet
szik, hogy mindkét kocsi áll. Ha a tramway sebessége nő, a kocsi hátrál, de 
ismét utoléri az elektromost, ha ez fékezni kezd. A járón álló ember pedig az 
egész folyamat alatt egy irányban látta haladni a kocsikat. Vájjon vitás 
lehet-e, hogy a két megfigyelő közül ki látott helyesen ?

A mai csillagász mindkét rendszert egyformán alkalmazza; a meg
figyelések a Ptolemaeoséra vonatkoznak, mert hiszen a Földről vannak felvéve. 
Ha most meg akarja határozni az égi test pályáját, akkor átteszi magát a 
Napra, mert onnan nézve a mozgás egyszerűbb, tehát a pályaszámítás is 
kevésbbé bonyolult. De ha azután az efemeridákban a bolygó menetkönyvét 
állítja össze, megint visszamegy Ptolemaeos rendszerére és úgy írja le a pályát, 
mintha a nyugvó Föld körül történnék a mozgás.

Innen már csak egy lépés kellett annak kimondásához, hogy az égnek 
látszó mozgása keletről nyugat felé szintén csak tükörképe a Föld ellenkező 
irányú tengelyforgásának. Azért persze minden úgy marad, mint eddig mon
dottuk, csak az elnevezések módosulnak kissé és a kettős felfogás értelmében 
minden fogalom kettős nevet kap. A világtengely eszerint a földtengely meg
nyújtása és az égi egyenlítő a Föld elevátorának az égig való kiterjesztése. 
Az évszakok és melegövek szintén nem változnak, mert ezek szempontjából 
teljesen mindegy, vájjon a Nap forog-e a Föld körül vagy megfordítva.

De van ezen új feltevésnek néhány folyománya, amelyet meg kell vizs
gálnunk. Először is világos, hogy a bolygó pályájában mutatkozó hurok 
tulajdonképpen a Föld napkörüli mozgásának tükörképe. Ez a hurok tehát 
annál nagyobb, minél közelebb van a bolygó a Földhöz. Nagyságát leolvas
hatjuk az égről, mert hiszen .látni, mely állócsillagok között hátrált a bolygó. 
Eszerint Copernicus teljesen kielégítő pontossággal azonnal meg tudta 
mondani az egyes bolygóknak távolságát, amire előbb nem volt semminemű 
mód.

Tanításának egy folyománya magát Copernicust is aggodalommal töl
tötte el. Ha ugyanis a Föld a Nap körül kering, akkor ez a mozgás nemcsak 
a bolygókon tükröződik vissza, hanem az állócsillagokon is, ametyek szin
tén köröket fognak leírni. A bolygók esetén ez a körmozgás összetevődik a 
haladó mozgásukkal és így származik éppen a hurok. Ha sötét szobában 
gyertyát körben mozgatok, akkor minden, a teremben függő tárgy árnyéka 
a mennyezeten ugyanilyen kört ír le — de kicsit, ha a tárgy messze van, nagyot,
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ha közel. Copernicus idejében körülbelül -3', azaz a 60 foknak 1200-ad 
résznyi pontossággal tudtak mérni, de ilyen eltolódásról, az állócsillagok évi 
parallaxisáról senki mit sem tudott. Copernicus kénytelen volt tehát vagy 
visszavonni rendszerét, vagy kijelenteni, hogy a csillagok legalább is 1 2 0 0 -szor 
távolabb vannak tőlünk, mint a Nap, ami akkor nagy merészség volt. Tycho 
de Brahe a csillagászati megfigyelések pontosságát fi-re fokozta, de parallaxist 
nem talált. A XVIII. században Bradley már a l"-et pontosan lemérte és 
a keresett parallaxis még mindig nem mutatkozott. Eszerint ki kellett mon
dani, hogy az állócsillagok legalább is annyiszor távolabb vannak tőlünk 
mint a Nap, mint ahányszor l" a 60°-ban foglaltatik. Ez pedig több mint 
2 0 0 .0 0 0 . így bővült a mérések finomodásával a mérhetetlenségről, vagy 
amint rendesen, kevésbbé gondosan nevezzük, a végtelenségről való fogal
munk. Csak a múlt századnak volt fenntartva az első csillagparallaxis lemé- 
rése. Bessel lángelméjének sikerült és ma tudjuk, hogy a legközelebbi álló
csillag parallaxisa csak 3/4” ; tehát 270.000-szer távolabb van mint a Nap, 
vagyis távolsága 41 billió kilométer. Ily óriási távolságok megértésére hiányzik 
minden összehasonlítás. Hogy érthető számokat kapjunk, óriás hosszegységet 
kell behoznunk. Ez a fényév, azaz az út, amelyet a mpercenkint 300.000 
km.-rel haladó fény egy év alatt befut.

Ennek értéke 300.000 x 3651/4 x 24 x 60 x 60 = 9'5 billió km.
A fény eszerint 41/3 évig van úton, míg a legközelebbi állócsillagból hozzánk 

leér. A mérés módja ugyanaz, mint a Hold-parallaxis esetén ; csakhogy a két 
álláspont most nem a Föld két pontja, hanem a Földnek két állása egy félév 
múltán. Ezek a naptávolság kétszeresére: 300.000,000 km.-re feküsznek
egymástól, de az állócsillagokhoz képest ez is még mindig nagyon kis alap, 
amely a legközelebbi csillagból csak kétszer 3/4"-nyi szög alatt látszik. Egy 
kétfilléres, mely 3-9 km. távolságból éppen l" szög alatt látszik, tehát 5 2 km. 
távolságra helyezendő, hogy akkorának lássék, mint a hozzánk legközelebb 
eső állócsillagról a Föld pályája.

Ez okoskodás bizonyítéka oly időben jött, melyben már semmi szükség 
sem volt reá. De Bradley már a parallaxiskeresés alkalmával felfedezte az 
aberrációt, amely szintén teljes bizonyíték számba megy.

A fény nem pillanatnyilag terjed, habár 300.000 kilométer megtételére 
csak egy másodperc idő kell. A Föld meg másodpercenkint 30 kilométert tesz, 
amint könnyen kiszámíthatjuk, ha a földpálya kerületét a másodpercekben kifeje
zett évvel osztjuk. E sebességek mind nagyon nagyok, de ha 1 : millió arányban 
csökkentjük, akkor a kilométerből milliméter lesz és minden könnyen felfog
ható. A fény ekkor egy 300 m. sebességgel, kilőtt puskagolyó, a Föld meg egy 
reá merőlegesen 3 cm. sebességgel fúvó szél. Persze ez is kitéríti a puskagolyót, 
de csak kevéssel. Aki a golyó pályája mentén néz, az nem lát már a puska 
csövébe; mert ez a szélirány mentén el van tolva. Az eltolódást ki is számít
hatjuk : ha a szél és golyó egyformán gyorsan repül, akkor az eltérítés szöge 
60" ; tehát a jelen esetben a sebességek viszonya 1 0 .0 0 0 , és a 60° ennyied-része 
2 2  , és ennyivel látjuk eltolva azokat a csillagokat, amelyek a nappálya síkja 
fölött állanak. Ezt észlelte Bradley is. Könnyű e példánk átvitele a csilla
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gászati gyakorlatba. A puskagolyó a fénysugár, mely a távcső tárgylencséjé
től a szemlencséig ér. Ezalatt a Földnek napkörüli útján a Földdel együtt a 
távcső is a fényénél 10.000-szer kisebb sebességgel elvitetik, még pedig merőle
gesen a fénysugárra, ha az 
ekliptika tengelyében álló 
csillagot figyelünk meg.

No de ebből igen érde
kes és fontos dolog követ
kezik. Az aberrációt a csil
lagász nagyon pontosan 
tudja megfigyelni. A fizikus
nak meg módjában van a 
fény terjedéssebességét egy 
szerény méretű teremben 
lemérni és ezért kiszámít
ható a Föld sebessége a Nap 
körül, vagy, minthogy az év 
hosszát nagyon pontosan 
ismerjük, a Napnak a Föld
től való távolsága is. Ez a 
Nap-parallaxis meghatáro
zásának igen kitűnő mód
szere, amelyet sűrűn hasz
nálnak és folyton tökéle
tesítenek.

A Föld tengelyforgá- 
sának is megvannak a maga 
fontos következményei. Ma
gasról leejtett testek keletre 
térnek ki, mert a test a ma
gasságban a nagyobb for
gássugárnak megfelelő na
gyobb sebességgel bir, ame
lyet estében magával hoz.
Féltekénkén minden mozgás 
jobbra tér ki, ami különö
sen a szelek mozgásában 
alapvető törvény. Innen van 
a felső és alsó passzátszél 340. ábra. Foucault ingakisérlete.
eltérése a dél-északi irány
tól és az az ismeretes szabály, hogy a szélnek hátat fordítva, a kissé előre- 
nyujtott bal kéz a barometrikus minimum, a kissé hátratartott jobb kéz 
a maximum felé mutat. De legközvetlenebbül mégis csak a Foucault-féle ingán 
láthatjuk. (340. ábra.) Ha súlyos ingát lengésbe hozunk, az tehetetlensége 
folytán megtartja lengése síkját, míg a Föld elforog alatta. A megfigyelő
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persze azt látja, hogy a Föld nyugszik, ellenben az inga forog az óramutató 
járásával megegyezően. A póluson éppen 24 óra alatt egyszer forog körül 
az inga, nálunk lassabban és Budapesten óránkint csak ll°-ot tesz. Ennek 
oka a következő : Bizonyos irányban, teszem a meridiánban elindított inga 
ezen irányulását a térben megtartja, azaz mindig a pólus felé fog lengeni, 
noha a Föld óránkint 15°-kal elforgott. Ügy foghatjuk fel a dolgot, hogy az inga 
az észlelőhely parallelája mentén a Földet érintő kúp palástvonalában leng. 
Egy óra múlva tehát a 15° hosszkülönbségnek megfelelő palástvonal toló
dott az inga alá, amely a kezdetével ugyanazon szöget zárja be, amelyet az 
észlelőhely kúpos térképén két 15°-os hosszkülönbséghez tartozó meridián 
és ezen, a kúpos térkép meridiánkonvergenciájának nevezett szög Magyar- 
ország térképén 11°. Az inga keringési ideje tehát 33 óra vagyis egy órára 
11° jut és minden fok megtételére 5 perc szükséges.

A kísérlet kielégítően csak akkor sikerül, ha a hosszú sodronyra akasz
tott súly a szabad irányítást biztosító két, egymásra merőlegesen álló kés-él 
körül leng. Az ingát a falhoz erősített cérnával hajlítjuk ki és lehető nyugodt 
indítás végett a cérnát elégetjük.

3. A b olygóm ozgás törvényei. K epler.

A csillagászat történetének egyik legfontosabb, de mindenesetre leg
szimpatikusabb korszakát Kepler János élete tölti ki. Szegény szülők hatodik 
gyermeke ; apja Álba herceg eldurvult zsoldosa, testvérei apjukhoz hasonlók. 
A gyenge gyermek himlőt kap, amelytől látása mindvégig meggyöngült. Isko
láztatása a lehető legrendetlenebb, de tehetsége minden akadályt legyőz. 
A theológiára kellett volna készülnie, de hajlama a mathematika és asztronómia 
felé vonzotta és 1594-ben, 23 éves korában már Grazban találjuk mint tanárt. 
Copernicust védő irata megszerző neki Galilei és Tycho de Brahe barátságát. 
Az Ausztriában kitört protestáns üldözés áttérésre vagy kivándorlásra kény
szerítette. A jellemes és hithű férfiú az utóbbit választotta és 1600-ban 
Ma gyarországba jött. De már az év vége felé Tycho de Brahe Prágába hívja, 
hogy a Tycho-féle észlelések alapján a bolygók új mozgáselemeit számítsa.

Tycho csakhamar bekövetkezett halála Keplert II. Rudolf császári mathe- 
matikusává tette. A csillagászati távcső feltalálása, optikai dolgozatai, a bolygó
mozgás első két törvényének felfedezése messze világban híressé tették nevét. 
De eközben csapás csapásra érte ; családjában betegség, halál és éhínség pusz
tít, mert a császár soha sem fizette csekély járandóságát sem.

1612-ben, II. Rudolf halála után, kénytelen volt Linzbe költözni, ahol 
ismét mint tanító működött. Az országos térkép ellenőrzése sok idejét rabolta 
cl. úgy hogy a Tabulae Rudolphinae csak 1627-ben jelenhettek meg. Egy álló 
századig ezek adták alapját a bolygókra vonatkozó minden számításnak, és 
jobban emelték Rudolf nevét, mint haditettei.

A szerencsétlenség itt is hű társává szegődött. A mindennapi kenyérért 
való gondhoz járult, hogy második feleségétől való gyermekei majd mind meg
haltak. s hogy anyját a boszorkányság gyanúja alatt elfogták. Linznek hosszú
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ostroma és a felső-ausztriai újabb protestánsüldözés szintén nem csekély szen
vedéseket róttak reá.

Mégis ezen időben jelent meg számos egyéb dolgozata mellett kedvenc 
munkája, a Harmonices mundi, mely a bolygómozgás harmadik törvényét tartal
mazza. Tíz évig kutatta ezt a törvényt, végtelen sok tévelygés és tévedés között.

Az utolsó csapások Wallensteinhoz vezették, akitől I I . Ferdináncl Ígérete 
szerint meg kellett volna kapnia 1 2 .0 0 0  forintra rúgott hátralékait. De célt nem 
ért és Regensburgba indult, 
hogy az országgyűlésen jog
orvoslást keressen. Már 
célnál volt, midőn 1630-ban 
éhtifuszban elhúnyt.

Több mint 21 század 
múlt el, míg a Pythagoras 
hirdette szférák harmoniája 
egy tudós keblében vissz
hangra talált. Senki sem 
fogta fel oly tisztán e gon
dolatnak értelmét, mint 
Kepler, aki eleve meg volt 
róla győződve, hogy vala
melyes szabályszerűségnek 
kell léteznie a bolygók el
rendezésében a Nap körül 
és azok keringésének ideje 
között. A Pythagoras-féle 
tanításra gondolt, midőn 
művének a Harmonices 
mundi nevet adta.

Nem klasszikus e 
munka. Keplert soha sem 
számították a klasszikusok 
közé ; én azonban azt mon
dom, hogy több mint az, 
mert egyetlen és páratlan 
a maga nemében.

A legnagyobb hűség
gel és önzetlenséggel van benne leírva húsz év kutató munkája és minden 
tévedés, amelyet Kepler elkövetett. Hű képe az ember gondolkodásának, ha 
felfedező útra lép. Keplert minduntalan elragadja költői képzelete, hallatlan 
vakmerő új eszmék felállításában. De az elért eredménnyel szemben hideg, 
számító kritikus, és legkedvesebb gondolatát is feláldozza, ha következményei 
csak egy szemernyivel is eltérnek a valóságtól. Eleinte szinte szószerint veszi 
a harmónia tanát ; megvizsgálja, mily hangokat adnának a Naptól az egyes 
bolygókhoz húzott húrok, és vájjon e hangok periódusa nincsen-e összefüggés
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ben a keringés idejével ? E gondolat modern foglalatban ugyanaz, mintha 
helyes méretekben készült planetárium gyors forgatásából szirénát készítek 
és hangjait vizsgálom.

Majd a számok véletlen találkozásából indulva ki, betölti a hat bolygó 
öt közét a geometria öt szabályos testével és kutatja ezek viszonyát.

Végre sok-sok munka árán találja meg a harmadik törvényt, melynek 
értelmében a bolygók Naptól való távolságainak köbe oly arányban van, 
mint a keringésidők négyzetei. Minthogy az utóbbiak könnyen megfigyel
hetők, a bolygók távolságait is kiszámíthatjuk, ha egyetlen egynek távolát 
ismerjük.

A már tíz évvel előbb, a Mars megfigyeléseiből levezetett két törvény 
így hangzik :

A bolygók ellipszisekben mozognak a Nap körül, melyeknek egyik gyújtó
pontjában áll a Nap ;

I és : a bolygók vezérsugarától súrolt terület az idővel arányos.
Kepler merészségére jellemző a következő mondása: »Isteni végzetnek 

hiszem, hogy éppen azon időben érkeztem, amikor Tycho a Marssal foglalatos
kodott, mert ezen bolygó mozgásai által tárulnak fel szükségképpen a csillagá
szat titkai, vagy ha nem, örökre ismeretlenek maradnak.« Mars mozgása ugyanis 
legjobban tér el az egyszerű körmozgástól.

De amily merész Kepler, amíg keres, oly szerény és alázatos, ha már 
talált, és minden dicsőséget Istenre hárít. A Hcirmonices mundi-t így fejezi be :

»Végre tehát napfényre derítettem, és minden reménykedésem és várako
zásomon felül igaznak találtam, hogy a harmóniák teljes természete összes ter
jedelmében és összes egyenkéntiségében megvan az égi mozgásokban, nem 
ugyan azon módon, miként azt előbb magamban gondoltam, hanem egészen 
más, teljesen tökéletes módon. Ha megbocsátjátok, örülök; ha nehezteltek, 
elviselem azt. Itt elvetem a kockát és írok könyvet, nem kérdem, korom 
olvassa-e, avagy az utókor : be fogja várni olvasóját évszázadokon át, ha Isten 
maga hat évezredig várta azt, ki művét megszemlélhette.«

És ezzel véget ért a csillagászatnak költői kora. A puszta leírás helyébe 
lép az okok fürkészése ; a mozgástan helyébe a mechanika.

Az á lta lán os töm egvonzás. N ew ton.

Galilei és Huyghens, akik szintén fontos felfedezésekkel gazdagították az 
asztronómiát, annyira előkészítették a talajt, hogy a Kepler-ié\e szabályokból 
a bolygómozgások okát is ki lehetett immár olvasni.

Newton a Principia philosophiae naturális című művében három olyan 
axiómát bocsát előre, melyek a mechanika alapját teszik. Az első kettőben de
finiálja a tehetetlenség és az erő fogalmát, a harmadikban saját felfedezését: 
a hatás és ellenhatás egyenlőségének elvét.

Kepler harmadik törvénye összefüggésbe hozza a mozgó bolygó keringés
idejét a Naptól való távolságával. Ha tehát a mozgás változásának okát erőnek 
nevezzük, akkor ez a törvény azt a gondolatot érlelte meg, hogy az erő nagy
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sága tisztán az erőforrástól mért távolság szerint változik. \  agy más szóval : 
az erő az egész világűrben tisztán csak a mozgó test helyzetétől függ. Ha 
tehát ismerjük az égitestek elhelyezkedését és a mozgó csillag valamely kez
deti helyzetét, akkor mozgását pontról-pontra tudjuk követni. Ezt a nagy- 
jelentőségű következtetést azonnal ki lehetett olvasni a Kepler-féle törvé
nyekből, ha a Huyghens tárgyalta körmozgás törvényével hozták kapcsolatba.

E gondolatmenetet ma akármelyik gimnázista megcsinálhatja, — de 
hiszen a lehető legnagyobb egyszerűség minden nagy eszmének egyik jellemzője. 
Rendkívüli zsenialitása abban van, hogy az egész világegyetemre kiható tör
vényt és világnézetet alapított. Newton 
gondolata oly termékeny volt, hogy 
ezóta minden tudomány Netetőn alap
jára iparkodik állani.

A Kepler három törvénye New
ton kifejezésmodorában egyetlenegy 
törvénybe olvad : két anyagi pont egy
mást oly erővel vonzza, mely tömegeik
kel egyenes, távolságuk négyzetével 
pedig visszás arányban van. Ez a tör
vény, noha lényegesen a Kepler-féle 
szabályokból van levezetve, ezeknél sok
kal többet mond. mert hiszen Netetőn 
a hatás és ellenhatás elvét fektette* 
beléje. Míg Kepler szabályai csak a 
Nap körül keringő bolygókra mondat
tak ki, addig Newton törvénye kivétel 
nélkül minden testre érvényes, olya
nokra is, amelyek ezen idő szerint 342. ábra, Isaac Newton,
nem is tagjai a rendszernek, olyanokra
is, melyek mint a kettőscsillagok, szinte a láthatóság határán vannak. És 
csakugyan Newton már az 1680-iki nagy, nem ellipszisben, hanem parabolá
ban mozgó üstökösre is kimutatta, hogy törvényének hódol.

Hosszú, elég erős rúdmágnessel, még jobban rúdalakú elektromágnessel 
közelítésben igen szépen utánozhatok a bolygók és üstökösök pályái (343. ábra). 
Vízszintesen fekvő, felső lapján kormozott üvegtáblát helyezünk az elektro
mágnes pólusa fölé, és a táblára próbálgatás utján megfelelő sebességgel apró 
acél-kerékpárgolyót gurítunk nem éppen a pólus irányában. A golyó mozgása 
első részében a gurítás sebességétől függőn ellipszist, parabolát vagy hyper- 
bolát ír le, amely a kormos lapon szépen rajzolódik. A tetemes súrlódás miatt 
azonban a golyó végre csigavonalban a pólushoz gurul. A kísérlet találó, 
mert a mágneses távolhatás ugyanazon törvényt követi, mint a tömegvonzás.

A kérdés most az, hogy ismerjük-e ezt az erőt ? A Föld felszínén olyan erő 
nyilvánulását tapasztaljuk, melynek behatása alatt a testek esnek; esésük az 
első másodperc alatt, mint kísérletekből tudjuk, kb. 5 méter, vagy pontosabban 
4'89 m. Ez az esés a Föld színén, vagyis a középpontjától egy földsugár távolában.



528 VI. rész. Csillagászat.

A Hold azonban 60 földsugárra van, és ezért a Holdnak, lia ez is a Föld felé 
esnék, ^rfö =  1'36 mm.-rel kellene esnie. (344. ábra.) A Hold igen közel kör- 
alakú pályán kering a Föld körül. Ha a Földnek rája gyakorolt hatása meg
szűnnék, akkor a tehetetlenség folytán egyenes úton, az érintő mentén mozogna 
egyenesen és egyenletesen. Hogy körben marad, az éppen az esés, még pedig 
esés az érintőtől a kör pereméig, és nagysága könnyen kiszámolható ; ez másod- 
percenkint szintén 136 mm.-t tesz. Eszerint tehát az az erő, amely a Holdat 
pályájában fenntartja, ugyanazon erő, melynek behatása folytán a testek a Föld 
színén is esnek. Ez az erő a tömegvonzás. Látni fogjuk diadalútját.

Megmagyarázza a bolygók, az üstökösök, a hullócsillagok mozgását ; a 
világűr szélén a kettős csillagok pályáját ; az Uranus bolygóra észlelt apró 
behatásaiból lehetett felfedezni a Neptunust; az ő segítségével megkérdezhetjük 
az üstökösöktől, vájjon az állócsillagok teréből jőve, nem találkoztak-e Nep- 
tunuson túl is még bolygóval, melynek léteiéről az ember még nem tud. 
A bolygók tengelyforgásából származó központfutó erővel együtt az szabja 
meg a bolygók alakját, a tengerjárás jelenségeit, a praecessiót, és mindazt a 
sok, számítással teljesen követhető és megfigyelésekkel igazolt apró eltérést, 
melyet a bolygók, de különösen a Hold feltüntet.

Ezeket lássuk legelébb. A Kepler-féle szabályok csak első megközelí
tése az igazságnak. Csak abban az esetben lehetnének szigorúak, ha a Napon 
kívül csak egyetlenegy pontalakú bolygó léteznék. Valójában azonban a boly
gók egymás között is hatnak egymásra, és így mindig el-eltérítik egymást egy
szerű elliptikus mozgásukból. Ezeket az eltéréseket perturbációknak, hábor
gásoknak szokás nevezni, noha a név nem valami szerencsés. Általában véve 
kicsinyek ; egyrészt, mert a bolygók tömege a Naphoz képest majdnem elenyé
sző, másrészt, mert azok igen nagy távolságra esnek egymástól, és mert 
pályájuk különböző részein a többi bolygó állása is mindig más és más, egyirányú 
behatás ismétlődése tehát alig fordul elő. Ezt másképp úgy szokás kifejezni, 
hogy a bolygók keringése nem összemérhető. Ahol ily összemérhetőség csak 
közelítőleg is van, ott a háborgások igen nagyra nőnek. Jupiter keringése 
pl. V8 év híján 12 év, Saturnusé j/2 év híján 30 év. ö t Jupiter-keringés és 2  Satur- 
nus-keringés tehát, illetve 60—5/8 év, és 60—8/8 év, azaz a teljes összemérhető
ségtől való eltérés 60 év alatt csak 3/ 8 évet tesz ki. Jupiter és Saturnus tehát 
minden 60 évben majdnem egyformán áll pályájában, de a 3/ 8 év eltérés miatt 
az egyenlő állások 360 : 3/ 8 = 960 év alatt egyszer vándorolnak végig az egész 
égen. E két nagy bolygónak tehát igen nagy háborgása van, amelynek periódusa 
40 év liiján egy ezred, és így ez a két bolygó, amely hatalmas tömegénél fogva 
a legjobban veszélyeztethetné a rendszer állandóságát, úgyszólván egymást 
köti le teljesen. Ez a jelenség teljesen ugyanaz, melyet a fizikában ráhangzás- 
nak szokás nevezni. Ha például zsinóron függő ingák lengésidejét sorban 1 mp., 
*77 nrp., i/ 2 mp. és 1 mp.-nek választjuk, a mit úgy érünk el, hogy 1, 0’735 és 
0  25 m. hosszú fonálra apró nehéz gömböket fűzünk, akkor az elsőt elindítva 
csakhamar felelnek rá azok, melyek lengésideje az övével kis egész számokkal 
összemérhető, a második inga nyugalomban van. így felel az énekhangra a 
zongorának ugyanazon hangját adó húrja és így indítja meg a kis gyermek



VI. rész. Csillagászat. 529

a nagy harangot is, mert apró erejével ugyanazon közökben adja a harangnak 
az impulzust, melyben maga is lengeni képes.

Ennek az összemérhetőségnek igen érdekes következménye van. A Mars 
és Jupiter között keringenek az apró bolygók, amelyeknek száma ma már 
közel 500-ra rúg. Ha ezek pályáit térképen felraj
zoljuk, azt a meglepő eredményt tapasztaljuk, hogy 
hézagok vannak, melyeket felfedezőjükről Kirk
wood- féle hézagoknak szokás nevezni. E hézagokon 
képzelt bolygó keringésideje Jupiterének 1/2, 2/3,
!/g, 2/5, 3/5 része lenne. De minthogy ily helyen a 
háborgás a keringésidők kis számokkal való össze
mérhetősége folytán gyakran és a pályának mindig 
ugyanazon helyén megismétlődik, tehát végtelenül 
nő, s így ott bolygó nem lehet; az akusztika nyel
vére fordítva le az eredményt, azt mondhatjuk, hogy 
oly helyen nem lehet aszteroida, amelynek megfelelő1 
keringésideje Jupiterével akkordot ad. Teljesen azonos viszonyok vannak 
Saturnus gyűrűjében, és némely ködfoltban is láthatók ilyen, valószínűleg 
hasonló eredetre valló hézagok.

Legfeltűnőbbek azonban a Hold háborgásai, amelyek a Nap aránylag 
nagy közelsége folytán igen tetemesen megnövekednek. Több száz számra 
rúg az egyenként vett eltérés, melyet a Kepler-féle egyszerű mozgáshoz adnunk 
kell, hogy a ténylegest nyerjük, és minden ilyen egyes eltérést tisztán a Newton
iéle törvényből számítottak ki. Hogy a Holdnak megfigyelt helye a számítás 

eredményével annyira megegyezik, az a Newton-féle 
törvény helyességének legfényesebb bizonyítéka.

A Kirkwood-féle hézagok szinte amellett látsza
nak szólani, hogy a természet nem kedveli az össz
hangzást. De ez tévedés volna: vannak jelenségek, 
melyekben éppen a háborgások hozták létre a leg
teljesebb akkordot. Jupiter első három holdja szigo
rúan ezt a szabályt követi, hogy az első hold egyszerű 
és a harmadik hold kétszeres közepes napi mozgása 
együttvéve éppen annyi, mint a második hold közép 
napi mozgásának háromszorosa. Hangokkal ábrázolva 
ez három egymásra következő nyolcadot, tehát a leg
teljesebb akkordot jelenti.

Egészen hasonló viszony az is, hogy Holdunk, és 
344. ábra. Hold esése a általában minden hold bolygója felé mindig ugyanazt 

Föld felé. az oldalát fordítja; ez annyit mond, hogy a tengelyfor
gás és a keringés ideje ugyanaz.

Valamely bolygó háborgásának tényleges kiszámítása óriási munka, amely 
évekre terjed. Ki így, ki amúgy rendezi be a számítást, a végeredmény mindig 
az, hogy azokat az apró eltéréseket iparkodunk megállapítani, amelyeket a Kepler- 
féle törvények szerint kiszámított helyhez adni kell, hogy a tényleges helyet

343. ábra. Kísérlet a bolygók 
pályájának utánzására.

A Világegyetem. 34
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megkapjuk. Ennek legügyesebb és az elmélet szempontjából is legérdekesebb for
mája, hogy a mozgást a háborgások mellett is Kepler törvényei szerint számít
juk, csakhogy a háborgásoknak megfelelőleg azt az ellipszist az idővel foly
tonosan változtatjuk. A háborgások hatásai a pályára igen jól szemléltethetők, 
ha abroncsot veszünk, ezt lassan forgatjuk, közben összenyomjuk, majd ismét 
eleresztjük és lengetjük. Minden bolygópályának annyi ilyes lengése van, ahány 
bolygó van kívüle és periódusuk 50 ezer és két millió év között váltakozik. Azért 
mondja Pontécoulant, hogy a bolygók pályái az örökkévalóság ingái, amelyek 
úgy ütik a századokat, amint a mi ingáink a másodperceket.

A pályák időbeli változásainak vizsgálata bámulatos eredményekre vezet. 
Ha pl. valamely pálya nagy tengelye állandóan egy irányban változnék, akkor 
ugyanez történnék az évvel, és a bolygó elvégre teljesen távoznék a Naptól. 
De ha csak a pálya külpontossága is folyton nő az egységig, az ellipszisből para
bola lesz, és a bolygó többé vissza nem tér, hanem idegen állócsillagokhoz ván
dorol. Valójában azt tapasztaljuk, hogy minden haladó változás, mely a rend
szer állandóságát veszélyeztethetné, hiányzik, és csak azok vannak meg, melyek 
a rendszer fennállására közömbösek. így pl. az egyes bolygópályák vég nélkül 
ugyanazon irányban egymáson csúsznak körben, ami nyilván az állandóság 
szempontjából teljesen közömbös.

Természetesen egész más kérdés az, hogy ez a rendszer, vagy legalább a 
Föld mindig is lakható lesz-e? Erre majd csak akkor iparkodunk megfelelni, 
ha a Nappal megismerkedtünk.

5. A F öld  alakja  és nagysága.

A tömegvonzás- és a tengelyforgásból keletkező központfutó erő, amely
nek együttes eredőjét nehézségnek szokás nevezni, megszabja a Föld és a boly
gók alakját is.

A Földet régente gömbnek tartották, és a legtöbb esetben teljesen ele
gendő, ha ma is annak vesszük. A gömbalak szükségszerű voltát már Aristoteles 
hangoztatta ; szerinte a víz a legmélyebb helyet keresi fel ; a tenger szintje tehát 
csak akkor lehet egyensúlyban, ha semmiféle vízrészecske lejebb nem kerülhet. 
De ekkor valamennyi egyforma távolságra van a Föld középpontjától, és ilyen 
felület a gömb. íme itt már szerepet játszik a Föld alakjának megszabásában 
a nehézség, noha erről Aristotelesnek még igen homályos fogalmai voltak.

A tapasztalati bizonyíték igen régi és egyszerű ; idején volna, hogy a tan
könyvekben szereplő sok haszontalan »bizonyítékot« kiszorítsa. Ha észak felé 
utazva a Földön egyenlő utakat teszünk, akkor a sark is egyenlő ívekkel emel
kedik. Ebből szigorúan következik, hogy a Földnek az éjszak-déli irányban olyan 
görbiiltsége van, mint a körnek. Ha pedig nyugatra utazunk, akkor egyenlő 
utak megtétele után ugyanazon csillag kelte vagy nyugta is egyenlő időközök
kel késik. A Föld tehát a kelet-nyugati irányban is körgörbültségű, és ezért 
egészben is gömb. Más szóval, a Föld az éggömbbel teljesen párhuzamos, kon
centrikus felület, tehát szintén gömb.
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Ezekután a Föld méreteinek meghatározása már rendkívül egyszerű 
dolog ; teljesen elegendő, ha a sugarát, vagy a kerületét ismerjük. Ezt pedig 
könnyen megmérhetjük. Ha például meghatározzuk Budapesten pontosan a 
sarkmagasságot, és azután távolságmérővel (cyclométerrel) ellátott kerékpáron 
addig megyünk északra, míg a sarkmagasság egy fokkal növekedett, azt tapasz
taljuk, hogy a cyclométer 11 TI kilométert mutat. A Földön egy fok tehát 
111*1 km., és minthogy a Föld kerülete 360 fok, e kerület hossza gyanánt
40.000 km.-t nyerünk. Ebből most már pusztán számítással a többi méret is 
levezethető.

Hasonlóan járt el Eratosthenes, Kr. e. 250 körül. Ügy tudta, hogy Syené- 
ben a nyár kezdetén délben a Nap egy kút fenekét sü ti; ez annyit mond*, 
hogy akkor a Nap Syene zenitjében áll. Ugyanakkor lemérte Alexandriában 
a Nap zenittávolságát is, és ezt 7° l^-nek, a körkerület 1/50-edrészének találta. 
Ez tehát egyszersmind azon szög, mely Syene és Alexandria között van. 
A két város távolságát a kataszteri feljegyzésekből 5000 stadionnak találta, 
tehát a Föld kerülete 50 x 5000 = 250.000 stadion.

A dolog lényege tehát mindig az, hogy két meridiánmenti pontban meg 
kell határozni a geográfiai szélességet, és a két pont távolát le kell mérni, mert 
ez úton megtudjuk a Föld meridiánja egy darabjának hosszát úgy fokokban, 
mint ismert hosszmértékben. így csinálják ezt ma is még, csakhogy nagyobb 
távolságok közvetlen lemérése nagyon nehéz és ezért a közvetett, igen nagy 
pontosságot adó módszert, az úgynevezett háromszögelést alkalmazzák.

Neivton volt az, aki a Föld alakját tüzetesebben megadta. Okoskodása 
egyszerű : képzeljünk közlekedő csövet, melynek egyik szára a földtengely, 
másik az egyenlítőben van. Ha a Föld nyugalomban van, akkor mind
két szárban egyenlő magasan áll a víz. A Föld forgása folytán központfutó 
erő lép fel, és a nap tartamából meg a föld méreteiből tudjuk, hogy ezen erő 
az elevátoron 3-4 cm. gyorsulást ad, tehát a nehézségnek 1/289'eĉ  része. Ezen 
erő az egyenlítőn elirányul a Földtől, a póluson azonban nincs, mert hisz a ten
gely nyugszik. Most már a hatás ugyanaz, mintha a közlekedő cső egyenlítői 
szárát megszínám, még pedig az eredetileg ráható erő :/s89 'ével. Az eredmény 
az, hogy az ekvátori csőben a víz ennyivel magasabban fog állani. A Föld tehát 
sarkain lapult szferoid, vagyis oly test, mely valamely ellipszisnek kis tengelye 
körül való forgása útján jön létre. Oly glóbuson, melynek sugara 289 mm., a 
forgástengely tehát 1 mm.-rel rövidebb, és jó pontos mérések kellenek, hogy ezt 
a csekély különbséget észrevettessük, de a fokmérés a következtetést igazolja. 
És most már könnyen érthető, hogy az inga is módot ád a Föld alakjának meg
határozására. Az inga ugyanis mindenütt a nehézség gyorsulását adja, és a 
nehézség eloszlása függ a Föld alakjától. A modern fokmérés, mely geodézia 
címen kiterjedt tudomány, az ingát is felvette segédeszközei közé.

Valamint a Föld sugara az az alaphosszegység, amellyel az égen minden 
távolságot mérünk, úgy a Föld tömege az az egység, amellyel a Napot és a többi 
bolygót lemérlegelj ük. Ez szintén könnyű dolog. Itt oly módszert fogunk 
megismertetni, amely gyakorlati kivitelre nem alkalmas, hanem a dolog 
megértését nagyon könnyíti.

34*
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A Föld felületén lengetünk egy ingát. Lengésidejét lemérjük, hosszát- 
is, ebből nyerjük a nehézség gyorsulását. Most az inga alá nehéz ólomgömböt 
teszünk, melynek tömegét és sugarát ismerjük. Az inga lengésideje most 
kisebb lesz, mert hiszen a Föld vonzó erejéhez járul még az ólomgömbé is. 
Ha pl. az inga alá % m. sugarú ólomgömböt teszünk, akkor az óra 144 nap 
múlva 1 mp.-cel siet. A megfigyelések szolgáltatják a lengésidő rövidü
lését, tehát a gyorsulást is, amelyet magában az odavitt tömeg okoz. Ámde 
a gömbök vonzása úgy aránylik, mint a tömegek, és visszásán mint távolságaik 
négyzetei. Ebből tehát a Föld tömege kiszámítható. E kísérletekhez hasonlót 
a szabad természetben is végeztek. Mendenhall a japán Fusiyama tűzhányó 
‘talpán és tetején figyelte az inga lengéseit, mások a Mont Cenist használták 
fel. De mindezen elméletileg sem teljesen kifogástalan módszerek felett áll 
pontosság és érzékenység dolgában egyaránt Cavendish módszere, melyet 
báró Eötvös Loránd a csavarási inga érzékenyebbé tételével rendkívüli 
mértékben tökéletesített.

Az eddigi mérések eredménye, hogy a Föld tömege 6000 trillió tonna, 
tehát felfoghatatlan nagy szám. Hogy felfogható számot nyerjünk, inkább 
megmondjuk, hányszor tömegesebb a Föld, mintha vízből állana. A szám 5’53, 
báró Eötvös méréseinek eredménye, a legpontosabb, melyet eddig ismerünk.

Minthogy a Föld felszínét tévő kőzetek sűrűsége csak 2-7—2’8, tehát a 
Föld középsűrűségének csak fele, ebből következtethetjük, hogy a Föld anyagá
nak sűrűsége befelé gyorsan növekszik. Egyéb megfontolások belevonásával azt 
számították ki, hogy a Föld középpontjában az anyag sűrűsége lOl.

Most már a Nap tömege is megállapítható, mert a Föld pályájából és 
az év tartamából ki lehet számolni, — épp úgy, mint a Hold esetén — mennyit 
esik a Föld a Nap felé ; ezen esés egy mperc alatt 2' 96 mm. Tudjuk továbbá, 
mennyit esik a kő a Föld felszínén és mennyire van a két test egymástól. Egy 
kő a Nap távolságában már csak =  120*00 mm.-t esnék a Föld felé.
A két égi test tömege eszerint úgy aránylik egymáshoz, mint az egyenlő távol
ságokban előidézett esések, vagyis a Nap tömege közel 360.000-szer akkora 
mint a Földé. Egészen hasonlóan levezethető minden bolygó tömege, amely
nek holdja van. A többieké pedig azon eltérésekből, melyeket más bolygóknak 
vagy a közelükbe érő üstökösöknek pályájában okoznak.

A Föld alakján tulajdonkép]jen a teljes nyugalomban lévő tenger szint
jének alakját értjük, ha azt a szárazföldek alatt számtalan csatornában foly
tatva gondoljuk. Talán nem is jártunk el egészen helyesen, mikor a felszín- 
alakító erők gyanánt csak a nehézséget említettük. Hiszen itt vannak a bolygók 
is, mindenekelőtt a Nap és a Hold, amelyek még érezhető hatással vannak. 
Mindkettő módosítja is a tenger alakját, előidézvén benne azt a jelenséget, 
melyet tenger járásnak nevezünk.

A Hold jobban vonzza a Föld innenső oldalát mint a középpontot, ezt 
meg jobban, mint túlsó oldalát. Egészben tehát ugyanaz a hatás jön létre, 
mintha a Földet a Hold irányában nyujtanók. Amennyiben a víz enged és a 
nagyobb vonzású pont felé áramlik, a Hold alatt a Föld mindkét oldalán dagály
hegy keletkezik és a Föld azon legnagyobb köre mentén, melyen a Hold éppen
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kel vagy nyugszik : apály. A Föld felszínén tehát a, Hold irányában két hullám
hegy és erre merőlegesen apály, hullámvölgy helyezkedik el, és minthogy a 
Föld 24 óra 50 perc alatt egyszer forog a Holdhoz képest tengelye körül, a 
dagály periódusa 12 ó. 25 p.

Mint a Hold, úgy a Nap is kelt dagályt, de ennek magassága csak fél
akkora mint a Holdé. Ha azonban a Hold és a Nap egy vonalban áll a Földdel, 
akkor mindkét égitest keltette dagály egybeesik, és a víz mintegy egy méter
rel emelkedik a nyílt óceánon a legmélyebb víz fölé. Ez történik újhold és 
holdtölte alkalmával. Ha ellenben a Hold és a Nap derékszögben áll egymáshoz, 
mint a negyedekben, akkor a Hold dagálya oda esik, ahová a Nap apálya. A két 
égitest egymás ellen hat, és a keletkező dagály magassága csak egy harmada 
az előbbinek.

Ez persze csak nagyon futólagos és vázlatos magyarázata és leírása a 
jelenségnek. A dolog valójában rendkívül bonyolult, mert a tenger a Hold és 
a Nap alatt tulajdonképpen nem is ér rá egyensúlyba jutni, amennyiben a 
Hold és Nap már más vízrészecskék felett áll, mielőtt az előbbiek dagályhul
lámmá gyűltek volna össze. Hozzájárul, hogy a mai dagály keveredik a teg
napival, amely még nem enyészett el, hogy a Föld forgása eltéríti a hullámot, 
hogy a víz súrlódása folytán a dagályhegy képződése késik, és különösen hogy 
a tenger nem ^egyenletesen mély, szabályos partú medence ; és a számítást 
végül megnehezíti, hogy bizonyos, számba alig vehető meteorológiai tényezők 
is hatnak közre, így a légnyomás és hőmérséklet változása, a szélokozta 
duzzasztás és a csapadék.

Ha a Föld kérge nem teljesen merev, hanem némileg rugalmas, akkor 
annak is engednie kell. Érzéken}'' műszerekkel sikerült is kimutatni, hogy a 
Föld kérge a Hold behatása alatt mintegy 8 centiméterrel dagad és apad.

Az árapály-jelenség mathematikai alapját szintén Newton vetette meg, de 
Laplace dolgozta ki teljesen. A legtökéletesebb tárgyalásmódot mégis William 
Thomson, a mostani Lord Kelvin találta fel, és ennek segítségével a jelenség idejét 
és magasságát minden egyes kikötő számára tisztán gép segítségével lehet 
előre kiszámítani, ha az illető kikötőt jellemző adatokat előzetes megfigyelé
sekből már levezették. Noha naponta négy apály és dagály van, egy évre 
tehát közel 1460 magas és alacsony víz jut, a gép ezeket négy óra leforgása 
alatt előre leírja. Ez adatokat a hajózásra gyakorlati fontossága miatt a nautikái 
évkönyvekben jó előre közzéteszik.

Reánk nézve a legérdekesebb talán maga a módszer, melyet Lord Kelvin 
alkalmaz : ez teljesen ugyanaz, melyet Ptolemaeos használt a bolygók leírásánál. 
Mintegy 24 epiciklussal leírható az egész bonyolult jelenség, amely akkor már 
azt is számon tartja, hogy a Hold és Nap elliptikus mozgása miatt hol van köze
lebb, hol távolabb. Epiciklus mozgásokat összetevő gépet már más célra Jedlik 
Ányos is szerkesztett és gépe használható állapotban még most is megvan a 
budapesti egyetemi fizikai intézetben. Bár teljesen más célt szolgál, mégis 
Thomson tide-predictorjának elődjéül tekinthetjük.

A tengerjárás létrejöhetésének előfeltétele, hogy valamely égitest vonzásá
nak különbsége egy másiknak innenső és túlsó oldalára még érezhető legyen. Más
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szóval, hogy a vonzott test méretei a vonzónak távolságához képest ne 
legyenek túlságosan kicsinyek.

Ahol ez az előfeltétel megvan, ott tengerjárás is jelentkezik. Az árkeltő 
erő a tömegvonzásnak egyenes folyománya, nem különös erő, és ezért az egész 
mindenségben feltalálható általános kozmikus tényező, amelynek egész különös, 
meglepő hatásai vannak.

A Föld természetesen valamikor a Hold folyós testében is keltett 
dagályokat, melyeknek hegye a Föld felé irányult. Ezen állandó irányú dagály-

Vénusz, Föld, Mars) pályája.

hegy alatt volt kénytelen elforogni a Hold, ami forgásának eleven erejét idővel 
felemésztette, addig, amíg a Hold tengelyforgása a Földhöz képest megszűnt 
és ezért folyton ugyanazon oldalát fordítja felénk. Így a Hold napja egyenlővé 
vált a hónappal. Ez lesz a dagálvsurlódás fólytán Földünk sorsa is, és abban 
nyilvánul legközvetlenebbül, hogy a Föld tengelyforgása lassudik, a nap 
tartama megnő.

Erre már történeti idők óta is van jelünk. A régi napfogyatkozásokat 
csak ligy tudjuk egyeztetni mai csillagászati adatainkkal, ha feltesszük, 
hogy napunk tartama azóta csekély «mértékben megnövekedett.

Merkur annyira közel van a Naphoz, hogy a benne keltett dagály igen 
magas lehet. Ebből érthető, hogy Merkur, sőt igen nagy valószínűséggel még
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Vénusz is, állandóan a Nap felé fordítja ugyanazon oldalát, tengelyforgása 
tehát szintén az évvel egyenlő. Ugyanígy viselkednek főbolygójukkal szemben 
Jupiter holdjai is.

Az üstökösök, mint látni fogjuk, laza összefiiggésű tömegek ; ha hosszan 
alá vannak vetve a Nap, vagy valamely nagyobb bolygó hatásának, akkor 
a tengerjárás folytán megnyúlnak. Ha már egyszer megnyúlt, akkor az innenső 
és túlsó felére gyakorolt vonzás különbsége még nagyobb, és a széjjelesés 
még gyorsabban halad. Elvégre szétszóródik anyaga egész pályája mentén,

346. ábra. A bolygórendszer térképe. A négy külső bolygó (Jupiter, 
Saturnus, Uranus, Neptunus) pályája.

s a közel gömbalakú testből gyűrű lesz, mely az egész pályát kitölti: az 
üstökösből hullócsillagraj lesz. Az a hullócsillagraj, mely november 13-ika 
táján működik, Krisztus születése táján még üstökös volt ; Uranus hatása 
folytán szétszóródott Kr. u. 126-ban. De újabb példát is tudunk. A Föld 1872 
november 27-én átment a Biela üstökös csóváján. Ily nagy közelségben az 
árkeltő hatása persze óriás nagy volt. Az üstökös anyaga sűrű csillageső alak
jában a Földre esett, a maradék pedig gyűrűvé szóródott, melyből a Föld minden 
évben november végén, midőn pályáját keresztezi, áldozatokat szed.

Minthogy a víz surlódik, a Hold az égen már túlment a dagály hegyén, 
mire ez felépül. Ez a dagályhegy tehát vonzásánál fogva visszahúzni iparkodik 
a Holdat, noha ez az erő természetesen nagyon csekély. De idők folyamán
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nagyot művel. A Holdat késleltetni a Kepler harmadik törvénye alapján annyit 
tesz, mint a Holdat tőlünk távolítani. Eszerint tehát a Hold egyszer sokkal 
közelebb volt hozzánk, és története addig követhető, míg a Földről levált.

6. A b o lygóren d szer topográf iája.

Mi sem természetesebb, mint hogy a bolygókat egy családba sorozzuk, 
amelynek feje a Nap. Most egyenként ennek tagjaival fogunk megismerkedni.

Mindenekelőtt próbáljuk megrajzolni a bolygórendszer térképét. (345. és 
346. ábra.) Mondottuk, hogy a Nap sugara kissé több mint százszor akkora, 
mint a Földünké. Tegyünk le valahol a szabadban egy dm. átmérőjű teke-

golyót, az képviselje 
a Napot. Minthogy a 
tényleges Nap tizen
négy ezer milliószor 
nagyobb, térképünk 
mérete is 1 : 14 ezer 
millióhoz lesz.

A Naptól 4 y2 mé- 
347.- ábra. Mikrometer. térré fektessünk egy

1/3 mm. átmérőjű ho
mokszemet, ez a Merkur. 73/4 méterre a Naptól kering a Vénusz, mely egy mm. 
átmérőjű mákszem méretét még el nem éri. A Föld, mely a Vénusznál alig egy 
gondolattal nagyobb mákszem, már közel 11 méter távolban kering. Mars, melyet 
félmilliméteren alul maradó homokszem képében kell ábrázolnunk, 161/3 méter 
távolságba jut ; most következik 29 méter átlagos távolságban egy 12 méter 
széles öv, melyet az aszteroidák töltenek ki. Hogy azok nagyságát is helyesen 
felfoghassuk, ezt a szalagot finom porral kell behinteni, amelynek legnagyobb 
szemeit 10-szeresen nagyító lencsén még éppen láthatjuk.

56 méter távolságra jut egy centiméteres kökény alakjában Jupiter ; 
103 méterre, egv jókora ribiszkeszem (8-6 mm.) a Saturnus ; 206 méterre
helyezzünk egy 3-5 mm. vastag gombostűfejet, ez az Uranus, és 323 méterre 
egy 41/2 mm.-es ribiszkeszem : a Neptunus.

Ha most még ugyanezen térképbe a legközelebbi állócsillagot is be 
akarnék rajzolni, akkor Budapest körül kört kell leírnunk, mely a Nord- 
kapon, a Káspi-tó keleti partjain, Timbuktun megy át, és az Azori-szigetek- 
hez közel jár. E kör sugara 3000 kilométer, és peremén a Napnál kevéssel 
nagyobb tekegolyó a Centauri képe.

Mindezeket a távolságokat a Nap a Földtől való távolságának ismeretéből 
a Kepler-féle harmadik törvény segítségével lehetett pontosan meghatározni. 
A bolygók átmérőjét pedig a látszó átmérőből határozzuk meg a mikrométer 
(347. ábra) segítségével oly módon, hogy a bolygó korongját két fonalszál közé 
foglaljuk, mely szálaknak távolságát mérő csavarral lemérjük. \" azon szög, 
mely alatt 1 cm. 2 kilométer távolságból látszik ; a lemért látószög minden 
másodperce tehát annyiszor 5 kilométert jelent a sugárban, a hány millió
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kilométer a bolygó távolsága a Földtől. A mikrométer fonalai helyett az 
ablakredőnyöket is felhasználhatjuk. A szobában oly helyről nézzük a Hol
dat, hogy az éppen két léc közét töltse ki s akkor a Hold átmérője any- 
nyiszor nagyobb a két léc közénél, mint a Hold távola (384,000 km.) az 
ablaknak az észlelőtől való távolságánál (1. 348. ábra).

A bolygók távolságában némi szabályszerűség látszik. Ha a Föld távolságát 
egységül választjuk, akkor az w-dik bolygó távola 03 x 2 n~'2 +  0-4, ami azt 
jelenti,' hogy az egymásra következő bolygóknak 0'4-del kisebbített távolsága 
kettőződik, mint azt az itt álló táblázat mutatja:

_ _ Távola a Naptól Távola a Naptól
Bolygó Sorszáma észleiés szerint Titius szerint

9 .......................... 1 0-39 055
$ ................................  2 0-72 0-70
5 ................................  3 1-00 1-00
O* ................................  4 1-52 1-60
Ászt ............................  5 2-80
2j. ................................  6 5-20 5-20
T) ................................  7 9-54 10-00
g ................................  8 19-18 19-60
X  ................................  9 30-05 38-80

Ez a szabály, az ú. n. Titius-Bode-szabály, ha nem is pontos, minden
esetre módot ad, hogy az egyes bolygók naptávolságát hozzávetőlegesen 
emlékezetből is megbecsülhessük. Ezt a törvényszerűséget már Kepler is 
ismerte ; és mert az 5-ik helyen feltűnő űr mutatkozott, felvette, hogy Mars és 
Jupiter között még egy bolygónak kell állania. Hosszas keresés után e bolygót, 
a Cerest, Piazzi a XIX. század első éjjelén meg is találta. Csakhogy a közt 
nem egyetlenegy bolygó 
töltötte ki, hanem azok
nak egy egész serege, 
amelyekből ez idő sze
rint 500-at ismerünk.

Bolygórendszerünk
höz tartozik ezenkívül 
ismeretlen számú üstö
kös és hullócsillagraj, 
és a kisérő holdak.

Egy másik szabály- 
szerűség az, hogy min
den bolygó tömege na
gyobb mint a nála ki
sebb bolygók tömege 
együttvéve.

Keresetlenül adódik a bolygók egyszerű beosztása is ; ha az aszteroidák 
övét határnak vesszük, akkor az innen fekvő bolygók a kisebbek, a túl fekvők 
a nagyok. Ha ellenben a Eöldre vonatkoztatjuk, akkor Merkur és Vénusz belső, 
a többi külső bolygó. Ez — mint már láttuk — az aspektákban különbséget tesz.

*
348. ábra. A Hold átmérőjének lemérése műszer nélkül.
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A )  A N a p .

A mi nagy bolygócsaládunk feje a Nap. Azzá teszi hatalmas tömege, mely a 
botygókét egyesítve is 700-szor felülmúlja. A Nap tehát az a vonzási középpont, 
amelyből a bolygók mozgásának oka kiindul. De fény- és melegsugárzásánál 
fogva is éltető feje.

A Nap fénye 619.000 telt holdéval ér fel, és 5000 milliószor akkora mint 
Jupiteré. Capella elsőrendű állócsillag fényét pedig 55 ezer milliószor múlj a felül. 
A hő, melyet a Földre sugároz, szintén tetemes, körülbelül 40 kilogrammkaloria 
percenkint minden négyzetméterre, ha merőlegesen esik rá. Ebből részt a 
levegő elnyel, tehát még mindig marad 30 kilogrammkaloria hasznosítható 
munka. Lássuk, hogy mennyi ez. Egy másodpercre y2 kilogrammkaloria esik, és 
minden kilogrammkaloria 424 méterkilogramm munkának felel meg. Munka- 
értéke tehát 212 méterkilogramm. Minthogy a lóerő 75 méterkilogramm másod- 
percenkint, a Nap hasznosítható munkája minden négyzetméterre 3 lóerő. 
Ha tehát egy m2 átmetszett! homorútükörrel összegyűjtjük a Nap melegét, 
akkor egyéb veszteségeket nem tekintve, 3 lóerős gépet hajthatunk. A tükröt 
persze óraművel mindig a Nap után kellene hajtani. Kaliforniában már működik 
néhány éve ilyen gép, mely már negyedórával a Nap kelte után 10 lóerővel 
dolgozik. Képzelhető, mily óriás számot nyerünk az egész Föld felszínére, és 
milyen munkára képes ez mind. A levegő és víz mozgása mind a Napból ered, 
tehát a Nap hajtja vitorlás hajóinkat és malmainkat ; a szerves lények mozgása 
szintén a Napból meríti léteiét. Azzal a napmeleggel fűtünk, mely évezredek 
előtt a kőszén korában bizonyos vegyi folyamatokat létesített, és minthogy 
kőszén fűti valamennyi gépünket is, ezeket is közvetve a Nap hajtja.

Azt a felszínes fényes réteget, melyből a Nap fénye és melege sugárzik, 
fotoszférának szokás nevezni. Közvetlenül persze nem szabad belenézni, és még 
kevésbbé a távcsőbe, ha az a Napra van irányítva ; szemünket védeni kell. 
Színes üveg azonban megmásítja a színt, és veszedelmes is, mert nagyobb 
távcső gyűjtötte nagy melegben könnyen elreped. De színváltozás nélkül is 
tetszőlegesen gyengíthető a fény, ha a távcsőből kilépő fénykévét rávezetjük 
ferdén állított obszidián-tükörre. A fény ezáltal elvesztette azt a képességét, 
hogy ismételt tükrözés után minden irányban visszaverődhetik. Ha ugyanis 
oly tükörrel fogjuk fel, mely az előbbi irányra merőleges, akkor teljes sötétség 
van. Ez a fénysarkítás jelensége. A tükör párhuzamos és egymásra merőleges 
állása között egészen tetszés szerint választhatjuk a szemünknek leginkább meg
felelő fénj'erősséget.

A fotoszférát ily módon megvizsgálva, az korántsem egyöntetű, hanem 
pelyhes szerkezetű (349. ábra), olyasféle mint a bárányfelhő. A kisebb felhőcs- 
kék, amelyek még mindig 200 km. hosszúak, igen találóan rizsszemeknek nevez
tetnek. A legkisebb fénypontok a szemcsék.

A fotoszféra nem egyenletesen világító korong, a fényereje a szélek 
felé fogy. Ez okozza, hogy a korong közepén és szélén egyformán éles képet 
fotográfiai felvétellel nyerni nem lehet. Már ez magában is arra utal, hogy a 
Napot valami légkör-féle veszi körül, melynek a Nap szélén levő vastagabb
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rétegei többet nyelnek el. Az elnyelés nem is egyforma minden színre ; az ibolya
fény pl. a szélek felé háromszor nagyobb mértékben gyengül mint a vörös, úgy 
hogy a Nap e légköre nélkül 
kékes színű volna.

A Nap felszínét gyakran 
foltok borítják, amelyek a fényes 
háttéren ugyan feketéknek lát
szanak, de amelyek abszolúte még 
mindig fényesebbek mint a telt 
hold (lásd melléklet). A foltok 
kíséretében fényes erek húzód
nak, a fáklyák, amelyek egészen 
olyanok mint valamely térképen 
a hegyláncok gerincei. De sem a 
folt, sem a fáklya nem állandó 
képződmény, mindkettő gyakran 
a megfigyelő szeme láttára válto
zik, és ritkaság, ha egy folt két hónapig megmarad. A foltok azt a benyomást 
keltik, mintha örvénylő szélű nyílások volnának a fotoszférában (350. ábra) ; 
valószínűség szerint azonban csapadékok, amelyeket akár felhőnek, akár salak
rögnek nevezhetünk, mert biztosat róluk nem tudunk. Hasonlóan nem tudjuk

539

350. ábra. Napfoltok.
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351. ábra. Kromoszféra (teljes napfogyatkozás alkalmával észlelve).

megadni a fáklyák magyarázatát ; úgy tetszik, mintha a felszínnek felgyü- 
remlései volnának. Mindkét alakzat azonban társas jellegű: csoportokban 
lépnek fel.

Folt és fáklya a Nap keleti, bal szélén jelennek meg, és minthogy a Napnak 
tengelyforgása van, a jobb szélen hagyják el a korongot. E foltok segítségé
vel sikerült meghatározni a Nap tengelyforgásának tartamát, ez 251/4 nap. 
A foltok az egyenlítőnek szomszédságában csak keskeny övben jelentkeznek, 
amely körülbelül a Földön a forró égövnek felelne meg. De még ebben a csekély 
közben is az egyenlítőtől távolabb álló foltok a Napnak hosszabb tengely- 
forgására utalnak. Ez onnan van, hogy a foltok részben maguk is mozognak 
a Nap felszínén, más szóval, hogy a Nap nem úgy forog, mintha merev egész 
volna, hanem a sarkokhoz közelebb álló részei elmaradnak.

Ha nem is ismerjük a foltok és fáklyák mibenlétét, egy sajátságos 
jelenséggel teljesen tisztában vagyunk. Ezek a képződmények nincsenek mindig 
egyenlő számban a Napon, gyakoriságuk szakaszosan változik és e szakasz 
tartama l l 1/9 év. Körülbelül 5% évig folyton nő a foltok száma, ugyanannyi 
ideig fog}7, és a minimumban hónapokig nem akad a Napon a legkisebb 
szeplő sem. Az utolsó minimum 1901-ben volt.

Vájjon folttal borított-e a Nap, és milyen mértékben, azt egy sötét 
pincében is megtudhatjuk, melybe napfény soha nem hatol. A mágnestűnek 
rendes állásától való eltérése, az úgynevezett mágneses variáció, együtt 
halad a foltok gyakoriságával, úgy hogy az egyik jelenségből a másikra 
következtethetünk. És még egy harmadik jelenségcsoport van, amelynek
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gyakorisága szintén szigorúan lépést tart a foltokéval és a mágnestű nyug
talanságával egyaránt, és ez a sarki fény. Ez nagyon érdekes távol
hatása a Napnak, amely elektromos eredetre vall, és melynek feltételezését 
az üstökösök is szükségessé teszik.

Ennél többet rendes segédeszközökkel, rendes körülmények között a 
Napon látni nem lehet. De azokban a csak ritkán 5 percre rúgó pillanatokban, 
melyekben a Hold teljes napfogyatkozáskor elfedi a Nap korongját, ennek köz
vetlen szomszédsága is látható, melyet az erős napfény különben túlsugároz.

Az első, amit észreveszünk, egy meglehetősen szabálytalan vékony, rózsa
színű burkolat, a kromoszféra (351. ábra), amely a Nap tulajdonképpeni légköréül

352. ábra. Korona (teljes napfogyatkozás alkalmával észlelve).
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tekinthető. Ebből gyorsan változó lángnyelvek nyúlnak ki, a 'protuberanciák, 
amelyek meglepően hasonlítanak vulkáni kitörésekhez, vagy a Föld felett 
lebegő gomolyagfelhőkhöz. Erős szelek mintha ide-oda hajtanák e nyel
veket. És végül nagy terjedelemben környezi a Napot egy zöldesfehér, gyöngy
fényű, inkább szögletes, mint köralakú, sugaras és rostos szerkezetű fénymez : 
a korona (352. ábra). Az eddigi megfigyelések mind azt mutatják, hogy úgy 
a protuberanciák száma és nagysága, mint a korona terjedelme együtt nő 
és fogy a foltok számával, úgy hogy e jelenségeket mind összefoglalva mint 
naptevékenységet jellemezhetjük.

De a dolgok természetéről pusztán távcsövi megfigyelések számot nem 
adnak. Erre más segédeszköz kell és ez a spektrálanalizis.

Ha egyszínű fénysugarat üvegprizmára ejtünk, ez eredeti irányából 
eltér, de színváltozást nem mutat. A fehér fény ellenben nem csupán eltér, 
hanem színeire is bomlik, mert a fehér fény számtalan különféle fénynemnek 
keveréke; ezért kapunk a fénytbebocsátó rés képe, egy keskeny nyaláb, helyett 
hosszú sávot. Izzó fém, égő gyertya, gáz- vagy az elektromos ívfény, mind
megannyi fehéres fényt adó fényforrás ugyanily színképet (spektrumot) ad. 
(1. melléklet). Azt mondhatjuk tehát, hogy oly fényforrások, amelyek szilárdak, 
vagy amelyekben szilárd részecskék izzanak, folytonos színképet adnak, azaz 
olyat, melyben a színek, mint a szivárványban, minden hézag nélkül megvannak. 
Ha ellenben gázt izzítunk, pl. a Bunsen-lángban a konyhasóból keletkező nát
rium gőzét, akkor csak egj^etlen egy vagy legalább kis számú sugárnemet kapunk, 
pl. a sárgát. Az ilyen színkép szaggatott, mert csak egyes különálló színek vannak 
meg benne. De ezen színek oda esnek, ahová a megfelelő folytonos színképnek 
megfelelő színárnyalata jut. Szép, élénk, szaggatott színképet ad a Bremer 
ívfénye azon anyagok izzó gázai miatt, melyekkel a szénpálcák itatva vannak.

Ezekhez a viszonyokhoz hasonlót a hangok terén is észlelhetünk. 
A szél sivítása éppen nem egyszerű zenei hang, benne mindenféle magasságú 
hang vegyesen keveredik, mint a fehér fényben az egyszerű színek. Ellenben 
a síp zenei hangja az egyszínű fénynek megfelelője, a szélzúgásnak egyik 
kicsiny alkotója. Hangelemzőkkel ki is szedhetjük a zörejt alkotó egyszerű 
zenei hangokat, valaminthogy a színelemzővel, a spektroszkóppal, felbont
hatjuk a kevert fényt egyszerű alkotóira, a szivárvány színeire. Ha most egy 
magas hőfokú fén}Tforrás, pl. az ívfény fehér fényét a nátrium gőzén bocsát
juk át, meglepő az eredmény : mert a helyett, hogy a sárga szín fényesebbé 
vált volna, — hiszen a fényhez fényt adtunk — sötét sáv tűnik elő azon a 
helyen, ahol magában véve a nátrium sárga, fényes csíkja állana. Ezt a szín
képet megfordítottnak vagy abszorpció- (elnyeletés-) színképnek nevezzük. 
Kirchhoff bebizonyította 1859-ben, hogy amit itten egy esetben tapasztalunk, 
az egészen általános törvényszerűség: minden test éppen azt a sugárnemet 
nyeli el, amelyet ugyanazon hőmérsékleten különben maga is kibocsát.

Amennyiben tehát a sárga csík helye a nátriumot jellemzi, egészen 
közömbös, hogy vájjon e csík sötét háttéren fényesen van-e meg, mint a 
Bunsen-lángban, vagy vájjon fényes háttéren sötéten, mint a Nap színképé
ben. A Napnak a színképe ilyen, csakhogy benne nem eg}retlen fekete vonal
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van, hanem ezek száma sok ezerre rúg. Ebből mindjárt következik az, hogy a 
Nap abszorpció-színképet ad, de ez csak úgy lehetséges, ha izzó, szilárd, 
folyékony vagy magasnyomású gázból áll, amelynek fénye alacsonyabb mér
sékleti! gázrétegen megy át, melyben nátrium van és melyben továbbá mind
azon anyagok vannak, amelyeknek vonalait benne látjuk. E vonalakat első 
felfedezőjüktől Frav.nhoffer-féle vonalaknak szokás nevezni (1. melléklet). A Nap 
folytonos színképe a fotoszférából jön, az elnyelést, mely a fekete vonalakat 
létesíti, a kromoszféra okozza.

A tapasztalat azt mutatja, hogy minden földi elemnek megvan a szín
képben a maga jellemző vonala vagy vonalcsoportja. Ha ennek helyét egyszer 
s mindenkorra meghatároztuk, akkor megfordítva a színkép alapján meg 
tudjuk mondani, milyen anyagok azok, amelyek a fényforrásban izzanak. 
Tehát megvan az égitestek vegyi vizsgálatának lehetősége.

De a színkép még többet is mond : segélyével az izzás hőmérsékletét 
abból becsüljük meg, hogy úgy, mint a jó kovács, megmondjuk, vájjon a vas 
vörös, sárga vagy fehér izzó-e. E színkülönbségeknek megfelel a színkép 
egész határozott magaviseleté, nevezetesen a fényintenzitás maximumának 
helye, és ebből az égitest hőmérséklete is megállapítható. Magas hőmérsékletek 
lemérésére most már a gyakorlatban is az eddig szokásos pirotermométerek 
helyett mindinkább a spektroszkóp jön alkalmazásba.

Ezzel majd egyszeriben megmondhatjuk, mi a kromoszféra és a protu
berancia, mi a hőmérsékletük, minő anyagból állanak, sőt módot is talál
tunk, hogy a jelenségeket bármikor, fogyatkozáson kívül is, észlelhessük.

A spektrumnak csak igen kis része számára érzékeny a szemünk. Ha 
akusztikai hasonlattal élünk, azt kell mondanunk, hogy szemünk alig egy 
oktáván belül érzékeny, míg a fülünkkel legalább is 8—10 oktávát felölelő 
hangokat érzékelünk. A színkép az ibolyán innen és a vörösön túl még messze 
terjed; ama részét a fotográfiai lemezzel, emezt érzékeny hőmérő szerkeze
tekkel, a bolométerrel vizsgálhatjuk meg. E kombinált vizsgáló módszerekkel 
a Nap színképét szintén jó négy oktáván át lehetett megvizsgálni s tanul
mányozni.

Janssen az 1S68 augusztus 18-iki fogyatkozás alkalmával megvizsgálta 
a protuberanciák színképét és azt találta, hogy nagyobbára izzó gázokból 
állanak. Erre azt sürgönyözte haza, hogy meg fogja immár látni ezeket a 
jelenségeket teljes napfény mellett is. Gondolatmenete a következő v o lt: Ha e 
lángok gázokból állanak, akkor csak egynéhány sugárnemet bocsátanak k i; priz
mán át nézve ilyen fényforrást, a kép ugyan eltér irányából, de nem torzul, 
mint a folytonos színképet adó fényforrás képe. Ha pl. a Bunsen-lángot 
konyhasóval és káliummal festjük meg, akkor prizmában torzítatlanul látjuk 
a lángnak két, sárga és piros képét ; a közönséges gyertya- vagy gázláng 
ellenben a szivárvány minden árnyalatának megfelelő, egymásra eső és egy
mást részben fedő képet, tehát torzképet ad. Ugyanilyen magaviseletű a pro
tuberanciával szemben a Nap, amelynek színképe folytonos. Ha most a priz
mák számát folyton szaporítjuk, akkor a Nap színképe mind hosszabb, egyes 
részeiben tehát gyengébb lesz, ellenben a protuberancia képe szét nem húzható.
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Elérjük tehát egyszer a határt, amidőn a Nap színképe már nagyon gyenge 
és ekkor a lángnyelv látható. Ez irányban különösen Kalocsán P. Fényi figyeli 
szorgalmasan és világszerte elismert sikerrel a Napot. Ha a szem helyébe 
a spektroszkóp elé fotográfiai kamarát teszünk, akkor e képletek le is fényké
pezhetek. És mindez áll a kromoszférára is.

Zöllner nagyon ügyesen felhasználta e kitöréseket a Nap hőmérsékleté
nek meghatározására. Az eleven erő megmaradása elvéből folyik, hogy a pro
tuberanciák felemelésére szükséges munka egyenértékű azzal a hőmennyiség
gel, amelyet a Nap belsejében felvett és a kitörés terében leadott. E protu
beranciák magasságát azonban nagyon könnyű lemérni, hiszen a mikro
méter két fonala közé fogva csak azt kell megállapítani, hogy e magasság 
a látható napátmérő hányadrésze. Zöllner ily módon kiszámította, hogy 
azon réteg, melyből a kitörés történik, mintegy 25.000° C-sal melegebb mint 
az a tér, amelybe kitör. De hogy ezen réteg mily mélyen fekszik a Nap fel
színe alatt, arról mit sem tudunk.

A folytonos színkép magaviseletéből származtathatjuk, hogy a foto
szféra hőmérséklete mintegy 5500° C, és én magam a kromoszféra átlagos 
hőmérsékletét is meg tudtam határozni és ezt 1800° C-nak találtam. Ezen 
három számadatot ismerjük a Nap három rétege számára.

A protuberanciák színképi magaviseletük folytán nagyon gondos ész
lelés mellett a Nap tányérján is láthatók és közel rokonságban állanak a 
fáklyákkal.

A korona roppant különös tünemény. Inkább négyszögletes, mint kerek, 
gyöngyfényű, rostos szerkezetű, mely gyakran több napsugárnyi magasságra 
emelkedik, és így átlagos magassága 300.000 kilométerre tehető. Gyorsan vál
tozik alakjában és akkor legfejlettebb, mikor a foltok száma nagy, úgy hogy 
ebben is nyilvánul a Nap tevékenységének 11 évi periódusa.

Spektruma és egyéb optikai magaviseleté arra utal, hogy egyes szilárd 
részecskékből áll, melyek a napfényt visszaverik ; de azonkívül ismeretlen 
gáz is izzik benne, amelyet ideiglenesen koroniumnak neveznek.

A korona nem lehet a Nap légköre, arra túlságosan egyenletes a 
fénye, azaz nincs alulról felfelé érezhető sűriiségfogyás. Sűrűségéről mitsem 
tudunk, mert azt a keveset, amit az 1843. üstökös révén, amely a koronán 
áthaladt, tudni véltünk, lerombolta a kritika. Hogy azonban néhány üstökös, 
éppen az 1843-iki és az 1882. év II. üstököse, a Nap közvetlen szomszédságában 
igen rövid időn át oly fényre tett szert, hogy nappal is látható volt, tán 
arra mutat, hogy ez üstökösök a koronában úgy járnak, mint a hullócsil
lagok légkörünk magas rétegeiben. A korona tehát nem annyira ritka, 
hogy ellentállást nem fejtene ki, de mindenesetre nem tévedünk nagyot, ha 
úgy képzeljük, hogy olyasféle tér, amelyben minden köbkilométerre egy-egy 
porszem jut. A koronát napfogyatkozáson kívül látni nem sikerült, arra 
gyenge a fénye ; pedig már sok kísérlet történt ez irányban.

Az én véleményem szerint a korona nem egyéb, mint az anyaggal meg
töltött bolygóközi térnek a Naptól megvilágított része és a sugaras szerkezet 
a Napra leáramló anyagnak örvényszálaiból érthető.
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Az egész intraplanetarikus tér tényleg telve van finom eloszlású anyag
gal, melyet kozmikus pornak szokás nevezni. Ez folyton leszitál a Földre is ; 
tengeri lerakódásainknak egy tetemes részét teszi, és Nordenskjölcl Grönland 
haván is talált belőle. A por mágneses természetű, és mint később látni fogjuk, 
különösen a földtengely mentén hull le. és ezért ha nem is egyetlen oka, 
de mindenesetre részese az északi fénynek. Némileg tehát rokonság van az 
északi fény és a korona között, és tényleg a kettő gyakoriságának periódusa 
ugyanaz.

Ez az anyag létesíti minden valószínűség szerint az állatövi fényt is, és 
minthogy századok folytán a levegőben elégett, azaz oxidált hullócsillagokkal 
együtt a Föld tömegét nagyobbítja, meglassítja a Föld forgását és ezzel meg- 
nyuj tj a a nap tartamát. Végre nagyon is hihető, hogy az ezen az úton képezett 
anhidrát vegyületek hidrátokká változván a Föld vízkészletét lekötik.

Nincs egységes elméletünk a Nap minden jelensége számára, ezért leg
helyesebb az adatok egyszerű felsorolása.

A Nap kémiai összetételét eléggé jól ismerjük. Megvannak rajta mind
azok a fémes elemek, amelyeket a Földön ismerünk, különösen nagy meny- 
nyiségben a hidrogén, melyet magaviseleté révén szintén a fémekhez kell sorol
nunk. Ellenben nem sikerült biztonsággal kimutatni a nem fémes elemeket, 
pl. oxigént, szélit és hasonlókat. Ezzel nem állítjuk, hogy ezek hiányzanak, 
mert a látszó hiányzásuk a színképi magaviseletnek abból a sajátságából 
magyarázható, hogy mihelyt nem fémes anyaghoz fém járul, ennek színképe 
teljesen elnyomja amazt.

A hidrogén kíséretében mindig előfordul a Napon egy még aránylag rövid 
idő előtt talányszerű anyag, melynek mását a Földön 1881-ig nem ismerték, 
és melyet a Napon való előfordulása folytán előlegesen héliumnak neveztek. 
Most azonban ez is ismeretes már ; először megtalálta Palmieri a Vézuv egy 
szublimációjában, majd Rayleigh és Ramsay 1895-ben a levegőben. A Földön 
a hőforrásokból nagy mennyiségekben fejlődik, de minthogy a levegőben ennek 
ellenére csak elenyésző nyomokban van meg, úgy látszik, hogy a világtérbe 
vándorol. A Napon és az állócsillagokon nagy szerepet játszik, s a Napon 1868 
óta ismerjük jelenlétét.

Egy másik kényes kérdés az, hogy mi történik a világűrbe sugárzott 
energiával, amelynek csak egy véghetetlen kis része talál bolygókat ? Hatás 
nélkül elvesznie pedig semminek sem szabad. Werner-Siemens elmélete szerint 
itt is szerepel a kozmikus por. Ebben a napsugárzás hatására asszociáció jön 
létre, és amidőn ez a por a Nap felszínére leáramlik, ismét elég.

A Nap nagy melege különben legnagyobbrészt lassú összehúzódásából 
keletkezik. Ha ezen zsugorodás, a Nap anyagának mai sűrűségéből kiszámítva, 
évi 216 métert tesz, akkor ez a napsugárzás magyarázatára már elegendő, és hogy 
ily zsugorodás történeti időben nem észrevehető, azt egy kis számítás mutatja ; 
ugyanis ezer év alatt ez egy 1 Y -et sem tesz még ki. Az ily módon teremtett 
hő nem sugárzik ki teljesen, csak mintegy 20% ; a többi 80% a Nap testében 
még felraktározódik azon időkre, amelyekben a Nap kontrakcióképessége 
növekedő sűrűsége folytán megszűnik.

A Világegyetem. 35
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És most kérdezhetjük, mi lesz azután? A világűr energiája ugyan állandó 
marad, de nem szükségképpen a mai formájában. Már most megvan a termé
szetben az a tendencia, hogy minden mozgás hővé alakuljon át, holott a meg
fordított folyamat hozzájárulásunk nélkül nem megy végbe. Abból következik, 
hogy idővel minden látható mozgás hővé fog átalakulni. A hő pedig magától 
csak a melegebb testből a hidegebbre megy át, fordítva sohasem, és ezért a 
mindenségnek előrelátható végállapotba az, hogy minden hőmérsékleti különb
ség elenyészik. Ekkor megszűnik minden élet, valaminthogy megáll a gőzgép 
is, melynek hűtőjét a katlan hőmérsékletére emeltük.

És most térjünk át a bolygókra.

B )  A belső, kis bolygók.

5 Merkur. A Naphoz legközelebb áll az ismert bolygók közül Merkur, 
amely legfölebb 1% órával előzi meg vagy követi a Napot. A forró égöv rövid 
szürkületében jól látható, mert elsőrendű csillag fényével ragyog, de a mi hosszan
tartó szürkületünkben kevés ember látja. Ezért a régiek tehát jól ismerték, ellen
ben Copernicus — úgy tartják — meghalt anélkül, hogy valamikor látta volna. 
E kedvezőtlen helyzeténél fogva ma hatalmas távcsövekkel már csak inkább 
nappal figyelik. Átmérője csak harmadrésze a Földének, és mint belső bolygó a 
Hold fényalakjait utánozza. Ha fényét lemérjük és összehasonlítjuk azzal, 
melyet a mindenkori fényalakjánál fogva várni lehetne, azt találjuk, hogy 
egészen úgy viselkedik, mint a Hold. Valószínű tehát, hogy légköre legalább 
is igen ritka, és hogy felszíne egyenetlen. Térképét elkészíteni felszínrajzának 
határozatlansága mellett még nem sikerült, noha a munka ez irányban már 
folyik. Éve 88 napig tart, és ugyanennyi tengelyforgásának tartama is. A Nap 
felé tehát mindig ugyanazon oldalát fordítja és ezen oldalon örökös a nap és 
nyár, a túlsón éjszaka és tél. Ez annak a nagy dagályhullámnak hatása, melyet 
a közeli Nap a bolygón keltett. De az egyensúly még végleg meg nem állapo
dott, mert Merkur még hatalmas lengéseket végez ezen állapota körül.

Merkúr mozgásában egy olyan eltérés mutatkozik, melyet a Newton- 
féle törvény nem magyaráz meg. Periheliuma, azaz pályájának napközeli 
pontja, ugyanis 4()"-cel siet 100 év alatt. Magyarázható ez azzal a feltevéssel is, 
hogy a Merkúron innen még van egy bolygó. De noha az 1878-iki teljes nap- 
fogyatkozás óta minden ilyen alkalommal szorgosan keresték, ott bolygót mind
eddig nem sikerült felfedezni. A siettető hatás különben más tényezőknek, 
pl. a Napot környező állatövi fény anyagának rovására is írható.

Vénusz. Az ég legfényesebb bolygója Vénusz. Érezhető árnyékot 
vet és fénye mellett már fotográfiai felvételek is sikerültek. Aki jól ismeri helyét 
az égen. az nehézség nélkül nappal is megláthatja. A Naptól legfölebb 3 órára 
távozhatik ; ha balra van tőle, alkonycsillag, ha jobb oldalán áll, hajnalcsillag. 
Mint a Föld pályáján belül álló bolygó, szintén fázisokat mutat, mint a Hold 
(1. 353. ábra), és ezek felismerése alkotta Galilei első felfedezését, melyet 
távcsövével tett. Amikor \ énusz hozzánk legközelebb áll a Nap és a Föld 
között, akkor keskeny sarlót mutat, de a korongnak többi része szintén olyan
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hamuszürke fényben látható, melyet hasonló állásban Holdunk is feltüntet. Ez 
olyasféle tünemény, mint amilyen nálunk a sarki fény. Vénusz különben is 
nagyon hasonlít Földünkhöz. Néhány kilométerig éppen akkora, mint a mi 
bolygónk, és sűrű légkör födi, melynek sugártörését ismerjük. Ebből tudjuk, hogy 
sűrűsége másfélszer akkora mint a mi légkörünké, amiből persze az is követ
kezik, hogy felszínére nem látunk le. Korongján látható foltjai nagyon elmosó- 
dottak, inkább felhők talán mint állandó felszíni alakulások, és ezért tér
képezése nem sikerült. E légkör összetétele a színképi elemzés szerint szintén 
olyan, mint a miénk.

Vénusz 225 nap alatt forog egyszer a Nap körül, de tengelyforgása idejét 
jelenleg még bizonytalannak kell mondanunk. Foltjai nagyon határozatlanok, 
és minthogy napról napra ugyanazokat látjuk alig csekély eltolódással, azt 
kell hinnünk, hogy tengelyforgása vagy nagyon közel 24 óra, vagy pedig 225 
nap. A spektroszkóp segítségével, mint majd látni fogjuk, le tudjuk mérni a

353. ábra. A Vénusz fázisai.

sebességet, amellyel valamely fényforrás a látás vonalában mozog. Vénusz 
tengelyforgása folytán keleti széle hozzánk közeledik, nyugati széle pedig 
távolodik. A spektroszkóppal megmérhetjük e sebességet és a legújabb mérések 
inkább amellett szólnak, hogy 225 napos tengelyforgással van dolgunk.

5 A Föld. Földünk tüzetes leírását e kötetnek külön nagy részében ta'álja 
az olvasó, itt csak a legszükségesebbre szorítkozhatunk.

A kialakulás folyamata ugyanaz volt, mint a többi bolygóé, és ezért 
mintának vehetjük. Amit mi szilárd Földnek nevezünk, az alig egyéb, mint 
30—40, de legfölebb 100 km. vastag kéreg, mely alatt folyós megömlött kőzet- 
anyag, a magma van, amely nyomásától felszabadulva és helyenként kitörve, 
a lávát alkotja. Ezen belül minden valószínűség szerint nagy nyomású és 
magas hőmérsékletű gáz van. A három halmazállapot kétségtelenül fokozato
san, nem ugrásszerűen megy át egymásba, és a Föld belsejére alkalmazott »gáz« 
elnevezés az ott uralkodó óriási nyomás mellett, mely számítás szerint 3 millió 
atmoszférára tehető, korántsem keltheti az e néven rendesen ismert anyag 
képzetét. De ha a kéreg szilárd is, azzal még nincs mondva, hogy teljesen merev.

35*
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A Föld enged a külső befolyásoknak és a Hold s a Nap hatása alatt, dagálya 
és apálya van, melynek magassága 80 mm.-re rúghat. És ugyanilyen rendű 
múló emelkedések és siilyedések keletkeznek, ha valamely hely felett baro-

metrikus minimum és maximum váltakozik. 
E talányszerű mélység vonzza legjobban a kuta
tók tudásvágyát, és mindennemű módszerrel 
iparkodnak fellebbenteni fátyolét. Megfúrni a kér
get természetesen nem lehet ; a legmélyebb fúró
lyuk csak 1400 m mély. Tehát mindenféle jelen
séghez fordulunk, amihez a Föld belsejének valami 
köze lehet. A csillagászok gondosan tanúlmányoz- 
zák a praecessiót és nutációt, amely a Föld alak
ján kívül annak tömegeloszlásától függ ; ez 
hasonlóképpen visszatükrözik a Hold mozgásá
ban is, mivelhogy ez nagyon közel van hozzánk. 
A geodéta hasonló célból kutatja a Föld lapult
ságát és a fizikus a nehézségerő eloszlását a 
Föld szilién. Hogy ezzel a módszerrel mit érhe
tünk el, arról beszélt a Természettudományi 
Társulat egyik sorozatos előadásán báró Eötvös 
Loránd, midőn a Balaton jegén és a Fruska- 
gorában tett megfigyeléseit bemutatta (354. ábra). 
Végül a mágneses jelenségek és különösen a föld
rengések is ide tartoznak és mindjobban nagyobb 
fontosságra emelkednek. Mind megannyi tud vala
micskét arról, hogy milyen belülről a Föld, és 
a sok tudósításból megalkotjuk idővel azt a 
mind helyesebbé váló képet, melynek vázlatát 
bemutattam.

A Földet határozatlan magasságig légköre 
övezi, amely a meteorológiai folyamatoknak szín
tere. A fényt elég erősen töri, a minek folytán 
minden égitestet magasabban láttat, annyira, hogy 
a Hold és a Nap éppen a szemhatár felett látszik, 
midőn tényleg még alatta áll. Ezzel meghosszab
bítja a mi szélességeink alatt mintegy 4 perccel 
a nappalt. Színtere továbbá az északi fénynek is, 
mely némileg tán a koronával, és Kantnak igen 
találó véleménye szerint az üstökösök csóvájá
val rokon.

Ennek a légkörnek azonban más szerepe is 
van. Minden pillanatban ezer meg ezer hullócsillag szakad ránk. Tömegük 
általában véve csak néhány gramm, de a sebesség, amellyel a Földre hulla
nának, ha légkör nem volna, kb. 42 kilométer lenne másodpercenként. Ily 
ostrom alatt nemhogy ember, de még egy fűszál sem élhetne a Földön. Ám a

354. ábra. Eötvös Loránd báró 
csavarási ingája a nehézsógcrő 

tanulmányozására.
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levegőben ez az irtózatos sebesség a nagy ellentállás folytán gyorsan csökken, 
a hulló tömeg izzóvá válik és elég, mielőtt még kárt tehetne. Csak hamurészei 
szitálódnak le. A Holdnak légköre, ha egyáltalán van, olyan ritka, hogy gya
korlatilag nemlévőnek tekinthetjük. Ha tehát tőlem valaki kérdi, vannak-e 
a Holdon emberek, bátran felelem, hogy nincsenek. Mert el tudunk talán kép-

355. ábra. A Hold.

zehn lényeket, amelyek szervezetük más berendezése folytán levegő és víz 
nélkül élhetnek, de nem olyanokat, amelyek kozmikus sebességgel rájuk lőtt 
golyóknak ellentállhatnak.

Különben is az égitestek lakhatóságának kérdése alig tartozik reánk. 
A csillagász a legjobb esetben meg tudja mondani a közelebbi bolygók felszíné
nek fizikai viszonyait, de azt már mások képzelő erejére kell hogy bízza, 
vájjon ily viszonyok mellett mily szervezetek élhetnek.
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De nézzük a dolgot tudományos oldaláról. A bolygók felületének meg
vizsgálásánál természetesen a távcső nagyítása dönt, de ez nem lehet több 20-nál 
az objektiv minden centiméterére számítva. Azontúl a levegő nyugtalansága foly
tán úgy látjuk a képeket, mintha forrásban lévő vizen át néznők, vagyis semmi 
részletet sem látunk már. A legnagyobb távcsöveink átmérője 100 cm., tehát 
a nagyítás határa 2000. De ha mindjárt 5000-nek vesszük is, mi az ? A Dőld
384.000 km-re van ; 5000-szeres nagyítás mellett úgy látjuk, mintha 70 km. 
távolságból szabad szemmel néznők, amelyből ember alkotta műveket még látni 
nem lehet. Kissé javul a dolog, ha a levegő legszennyesebb rétegeit kikerüljük, 
azaz magas hegyekre megyünk. Amerikában, ahol a tudomány művelésére 
sohasem hiányzik a pénz, ennélfogva újabban a csillagvizsgálókat mind magas 
hegyeken építik.

<£ A Hold. A Föld a Naptól kifelé számítva az első bolygó, amelynek holdja 
van. Holdunk 384.000 km. távol van tőlünk és átmérője mintegy 3475 km., tehát 
a Földének negyede. Legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy a Föld felé mindig ugyan
azon .oldalát fordítja, tehát egyszer forog tengelye körül minden keringés alkal
mával. A Földhöz képest tehát már nem forog, ellenben a Földön kívül álló 
észlelő egy hó lefolyása alatt minden oldalról láthatja. Erről nagyon könnyen 
meggyőződhetünk. Ha egy kis glóbust úgy viszünk másik nagyobb körül, hogy 
mindig ugyanazon oldalát fordítjuk feléje, akkor — mire visszatérünk egy
szer megforgattuk azt tengelye körül is.

A foltok, amelyekből ezt megítélhetjük, már szabad szemmel is kényel
mesen láthatók (355. ábra). Ha a Földet szintoly nagy távolságból nézhetnék, a 
szárazföldek fényesebb, a tengerek sötétebb foltoknak tetszenének. Httől a hason
lattól vezetve, nevezték a sötétebb foltokat tengereknek, noha ma már tudjuk, 
hogy a Holdon víz nincs. Ezek a homályos helyek kiterjedt síkságok, míg a fénye
sei)!) foltok hegyek (1. melléklet). Ha a Holdat kb. 211>-szer nagyító távcsővel 
nézzük, akkor ezek a foltok alig számbavehető retouche alkalmazása mellett igen 
csinos képpé olvadnak össze. Ilyen felvételeket Zamboni tanár készített. Minthogy 
ilyesféle kép jobban marad emlékezetünkben, mint a Hold felszínének alaku
latai. ha egymástól függetleneknek tekintjük, felhasználhatjuk őket a Hold 
egy sajátságos látszó mozgásának felfedezésére. A Hold ugyanis a Föld körül 
nem körben, hanem ellipszisben kering, és ennek síkja nem a földpálya, hanem 
ezzel mintegy 5° szöget alkot. Innen van, hogy hol a Hold jobb, hol bal oldalá
ból látunk többet, majd alsó feléből, vagy a felső feléből. Mindössze egy heteddel 
többet látunk felénél, de a túlsó oldala teljesen ismeretlen. Akik tehát nem 
tudnak megválni attól a gondolattól, hogy a Hold mégis lakott, azok a Hold túlsó 
felét népesítik be. Ez a libegésnek nevezett látszó mozgás érdekesen felhasznál
ható. mert ha a Holdat egy félhónap lefolyása alatt kétszer lefényképezzük, mikor 
jobbra, illetve balra leng, akkor a két kép egyesítése igen szembetűnő stereo- 
szkopikus hatást tesz.

Már kis távcső is elegendő arra, hogy a Hold felszínét felismerjük. Telve 
van hegyekkel, de míg a Földön a hegyláncok vannak túlsúlyban, addig a Holdon 
csak egynéhány láncot ismerünk, a többi képződmény, szám szerint mintegy 
50.000, a vulkánikus kráter benyomását teszi. Különösen plasztikus a kép, ha
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első vagy harmadik negyedkor figyeljük meg .»Akkor ugyanis a Holdat felező fény- 
határ számára kel vagy nyugszik a Nap és hosszúra nyúlnak az árnyékok, és 
sok hegynek talpa már árnyékban van, mikor csúcsa mint fényes csillag már 
vagy még ragyog. Ha lemérjük az árnyék hosszát, vagy ami egyre megy, a fény
pont távolságát a nap-éj választó vonalától, akkor éppen úgy meg tudjuk hatá
rozni a hegyek magasságát, mint a Földön az árnyék hosszából. A legmagasabb 
hegy 8000 méter, a Földön 8800 m. Tehát a Hold negyed akkora átmérője mel
lett aránylag sokkal inkább eltér a gömbalaktól mint a Föld.

A kráterszerű hegyek ily ferde világítás mellett' nagyon hasonlítanak a 
Nápoly melletti flegraei mezőkhöz. De a hasonlat csak felszínes. Mert a mérések 
azt tanúsítják, hogy a Földön szűk, mély kráterekkel van dolgunk, holott a 
Holdon ezek sekély, de annál nagyobb átmérőjű tányérok. Tehát mindenesetre 
nem vulkáni erők emelték, abban az értelemben, mint ma értjük. Hanem abból 
az időből származnak, amelyben a Hold folyós tömege épen megszilárdulni 
készült. Ilyenek lehettek a Földnek kezdetleges hegyei is, de azok ma mélyen a 
kérget födő törmelék alatt pihennek, holott a Holdon, a levegő és víz koptató 
hatásának híján, még mindig az eredeti felszínt láthatjuk. A legnagyobb kráterek 
270 km. átmérőjű gyűrűs sáncok, a legkisebbek apró, kilométer átmérőjű göd- 
röcskék. Némely kráterből sugarasan hosszú fényes vonalak áradnak ki, a 
barázdák, amelyeknek mibenléte még kérdéses.

A Hold fényének spektroszkóppal való vizsgálata nem ad új eredményt, 
mert csak visszavert napfényt mutat. De sikerült megállapítani fényének sarkí- 
tásából a felszíni anyagok törésmutatóját, és ebből tudjuk, hogy a Hold felszíne 
ugyanazon magmatikus anyagból van, meky ami láváinkat is alkotja. Ez teljesen 
összhangban van mindazzal, amit keletkezése módjáról tudunk.

A Holdnak nincsen légköre, tehát vize sem lehet. A fényhatár egészen 
éles, tehát éjjel és nappal között nincs alkonyat és a csillagok, melyeket a Hold 
útjában eltakar, hirtelen, minden sugártörés nélkül tűnnek el korongja mögött. 
Mily szerepe van csillagfödés alkalmával a bolygó légkörének, azt kísérlettel 
könnyen megpróbálhatjuk. Gömbölyű hasú palackban fújunk fel vékony gummi- 
hártyából készült ballont, hogy a palackot majdnem teljesen kitöltse. Ha ezt 
most lehetőleg kis fényforrás előtt elvezetjük, akkor ez nem hirtelenül tűnik el, 
mert a palack üvege, az égitest légkörének helyettesítője, a fényforrást kis ideig 
még akkor is láttatja, mikor ez már valójában a gömb mögött van. De a Hold 
légkörének hiányára utal az elmélet is.

Ha mi valami gázt meg akarunk fogni, akkor minden oldalról bezárt 
edénybe tesszük. A természet máskép segít magán. Oly nagy tömeget ad a test
nek, hogy ennek felszíni vonzása nagyobb legyen, mint a gáz feszültsége. Ámde 
ez a feszültség növekedő hőmérséklettel nő, és ezért van minden nagyságú 
égi test számára eg}̂  hőmérsékleti határ, melyen túl légköre meg nem maradhat. 
Ez a Hold esetében —75° C. De ennél sokkal magasabb hőmérséklet fejlődik a 
Holdnak 14 napos nappalán, amely egyszersmind nyara is, és ezért elméleti okok
ból sem lehet levegője. Tehát nincs hang és épúgy hiányzik rajta az ég kék szine.

Egészen másképpen is fest az ég a Holdról. A Holdkorong közepén álló meg
figyelő bársonyfekete égen látja a Földet, négyszer akkora korong alakjában,
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mint mi a Holdat, és mellette még nappal is csillagokat. A Föld korongja állan
dóan a zenitben lebeg, és teljesen meg van világítva, ha újhold van. Mögötte 
lassan vonulnak el az állatöv csillagai. A Föld annyit inog ide-oda, mint amennyit 
a Hold libegése kitesz. Mintegy 7 nap ímüva feljön a Nap ; utolsó negyed 
van a Földön, első negyednek mondjuk mi. Ami nekünk napfogyatkozás, azt 
a holdlakó földfogyatkozásnak mondaná, és a mi holdfogyatkozásunk neki a 
Napot takarja el.

A Hold ilyenkor sohasem egészen sötét, hanem rézvörös színben látható. 
Ez a Föld alkonypirja, amely a Holdra vetődik, és megvilágítja azt az égitestet, 
amelyen különben színjáték soha sincs.

Időről időre mégis felmerül a hír oly megfigyelésről, mely a Holdnak némi 
élet jelét tanúsítaná, és épen legújabban utal Pickering egy hosszabb megfigyelő 
sorozatának másképp alig értelmezhető eredményére. Persze inkább felszíni vál
tozásokra, esetleg egy kis krátergödör keletkezésére, semmint szerves életre 
kell gondolnunk.

A Hold tömege, melyet egyebeken kívül a dagály magasságából is le lehet 
vezetni, a Föld tömegének 1/80-ad része. A főbolygóhoz viszonyítva a mi kísérőnk 
a bolygórendszer leghatalmasabb holdja, mert a többi hold bolygójuk tömegének 
csak ezredrészeivel mérhető.

A Hold a ráeső fénynek 1j6-át veri vissza, és még némi melegítő hatása is 
kimutatható. Ez azonban csak Vsooo fokot tesz ki.

cd Mars. A legközelebbi bolygó a Mars (35(3. ábra), melyről ■— az egyetlen 
Holdat kivéve — legtöbbet is tudunk. Legelső rajzai 1636-ból valók és ezeken már 
felismerhetjük mindazokat a foltokat, amelyeket ma is látunk, jeléül annak, hogy 
ez esetben állandó felszíni alakulásokkal, nem holmi felhőkkel állunk szemben. 
Ezen állandó foltok gondos megfigyelésének köszönjük Mars tengelyforgásának 
pontos ismeretét, amely 24 óra 37 perc, tehát csak félórával több mint a mi 
napunk. E foltok zöldesek és okkersárgák és egészben Mars ismeretes vörös 
színét adják, ha szabad szemmel figyeljük. Szembenállásában, amidőn legköze
lebb is van hozzánk, jól túltesz fény dolgában az elsőrendű csillagokon is ; 8-szor 
fényesebb mint a Capella. Legfényesebb volt 1877 őszén; az akkori megfigye
léseknek köszönjük Mars pontos térképét, amelyet azóta számos részletben kidol
goztak. Ha még hozzátesszük, hogy éve 687 napig tart, tehát minden évszaka 
88 százalékkal hosszabb mint a mienk, akkor leírhatjuk most már mindazt, 
amit a Marsról valóban tudunk.

Légköre \ym, a mit onnan tudunk, hogy a szélek felé a foltok elmo
sódnak, mert vastagabb légrétegen át kell néznünk. A színképi elemzés két
ségen kívül kimutatja légkörében a vízgőzt. Azonkívül észrevesznek benne 
múló homályosodást, ami bizonyára esőt vagy borulást jelent. Mars sarkai 
körül fehér foltok látszanak, amelyek Mars tele alatt az egyenlítő felé terjednek, 
nyara alatt pedig visszahúzódnak. A valószínűség lehető legnagyobb fokával 
szabad feltennünk, hogy ezek a foltok jégmezők. De akkor épp oly valószínű, hogy 
a sárgás foltok szárazföldek, a sötétzöld foltok pedig tengerek.

A kontinenseket egyenes vonalak szelik át, az úgynevezett csatornák. 
A fantázia ezekben szereti látni a marslakók műveit. De legjobb esetben —
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minthogy legalább 100 km szélesek, nagy kanyonokhoz hasonlíthatjuk, mint 
amilyen az amerikai Coloradóé. Azt is észlelték, hogy ezek a csatornák sokkal 
sötétebbekké válnak, mihelyt északon megkezdődik a jég olvadása. Ügy 
látszik tehát, hogy ezeken át folyik a víz az egyenlítői tengerekbe, amelyek 
ilyenkor szintén sötétebb színt öltenek. Ebből az is következik, hogy Mars ten
gerei nagyon sekélyek.

A csatornák időnként megkettőződnek. De noha ezt a tüneményt több 
csillagász figyelte, mégis valószínű, hogy itt tisztán fiziológiai hatással van 
dolgunk. Ha ugyanis szabálytalan területeket hosszan figyelmesen nézünk, 
akkor a szem ezeket önkénytelenül hálóval borítja, melyek szemei megkettő
ződnek. Ebből kiin
dulva vannak olyanok 
is, akik még a csator
nák létezésében sem 
hisznek feltétlenül.

Emellett szól a 
következő érdekes ta
pasztalat is. Angol is
kolában kifüggesztet
ték a Mars térképét, 
melyből a csatorna- 
hálózat teljesen hiány
zott, azzal az utasítás
sal, hogy a gyerme
kek rajzolják le, amit 
látnak. A legtöbb azt 
sem tudta, hogy a 
Marsot rajzolja, s hogy 
csatornái volnának, 
éppenséggel soha nem 
hallotta. Mégis a leg
több fiú rajzaiban a csatornák nagyjában össze vágóan úgy díszlettek, mint a Mars 
térképein tényleg látjuk. Ha fekete posztómintát választok, magam is gyakan 
ily csalódásba esem : halványbarna hálómintázatot látok benne s nagyon nehe
zemre esik elhinnem, hogy amit oly határozottsággal látok, az csak csalódás.

Annyi bizonyos, hogy a szárazföld és víz eloszlása ottfenn egészen más 
mint idelenn ; itt egyes nagy terjedelmű kontinensek igen nagy tengermeden- 
cékbe vannak beágyazva, és a földség északról dél felé vonul. Amott pedig csupa 
kerek földség, melyet egymástól aránylag szűk tengerszoros választ el, és amely 
jobbára az egyenlítő övében összpontosul. Minden jel arra mutat, hogj'- Mars
nak régebbi kontinensei vannak mint a Földnek.

Ha a tenger elnevezés tényleg megfelel a valóságnak, akkor kellene, hogy 
a tenger vize a Nap képét visszaverje, amit kb. 6-odrendű csillag fényében 
észlelhetnénk. De mindjárt látni fogjuk, hogy Mars tengere sohasem lehet 
annyira nyugodt, hogy visszaverődés lehetséges volna.

356. ábra. Mars.
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Marsnak ugyanis két hokija van, melyeket Asaph Hall 1877. augusztu
sában fedezett fel. E holdak felfedezésének története rendkívül érdekes.

Midőn Kepler arról értesült, hogy Galilei a Jupiter körül négy holdat fede
zett fel, azonnal kimondotta és leírta, hogy Mars körül minden valószínűség 
szerint kettő, Saturnus körül 6 vagy 8 hold kering ! Swift Gulliver utazásai
ban leírja már ezt a két holdat, amelyet a liliputiak igen jól ismertek és elég 
merészen megadja pályájuknak és keringésidejüknek elég jól kigondolt értékeit. 
Hasonlóképpen ír róluk Voltaire is Mikromegasában.

Ezek a holdak igen kicsinyek, kb. 10 km az átmérőjük, és különösen 
Phobos, a belső hold érdekes. Ez ugyanis 7 ó. 39 p. alatt végez egy keringést 
a Mars körül, míg Mars maga több mint háromszor annyi időt igényel, 
hogy tengelye körül forogjon. Eszerint tehát Marson a nap kb. háromszor oly 
hosszú, mint e belső hold hónapja. A külső hold : Deimos keringése 1 1 /4 nap. 
Ebből érdekes viszonyok keletkeznek. Deimos, mint a mi Holdunk, keleten 
kel és nyugaton nyugszik, de Phobos gyorsabban mozog, mint a bolygója, 
tehát nyugaton kel és keleten nyugszik, és egyetlen éjjel felveszi minden 
fázisát.

Minthogy e holdak nagyon közel vannak Marshoz, tetemes tengerjárást 
okoznak, de a két hold keltette tengerjárás egymás ellenében halad, s így a 
tenger mindig nyugtalan. Ezért nem láthatjuk a Nap visszavert fényét.

Roche, francia mathematikus kimutatta, hogy valamely bolygó holdja 
nem lehet biztos egyensúlyban, és darabokra szakad a dagályhatás folytán, 
ha középpontja a bolygó középpontjához 2 44 bolygósugárnál közelebb jut. 
Ez csak akkor áll, ha a hold és bolygója egyenlő sűrűségű. Ha a bolygó és holdja 
között ugyanazon sűrüségviszony áll. mint a Föld és a Hold között, akkor 
Phobos biztos egyensúly esetén 2'8ü marssugárnyira volna helyezendő Mars 
középpontjától, holott e távolság valójában csak 2'75 marssugár, azaz felü
lettől felületig csak 5900 km. Nagyon valószínű tehát, hogy Phobos lassan- 
lassan lebocsátkozik a bolygóra, s elvégre is darabokra szakadva fog ráesni. 
Beláthatatlan hosszú idő múlva ez a Föld holdjának is a sorsa.

A Mars csak félakkora mint a Föld, és sűrűsége emezének 81 százaléka.
Az Aszteroidák. A Mars után következik egv széles öv, melyet az aszte

roidák töltenek ki, amelyek közül ma már 500-at ismerünk. Az elsőt, Cerest 
Piazzi fedezte fel 1801 jan. 1-én, és számuk 1807-ig négyre szaporodott. Azután 
majdnem 40 éves szünet következett, és azóta évente majdnem 9 10 aszte
roidát fedeznek fel. A legszerencsésebb felfedezők Ralisa Bécsben, aki 75-öt 
és Peters Clintonban, aki 49-et talált. Újabban azonban nem a régi, hossza
dalmas módon keresik. Akkor ugyanis az állatöv környékén gondosan térké
pezni kellett az ég egy bizonyos részét, és ezt néhány óra alatt ismét össze 
kellett az éggel hasonlítani. Ha aszteroida volt a látómezőben, akkor ez időköz
ben elmozdult. Most erre a fotográfiát alkalmazzák sokkal nagyol)!) sikerrel, 
nagyobb kényelemmel és időkíméléssel. A szemlencse elé kerül a lemez, az 
óraművet pedig elindítják, úgy hogy a távcső a csillagokat követi. A csillagok 
tehát pontalakú képet adnak, az aszteroida pedig, minthogy időközben elmozdul, 
vonalat húz, s így tehát azonnal felismerhető (357. ábra).
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A fotográfiának azonban más haszna is van. A szem ugyanis a fényerős
séget érzi, a fényképező lemez ellenben a fénymenny iséget. Amit az első pár 
másodpercben a távcsőben meg nem látok, azt egyáltalában nem figyelhetem 
meg. Ellenben a lemez az alig érezhető benyomásokat hosszú kinntartás alatt 
összegezi, és elvégre mégis elég erős képet ad. A fénykép tehát oly apró 
csillagokat tud felvenni, melyeket a szabad szem egyáltalán nem lát meg, és a 
ködfoltokban oly részleteket rajzol le, melyeket a szem már nem fog fel. De 
egyszersmind tetemes időkíméléssel is jár. Gondoljuk csak meg, milyen hosszú 
időt kellett a távcső mellett tölteni, míg valamely csillagcsoport csillagjait 
pontos helyük szerint kimérték ! Ez hónapokig tartó, az egész éjjeleket lefoglaló 
munka volt. Ma néhány másodperc alatt fotografáljuk, és nappal vagy borús 
időben kényelmesen kimérjük a lemezt. A drága távcső munkaképessége sokkal 
jobban kihasználható. Az amerikai Cambridgeben pl. 40 hölgy foglalkozik

357. ábra. Az Eros bolygó felfedezése. A középtájon látható fehér 
vonal a bolygó pályáját mutatja.

állandóan a lemezek kimérésével, amelyek elég sűrűn felvéve, az ég egész 
történetét magukban foglalják.

Ha az ég ugyanazon tájáról két különböző időben, de különben egyenlő 
körülmények között fotográfiái felvételt veszünk és ezt stereoszkópikus képpé 
egyesítjük, akkor a legkisebb változás, nem csupán mozgás, hanem fényváltozás 
is, rögtön szembeötlik. A hatás nagysága a Pulfrick-féle sztereokomparátorban 
le is mérhető.

Midőn pl. 1898. augusztusában felfedezték a híressé vált Eros apró boly
gót, pályáját visszafelé követve, ki lehetett mutatni, hogy e bolygó már néhány 
több éves cambridgei lemezen rajta volt, a mi a pontos pályaszámítása érdekében 
kiválóan fontos. (357. ábra).

A fotográfia épp oly hatalmas segédeszköz a spektrumok tanulmányo
zásában és a fényváltozó csillagok felkeresésére, de a bolygók fényképezése 
ezideig csak nagyon tökéletlenül sikerült. A részletekben hiányzik a kellő 
fényerő, úgy hogy ott a szem ez idő szerint élesebben lát mint a lemez.
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A négy első aszteroida szabad szemmel éppen hogy látható, a többi oly 
kicsiny, hogy korongot nem látni, tehát az állócsillagtól éppen csak saját mozgása 
révén különböztethető meg. Mégis tudunk valamit nagyságukról, melyet fényes
ségükből némileg megítélhetünk. A kis bolygók is a Naptól nyerik fényüket ; 
egyenlő viszonyok mellett tehát az ver vissza többet, amelynek nagyobb a 
felülete. A legkisebb eddig ismert aszteroida kerülete 100 kilométert sem tesz 
ki, tehát néhány nap alatt kényelmesen körül gyalogolható. A fénymérés az egyet
len mód, mellyel ez idő szerint az apró testek fizikai alkotásáról felvilágosítást 
szerezhetünk. Fotometrikus viselkedésük teljesen olyan, mint a Merkúré 
és a Holdé, és ebből következtethető, hogy felszínük egyenetlen, légkör nélkül 
szűkölködő. Egyiken-másikon fényváltozások észlelhetők, amelyek minden 
valószínűség szerint azt mutatják, hogy szabálytalan alakú, tengelyforgással 
bíró testek.

Fénytelenségük magával hozza, hogy csak akkor figyelhetők meg jól, 
mikor a Földhöz legközelebb vannak, azaz szembenálláskor, amikor is éjfél
kor delelnek. Míg tehát a nagy bolygók pályájuk egész hosszában figyelemmel 
kísérhetők, addig a kis bolygók igen kis ív befutása után már elvesznek 
szem elől. Egész indokolt volt tehát a félelem, hogy a Cerest is, egynéhány 
heti megfigyelés után, nem fogják többé megtalálhatni, mire a következő 
évben megint szembenállásba kerül. Az akkor még egészen fiatal Gaaiss oldotta 
meg a kérdést, és a régi bolygóknál alkalmas számolási módszereket úgy dol
gozta át, hogy már néhány napi megfig}relésből a pálya biztosan meghatá
rozható.

Az aszteroidák számáról és keletkezésükről mit sem tudunk. Olbers nyomán 
valamikor azt hitték, hogy egy nagyobb bolygónak törmelékei, de a pályájuk 
statisztikai tanúlmányozása nem arra vall, hogy ez a feltevés tartható volna. 
Mindössze annyit mondhatni, hogy pályájuk alakját és hajlását illetőleg 
inkább hasonlítanak az üstökösökhöz mint a régi bolygókhoz.

Az öv, amelyet betöltenek, 450 millió kilométer, háromszor oly széles, 
mint a Földnek a Naptól való távolsága.

C)  A külső, nagy bolygók.

U Jupiter. A következő bolygó, Jupiter, a bolygó-család óriása, 11-szer 
akkora mint a Föld, de sűrűsége alig több a vízénél. Már kisebb távcsőben 
is jól látható korongja, mely szemmel láthatólag lapult. Míg a Föld lapultsága 
közelítésben 1/30o, addig Jupiteré 1/16. Ez teljesen megfelel a gyors tengely
forgásának, amely 9 óra 55 p.

Egyenlítőjét mindkét oldalt széles sávok kísérik, melyek a mi gomo- 
lyagfelhőinkhez hasonlítanak. Valóban felhős képződmények, mert igen gyorsan 
változnak. Jupiter légköre igen sűrű, úgy hogy a bolygó felszínére nem lehet 
lelátni és így térképezéséről sem lehet szó. A színképi elemzés azt mutatja, 
hogy ennek a légkörnek összetétele más mint a földi levegőé, mert széles 
elnyelési sávok vannak benne; és ugyanígy van a többi külső bolygóval 
is, amelyeknek térképét szintén nem lehet megrajzolni. A szélcsendek övében
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a Földnek is majdnem állandóan ilyes felliősávja van, tehát nagy távolság
ból nézve a Föld eléggé hasonlítana Jupiterhez. A déli féltekén 1878 óta vörös 
folt mutatkozik, melynek nyomai, úgy látszik, már régebben is megvoltak, és 
most állandóan gyengül. Egész habitusát illetőleg Jupiter jobban hasonlít a 
Naphoz mint a Földhöz (1. 358. ábra).

Jupiter 50 nap híján 12 év alatt kering a Nap körül, tehát egy év alatt 
egy-egy állatövi jegyen halad át. És minthogy a Napnak közel 30 nap kell, 
hogy ez úton Jupitert utolérje, e bolygó egymásra következő szembenállásai
nak időköze, szinodikus keringése 13 hónap.

Jupitert öt hold kíséri; az ötödiket, mely igen apró, csak legújabban 
fedezték fel. A régieket Galilei látta először, és minthogy e holdak igen gyorsan 
keringenek, már egy éj lefolyása alatt is látható Jupiter körüli mozgásuk.

358. ábra. Jupiter.

Éppen ezért valóságos mása a naprendszernek, ami, mint mondják, nagyban 
hozzájárult a Copernicus-féle rendszer megerősödéséhez. Különben e holdak 
annyira fényesek, hogy szabad szemmel is láthatók volnának, ha nem állanának 
oly közel Jupiterhez. Egyes kiválóan éles szemű emberek látták is.

E holdak igen sűrűn mennek át fogyatkozásokon, és ezek — különösen 
régebben — kitűnő szolgálatot tettek a tengeren a hosszúság meghatározására. 
A Jupiter-holdak vezettek egyszersmind a fény terjedéssebességének első felfede
zésére is (359. ábra). Minthogy pályájuk kiilpontossága rendkívül kicsiny, majd
nem pontosan egyenletes körmozgást végeznek, Egyszeri megfigyelés után 
tehát már nagyon könnyű a fogyatkozások beálltát előre kiszámolni. Ezt tette 
1670-ben Olaf Römer, midőn Jupiter szembenállásban volt a Nappal, tehát 
a Földhöz legközelebb állott. Ám amint a Föld távozott a bolygótól, a fogyat
kozások mindinkább késve álltak be, és ezen késés az együttálláskor, amidőn 
a Föld pályájának egész átmérőjével állt távolabb, 16 p. 36 mpercet tett ki.
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FOLD

Innen a késés folyton kisebbedett megint, és amire Jupiter ismét oppozicióba 
került, a 13 hó előtt kiszámolt értékek megint helyeseknek mutatkoztak. Vilá
gos volt, hogy a fény a Föld távozó mozgása miatt mindnagvobb utakat kény

telen tenni, hogy ezt elérje. Ez az út a földpálya átmérőjével 
egyenlő s a megtételére szükséges idő 16 p. 36 mp., úgy 
hogy a földpálya sugarának, tehát a Nap-Föld távolság, 
befutására 8 p. 18 mperc szükséges. íme tehát a Jupiter- 
holdak fogyatkozásának megfigyelése a fénysebesség ismere
tével együtt a Nap távolsága meghatározására is újabb módot 
nyújt.

A holdak fotometrikus magaviseletéből következtethető, 
hogy úgy mint a mi Holdunk, ezek is mindig ugyanazon oldallal 
fordulnak a Jupiter felé.

T> Saturnus. Saturnus 9-szer akkora mint a Föld, és majd
nem pontosan 10-szer van távolabb a Naptól. Keringése közel 
30 év, egv év alatt tehát akkora útat tesz az égen, mint a Hold 
egy nap alatt. Lapultsága 1/9, tehát majdnem kétszer akkora 
mint Jupiteré. Tengely forgása 10 ó.-nál valamivel hosszabb, 
és felszínének rajza eléggé hasonlít Jupiterhez. Egyenlítői 
sávjai azonban gyengébbek (360. ábra).

Kilenc holdján kívül széles, vékony gyűrű kíséri. Ezt a 
gyűrűt már Galilei fedezte ugyan fel, de nem ismerte fel ter
mészetét, mert két fülét Saturnushoz tapadó holdnak tartotta. 
Galileit nem kevésbbé zavarba hozta az is, hogy első megfigye
lései után néhány évvel a gyűrűnek nyomát sem tudta látni. 

A gyűrű valójában szerényebb méretű távcsövekre eltűnik, ha a gyűrű síkja 
vagy a Napon, vagy a Földön megy át. Az utóbbi esetben a vékony gyűrűt 
éléről látjuk, az előbbeniben a Nap csak e keskeny élét világítja meg. Csak 
Hvyghens ismerte fel 1656-ban teljesen, és Cassini észlelte először, hogy a gyűrű 
nem egyenletes, hanem, hogy két koncentrikus részből áll, melyet hézag választ 
el. 1850-ben végre felfedezték a legbelsőbb sötét gyűrűt is. Ez a gyűrű azon
ban ma annyira felötlő, hogy csodálkoznunk kellene, hogy már régen nem 
látták, s így inkább arra gondolhatunk, hogy a gyűrű időközi változásai
val van dolgunk. Ez — amint mindjárt látni fogjuk — lehetséges és való
színű is.

FOLD 
(JUPITER 

ecyÜTTRUfíiKOR)

359. ábra.
A fényterjedés 

sebessége.

ólár Laplace kimutatta, hogy a gyűrű minden pontjának, biztosított 
állandóság esetén, úgy kell keringenie, mintha ugyanilyen távolságra helyezett 
holdacska volna. Am ebből az következik, hogy a szélső részek lassabban kerin
genek mint a belsők, holott egy forgó testnél a külső részek gyorsabban mozog
nak mint a belsők. Ha tehát a gyűrű tehetetlensége folytán forog, akkor a 
külső részek a gyorsabbak, ha meg Saturnus vonzása folytán kering, akkor 
a gyűrű külső széle a lassúbb. A két hatás együttműködvén, ebből oly feszült
ség jön létre, hogy a gyűrű megolvad, ha mindjárt a legfinomabb angol acélból 
készült volna is, és ha folyós lett, hát elszakad ; úgyszintén, ha gázból is van. 
Hát miből lehet?



I.

A SATURNUS GYŰRŰJÉNEK K É P E  SATURNUS EGYES PONTJAIBÓL.

1. A gyűrű képe 40 Tok déli szélesség alatt, nyáron közvetlen éjfél után.
2. A gyűrű képe 52 fok északi szélesség alatt, nyáron napnyugta után.
3. A gyűrű képe 30 fok déli szélesség alatt, télen dél körül.





A SATURNUS GYŰRŰJÉNEK K É PE  SATURNUS EGYES PONTJAIBÓL.

4. A gyűrű képe az egyenlítő alatt, éjfél körül.
5. A gyűrű képe 40 fok északi szélesség alatt, kora tavaszi éjjelen.
6. A gyűrű képe 35 fok északi szélesség alatt, nyáron röviddel napnyugta után.
7. A gyűrű képe 40 fok déli szélesség alatt, télen dél körül.
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A megoldást már Cassini sejtette, de csak Maxwell adta meg teljesen. 
Kimutatta, hogy a gyűrű csak úgy maradhat meg állandóan, ha csupa apró 
részecskéből áll, amelyek egymástól teljesen függetlenül keringenek. A gyűrű 
eszerint egy valóságos meteorraj, mely a Saturnus körül hömpölyög. Most már 
érthető, hogy a gyűrűn át látni a korong szélét, még pedig torzítás nélkül, ami 
nem képzelhető, ha akár folyós, akár gáz lenne, mert akkor sugártörésnek 
kellene létrejönnie. De megfelel az elméletnek is, mert ekkora közelségben 
Saturnushoz — a gyűrű külső széle, mint Phobos, szintén beleesik már a Roche-féle 
határba — a dagály hatása minden nagyobb kisérőt darabokra tép. A kísér
leti bizonyítékot megadták Seeliger és Keeler. Amaz bebizonyította, hogy 
a Saturnus gyűrűje úgy veri vissza a fényt, mint egy porfelhő, melynek belsejé
ben is minden részecske világít, nem mint folyadék vagy szilárd test, melynél a 
fényvisszaverődés inkább a felszíni rétegekben megy végbe, emez meg a színkép
elemzővel lemérvén a gyűrű különböző részeiben a forgás sebességét, határozot
tan kimutatta, hogy minden részecske éppen úgy kering, mintha ugyanazon 
távolba helyezett holdacska volna, tehát egymástól tényleg függetlenül.

A gyűrű vastagsága nem több mint 200 km., és belső részei, mint az 
Maxwell szerint is lehetséges, lassan szélesednek, azaz a bolygó felé nyomulnak.

Saturnus holdjait 1655—1848 között fedezték fel, és a legutolsót, 
Phöbét, a 9-iket, 1899-ben fotográfiái úton. Igen érdekes, a Jupiter holdjaihoz

360. ábra. Saturnus.

hasonló harmonikus vonatkozások állanak fenn mozgásaik között, úgy hogy itt 
is beválik betű szerint a szférák harmóniája. A Saturnus gyűrűire a holdjai 
hatással vannak; azért, mint az aszteroidák övében, a válaszvonalak oda
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esnek, ahol a részecskének a közelebbi holdak keringésével összemérhető 
keringésideje volna.

A naprendszer bolygóival és aszteroida-gyűrűjével nagybani mintaképe 
a Saturnus rendszerének, mely a régi csillagászatban a bolygó-család 
határát is jelentette.

$ Uranus. A nagy bolygók sora az ókortól fogva lezártnak látszott és 
tudtommal senki még csak meg sem kísérelte, hogy Saturnuson túl bolygót 
keressen. Midőn tehát Herschel (361. ábra) 1781. március 13-án az Uranust fel
fedezte, eleinte nem is bolygónak, hanem üstökösnek vélte. Tulajdonképpen 
csodálatos, hogy már régen nem ismerték, mert szabad szemmel még látható, és 
100-szoros nagyításnál már korong alakot mutat. Noha keringésideje 84 év, 
egy év alatt tehát csak 4°-ot ír le, pályáját mégis hamar egészen pontosan 
megismerték, mert kitűnt, hogy már régen figyelték, így 1690-ben és 1768— 
1769-ben nyolcszor, noha mindig állócsillagnak vették. A Földnél 4-szer 
nagyobb, halványzöld fényű, de nagy távolsága miatt foltok már biztosan 
nem láthatók rajta.

Legérdekesebb a két holdja, amely a bolygórendszerben egészen kivételes 
viselkedésű ; míg ugyanis valamennyi bolygó és Hold nyugatról kelet felé 
kering, addig Uranus holdjai retrográdok, azaz ellentett irányú mozgásuak.

L|J Neptunus. 65 évvel Uranus felfedezése után újból bővült a naprend
szer, még pedig igen különös módon. A régi megfigyelések segélyével Uranus 
pályája nagyon biztosan ki volt számítható, de ennek nem feleltek meg az 
újabb észlelések. Ha meg ezekre támaszkodtak, akkor Uranus néhány év lefo
gása alatt ismét jelentős eltéréseket mutatott. Ez eltérések nem nagyobbak, 
mint 2', de ekkora hiba teljességgel meg nem engedhető. Minthogy e háborgás 
Saturnus és Jupiter vonzása által nem volt megmagyarázható, ahhoz a feltevéshez 
fordultak, hogy valamely még ismeretlen test vonzása idézi elő ezeket a hábor
gásokat, és a számítás feladata volt ennek a testnek helyét és tömegét megálla
pítani. Az angol Adams és a francia Leverrier, mindkettő egész fiatal ember, 
egymástól függetlenül egyszerre fogott munkához. Az eltérések iránya arra 
utalt, hogy az ismeretlen test Uranuson túl van. Egyszerűség kedvéért feltették, 
hogy az új bolygó távolsága hódol a Titius-iéle szabálynak, hogy az ekliptiká
ban mozog és hogy pályája kör. Ilyen feltevések nélkül a számítás leküzd
hetetlen nehézségekbe ütközött volna, sőt még így is rendkívül bonyolult volt. 
A két fiatal csillagász egyszerre készültei feladatával, az eredményük kielégítően 
egybevág, de a siker nem volt egyforma. Adams Challiss&l, a greenwichi csillag- 
vizsgáló akkori igazgatójával, közölte számításait. Ez a greenwichi csillagdán 
1846. augusztus 4-én és 12-én felvette az égnek azt a táját, amelyben Neptu- 
nusnak állania kellett. Tényleg megfigyelte Neptunust, de minthogy méréseit 
nem számította át, nem fedezhette fel, hogy lemért csillagai között akad egy, 
mely egy hét alatt helyéről elmozdult. Leverrier ellenben tudta, hogy a berlini 
csillagdán éppen akkor fejezték be az állatöv térképének azt a lapját, mely 
Neptunust magában kellett hogy foglalja. Oda írt, és Galle már az első estén, 
1846. szeptember 23-ikán felfedezte Neptunust a kijelölt helyen korongja 
révén. Neptunus 8-adrendü csillag, mely — mint utóbb kitűnt — már
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Lalandenak 1795-iki megfigyeléseiben is kétszer mint állócsillag szerepel. Pályája 
tehát szintén elég gyorsan ki volt számítható. 30-szor oly távol áll a Naptól, 
mint a Föld, és éve 165 földi évet tesz. A Földnél 5-ször nagyobb és egy holdja 
kiséri, amely szintén retrográd mozgású.

A Nap tömege és a legközelebbi állócsillag távolsága megadja azt a határt, 
amelyen túl bolygó a Nap körül nem keringhet. Ez kb. Neptunus 3!J-szeres

361. ábra. Herschel Vilmos.

távola, vagy a legközelebbi állócsillag 1 2oo"a > m int azt a Nap kialakulására 
vonatkozó tanulm ányok folyam án egész más ú ton magam is m egállapíto ttam . 
Eközben még elfér egynéhány bolygó és tényleg valószínű, hogy még két trans- 
neptunikus bolygó van, am it különösen — m int m ár régebben k ifejtettem  —  
a N ap rendszerébe lekö tö tt üstökösök pályájából tudunk. Ebbe a kérdésbe 
különben belejátszik a N ap tömegének egykori terjedelm e is, amely m egint 
szoros kapcsolatban van a tér hőmérsékletével.

A  Világegyetem. 36
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D )  Üstökösök és hullócsillagok.

A Neptunon túl levő bolygók kérdése átvezet bennünket az üstökösök
höz és hűlt ócsillagokhoz. Ezekről az égitestekről tulajdonképpen tudományosan 
csak 1680 óta szólhatunk ; 12 évvel előbb felismerték ugyan már a para
bolikus pályát, de azért Hevelius Cometographiájában még ábrándos rajzok 
vannak (362. ábra), pedig Hevelius elfogulatlan megfigyelő volt. A régebbi 
időkből csak Ma tuan Un kinai krónikásra támaszkodhatunk, mert az európai 
megfigyelések a babona sugallata alatt állanak. Ilyenféle statisztikai adatokból 
tudjuk, hogy Kr. születése óta mintegy 500 szabad szemmel és 250 táv
csővel figyelhető üstökös volt.

Amint az üstökös először feltűnik, mind hasonlít egymáshoz. Kerek köd- 
felhőcske, melyet könnyen ködfolttal lehetne összetéveszteni. Rendesen fejlő
dik benne egy fényesebb középponti sűrűsödés, a mag, melyet az üstök ködös 
anyaga vesz körül. Amint most az üstökös a Naphoz közeledik, mindjobban 
fejlődik. Szabály szerint a Naptól elfordított csóvát ereszt, melynek hossza 
és fényessége eleinte nő, majd a perihélium átmenete után ismét fogy. A csóva 
rendesen kissé hajlott és fényeloszlása olyan, hogy üres kúpnak tetszik. Tegyük 
mindjárt hozzá, hogy az útközben eltakart csillagok fénye a csóván és a mag 
közvetlen közelében is minden észrevehető gyengülés és sugártörés nélkül 
átviláglik. Ebből következtethetjük, hogy az üstökös olyasféle állomány, mint 
Saturnus gyűrűje, mert összefüggő szilárd, folyós vagy gáznemű test a fényt 
erősen megtörné. A napközeiben az üstökös feje teljesen kiszámíthatatlan módon 
fejlődik. Legszebb példa erre a múlt század legszebb üstököse, a Donáti-féle, 
mely 1858. október 5-én teljes diadémszerű magot tüntetett fel. A Nap felé 
fordított részen sugárzás emelkedik ki, mely bizonyos távolságban megfordul 
és a csóvába hajlik hátra. Egészen így ágazik szét pálmaszerűen a szökőkút vize 
is, ha föléje elektromozott pálcát tartunk.

Az üstökösök mozgási törvényeit az 1680-iki nagy üstökösön fedezte 
föl Dörfjel plébános, és Newton kimutatta, hogy ezek is az általános tömegvonzás
nak felelnek meg. A legtöbb üstökös parabolás pályában kering, a parabola 
pedig olyan ellipszisnek tekinthető, melynek nagy tengelye végtelen nagy. Ez 
több szempontból igen nevezetes eredmény. Először azt jelenti, hogy az üstökös 
a végtelen világűrből jő, a Napot egyszer megkerüli, és ismét a végtelenbe tér. 
(Másrészt meg tudjuk a tömegvonzás elméletéből, hogy a pálya alakja tisztán 
és kizárólag attól a sebességtől függ, melyet az égitest a Naptól bizonyos távol
ságban mutat. Pl. ha valamely égitest, amely a Naptól épp oly távol van, mint 
a Föld, másodpercenkint 42 km.-nél lassabban mozog, akkor ellipszist ír le, tehát 
visszatérő pályát; ellenben parabolát, ha ezen sebesség pontosan éppen csak 
42 km. Ha a sebesség nagyobb, akkor a pálya hiperbola, tehát még gyorsabban 
nyíló görbe. Ebből az következik, hogy végtelen sok esély szól az ellipszis mellett, 
és ezek közül csak egyetlenegy a parabola mellett; vagyis, tekintettel a para
bolás pályák túlnyomó számára, az is következik, hogy az üstökösök ide- 
jöttét egy közös ok okozza. De más is következik még ebből: ha az üstökös 
parabolikus sebessége a bolygók vonzása folytán — bármily csekélységgel is —
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kisebbedik, akkor a parabolából ellipszis lesz és az üstökös már a naprendszeré. 
Tehát nagy valószínűséggel mondható, hogy a Nap rendszeréhez állandóan tar
tozó üstökösöket valamely nagy bolygó vonzása fogta meg, és a pálya alakja, 
helyesebben annak mérete és irányulása mindig ráutal arra a bolygóra, mely 
megfogta. így Jupiter 18, Saturnus 2 , Uranus 3 és Neptunus 6 üstököst fogott 
meg. Nehány üstökösnek pályája pedig éppenséggel két Neptunuson túli bolygó 
létezésére vall. Tehát az üstököstől tudjuk meg, hogy találkozott-e útjában 
valamely ismeretlen nagy bolygóval ?

Ily kérdésekben, melyekben a számtalan ok összeműködését nem ismer
jük, a statisztika mindig jó szolgálatot tesz. Lássuk, mit mond ez ? Ha pl. 
hajlásúk szerint állítjuk össze az eddig ismert üstökösöket, akkor menten azt 
látjuk, hogy a periodikus, azaz elliptikus pályákban mozgó és ezért szakaszo
san visszatérő üstökösök pályahajlása csekély, a parabolikusoké ellenben nagy. 
És ez teljesen igazolja okoskodásunkat. Mert a meredek pálya sebtében átszeli 
a bolygórendszert, az üstökös nem ér rá valamely bolygó mellett vesztegelni, 
tehát ez reá jelentős hatással nem lehet, és a pályája nem változik. Ha ellenben 
a pályahaj lás csekély, akkor az üstökös soká vesztegel a rendszerben, és a nagy 
bolygók kiforgatják pályájából. A legkülönösebb eset a Lexell-féle 1770-iki üstö
kösé, melyre az első pályaszámítás azt a nevezetes eredményt adta, hogy keringés
ideje 5 ' 2 év. No de akkor mért nem látták az üstököst már 1765-ben is ? A dolog
nak utána kellett járni. A számítás azt mutatta, hogy az üstökös ezelőtt para- 
bolás pályában közeledett a Naphoz, és ebben 1767-ben Jupiterhez annyira 
közel járt, hogy ez kényszerítette abba a rövid periódusu elliptikus pályába, 
melyben felfedezték. 1775-ben nem lehetett látni az üstököst, mert a Nap túlsó 
oldalán állott, de 1781-ben ismét vissza kellett volna térnie. Nem tette. A szá
mítás megint azt mutatta, hogy 1779-ben nagyon közel járt Jupiterhez, amely 
pályáját teljesen átalakította, úgy hogy ekkor 27 évi periódust vett fel. 
Ez már akkora távolságnak felel meg a Naptól, hogy visszatértét várni nem 
lehetett, azaz hogy nem lehetett remény, hogy még egyszer meglássák.

De a története ezzel még, úgy látszik, nem ért véget. Brooks 1889-ben 
érdekes üstököst fedezett fel. melynek keringésideje a pályaszámítás szerint 
7 év. Csakhamar észlelték, hogy az üstököst három más üstökösfoszlány 
kiséri. Meghatározták ezek pályáját is, és az eredmény az volt, bogy az üstökös 
1886. májusában szétszakadt, még pedig az akkor hozzá igen közel állott Jupiter 
hatására. Az is kitűnt, hogy előzőleg pályáját hosszabb idő alatt, 27 év alatt, 
futotta be. Ámde Jupiter keringése 12 év, tehát 9 Jupiterkeringés = 108 év és 
4 üstököskeringés =4x27= 108 év. Ha 1886-ból 108 évre visszamegyünk, 1778-hoz 
érünk, azaz a kerek számokkal való számolást tekintve, éppen arra az időre, 
amelyben Jupiter a Lexell-féle üstököst másodszor kizavarta pályájából. Való
színű tehát, hogy a Brooks-féle üstökös azonos a Lexell-félével, amely négy 
keringés múlva ismét új pályába tereltetett, melyben mint Brooks-üstököst 
fedezték fel.

Ez az üstökös 1770-ben a Földhöz is nagyon közel járt, Jupiterhez meg 
még inkább, amennyiben annak holdjai között elhaladt, de ennek semmi ész
lelhető hatása nem volt, amiből az következik, hogy az üstökös tömege leg-
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fölebb 1 5000 földtömegnyi lehet. Tekintve már most az üstökösök roppant tér
fogatát, azt mondhatjuk, hogy sűrűségük elenyésző csekély és ezzel aztán 
nagyon leszáll a Földdel való összeütközés veszélye. Ez az eshetőség mint utolsó 
maradványa az üstökös-babonának, nagyon foglalkoztatta az embereket, és a 
csillagászok is kénytelenek voltak a kérdést figyelemre méltatni. Minthogy itt 
oly üstökösök szerepelnek, amelyek még csak a jövőben fognak megjelenni, a 
dolog csak valószínűségi számításnak vethető alá. Az eredmény az, hogy álta
lában véve egy üstökössel való összeütközés valószínűsége nem nagyobb, mint 
.azé, hogy ha vak ember a levegőbe lőve, madarat találjon.

Ezekről a meglehetősen talányszerű égitestekről a színképelemzés és a hulló
csillagok vonták le az utolsó fátylat, úgy hogy ma éppen csak eredetüket nem 
ismerjük.

Az üstökösök spektruma mindenekelőtt a visszavert napfényt tünteti 
elő a Fraunhoffer-féle vonalakkal, és ez a fény polározott is, a mi mutatja, 
hogy apró szilárd testek verik vissza. Azonkívül azonban minden üstökös a 
szénhidrogének spektrumát is mutatja, annál fényesebben, minél közelebb 
van a Naphoz, még pedig a spektrumnak azt a jellemző módosulását, 
amely nem tényleges, hőokozta izzásra, hanem elektromos gerjedésre vall. 
Az üstökösöknek színképéről elég jó fogalmat alkothatunk magunknak, ha 
prizmán és tőle nagjmbb távolságra tartott papírba hasított résen át a Bunsen- 
lángot vagy valamely gyertyaláng alsó kék köpenyét nézzük. És itt kell meg
említenünk azt, amit Bessel a Halley-féle üstökösön tapasztalt, mikor 1835-iki 
visszatértében figyelte. A Nap felé tartó kisugárzás ingalengéseket végzett a 
Naphoz húzott irány körül, úgy hogy ettől az időtől fogva mindenki meg volt 
arról győződve, hogy a Nap az üstökös csóváját taszítja. Feltételesen ki is 
mondták nemsokára, hogy ez az erő alig lehet más, mint a Napnak elektromos 
távolhatása. Ma e feltevés annyira gyümölcsözőnek bizonyult, hogy nyugodtan 
elfogadható. Bredichin megvizsgálta az üstökösök csóváit és ezeket a Nap taszító 
hatása szerint három csoportba osztja, és ennek alapján az üstökös első meg
jelenése után már ki tudjuk számítani, milyen lesz csóvájának alakja. A Nap 
taszító hatása különben a csóva anyagának atomsúlyától függ és az üátökös- 
csóva említett három típusára 1 1 , T3 és 0 '2 -szer akkora mint a Nap vonzása. 
A három szám a hidrogén, szénhidrogén és vas molekulasúlyainak felel meg. 
Már ez a pár megjegyzés is sejteti, hogy Arrhenius ión elmélete, amely a 
kémiára oly nagyon termékenyítőén hatott, az üstökösök révén a csillagászatba 
is belekerült.

De egészen nem érthetjük még a dolgot addig, míg a hullócsillagokról 
nem szólottunk.

Négy-öt hullócsillag szórványosan minden órában esik, de nagy mennyi
ségben csak az év bizonyos napjain ; így augusztus 1 0-ike, november 13 és 
november 28-ika körül. A fényesebb esésekről visszafelé egészen a Mahabharata 
koráig adhatunk számot.

Ha több egymástól jelentékeny távolságra lakó megfigyelő összeáll és 
véletlenül ugyanazt a hullócsillagot észlelte, akkor ki lehet ebből számítani 
azt a magasságot, melyben a csillag meggyulladt; ezt átlag 1 0 0—2 0 0 km.-nek
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találjuk. A régi tökéletlen megfigyelések helyébe ma szintén a fotográfia 
lépett, és ha egy lemezen három hullócsillag van, akkor ez többet ér, mint 
előbb a megfigyelések ezrei, amelyek a tünemény gyors lefolyása és váratlan
sága folytán legalább is félfokkal hibásak voltak. A felvillanás és kialvás 
magasságából és a fényéből meg lehet határozni a hullócsillag tömegét, és úgy 
találták, hogy ez többnyire alig egynéhány gramm. Egyes nagyobb darabok 
a levegőben nem érnek rá elégni és akkor bizony a Földre esnek le, és ezek a 
meteoritek vagy meteorkövek. Általánosságban mégis mondhatjuk, hogy hulló
csillag és meteorkő nem fordul elő vegyesen ugyanazon rajban, hanem a meteor
kövek minden valószínűséggel külön rajokat alkotnak. A legnagyobbak közül 
való a knyaliinai kő, mely 1866. június 9-ikén esett le s mely eredetileg 332 kg-ot 
nyomott. Igen szép, rangra nézve negyedik meteorkő-gyűjtemény van a Nemzeti 
Múzeumban. Chladni mondta ki először, hogy a meteorok az égből esnek, 
de mégis csak Others idejében fordult feléjük a figyelem. Humboldt és Bon- 
pland tudniillik az Andokban 1799 november 12-én gyönyörű hullócsillagesést 
figyeltek (363. ábra) ; oly sűrűén hullottak a csillagok, mint a hópelyhek. Ez 
34 év múlva 1833-ban megismétlődött és ezért merte Others 1867-re ismét 
megjósolni és jóslata pontosan beteljesedett.

Hogy itt valamelyes szabály van, az könnyen látható. Ha a hullócsillag 
fényes nyomát hátrafelé meghosszabbítjuk, akkor valamennyi az égnek ugyan
abban a pontjában metszi egymást és ezen pontból, a radiációs pontból, lát
szanak kisugározni. Ez azonban, mint könnyen beláthatjuk, csak a perspek
tíva hatása, és a kisugárzáspont egyszerűen a perspektivikus eltűnéspont, olyan 
mint az a pont, amelybe a vasút sínéi, vagy a fasor fái összefutni látszanak. 
A hullócsillagok tehát rajt alkotnak, és ezen raj egyes testecskéi éppúgy pár
huzamos pályákon haladnak mint a vasúti sínek vagy a fasor fái. A radiációs 
pont helyzetéről szokás elnevezni a rajt ; így a november 13-iki hullócsillagok 
a leonidák, az augusztusiak a perseidák és a fíiela üstököshez tartozó november 
28-iki hullócsillagok az andromedidák. Az egyes rajokat a Föld az év bizonyos 
napján átszeli és ekkor a Föld túlnyomó vonzása folytán egyesek leesnek. 
Ezekből az adatokból pályájukat kiszámíthatjuk. Leverrier és Schiaparelli 
1867-ben kiszámították a novemberi rajt vagy a leonidákat, és 1866-ban fel
fedezte Tempel a nevéről ismeretes üstököst, melynek Oppolzer számította 
ki a pályáját. Azonnal feltűnt, hogy a hullócsillagraj és az üstökös pályája 
teljesen azonos, és ezért ki kellett mondani, hogy az üstökös és ezen raj 
ugyanabban a pályában kering. Az 1862-iki üstökös viszont ugyanazon 
pályában kering, mint az augusztusi raj. És most már sok száz rajt ismerünk, 
mely valamely üstökössel azonos pályában mozog.

1872. nov. 27-én bekövetkezett végre mégis az a rettegett esemény is, 
hogy egy üstökössel összeütköztünk. A csóváján a magvához igen közel mentünk 
át. A csillagászok kivételével a dologról alig tudott valaki, de egy hatása 
általánosan látható volt : az a pompás csillaghullás, amely a Biela-féle üstökös 
rovására gyönyörködtette az embereket. Mert bizony az üstököst széjjelszedte a 
Föld, és minden év november 27-ikén újból átmegyünk a csóván, nem csekély 
kárára az üstökösnek, mely ennek következtében megszűnik annak lenni.







A MADRIDI METEOR-HULLÁS 1896. FEBRUÁRIUS 10-ÉN.
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363. ábra. Humboldt és Bonpland észlelik a nagy hullócsillagesést.
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Most még csak egy adat hiányzik a láncolatban, hogy az üstökösök 
elméletét felépíthessük. Ha a Földre hullt meteoriteket megvizsgáljuk, akkor 
bennök kivétel nélkül szénhidrogéneket találunk. Ha Geissler-féle csőben 
melegítünk egy meteoritet, majd elektromos áramot bocsátunk át rajta, teljesen

364. ábra. Donáti üstököse.

az. üstökösök spektrumát nyerjük. Csak mellékesen akarjuk megemlíteni, hogy 
ezek értelmében a meteoritekben szén van ; gyémántot, sőt a szerves élet 
nyomait is találtak már egynéhányban. Ez különben érthető, mert a hol szén 
van, ott a szervezet életfeltétele megvan. Ezért gondolták némelyek, hogy
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a szerves élet a Földre meteorkövek révén került. Ez persze még nem magya
rázat, mert az eredet kérdését csak eltolja.

Az üstökösök tehát óriás térfogatú, átlag grammos tömegű szilárd 
részecskékből álló laza testek. Amint a Nap közelébe érnek, az elnyelt gáz 
kiszabadul s elébb a 
Nap irányában ha
lad, de azután bi
zonyos magasságra 
emelkedvén, a Nap 
elektromos hatása el
taszítja. Minél több
ször ismétlődik ez a 
folyamat az üstö
kös többszöri vissza
térése alkalmával, 
annál nagyobb az 
anyag veszteség. Mert 
ez teljesen összefüg
gésben van azzal, 
amit a Hold légköré
ről mondottunk : a 
felszíni hőmérséklet 
nagyobb, semhogy a 
magas hőmérséklet 
mellett a kiszabadult 
gázok feszültségét a 
vonzás legyőzhetné.
Innen van az, hogy 
az üstökös csóvája 
annál fénytelenebb, 
minél gyakrabban 
tért már vissza az 
üstökös. — A Halley - 
féle üstökös például, 
amelynek joályáj át 
1682-iki megjelenése 
alkalmával sikerült 
pontosan meghatá
rozni, és amelyet a 
feljegyzések alapján 355. ábra. Néhány üstökös pályája,
visszafelé 1456-ig kö
vethetünk, korábbi megjelenései alkalmával tetemesen fényesebb volt. 1456-ban 
annyira feltűnt, hogy Calixtus pápa nyilvános üstökösűző imákat rendelt el. 
Az anyagveszteséget bizonyítja továbbá, hogy nincs egyetlen rövid keringésű 
üstökös sem, melynek csóvája lenne ; ezek nyilván már mind kiapadtak.
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Ha már most ilyen nagy, laza és gördülékeny tömeg valamely bolygó 
hatáskörébe jut, akkor benne dagályhullám keletkezik és a széthúzott tömegre 
a hatás még nagyobb. Ennélfogva az üstökös anyaga lassan elterül egész pályája 
mentén és gyűrűt alkot. Amennyiben a Föld ehhez a pályához egyáltalán közel 
jár, évente ugyanazon napon találkoznak és csillaghullás áll be. Az augusztusi 
raj ősrégi, egész pályája mentén egyenletesen terült el, ezért az esés évről évre 
ugyanoly sűrű. Ellenben a novemberi raj még ifjú, 126-ban Kr. u. még üstökös 
volt, pályájának csak 1/15-öd részét tölti ki, és ezért sűrű esés csak addig van, 
míg a felhő egészen elvonult a földpályával való metszőpont mellől, ami körül
belül két évet vesz igénybe. A raj keringése 331 4 év, tehát egy században csak 
3-szor van sűrű esés.

Naprendszerünkben kb. 35 periodikus üstökös van, de tényleges számukat 
nem ismerjük, mert csak azok láthatók egyáltalában, amelyek a Naphoz és 
egyszersmind a Földhöz is igen közel járnak. Felkeresésük teljesen tervszerűen 
folyik, tehát egy sem kerülheti el a figyelmet, ha egyáltalán látható.

Es most lássuk még egynéhány híresebb üstökös leírását.
A Halley-féle üstökösről már szülöttünk, de meg kell még említenünk, 

hogy az 1759-iki megjelenés az első, melyet előreszámítottak ; Clairaut végezte 
az akkor még igen nehéz és terjedelmes számítást. Ez lehetett esetleg a 
betlehemi csillag is, amennyiben néhány évvel Krisztus születése előtt szintén 
megjelent, és másrészt meg tudjuk, hogy a Megváltó csakugyan időszámításunk 
előtt mintegy 6 évvel született. Kepler nézete szerint a betlehemi csillag a 
nagy bolygók feltűnő együttállásával magyarázható.

A fíiela-féle üstököst, melyet 1772 óta ismerünk, az teszi nevezetessé, 
hogy 1846-ban a csillagászok szemeláttára kettéoszlott és hogy 1872-ben, nov. 
27-én, teljesen hullócsillagrajjá oszlott.

Az Éneke-féle üstökös, melyet 1786-ban fedeztek fel, nevezetessé vált 
rövid keringésideje révén, amely csak 31 .. év. Fontos, hogy ezen keringésidő 
minden egyes megjelenésnél átlag 2 % órával fogy, aminek oka még nincs 
kiderítve. Ma mindinkább kétséges az a régibb magyarázat, hogy a hipote
tikus éter ellentállása okozná a nagy tengely rövidülését és ezzel a keringés 
rövidülését.

Az 1744-iki üstökös perihél-átmenete alkalmával annyira fényes volt, 
hogy fényes nappal, délben is észlelhető volt. Feltűnt 6 csóvája is, mind 
tetemes hosszú és a Naptól elfordított.

Az 1843-iki üstökös szintén közvetlenül a Nap mellett volt látható ; 
perihéliumában a Napot annyira megközelítette, hogy szinte súrolta (310.000 
km. a felszíntől), tehát sugarának felén belül. Csóvája ekkor 250 millió kilo
méter hosszú volt. Ez az égitest azért is fontos, mert egy üstökös-csoport fel
fedezésére vezetett. Van ugyanis legalább 3 üstökös, az utolsó az 1882. II., 
amely vele ugyanabban a pályában kering.

Az újabb kor legszebb üstököse a Donáti-féle volt (1. melléklet és 
364. ábra), 1858-ban. Keringésideje 2000 év.

A legfényesebbek közül való az 1882. IT., szeptemberi üstökös, mely 
szintén fényes nappal, a Nap tőszomszédságában volt látható. Az egyetlen
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eset, hogy észlelni lehetett az üstökös elvonulását a Nap korongja előtt. Benne 
eleinte két mag képződött, melyek mindjobban elkülönültek, és végül az üstökös 
maga is kettévált. És ez igen valószínűvé teszi, hogy az 1843. és 1880. I. üstö
kössel egy pályában haladt, szóval, hogy üstökösrendszerek is lehetségesek.

I I I .  F E JE Z E T .

AZ ÁLLÓCSILLAGOK.

Kepler idejében a világegyetem fogalma már annyira terjedt, hogy ki
mondhatta, hogy Napunk is állócsillag. Galilei pedig távcsövével apró csilla
gokra bontotta a Tej utat, és ezzel egyszerre az állócsillagok világára fordította 
a figyelmet, holott ezek addig nem voltak külön individuumok, hanem csupán 
a hely határozásra alkalmas mérföldkövek. Herschel világraszóló felfedezései 
és Kant meg Lambert spekulációi az egyes állócsillagokat is csakhamar felsőbb
rendű rendszerbe szedték, úgy hogy ma már csillagrendszerről szólhatunk, 
ezen a néven többet értve, mint egyszerű, véletlen összefoglalást.

Az álló csillagok világában szabad szemmel már nem kutathatunk. Körül
belül 3000 állócsillagot látunk ugyan szabad szemmel a mi vidékünkön, de leg
feljebb egynéhányon kissé sárgásabb, vagy vörösebb színt. Itt sűrűbben állanak 
a csillagok, amott ritkábban, de hogy vannak ikercsillagok, azt csak a távcső 
mutathatta meg. a Capricornit, Alkort, £ Ursae maioris mellett, már közepes jó 
szem is kettősnek látja, de £ Lyraet csak igen éles látás választja el. Ez gyanít- 
tatja, hogy egyes csillagok egymással közelebbi rokonságban állanak. Még más 
gyanús momentumok is vannak : Az Orion övének három csillaga alatt a szem 
könnyen fénylő felhőcskét lát, melyet későbben fontos ködfoltnak fogunk fel
ismerni. És a Perseus és Cassiopeia között a Tej útban, vagy az Andromeda kö
zépső csillaga fölött szintén ilyen felhőcske látható, amely csillaghalmazt jelent.

Mindezen égitestek csak távcsővel figyelhetők, és ta lán  legtöbbet te t t  meg
ismerésükre az idősebb Herschel hatalm as távcsövével, m elyet m aga készített.

De lássuk a dolgokat rendben egym ásután.

1. Csillagkatalógusok ; a cs il lagok  lén ye  és sz íne.

Hipparchos készítette az első csillagkatalógust, azaz jegyzéket, mely a 
csillag leírása mellett annak az ekliptikához való pontos fekvését adja. Tette azt 
körülbelül 150-ben Kr. e. abból az alkalomból, hogy 134-ben Kr. e. a Skor
pióban új csillag villant fel, azért, hogy az utókor mindig megítélhesse, vájjon 
az égen mi történik. Ezt méltán oly nagy dolognak tartották, hogy róla Ver
gilius is megemlékezik egy hexameterében. A katalógus 1080 csillagot tartal
mazott, és ezekből 1025-öt feljegyzett nekünk Ptolemaeos Almagestjében.

Hogy a csillagokról könnyebben szólhassunk, beosztjuk őket — term é
szetesen egészen önkényesen, legalább egyelőre — csillagképekbe. Ezeknek a
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-csillagképeknek neveit mind az argonauták mondaköréből merítették, csak 
a, később megismert déli eget kellett külön beosztani; most ismerünk az északi 
féltekén 32, a délin 44 csillagképet. Utóbb is történt néhány jelentéktelen 
változtatás és közbeiktatás, de bátran mondhatni, hogy az újítások legtöbbje 
az egyszerű görög felfogással szemben ízléstelen.

Mégis volt egy, fájdalom el nem fogadott indítvány, amely minket 
magyarokat igen közelről érdekelhet. Gottfried Kirch, 1700-ben az újonnan 
■épített berlini csillagvizsgáló igazgatója, a Regulustól délre fekvő Sextáns csil
lagkép öt csillagát a »magyar Koronának« nevezett csillagképbe kívánta össze
foglalni. Amennyiben a Sextáns határai élesen kijelölve nincsenek, az elne
vezést talán joggal megtarthatnék.

A csillagokról e képek kapcsán már könnyebben lehetett szólani, és régi 
könyvekben gyakran találunk ilyes kitételeket, mint a Bika orrán, vagy Orion 
bal vállán álló csillag stb. A Ptolemaeos-féle jegyzék is még ilyen körülményesen 
és nehézkesen adja meg a leírást. 1603-ban Bayer, ki egyszersmind az első 
újabbkori csillagtérkép készítője, gjmkorlati újítást hozott be. Egy csillag
képen belül az egyes csillagokat a görög alfabeta betűivel jelölte és a betűk 
sorrendje legalább hozzávetőleg a fényesség egymásutánját is adta. Ha nem 
futotta a görög betűsor, akkor a gyengébb csillagok megjelölésére a latin 
betűk szolgáltak. A leggyengébb csillagok természetesen nem kaptak ily jel
zést, róluk egyszerűen egy bizonyos jegyzék sorszámával emlékezünk meg. 
A felötlőbb csillagoknak azonkívül tulajdonnevet is adtak. Alig néhánynak 
van latin vagy görög neve ; a túlnyomó az arabs név. Némely csillagnak 
tehát 3 jelzése van ; pl. Aldebaran, vagy a Tauri, vagy a fundamentális kata
lógus 73. száma.

A csillagos éggel nagyon könnyű megismerkedni bármilyen csillagtérkép 
segélyével. (L. a táblába helyezett mellékletet és annak ismertetését a 
Függelékben.) Felkeressük az égen és a, térképen a Göncölszekeret és ebből, 
mint kiinduló pontból egyszerű vonalak húzásával mindenüvé eljutunk. 
Különben számtalan segédeszköz is van erre ; pl. a Természettudományi 
Közlönyben minden hó elsejére esti 9 órára közölve van az ég állása, vagy 
a minden időre használható forgatható korongok, melyek a nap és az 
-órára beállíthatók, vagy, mint bevezetőleg kimutattuk, maga a zsebóra is 
szolgálhat annak megítélésére, mikor kel, delel és nyugszik valamely csillag. 
Igen csinos képet nyerünk úgy is, ha a csillagos eget gömb- vagy kúpalakú 
lámpaernyőre rajzoljuk. Ha az ernyő egyenlítőjét, esetleg szélét 52 részre, 
■az évben foglalt hetek számára osztjuk, és az alábbi táblázat értelmében 
az egyes pontok mellé írjuk, hogy a rajtuk átmenő deklinációkör mely 
napon delel délben, akkor a csillagos ég állása nem csupán az év minden 
napjának delére, hanem bármely nap minden órájában is ismeretes.

Hogy a dolgon sokat gondolkozni ne kelljen, a lámpa köralakú talpára 
is 24 órás osztást alkalmazhatunk, mely jobbról balfelé halad. Ha most tudni 
akarjuk, milyen az ég állása például január 1 0-én este 6 órakor, akkor a 
csillagos ég egvszeríien úgy forgatandó, hogy a nevezett nap a nevezett óra 
fölé essék. Az ernyő állása a déli és éjféli XII. órán át menő függélyeshez,
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amely a lámpa valamely díszítésével esetleg meg is van jelölve, adja a neve
zett időben a csillagos ég állását a meridiánhoz.

Pontosan délben delel

y Pegasi (Algenib) ...................................................  március 25-én
a Tauri (Aldebaran) ............... ................................ május 30-án
« Canis minoris (Prokyon) ....................................  július 16-án
a Leonis (Regulus)...................................................  augusztus 23-án
u Virginis (Spica) ...................................................  október 12-én
u Scorpii (Antares)...................................................  november 27-én
it Aquilae (Altair) ...................................................  január 17-én
a Piseis austrini (Fomalhaut)................................  március 6-án.

Néhány este teljesen elegendő a csillagos ég éppen látható felének teljes- 
megismerésére. Ennek a tudásnak azonban a csillagász valami nagy hasznát 
nem veszi, de a hajósnak és utazó geográfusnak nagyon is kell ; a kedvelőnek 
pedig kellemes, nemes, mithológiai emlékeit is felfrissítő gyakorlat.

Az első csillagkatalógus után következik a N. század közepéből AI Sufi 
katalógusa, majd a XV. századból Ulugh bég tatár fejedelem jegyzéke, majd 
a Tycho-féle 1005 csillagot tartalmazó jegyzék, a legpontosabb a távcső előtti 
időből, amely a csillagok helyét 1 ívpercre helyesen adja meg. Az első, a táv
cső alkalmazásával készült jegyzék Flamstead História Caelestis Britannica-ja,. 
mely már 2866 csillagot foglal magában.

M ostanában a katalógusok száma és pontosságuk is gyorsan nő. A leg
híresebbek egyike az Astronomische Gesellschaft katalógusa, mely számos 
csillagda nemzetközi együttm űködésének eredménye, és az inkább sta tisztikai 
m unkálatokat szolgáló Bonner Durchm usterung.

A csillagjegyzékek készítésével úgyszólván karöltve jár a csillagtérképek 
rajzolása is. A régi korból nevezetes és művészi éggömbök m aradtak  fenn, 
de a térképek új kora csak Bayerrel kezdődik. Nála ugyan még fődolog a 
kép, amely mesterileg van metszve, de az ú jabbakban  m ár csak az egyes 
képek h a tá rá t adják meg oly halavány körvonalakban, hogy a figyelmet el 
sem vonja.

A legnagyobbszerű ilyes vállalat, amely egyszersmind igen pontos tér
képhez fog vezetni, az egész ég fotográfiái felvétele, amely a múlt század 
utolsó tizedében kezdődött, és most már az első térképek és az első mérések 
is megjelentek. A térkép kb. 30 millió csillagot fog tartalmazni és gondos
kodás történt, hogy a csillagok ne legyenek összetéveszthetők a lemeznek 
véletlenül csillagformájú tisztátalanságaival. A lemezeket azután kimérik a 
11-ed rendű csillagokig, ami 3 millió csillagot tartalmazó, igen pontos jegy
zékhez fog vezetni. Természetes, hogy ily nagyszabású vállalat óriási költsége 
miatt csak nemzetközi együttműködés révén jöhet létre.

Az ég fényesebb csillagjai azonban m ár régen minden lehető gonddal 
ki vannak mérve, és ezek szolgálnak minden csillagászati mérés alapjául. Ezek 
az úgynevezett fundam entális csillagok (standard stars), amelyek helyzete 
néhány tized ívmásodpercen belül pontos.
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Ptolemaeos csillagjegyzékében a leírást egy fontos elem egészíti ki, és 
ez a csillag fényének megjelölése, melyet ő a nagyságnak, mi a rendnek 
fogunk nevezni. A szabad szemmel látható csillagokat a szemre gyakorolt 
hatásuk alapján — természetesen csak becslés szerint — hat osztályba sorolta, 
oly módon, hogy k ét-két egymásrakövetkező osztály között a fénybenyomás 
különbsége ugyanaz legyen ; a legfényesebb csillagokat első, a leggyengébbeket 
hatodrendűeknek nevezte. Ezt az osztályozást a távcsőben látható csillagokra is 
kiterjesztették, és a leghatalmasabb távcsövek a 14-ed, 15-öd rendig mennek le. 
Ilyen csillagnak fénye 400.000-szer gyengébb mint egy elsőrendű csillagé, és 
4000-szer gyengébb, mint a szabad szemmel még éppen látható 6-od rendű csillag.

Ha a két legrégibb jegyzéket a Kr. utáni II. és a X. századból össze
hasonlítjuk a Bonner Durchmusterung mintaszerű jegyzékével és rendbecslé
seivel. általában nem sok változást tapasztalunk. A legfeltűnőbb eltérés abban 
van, hogy Ptolemaeos Siriust határozottan vörösnek írja le, holott mi hatá
rozottan fehérnek látjuk. Noha ezen vörös színről igen gyakran és igen jelentős 
férfiak emlékeznek meg, a kérdés még sincs végleg eldöntve, pedig a kialakulás 
elmélete szempontjából fölötte fontos volna legalább egy esetben tudnunk, 
vájjon tényleges színváltozással van-e dolgunk ?

Ezen régi és újabbkori katalógusoknak nagyon kis, de mégis teljesen 
egyirányú eltérései némileg módot nyújtanak annak a kérdésnek megvilágí
tására, vájjon az emberi szem idővel csakugyan tökéletesedett-e. A régi iratok 
ugyanis azt a gondolatot ébresztik, hogy az ókor emberének szeme a kék 
szín iránt még nem volt érzékeny. Első idevonatkozó vizsgálataim csakugyan 
úgy Ptolemaeos. mint Al Sufí, jegyzékéből ahhoz az egybevágó eredményhez 
vezettek, hogy az emberi szem jelenleg mélyebben belát a színkép kék 
mezejébe, mint tette a II., sőt még a X. században is.

De a csillagok rendjéből azonnal tanulunk valamit a csillagok távol
ságára vonatkozólag is. A fényintenzitás a távolság négyzetével visszás arány- 
óan togy: később pedig látni fogjuk, hogy valamennyi állócsillag tőlünk 
másodpercenkint átlag 17 kilométer sebességgel távolodik, vagy hozzánk 
közeledik. Az egyes csillagok tehát Ptolemaeos ideje óta átlag annyiszor 17 
kilométerrel állanak távolabb vagy közelebb, ahány másodperc eltelt Kr. n.
I > > óta mostanáig. A következtetésnek egyik szeme, hogy nagyjában az álló
csillagok nem változtatták meg intenzitásukat, és minthogy a szem csak egy 
s/.ázalek pontossággal tud becsülni, a távolság okozta fényességváltozás 
(sekélyebb mint egy százalék. Ebből az állócsillagok átlagos távolsága 190 
óilli<> kilométer, vagyis az állócsillagok parallaxisa legfölebb és a fény 
eppen húsz évig van úton, míg hozzánk leér.

ólai nap pontos műszerünk van a fény lemérésére: a fotométer, sőt 
a totogiafia is alkalmazható. A csillag képe ugyanis a fotográfiái lemezen 
ia m pont, hanem korong, amely különben egyenlő viszonyok között, tehát 
egyenlő kinntartás mellett annál nagyobb, minél fényesebb a csillag. A korong 
átmérőjéből adódik tehát a fényerősség is.

A fotométer pedig távcső, melyben a természetes csillag mellé mester
séges fényforrásból származó csillagot is helyezhetünk. Ennek az utóbbinak
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fényét két sarkító Nicol-prizmán vezetjük át, és ezek forgatásával a fény 
tetszőlegesen gyengíthető addig, míg a mesterséges és tényleges csillag fény- 
intenzitása ugyanaz. A Nicol-prizmák forgásszöge méri a fényerőt. Minthogy 
azonban különböző színű fényforrások összehasonlítása nagyon nehéz és pon
tatlan volna, gondoskodás történt, hogy a mesterséges csillagnak is megad
hassuk a természetes csillag színét. Erre a célra szolgál a Zöllner-féle foto
méteren a koloriméter. A mesterséges csillag fénye a két Nicol-prizmán kívül 
egy vastag kvarclemezen és egy harmadik sarkító hasábon is megy át, aminek 
folytán az utóbbi forgatásával körös sarkítás révén különböző, a valódi csil
lagokkal összehasonlító színezetet nyer.

Ha már most a csillagok fényének szabad szemmel való becslésének 
eredményét összehasonlítjuk a mérésekével, ahhoz a nevezetes törvényhez 
jutunk, hogy a fénybenyomások állandó különbségének a fényerők állandó 
viszonya felel meg; és pedig amely csillagok nagyságrendje egy egységgel 
különbözik, azok intenzitásviszonya 2'512, azaz nagyon közel 2  5. Ez annyit 
jelent, hogy 2 tó másodrendű csillag összefoglalva egy elsőrendű fényének 
felel meg.

Ez a híressé vált Fechner-féle pszichofizikai törvény, amely annyit 
mond, hogy míg az érzéki benyomások állandó különbséggel nőnek, addig 
az előidéző ingerek állandó szorzó szerint gyarapodnak, vagyis hogy mértani 
haladvány szerint növekedő ingereknek számtani lialadvány szerint erősbödő 
érzések felelnek meg. Ezt észleljük becsléseknél, ha súly vagy hosszú
ságokat hasonlítunk össze, és a hangnál is. Innen van, hogy egész 
biztos ítéletünk van az iránt, vájjon egy vagy két grammot emelünk s a 
falat egy vagy két gyertya világítja meg ; de már nem érezzük a grammot 
a kilogramm, a 1 0 1 -ik gyertyát a századik mellett, noha mindkét megfigye
lésben a különbség ugyanaz volt : egy gramm, illetve egy gyertyafény.

Most már nagyon érdekes dolog, hogy a fénymérés és a fotográfia koránt
sem ad összevágó eredményt. És ennek oka igen egyszerű, a csillagok szín- 
különbségében rejlik. A szem másképpen fogja fel a fényt mint a lemez. Ha 
valamely csillag színe vörös, akkor a lemez ezt gyengébbnek mutatja mint a 
szem, ha ellenben színképében több az ibolyasugár, akkor a csillag fényképe 
fényesebbnek fog tetszeni mint a szemmel való megfigyelés esetén. Vala
hányszor tehát a két mérés eredménye tetemesebben eltér, ez jele annak, 
hogy a csillag más színképi összetételű.

A nagyobb csillagok színei valóban már szabad szemmel is észlelhetők ; 
Sirius csillag fénye kékesfehér, a legtisztább fehér ; Arcturusé narancssárga, 
Betelgeuze-é vöröses. E színek szoros kapcsolatban vannak a csillag fejlődés- 
menetével, főképpen hőmérsékletével függnek össze, xú legvörösebb szabad 
szemmel látható csillag ti Cepliei, a granátcsilla^, és a déli Keresztben van 
egy 8-adrendű csillag is (1. melléklet), mely intenzív vérvörös.

Az elsőrendű csillagok száma 2 0 , a másodrendűeké 50, a harmadren- 
dűeké 2 0 0 . Innen meglehetősen szabályosan minden rendben háromszor annyi 
van, mint a megelőzőben. Tekintettel a két osztály közötti fényviszonyra, 
azt mondhatjuk már most, hogy ha az egyenlő rendű csillagokat eggyé
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olvasztanák, mindig ugyanoly fényes csillagot kapnánk, minden rendből. 
G-od rendig az ég csillagjai együttvéve 100 elsőrendű csillaggal érnek fel és 
az ég valamennyi csillaga derült éjjelen a holdtölte világosságának egy század
részét adja.

Napunkat közel 250.000-szer akkora távolságra kellene helyezni, hogy 
épp oly fényes legyen, mint Capella.

5 7 6

2. Az állócsilLapok fizikai alkotása.

Fraunhoffer volt az első, aki a csillagok fényét prizmával figyelte meg. 
Azért tette, mert meg akart győződni róla, váj jon a Nap színképében fellépő 
vonalak a Naptól erednek-e, vagy pedig csak a hasábban vagy légkörünk
ben jönnek létre. Ez a történelmi nevezetességű prizma jelenleg az ó-gyallai 
csillagda birtokában van.

A tudományos vizsgálódás ezen ága azonban csak akkor lendülhetett 
fel, amikor Kirchhoff 1859-ben a színképi elemzést megalapította. Csillagászati 
alkalmazásában különösen az olasz Secchi, az angol Huggins és a német Vogel 
vett részt, és nem utolsó helyen említhető színképi csillagászati munkálatai 
révén az ó-gyallai csillagvizsgáló is. (366. ábra.)

A színképi vizsgálat eredménye eléggé meglepő, mert a csillagok színük 
szerint mesterkéletlenül három főosztályba sorolhatók (1. melléklet 542. oldal).

Az első osztályba tartoznak a fehér csillagok. Spektrumuk legintenzi
vebb része a kék, benne a hidrogént jellemző vonalak igen erősek, ellenben 
a fémek vonalai fölötte gyengék. Ilyen a Sirius. A második osztály magában 
foglalja a sárga csillagokat. Színképük tele van finom fémvonalakkal, és e 
vonalak a vörösben már sávokká társulnak. Ide tartozik Capella és a 
Napunk. A harmadik osztály a vörös csillagok osztálya. Színképük ibolyarésze 
fölötte gyenge, ellenben a vörös rész igen intenzív. Benne sávok vannak, 
amelyeknek egyik széle éles határolású, másika elmosódik. Ilyen Beteigeuze. 
A csillag-spektrum fénymaximumának helyéből következtethetünk a csillag 
hőmérsékletere és az nagyjában visszásán arányos a hőmérséklettel. És ugyanezt 
mutatja a kémiai magaviselet is. A fehér csillagok színképében csak elemek 
vannak, a vörösekben már a sávokat jellemző vegyiiletek is szerepelnek, 
melyek a sárga csillagokban még éppen csak keletkezőiéiben vannak. Ebből 
következik, hogy a vörös csillagok hőmérséklete alacsonyabb mint az a 
hőmérséklet, amely mellett vegyületeik még megmaradhatnak. Nagyon 
nevezetes a harmadik osztály egy faja, amelyben szénvegyületek vannak, 
minden valószínűség szerint acetilén. Ezeknek a hőmérséklete tehát az acetilén 
bomlási hőmérsékleténél alacsonyabb, és ilyen hőmérséklet már laboratóriumi 
eszközökkel is elérhető.

A csillagok hőmérsékletét szerző még G-Gyallán, mintegy 2 0  évvel ezelőtt 
tett idevonatkozó megfigyeléseiből 1900-ban mint első, a következő módon hatá
rozta meg: az I. rendűeké 64000, a ll. osztályé 54000 , a III. osztályé 45000, 
'  ag\ még ennél is alacsonyabb. Látni való, hogy a II. osztály hőmérséklete 
ugyanaz, melyet a Nap számára találtunk, itt feljegyezhetjük mindjárt azt a
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némely új csillag magaviseletét jellemző érdekes adatot, hogy a hőmérséklet 
20%-kal való emelkedése mellett a csillag fényessége is egy renddel nő.

A fenti osztályozás azonban a maga egyszerűségében nem meríti ki az 
előforduló összes eseteket és ezért kellett alosztályokat is létesíteni. így né- 
mely csillagnak fényes vonalai vannak, fekete vonalak helyett. Ez annyit 
jelenthet, hogy az égitestet környező kromoszféra rendkívül terjedelmes, 
messze túl nyúlik a gömbön. Ilyen Cassiopeiae vagy ß Lyrae. A vörös 
csillagoknál is van 2 alosztály ; az egyikben a sávok éles határa az ibolya 
felé fordul : ezek a nagyobb csillagok; a másikban a vörös felé: ezeknek

366. ábra. Asztrofizikai K o n k o 1 y - a 1 ap í t v á n yu obszervatórium Ó-Gyallán.

a legfényesebb csillaga még éppen látható szabad szemmel, a többi mind 
gyengébb. Épp ezekben van szénvegyület. A II. osztályban is van egy fényes 
vonalakkal bíró alosztály, melybe különösen az úgynevezett új csillagok soroz
hatok.

Habár egyetlen csillagon sem tapasztalhattuk még a fejlődés menetét, 
mégis kétségtelen, hogy az egyes színképek közötti számos átmenet arra utal, 
hogy ilyen fejlődés van. Ha egy sokaságban gyermeket, felnőtt embert és 
aggastyánt látunk, könnyen eligazodhatunk az ember fejlődésmenetén, bár 
a megfigyelés tartama alatt változást az egyesen nem észlelünk. Sőt ha 
elég sok ember van, akkor könnyen meg is mondhatjuk, hogy az ember

A Világegyetem. 37
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átlag minden egyes fejlődési stádiumban meddig vesztegel. Nyilván azon 
stádiumban találunk legtöbb embert, mely leglassabban változik.

Az eddig megvizsgált csillagok 4/ő- ad a tartozik a fehér, °j 8-ada a sárga 
és Cg-ada a vörös csillagok osztályához, és innen következtethető, hogy a 
csillag életének felét a fehér, 38%-át a sárga és 12%-át a vörös csillagok 
állapotában tölti.

A színképelemzés természetesen a vegyi összetételről is felvilágosítást
ad. Mindenütt ugyanazokat az anyagokat találjuk mint a Napnál; a helium 
is sűrűn akad. Ha itt-ott egy ismeretlen vonal akad is, nem kell mindjárt 
új elemre gondolni, valaminthogy eltérések a Kepler-féle egyszerű mozgástól 
sem azt mutatják, hogy a tömegvonzás elméletén alapuló számítás hamis.

Sokkal közelebb van az a gondolat, bogy az égitesteken a hőmér
séklet, a nyomás és a sűrűség oly fokú, melyet a laboratóriumban meg 
sem közelíthetünk és amelyek miatt valamely izzó gáznak más viszonyok 
között nem látható vonala feltűnik. Erre már a laboratóriumi gyakorlat is 
számos példát nyújt.

De az égre alkalmazott színképelemzésnek legfenségesebb eredménye min- 
densetre az, hogy valamint a mozgató erő az egész világegyetemben ugyanaz, 
úgy az alkotó anyag is egységes, ugyanaz, melyet a Földön is imerünk.

Ezek alapján most már az egyes csillag fejlődésmenetéről is számot 
adhatunk. A csillag eredete természetesen ismeretlen, de ha már megvan : az 
nem lehet egyéb, mint alacsony hőmérsékletű gáz. Ez gömbalakban kénytelen 
elhelyezkedni és lassan összehúzódik. Az összehúzódás a felületnek lassú esése 
a középpont felé, tehát munkavégzés, és ez azután hővé alakul át. Ennek a 
hőnek mintegy 20 százaléka arra szükséges, hogy a kifelé való sugárzást 
pótolja, de 80°o felraktározódik és hőmérsékletét emeli. A csillag tehát mint 
vörös csillag jelenik meg és a sárga szilien át a fehérbe fejlődik. Ekkor hőmér
séklete a legnagyobb. Közben azonban anyaga elveszti sűrűsödési képességét 
és ekkor elkezdődik a végleges kihűlés, amikor a csillag már csak felrak
tározott melegéből él. A csillag színe a sárgán át megint a vörösbe változik 
és bizonyos idő múlva teljesen láthatatlan lesz, amennyiben még kibocsátott 
sugarai gyengék arra, hogy a szemre hatást gyakoroljanak. További lehűlése 
közben később kéreggel vonódik be, de látni fogjuk, hogy még akkor is vannak 
alkalmak, amikor a csillag rövid időre ismét felvillan.

Habár az egyes sugárnemek között nincs jellemző különbség, mégis van 
különbség azon szervre nézve, amellyel azokat érzékelhetjük. A fénysugarakat 
szemünkkel érezzük, a sugárzás egy más nemét, a hőt, a bőr tapintó
érzékével, egy harmadikat, a vegyi sugarakat, a fotográfiái lemezzel.

Legnehezebb a csillagok hősugárzását közvetlenül megmérni; erre szolgál
nak a radiométerek, vagy abolométer. Ezek kis thermo-elemek, vagy elektromos 
el lent állásukat csekély hőbehatásra is megváltoztató fémfonalak, amelyeket 
a tá \ eső gyújtópontjába helyeznek, hogy a csillag képe rájuk essék. De a 
mérés roppant nehézséggel jár, mert hiszen távol kell tartani minden 
idegen hőváltozást, minthogy a legcsekélyebb is sokkal nagyobb mint az, 
melyet lemérni akarunk. Az eddigi eredmények nem is nevezhetők méréseknek,
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inkább csak kimutatásai annak, hogy ez a sugárzás még éppen észrevehető. 
Vega pl. annyi hőt bocsát a Földre, mint egy gyertyaláng pár kilométer 
távolságból. Ez a melegedés gyakorlatilag semmi. Ha valamennyi csillag 
melegét egyesítenők, akkor ez a közönséges hőmérőn két milliomodfok mérséklet
emelkedést létesítene.

A leghatalmasabb segédeszköz az állócsillagok tanulmányozásában a 
fotográfia. A csillag fénye a legnagyobb távcsőben is aránylag kicsiny, és 
ha ezt még spektrumba húzzuk szét, alig marad valami. Szemmel való meg
figyelésnél tehát csak kis terjedelmű színképet használhatunk és ebben pontos 
mérésről szó sem lehet. A vonalak nincsenek kellőképen elkülönülve és a 
levegő nyugtalansága miatt ide-oda táncolnak, úgy hogy a szem soha sem 
biztos azok beállítása felől. Itt a fotográfia megbecsülhetetlen. A színképet 
erősen szét lehet húzni, mert ha gyengébb is a fény, hosszabb ideig lehet a 
lemezt hatásának kitennünk. És ezenkívül a vonal a maga helyén marad, 
mert hosszú idő alatt a fotográfia csak közepes helyzetét rögzíti és a libe- 
gésről csak annyiban vesz tudomást, hogy a vonal képe kelleténél vastagabb.

A megfigyelés mestersége tehát csak arra szorítkozik, hogy az észlelő 
minden gonddal a csillag képét a színképelemző résén tartsa. A legkitűnőbb 
óra sem teljesíti ezt egészen, már csak azért sem, mert a sugártörés a zenit felé 
folytonosan kisebbedik és mert a távcső, amint a csillagot követi, más-más 
helyzetbe jut és ezért mindig másként hajlik át. Legegyszerűbben úgy járnak 
el, hogy a spektroszkóp rését ezüstből készítik és külön távcsővel figyelik a 
csillag helyét a résen, hogy a távcső finom mozgásaival a legkisebb elmozdulása 
után a résre visszavezethető legyen. Némely csillag expozíciója órákig eltart, 
sőt néha több éjen át is. Ebből Ítélhető meg, mily fáradságos ez a megfigyelés. 
A lemezeket azután mikroszkóp alatt a lehető legnagyobb pontossággal 
kimérik és innen van, hogy a csillagok spektrumát ma már szinte azzal a 
pontossággal ismerjük, amellyel a Napét. Ez nagyon fontos, mert éppen ezen 
a téren bővítette ki a színképelemzés legjobban a régi asztronómiát.

3. F én yvá ltozó  cs illa g o k .

A csillagok zöme a felületes megfigyelő előtt változatlan fényben ragyog, 
de a gondos vizsgálatnál rendkívül sok csillagon vesszük észre, hogy fényét 
többé-kevésbé szabályosan változtatja. Ezek a fény változó vagy röviden vál
tozó csillagok. Az elsőt 1596-ban Fabricius fedezte fel: o Ceti, amelyet ezóta 
Mira Cetinek neveznek. Fabricius ugyanis a csillag helyén másodrendű csillagot 
látott, ahol előbb ily fényes csillag biztos tudomása szerint nem volt. De 
hogy változó csillaggal van dolgunk, csak 40 évvel később vette észre 
Holwarda. A csillag fénye körülbelül 331 nap alatt teljesen szabálytalanul 
változik ; maximuma egyszer másodrendű, majd meg csak ötödrendű és leg
kisebb fényében tizedrendű, tehát szabad szemmel nem is látható. Minthogy 
periódusa igen közel az évvel egyenlő, megesik, hogy a csillag több éven 
át nem is látható, mert legkedvezőbb láthatóságának ideje néhányszor egy
másután legkisebb fényével eshetik össze.
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Kevéssel később felfedezte Montanari 1667-ben a ß Persei, Algol-csillag 
fényváltozását is, amely teljes ellentéte az előbbinek. Annyira szabályos, bogy 
fényének változása ma már néhány tizedmásodpercre pontosan megjósolható.
2 nap 11'5 óráig ngyanis változatlanul másodrendű; 4y2 óra alatt mini
mumára sülyed, mely negyedrendű és ép oly gyorsan ismét felszökik eredeti 
fényességére. Az egész periódus tartama tehát 2 nap 20 óra 48 perc 55 mperc.

A változásnak igen szemléltető képét nyerjük a csillag fénygörbéje által, 
amely úgy keletkezik, hogy egy vízszintes vonalra felrakjitk a megfigyelési 
időknek megfelelő hosszakat, e vonalra merőlegesen pedig ezen időpontok
ban letűzzük a csillag észlelt fényességét. Kitűnt, hogy az Algol-tipusú 
változók fénygörbéje a minimum körül szimmetrikus, a Mira-tipusúak ellenben 
szabálytalanok.

Az ismeretes változó csillagok száma ma már igen nagy ; vannak közöt
tük (úyanok, melyek periódusa csak néhány óra, és olyanok, melyeké több 
év ; másrészt olyanok, melyek fénye 8—9 renden át, és olyanok is, amelyeké 
csak néhány tizedrenddel változik. Szinte gondviselésszerű jelenség, hogy éppen 
azt a két változót ismerték fel elsőknek, amely mind a többire nézve típusul 
szolgál, és a melyek szerint valóban mestcrkéletlenül két osztályba sorol
hatók : egyik a Mira-tipus, másik az Algol-tipus. Amazok teljesen szabály
talanul változnak, emezek pedig szigorú törvényszerűen. Még egy igen lénye
ges különbség mutatkozik: a Mira-fajú változók mind vörös színűek, az 
Algol-fajúak fehérek vagy sárgák. Az előbbiek spektruma nagyon megegyezik 
a napfoltok spektrumával, és ez íziben megadja a dolog magyarázatát; ezek a 
csillagok ugyanis Napunk módjára foltokkal vannak borítva, és ezek ép oly 
természetű gyakorisági periódust adnak, mint a napfoltok. Ha tehát Napun
kat igen nagy távolságból megfigyelhetnők, korongjáról már mit sem látnánk, 
s aki <or 11 évi periódusban fény változó volna. Hogy ily hosszú perióduséi 
csillagot nem ismerünk még, annak nyilván az az oka, hogy az eget nem 
figyeljük még eléggé régóta ily irányban. De most már van több pontos 
fotometrikus katalógusunk is, amely fénymérésen alapszik, és h a ^ z t időről 
időre újból átvizsgálják, akkor majd kitűnik minden csillag változása.

Az Algol-tipusú csillagok számára ellenben szinte elutasíthatlan az a 
sugallás, hogy itt fogyatkozással van dolgunk, mely a csillag körül keringő 
kísérő födése által jön létre. Természetes, hogy a szemnek közel a£on síkban 
kell feküdnie, melyben a kísérő kering. Ha ez a feltevés igazolható volna, 
akkor nem nehéz dolog a fény változásból meghatározni a kísérő mozgását, 
M)t a sötétülés tartamából nagyságát is. Ehhez a bizonyítékot tényleg sikerült 
megadni. Hogy a dolgot megérthessük, a D o p p le r-féle elvet kell megmagya
ráznunk, amit född kitünően szemléltető példájával tehetünk legkényelme
sebben.

Képzeljük, hogy egy hídról oly patakba tekintünk, mely másodpercen- 
kint 3 m. sebességgel főijük. Ha valaki a parton ül és percenkint egy papir- 
s/.( li tét dől) a vízbe, akkor a hídon allva, minden percben egy papir- 
szelet fog elúszni alattunk. Gondoljuk most, hogy a papirvető másodpercenkint 
lm . sebességgel a folyam mentén sétál, és szintén percenkint dob egy szeletet
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a vízbe ; a szeletkék most sűrűbben fognak megjelenni és ritkábban akkor, 
ha a dobó a folyamon felfelé halad. A papirdarabkák megjelenésében mutatkozó 
késésből vagy korázásból nehézség nélkül meg tudjuk határozni a papirvető 
mozgásának irányát és sebességét. A papirvető helyébe tegyünk most valamely 
égitestet, a papirszeletkék helyébe azokat a fényrezgéseket, melyeket a test állandó 
közökben kilövel. Ha a csillag felénk közeledik, akkor ugyanazon idő alatt 
szemünk több rezgést fog fel, a sugár színe megváltozik és a színkép ibolya 
vége felé vándorol. Ez a színváltozás azonban oly csekély, hogy azt észre 
sem lehetne venni, ha a színképben nem volnának a Fraunhofjer-féle vonalak, 
amelyek a mozgás behatása alatt szintén az ibolya felé vándorolnak. Ez az 
eltolódás azonban lemérhető, ha az illető vonalat összehasonlítjuk egy ugyan
azon vonalat szolgáltató, nyugvó földi fényforrás színképével. Minthogy azon
ban a fény terjedéssebessége 300.000 km. másodpercenként, tehát minden
esetre igen nagy a csillag mozgásához képest, az eltolódás csak igen kicsiny 
lehet és észlelése nagy gonddal és igen nagy nehézséggel jár. Másképp mint 
fotográfiái úton ezt lemérni nem is lehetne.

Ugyanez az elv érvényes a hangra is. A közeledő hangforrásból ugyan
azon idő alatt több rezgést kapunk fülünkbe mint a nyugvóból ; tehát a 
hangot magasabbnak halljuk. Ha sípot, mely másodpercenkint 440 rezgést, 
tehát normál a hangot ad, egy méter hosszú zsinegre kötve másodpercenkint 
háromszor körülforgatunk, akkor sebessége 18‘ 8 méter mpercenkint és ez a 
hangterjedés sebességének, 330-nak, 17‘5-ed része. Ennélfogva a síp a kör azon 
részében, melyben a forgás síkjában álló észlelőhöz közeledik = 25 rez
géssel magasabb, amelyen tőlünk távozik, 25 rezgéssel, azaz kb. 6 százalékkal 
mélyebb hangot fog adni. De minthogy a félhang mintegy 6 százalékkal 
magasabb vagy mélyebb mint az alaphang, sípunk a kör egyik pontján, 
melyben a hallgató felé közeledik az ais, azon pontján, melyben tőle távozik 
az as hangot fogja hallatni. A körforgás alatt hallható hangkülönbség tehát 
egy egész hangra rúg. Ugyanaz történik a Napkorong keleti és nyugati 
szélén is ; amaz közeledik, emez távozik és ezért a Nap szélének sebessége 
kísérletileg közvetlenül levezethető. Ez igen érdekes útmutatást ad arra nézve, 
hogy mint lehessen a Naphoz tartozó színképi vonalakat elkülöníteni azoktól, 
amelyek a Föld légkörében keletkeznek. Ha ugyanis a Nap két szélét váltakozva 
gyorsan vetítjük a résre, akkor a Naphoz tartozó vonalak ide-oda libeg
nek, a földi vonalak ellenben nyugodtan állanak.

Ugyanez az okoskodás érvényes a változó csillagokra is. Valamely testnek 
a másik körül való keringése soha nincs önmagában. Ha röviden azt mondjuk, 
hogy a B test kering A körül, akkor ez helyesen annyit akar jelenteni, hogy 
A is, B is a rendszer közös súlypontja körül kering. így pl. a Hold havi 
keringése valójában abban áll, hogy úgy ez, mint a Föld a rendszer közös 
tömegközéppontja körül kering egy hónap a la tt; a forgás középpontja azonban 
a Földnek 80-szor nagyobb tömege miatt még a Föld belsejébe esik. 
Földünk ezen keringése észre is vehető, ha a rendszeren kívül álló pontra, 
pl. a Napra nézünk, mely a Föld havi mozgását ugyanilyen periódusú ide- 
oda lengésben tükrözi vissza.
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Ha tehát valamely állócsillagnak kísérője van, amely a távcsőben nem 
látható, vagy azért, mert sötét, vagy azért, mert noha fényes, a távcső szét
választó erejéhez képest a csillaghoz túlközel áll, annak létezéséről még 
más úton is tudomást szerezhetünk, és pedig azon mozgása által, melyet 
a rendszer közös súlypontja körül végez. És éppen ez az eset forog fenn 
Algolnál.

Minthogy a D o p p le r -féle elv alapján ismerjük a sebességet is, amellyel 
a mozgás történik, a pályaelemeken kívül a fogyatkozás tartamából a két 
test tényleges mérete is ismeretes. Pl. Algol rendszerében a főcsillag átmérője 
2'5 M. kilométer, a sötét kísérőé közel 2 M., és a kettő középpontjának 
távolsága 5 M. km. A két égitest felszíne között tehát csak annyi hely van, 
hogy a Hold kétszeres távola nem is férne el egészen. Minthogy meg tudjuk 
mondani, hogy hasonló távolságban valamely bolygó mily gyorsan mozogna, 
összehasonlíthatjuk a csillag tömegét a Napéval. Azt találjuk, hogy a főcsil
lag a Nap tömegének 4/9, a kísérő 2/g-edét teszi.

Ily közeli égitesteket a legjobb távcső sem tudna elválasztani. Felötlő 
sajátsága a változó csillagoknak, hogy csoportosan jelentkeznek, és vannak 
csillaghalmazok, melyeknek egyes csillagjai teljesen megegyező, gyors lefo
lyású fényváltozást tüntetnek fel. Ilyen pl. <o Centauri, mely noha csillag- 
halmaz, szabad szemmel nézve 4-edrendü csillag benyomását teszi. A foto
gráfiái lemezen számlálható 6400 csillag közül 95 csillag egy napon belül 
változtatja fényét, és a fény változás menete az egyes csillagoknál felötlő 
rokonvonásokat tüntet fel.

A legkülönösebb fényváltozók egyike ri Argus, a déli égen, melyet rend
szereséül csak 1827 óta figyelnek meg. 1838-ban a harmadik legfényesebb csillag 
volt az égen, 5 éven át Aldebaran fényével tündökölt, azután hirtelenül 
Siriussal vetekedett. Ettől kezdve folyton fogyott és 1868-ban a szabad szemre 
nézve elenyészett; most állandóan 6—7-ed rendű. r( Argus az égnek egyik legneve
zetesebb és legnagyobb ködében áll, de nem tudjuk, összefügg-e vele ?

A hosszú pihenők után fényében ily hirtelenül és szabálytalanul megváltozó 
csillagtól már csak egy lépés van az u j  cs illa g o k h o z. Szabálytalan időközökben 
ugyanis váratlanul felvillan egy első látszatra új csillag, fénye rohamosan nő és 
lassan megint kialszik. A távcső előtti időben 7 esetről tudunk biztosan és 
további 9 esetről megemlékezik M a  tu a n  U n  krónikája. 1610 óta újabb hét eset 
van feljegyezve. A leghíresebb a T y c h o -ié le  csillag, mely 1572. nov. 7-én villant 
fel a ( 'assiopeiában. November végén oly fényes volt, hogy a Vénuszhoz hason
lított, midőn már legnagyobb fényében van, és könnyű szerrel nappal is 
látható volt; de 1574. márciusában már teljesen eltűnt.

A K e p le r - íé \o  csillag 1604. októberben tűnt fel az Ophiuchosban és 
10<M>. elején ismét kialudt. Nem volt oly fényes mint a T ych ó -é , de még 
mindig fényesebb mint az elsőrendű csillagok.

A színképelemzés feltalálása óta négy új csillag volt észlelhető, az. 
ebó az 1866-iki, azután az 1885-iki az Andromeda ködében és végül néhány 
é^el ezelőtt, 1901 elején, a Perseus új csillaga. Az első fontos eredmény, 
melyet legalább egynéhány esetben sikerült kimutatni, hogy a csillagok nem
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tulajdonképi új teremtések, hanem igen gyenge csillagok, melyek valamely 
folyamat révén újra, rövid időre felélednek.

Színképük nagyon bonyolult, mert fekete és fényes vonalak együttesen 
vannak benne. A folytonos színkép gyorsabban halványodik, még pedig az 
ibolya részek leggyorsabban ; ebből következik, hogy a gyengülés folytonos 
lehűlés eredménye. Végül csak néhány vonal marad fényesen, úgy hogy 
színképét tekintve az új csillag a ködfoltokhoz kezd hasonlítani.

Szinte kétségtelen, hogy itt a már elkérgesedett csillag még izzón folyós 
magmájának kitöréséről vagy hasonló izzásról van szó, amelynek oka elég 
közelfekvő, ha az égen való eloszlásukat tekintjük. Az új csillagok ugyanis 
egyetlenegy eset kivételével a Tej útban jelentek meg, és éppen ennek a kör
nyékén fedezett fel a fotográfia számtalan, nagy terjedelmű ködfoszlányt. Más
részt meg tudjuk ma, hogy betű szerint állócsillag nincs, hanem valamennyi 
csillag mozog, átlag 17 km. mpercenkénti sebességgel. Ha kialvó félben lévő 
csillag ilyen ködbe kerül, ugyanaz történik, ami a hullócsillaggal, amikor a 
levegőbe bejut. Meggyulad és izzóvá teszi rövid időre környezetét is. Külö
nösen rohamos volt az 1866-ban felvillant T  Coronae fényfejlődése, mely 
számításaim szerint arra vall, hogy felszíni hőmérséklete 2 y2 órán át átlag 
másodpercenként egy fél Celsius-fokkal emelkedett.

Nagyon érdekesek azok a tanulságok, melyeket ez irányban a Perseus 
új csillaga adott (367. ábra). Ez 1901. februárius 21-én jelent meg az ég oly 
helyén, melyen még februárius 19-én 11-edrendű csillagnál nagyobb nem állott. 
Csakhamar fényesebb lett az első rendnél, de azután rohamosan, majd csak
hamar fokozatosan halványult. Szeptemberi felvételei örvénylő köd belsejé
ben mutatták be, és amire a csillagászatban még nem volt eset, ez a köd 
oly gyorsan látszott mozogni, hogy ekkora sebesség szinte hihetetlen volt. 
Valószínű tehát, hogy nem is a köd mozgott, hanem amint a csillag a 
ködben haladt, benne a megvilágítás ; valaminthogy nyugvó fiistgomolyagban 
a haladó gyertya fénye annak mindig más és más részeit világítja meg, ami 
által az a benyomás keletkezik, hogy maga a füst mozog.

Egyes esetekben bizonyára más magyarázat is lehetséges. Ha már elkér
gesedett csillag mozgása folytán egy más csillag szomszédságába jut, akkor 
ennek amarra gyakorolt dagályhatása kérgét megrepesztheti, úgy hogy a 
belső izzó magma kitör és gyors lehűléséig világít. Ez értelemben mondhat
juk, hogy a vulkanizmus szintén nem a Földre szorítkozó jelenség, hanem 
általános kozmikus tényező. 4

4. Ik ercsilla g o k .

Már igen közepes szem is észreveszi Mizár, £ Ursae Maioris mellett a kis 
Álkor el Szukát, és gyenge szinházi látcsővel már a Capricorn! és £ és 5 Lyraet 
is kettősnek látja. Csak kevéssel erősebb távcsőben rohamosan nő azoknak a 
csillagoknak a száma, amelyek annyira közel állanak egymáshoz, hogy szinte rend
szert alkotni látszanak. Ez égitestekkel, melyek közül néhányat már a XVIII. 
század kezdetén ismertek, behatóan először Herschel foglalkozott 1779-ben ;
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ö maga is rendkívül sokat fedezett fel közülök és a ma ismert ikercsillagok 
száma több mint 7000. Ez a nagy szám gondolkodóba ejthet, hogy mindezek 
fizikailag tartoznak-e össze, vagy csak véletlenül közel ugyanazon irányban, 
de valójában messze egymás mögött álló, úgynevezett optikai kettős csillagok
ról van itt szó ? A végleges feleletet csak a megfigyelés adhatja meg, amikor 
kimutatja, hogy a fizikailag összetartozó kettős csillagok egymás körül kerin
genek. De ehhez idő kell és az ember az igazság keresésében nagyon türel
metlen ; Hersehe! tehát már első felfedezései után más úton iparkodott felvi
lágosítást nyerni és pedig a valószínűségi számítás alapján. Azt kérdezte : mi a 
valószínűsége annak, hogy az égen szabály nélkül szétszórt csillagok vélet
lenül összekerülnek ? A felelet az : hogy 2" távolságon belül 8-adrendű csillag 
a valószínűség szerint puszta véletlenségból nem állhat együtt. De minthogy 
igen sok fényes csillag ezen határon belül kettős, összetartozóságukban kétel
kedni nem lehet. Midőn H ersch e l a XIX. század elején méréseit ismételte, 
meg is győződött róla, hogy számos esetben észrevehető volt az elmozdulás. 
Ma már soknak a pályáját ismerjük, ezek között a legrövidebb perióduséi 
a o Equulei l l b  év keringésidővel. Ez a pálya ugyanaz, mint a bolygóké 
a Nap körül, és a törvény, amely mozgásukat szabályozza, ugyancsak a 
Newton-féle törvény. Es megfordítva, magában az a tény, hogy a távoli 
ikercsillagok egymáskörül zárt pályát írnak le, más megfontolásoktól függet
lenül szintén N ew to n  törvényeire vezet. Ha parallaxisukat és ezzel a Földtől 
mért távolságukat, tehát a pályák valódi méretét ismerjük, akkor tömegük 
is kiszámítható. A legnevezetesebb eredmény, hogy ezek a tömegek ugyan
olyan rendűek, mint a Nap tömege, hogy tehát az egyes napok között 
koránt sincsenek akkora tömegkülönbségek, mint a mi bolygórendszerünkön 
belül. Ma aránylag könnyen eldöntjük, vájjon valamely kettős csillag csak 
optikailag vagy fizikailag is összetartozó. Ha a két csillag saját mozgása 
egyező, tehát az égen együtt vonul, vagy ha a spektroszkópban mozgásuk 
iránya és nagysága ugyanaz, akkor alig lehet- kétség aziránt, hogy össze
tartozó rendszerrel van dolgunk.

Es ezzel eljutottunk a láthatatlan csillagok tanához. 1844-ben észre
vette B essel, hogy Sirius és Prokyon haladó mozgása az égen nem egyen
letes és egyenes, hanem hogy kígyózó vonalat írnak le. Ez nem jelenthet 
egyebet, mint hogy a Siriuson kívül van egy test, mely őt szakaszosan elté
ríti. azaz hogy a Sinusnak van kísérője és tova vonultában e kettős rendszer 
közös súlypontja körül kering mindkét test. Csak a súlypont az, mely egyen
letesen és egyenesen mozog az égen. B esse l a saját mozgás alig észrevehető 
szabálytalanságaiból le is vezette a kísérő pálya elemeit és helyét, és C la rk é  
1 N(i2-ben Sirius kísérőjét tényleg fel is fedezte. A rendszer keringésideje 
4!' év, a két test közepes távolsága 5600 millió kilométer, Sirius tömege 13'8, 
kísérőjének tömege 6-7 naptömeggel ér fel.

Hasonlóképpen határozta meg A u w e r s  a Prokyon kísérőjének pályáját 
is, és újabb időben ezt a kísérőt is sikerült felfedezni.

A jelenség nagyon csinosan utánozható. Acél kerékpárgolyó síma felü
leten elgurítva egyenesen és egyenletesen halad. De ha haladtában körűié
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mágnesrúdat körben vezetünk, akkor jobbra és balra kitérő kígyó vonalat ír 
le, akárcsak Sirius és Prokyon.

Még sokkal csodálatosabb eredményeket is ért el a színképelemzés; 
ha vannak szorosan álló kettős csillagok, amelyeket a távcső szétválasztani 
nem bir, akkor a színképelemzés más elveken alapuló módot talál elkülöníté
sükre. Ha pl. mindkét csillag fényes, akkor a konjunkciók alkalmával szín
képük teljesen összeesik, de a quadraturákban, minthogy mindig a közös 
tömegközéppont körül történő keringésről van szó, az egyik közeledik felénk, 
a másik távozik. Az egyik vonala tehát jobbra, a másiké balra tolódik, vagyis 
-a közös vonalak, amelyek előbb egynek látszottak, megkettőződnek. Ha ellen
ben a kísérő sötét, akkor a pálya egyik felében a fényes főcsillag vonalai 
jobbra, másik felében balra tolódnak. Ismerjük tehát a sebességet a pálya 
minden pontjában, legalább a látás vonalába esőt, még pedig nem a távolság 
ismerete nélkül, hosszakban ki nem fejezhető ívmértékben, hanem közvet
lenül kilométerekben. Ebből adódik a pálya maga, sőt még a csillag mérete 
■és tömege is, ha egyszersmind,— ami nem ritka eset, — a csillag fény változó.

Ezek az úgynevezett spektroszkópikus kettős csillagok, amelyek száma 
napról napra nő, és az eddigi tapasztalatok szerint minden 7 szabad szemmel 
látható csillagra egy spektroszkópikus kettős csillag jut. Periódusok gyakran 
csak néhány óra és mint például V és R Puppis, oly közel állanak egy
máshoz, hogy felszínük szinte súrolja egymást. Emellett tömegük mindig 
közel egyforma, úgy hogy a rendszer lényegesen más mint a bolygó- 
rendszer, ahol a Nap mellett csak ezerszer kisebb tömegek vannak. Ez arra 
utal, hogy ezen kettős csillagok oszlás után jöttek létre, és hogy azután a 
kölcsönös dagályhatás távolítja őket el, mint ahogyan a dagály hatása eltá
volítja lassan a Földtől a Holdat is.

Nemcsak egyszerű kettős csillagok vannak, hanem többszörösek is, 
így ötösek is. A legismertebb a Trapéz nevű négyszeres csillag az Orion 
legfényesebb részében ; az s és 5 Lyrae pedig két-két ikercsillagból alkotott, 
fizikailag is összetartozó kettős csillagpár.

Az a mozgás, amelyet három, egymást Newton törvénye szerint vonzó 
tömegpont vagy gömb a rendszer közös tömegpontja körül végez, mathema- 
tikailag szigorúan még ma sem számítható ki, noha Newton kora óta számos 
híres csillagász és mathematikus foglalkozott ezzel a feladattal, melyet a 
három test problémájának szokás nevezni. Az a körülmény, hogy a Nap 
mellett a bolygók tömege legalább is ezerszer kisebb, lehetővé teszi a bolygó- 
rendszeren belül a gyakorlati célra kielégítő megoldást. Ily kisegítő a több
szörös csillagok rendszerében nincs, mert láttuk, hogy ezek tömegei közel 
egyenlő rendűek és ezért ily rendszer mozgásának mathematikai követése, 
mint pl. Seeliger £ Cancri számára tette, a számoló kiváló éleselműségét 
kívánja.

Meg kell még végül említeni, hogy a kettős csillagok gyakran külön
böző színűek, rendesen az egymást fehérre kiegészítő színek fordulnak elő, 
és sokkal több színárnyalattal találkozunk mint az egyszerű csillagoknál, 
amelyek csak fehérek, sárgák vagy vörösek.
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5. C sillagh a lm azok  és k ödfoltok .

Az ég némely helyén a csillagok összetorlódnak és csillaghalmazt alkot
nak, sőt néhol valóságos felhőcskék láthatók. Mintegy 15—20 ilyen csillag
halmaz szabad szemmel is látható, és ezek között a Plejádok, Perseus 
kettős halmaza, a Hyádok, a Jászol, az Orion és Andromeda köde a leg
ismertebbek ; a távcsőben láthatók száma pedig ma már több mint 6000. 
Különösen a két Herschel, atya és fiú, fedezett fel nagyon sokat. Régebben 
nem tettek éles különbséget a kétféle égi test között. Csillaghalmaznak 
nevezték, ha a távcsővel apró csillagokra volt bontható, és a ködfoltokról 
is azt hitték, hogy kellő nagyítás mellett szintén felbonthatók. De a szín- 
képelemzés lényeges különbséget állapít meg közöttük, amennyiben a köd- 
foltokról kimutatja, hogy izzó, nagyon ritka, alacsony hőmérsékletű gázok, 
nem pedig csillagok sokasága. Abban, hogy izzó és alacsony hőmérsékletű, 
nincs semmi ellentétes, mert H asselberg és Wüllner kimutatták, hogy 
Geissler-féle csőben a gázok már 40° C. hőmérséklet mellett is izzanak. Ilyen, 
nem hőemelkedés, hanem elektromos behatásra előálló izzásra kell gondolnunk 
a ködfoltok esetében is. Spektrumuk csak néhány, nevezetesen négy vonal
ból áll és ezért ez kitűnő módot nyújt a ködök keresésére; így különösen 
Pickering foglalkozik ezzel.

Ha prizmát teszünk a távcső elé, akkor minden csillag és csillaghalmaz 
képe szét van húzva spektrummá. Tehát csillaghalmazt nézve, zavaros 
képet kapunk. A ködfolt ellenben csak néhány egymástól különvált képet 
ad. torzulás nélkül. Az elv ugyanaz, melyet a protuberanciák megfigyelésé
nél is követtünk. Az észlelések eredménye az, hogy a csoportok közül 90%. 
halmaz, 10% ellenben köd.

A ködök végtelen finom részletei annyira átmennek az ég hátterébe, 
hogy pontos rajzukat adni szinte lehetetlenség. Itt nagyon sokat dönt a sze
mélyes felfogás és a távcső minősége, különösen a távcsőlencse vagy tükör 
színezete, meg a levegő átlátszósága. Különböző időből való rajzok tehát 
abszolúte nem hasonlíthatók össze és a mutatkozó különbség gyakran csak 
a felfogás különbsége. Minthogy a spektrumuk gazdag kék sugarakban, 
nagyon könnyen fotografálhatók és ez a kép természetesen ment minden 
szubjektív felfogástól. Már aránylag kis távcső is kitűnő szolgálatot tesz ; 
igv (<othard Jenő herényi csillagvizsgálóján tett felvételei híresek még most is.

A spektrum szerint egyik alkotó részük hidrogén, de a többi vonalról 
teljes biztossággal nem tudjuk, milyen elemhez tartozik s így vegyi össze
tételüket nem állapíthatjuk még meg.

A ködök, úgy látszik, könnyebben állanak össze rendszerbe mint a 
csillagok. Ismerünk nem csupán ikerködöt, hanem többszörös ködöt is, így 
<‘gy kilencszerest, és aránylag nagyobb a többszörös ködök száma mint a 
csillagoké, hzek között valószínű a fizikai kapcsolat és egyébként is kimu
tathatok némelyikén az időbeli változások. Különösen a Bikában van három 
köd. amely 1852-től 1862-ig eltűnt, megint megjelent és ismét eltűnt. Az a 
köd. amelyben r( Argus áll, szintén nagyon gyanús, valószínűleg változó.

L
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Nagyon fontos felfedezést tettek újabban, amennyiben a spektralana- 
lizis kimutatta, a színképek analógiája révén, bogy a Trapéz csillagai az Orion 
ködhöz tartoznak, és hogy a ködnek minden része ugyanazzal a sebességgel mozog 
a Föld irányában. Ezzel legalább néhány esetben be van bizonyítva, hogy a 
köd még a mi csillagaink terén belül áll, hozzánk tartozik, nem pedig, mint 
régebben gondolták, a mi csillagrendszerünkön kívül álló, kialakuló idegen 
világ. Ugyanazt mutatja a fotográfia is, mellyel igen sok oly ködöt fedez
tek fel, melynek kapcsolata a közeli csillagokkal szembeötlő. így pl. a Plejá- 
dokban lévő köd az egyes csillagok
hoz karok útján tapad, és az Orion 
fehér csillagjaiban észlelhető a köd
nek egy színképi vonala, mely más 
csillagokon nincs.

Ezzel szemben a csillaghalmazok 
valószínűen idegen, a mi rendszerün
kön túl álló csillagrendszerek. Ezeknek 
kimérése nagyon fontos, mert időről 
időre ismételve, a halmazban végbe
menőmozgásokról adhat felvilágosítást.

A legérdekesebb ködfoltok és csil
laghalmazok a következők : A Plejádok 
vagy a Fiastyúk, amelyben a rendes 
szem 7 csillagot vesz észre, míg 12  cm. 
nyílású távcsőben már 230 csillagot 
látni, és tele van finom ködfoszlányok
kal, amelyeket a fotográfia fedezett fel. A 30-as években Bessel ezt a halmazt 
nagyon pontosan kimérte, úgy hogy ma mikrométerek ellenőrzésére használjuk. 
Épp oly pontosan megmérték Potsdamban Müller és Kempf fotometriailag is, úgy 
hogy fényük is alapskála gyanánt szolgálhat. Nagyon fontos eredmény, hogy 
a fényesebb csillagjai egyenirányú mozgásban vannak, melyet a gyengébbek 
nem követnek. A csoport tehát két halmaznak egymásra vetüléséből származik.

Nagyon szép már apró távcsövekben is a Perseus kettős halmaza, 
és nagyobb távcsövekben a Herkules csoportja, amely gömbhöz hasonlít, 
to Centauri 4—5-öd rendű csillagnak tetszik, pedig golyós halmaz, mely 
Herschel leírása szerint az égnek legnagyobb és leggazdagabb csoportja.

A ködök között az első helyet a nagy Orion-köd foglalja el (1. melléklet). 
Első leírását 1659-ben Huyghens adta ; területe már szabad szemre is 30 négyzet
fok, de fényképi felvételben még tovább követhető. A köd teljesen szabálytalan
nak látszik, pedig az újabb fotográfiák szerint óriás terjedelmű gyűrűs ködnek 
egyik része. A nagy Andromeda-köd még könnyebben látható szabad szemmel 
mint az Orion-köd. A legszabályosabbak egyike : nyújtott ellipsis, és különösen 
nevezetes, hogy benne a spirális szerkezet élesen feltűnik. Minden valószínű
ség szerint ködfolt, de már sűrűsödésének előrehaladt fokán. Reánk nézve 
bizonyára érdekes, hogy az 1885. augusztusában e ködben felvillant új csillag 
első felfedezői közé tartozik egy csillagászatkedvelő magyar nő is : báró

367. ábra. Nova Persei (a Perseus új csillaga) 
ködös környezetével.
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Podmaniczky Gejzáné, és hogy az egész tüneményt költői sugallatban Jókai 
Mór már előzőleg leírta volt.

Igen szép már 10 cm. nyílású távcsőben is a Lyra ködgyűrüje ß és 
•y Lyrae között; közepén egy igen kicsiny csillag áll.

Igen gyakoriak a spirális ködök és a legszebbek egyike a Vadászebekben 
levő köd (1. melléklet), melynek egyes ágain fénycsomók láthatók ; ezek leendő 
csillagok magvai.

A gyűrűs ködökhöz nagyon közel állanak a bolygós ködök, apró kékes 
korongok, melyek gyakran középponti sűrűsödést tüntetnek fel. Igen könnyen 
csillagokkal lehetne összetéveszteni őket, ha spektrumuk egyszerűsége nem 
árulná el mivoltukat.

Egészen bizoiryos, hogy a ködfoltok egységes tünemény fokozatai, melye
ket egymás mellett fejlődésük különböző fokán látunk. Az első stádium a 
szabálytalan folté ; azután jön a csigavonalú, majd a gyűrűs és bolygós 
köd, melyben már középponti sűrűsödés is látható.

Beosztásuk teljesen külsőleg, az alak szerint igazodik. De annak már 
van fizikai oka is, hogy a csillaghalmazok mind a Tejút közelében, a köd
foltok ellenkezőleg tőle nagy távolságban állanak.

<>. A cs illagok  saját m ozgása .

És most ledöntjük még az utolsó korlátot, amely az állócsillag neve 
és tényleges fogalma között fennáll. A XVIII. század legelején megvizsgálta 
Halley az Almagest csillagait, és összehasonlította az új adatokkal. Ekkor 
kitűnt, hogy több állócsillag már messze állt attól a helytől, melyet a 
Kr. u. II. században elfoglalt, s így e csillagok is mind mozognak. Ma már 
több mint 4000 csillagnak ismerjük saját mozgását. Ezt úgy határozták meg, 
hogy a regi csillagkatalógusokat összehasonlították újakkal. Természetes, hogy 
ehhez nagy időköz kell. és hogy így a mozgásnak csak azt az összetevőjét 
kapjuk, amely az ég mentén, a látás vonalára merőlegesen megy végbe. 
Mértéke az egy év alatt megtett út ívmásodpercekben kifejezve. De ezzel 
meg koránt sincs megadva ennek tényleges hossza, mert ez a csillag távol
ságától is függ. Egy ívmásodperc annyi, mint 1 cm. látószöge 2  km. távolból, 
teliát egyszersmind annyi centiméter, ahányszor a kettő foglaltatik a kilo
méterekben kifejezett csillagtávolságban.

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyjában a fényes csillagok átlag 
nagyobb sebességgel mozognak, de a leggyorsabban haladó csillag, amely 
évente 7 -et tesz az égen, véletlenül csak 7-ed rendű és 250 év alatt a Hold 
átmérőjével egyenlő útat tesz. Hogy ez mennyi, azt csak akkor tudjuk, ha 
parallaxisa is ismeretes, ez 0-07'. A csillag évenként tehát százszor akkora 
utat tut be. mint a Nap-Föld távolsága, vagyis 15.000 millió kilométert. Egy 
é ' ben van közel .30 millió másodperc és ezért egy másodpercre közel 500 
kilométer jut, annyi amennyit az 1843-iki üstökös a napközeiben befutott.

A mozgás második összetevőjét pusztán csillagászati segédeszközzel nem 
tudjuk meghatározni, mert ez a látás vonalába esik ; de itt segít a spek-
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troszkóp, amely a Doppler-íéle elv alapján a sebességet azonnal megadja, 
még pedig kilométerekben. Ha ezen sebesség szakaszosan változó, akkor 
— mint már korábban mondottam — színképi kettős csillaggal van dolgunk.

Most már nagyon sok csillagnak ismerjük ezt a mozgását és ez átlag 
17 km. másodpercenkint. Ha tehát tudjuk a csillag parallaxisát, akkor az 
egész térbeli mozgás ismeretes nagyság és irány szerint.

Ily viszonyok között az a gondolatunk támadhat, hogy talán a Nap 
is, amely szintén állócsillag, a térben hasonlólag mozog. Miképpen nyilvánul 
ez, minthogy erről a mozgásról közvetetten tudomásunk nincs ? Nyilván úgy, 
hogy a csillagok, ha maguk mozdulatlanok volnának, az ég azon részében, 
amely felé haladunk, szétválni látszanak, ellenben azon irányban, amely 
felől jövünk, összefolynak. Ezt a perspektíva törvénye követeli; így erdőben 
járva, szintén széthúzódnak előttünk a fák, míg hátunk mögött mindjobban 
zárul a sűrűség. Ez tehát a csillag mozgásának az a része, amely úgyszólván 
a Nap mozgásának tükörképe. He van a csillagoknak ezenkívül is sajátos 
mozgásuk, amelynek törvényszerűségéről mit sem tudunk. Azt kellene tehát 
gondolnunk, hogy a probléma meg nem oldható. Ilyen esetekben kisegít a 
statisztika, a nagy számok számtana. Ugyanis a valószínűség amellett szól, 
hogy az egész ég átlagában a csillagok nem követnek határozott irányt ; az 
egyik erre, a másik arra vonul, úgy hogy a saját mozgás befolyása a nagy 
tömegben kiesik. Ily módon sikerült meghatározni az irányt, amelyben a Nap 
halad a térben, és ha néhány csillag parallaxisát ismerjük, meghatározhatjuk 
a sebességet is, amellyel mozog. De ugyanazon eredményhez kell akkor is 
jutnunk, ha a látás vonalába eső sebességet hasonlóan tárgyaljuk. Közel 
25 év előtt akadt ezen gondolatom és az akkor még nagyon kezdetleges 
megfigyelések ellenére is a számítás eredménye megérte a közzétételt. 
A fotográfiának a színképelemzésre való alkalmazása az eredmények pontos
ságát nem sejtett módon fokozta, úgy hogy ezen módszer ma már szinte 
megbízhatóbb, de mindenesetre rövidebben beszerezhető eredményeket ad 
mint a csillagok helyének időről időre való összevetése. Nagyon biztató, 
hogy mindkét eredmény teljesen összevág, úgy az irányt, mint a sebességet 
illetőleg.

A Nap ezek szerint másodpercenkint 20 km. sebességgel mozog az égnek 
olyan pontja felé, amely a Lyrae csillag közelében van.

Ha a Nap mozgását már ismerjük, akkor ezt a csillagok észlelt mozgá
sából, amely nyilván a Nap és a csillag saját mozgásának eredője, levon
hatjuk és megkapjuk a csillag tényleges saját mozgását. Már most érdekes 
jelenség, hogy az égen sok csillag ugyanazon irányban közel ugyanakkora 
sebességgel együtt vonul ; ez angol elnevezéssel élve : a stardrift. Ily csillagok 
rendesen csoportot alkotnak és minthogy együtt vonulnak, együtt is marad
nak, tehát valójában összetartoznak. Ilyen csoport a Plejádok fényesebb 
csillagai, a Göncölszekér öt csillaga, az Orion fényesebb csillagai. Innen az a 
nevezetes eredmény, hogy a csillagképek némelyike nem pusztán a fantáziától 
összeillesztett csoport' hanem tényleg összetartozó alak, amely idővel, noha 
minden csillag mozog, ez alakot mégis megtartja.
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7. C sillagren d szerü n k  és  k ia lak u lása .

Befejezésül szólaltunk kell még egész csillagrendszerünkről. Ha ismernek 
valamennyi csillag parallaxisát, úgy ahogyan ismerjük helyzetüket az ég 
felületén, akkor megtudnék pontosan szerkeszteni a csillagos eget, valódi 
távolságára helyezve minden csillagot. Ez azonban még soká nem lesz meg, 
mert alig 50 csillagnak ismerjük némileg megbízhatóan távolságát. Mégis nem 
szeretünk lemondani és ezért kerülő utakon iparkodunk a valóságot legalább 
megközelíteni. A csillagos ég különböző helyein a csillagok megszámolása 
által a csillagrendszer alakjáról bizonyos valószínű képet nyerhetünk. Ez 
természetesen csak bizonyos többé-kevésbé elfogadható feltevések alapján 
történik. Ilyen lehet például az, hogy a csillagok a térben egyenletesen 
vannak eloszolva. Ha a csillagok a térben vannak egyenletesen eloszolva, 
akkor nyilván az égnek azon részében fogunk több csillagot látni, amelyen 
a csillagrendszer tovább terjed kifelé. Ha tehát megolvassuk a távcső 
mezejében álló csillagokat, akkor ezek mind oly kúpban vannak, melynek 
csúcsa a szem és melynek alapja a tárgylencse vetülete az égen. De ilyen 
kúp térfogata a magasságnak, azaz az ég a távcső irányába eső mélységének 
köbével arányos és ezért csillagrendszerünk terjedelme különféle irányokban 
egyszerűen az ég illető részén álló csillagok számának harmadik gyökével 
arányos. Akinek ez a feltevés nagyon merésznek tetszik, az máshoz fordul
hat. Gondoljuk, hogy átlag minden csillag egyenlő sebességgel mozog évente az 
égen. Akkor természetesen azon csillagnak látjuk nagyobb saját mozgását, 
amely közelebb áll hozzánk és a távolságok visszás arányban lesznek az 
évi sebességgel.

Végül pedig egy harmadik feltevéssel is élhetünk. Tegyük fel, hogy 
valamennyi csillag egyenlő távolságokra helyezve egyenlően fényes. Ez persze 
messze eltér az igazságtól az egyes esetben, de a csillagok milliói között 
átlag helyes feltevés leend. Ekkor a csillagok távolsága annál nagyobb, minél 
gyengébb a csillag, és két egymásra következő rendű csillag közül a gyen
gébb .»9" (|-kal távolabb áll. A gyakorlatban nem ezeket az egyszerű feltevé
seket veszik ugyan, hanem ezeknek egyik kombinációját, amely erre az esetre 
alkalmazott valószínüségszámításból adódik. De bármelyikét is vegyük magában, 
vagy kapcsolva, mindig ugyanazon eredményhez jutunk s ez az. hogy csillag- 
rendszerünk lapos, lencsealakú tér, amelynek a Na]) nem a középpontjában áll. 
hanem egy kissé magasabban. A kevésszámú eddig ismert csillagparallaxisból 
és a megelőzőkben ismertetett távolsági becslésekből még következik, hogy a 
csillagrendszerünk legszéléről jövő fény legalább is 4000 évig van úton, míg hoz
zánk ér. es hogy a rendszer vastagsága átmérőjének alig egy nyolcadával ér fel.

l'.zek alig elképzelhető távolságok, s azért szellemesen mondotta egy 
francia író, hogy a gondolat sebességével utazva a világűrben és visszatekintve 
a l öldre, akárhányszor szemtanúi lehetünk a múlt eseményeinek. És Kurt 
Lassintz csillagászati regényében le is írja a Mars lakóinak ezen a gondolaton 
alapuló készülékét, mellyel a világűrbe röppent fénysugarat felfogják és általa 
a múlt történetét újból leíratják.



A T E JÚ T  EGY R É S Z L E T E  »SZOBIESZKI PAJZSA« CSILLAGK ÉPÉBEN.
L'.. E. Barnardnak az északamerikai Eick-csillagvizsgálón hosszú kiatartással felvett fényképe nyomán.
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Ha nagyjában lencsealakú csillagrendszerünk széle felé nézünk, akkor 
természetesen óriás sok csillagot látunk, melyek nagyjában legnagyobb kört 
alkotnak és ez a Tejút. Az, hogy a Tejút nem pontosan legnagyobb kör, 
mutatja éppen, hogy nem állunk a Tejút középpontjában, hanem annak 
síkján kívül.

De a Tejút nem is egyszerű szalag, hanem helyenként kettészakadva, 
két ágban terjed. A lencseszerű keresztmetszet tehát csak egy oldalon van 
meg, a másik oldalon a rendszer kettéhasad. Napunk pedig annyiban is 
kivételes állást foglal el, hogy szomszédságában és hozzá közel fényes csil
lagok nincsenek.

A csillaghalmazokban hasonló rendszereket látunk, amelyeknek néme
lyike a miénken messze kívül esik.

És most még néhány szót arról, miképpen képzeljük ma a naprendszer 
kialakulását. Az erő és az anyag egysége az egész mindenségben, a ködfol
tokban mutatkozó fejlődésmenet, továbbá a bolygóknak egyirányú keringése 
és tengelyforgása, amely közel köralakú pályákban igen közel ugyanazon 
síkban történik, csak úgy magyarázható, ha a bolygók terét valamikor folyadék 
vagy gáz töltötte ki.

Fel kell tehát tennünk, hogy bolygórendszerünk egykor gáztömeg volt, 
mely legalább is Neptunus pályájáig terjedt, s mely idővel gömbalakot öltött. 
Valamely előttünk teljességgel ismeretlen okból ez a gázgömb forogni kez
dett és ennélfogva mindjobban lapult. Belső hője és hőmérséklete az össze
húzódás fotytán folytonosan emelkedett, és minthogy a térfogata egyúttal 
kisebbedett, a forgássebessége folyton nőtt. Ennek folytán a központfutó erő 
mindig nagyobb lett a vonzással szemben, és végre bekövetkezett az, hogy 
leszakadt egy gyűrű, mely idővel szintén gömbbé tömörült. Ez a folyamat 
ismétlődött, és így keletkeztek az egyes bolygók, és a bolygókból leváltak 
a holdak, még pedig a Nap dagálykeltő hatásának megfelelőleg, annál 
könnyebben, minél messzebb van a bolygó a Naptól. A távoli bolygóknak 
tehát mind több holdja van, holott a sorozatban a Föld a legelső, amely 
holddal bír. Ez onnan van, hogy a belső bolygók esetén a Nap megakadá
lyozza a holdak leválását, a Föld nagyobb távolságában már nem tudta meg
akadályozni, de késleltetni igen, és innen van, hogy a Hold a Földhöz képest 
igen nagynak nevezhető, holott a többi bolygók holdjai mind igen kicsinyek, 
olyan rendűek, mint a bolygók maguk a Nappal szemben. Mindez szigorúan 
igaz, ha igaz az, hogy a Nap valamikor ködfolt volt. A Nap különben még 
most is gáznemű és legföljebb legfelszínesebb rétege folyós.

A Hold leválása a Földről egészen más viszonyok között ment végbe 
mint a többi holdé. A Föld felszínén keletkezett, és csak a dagály hatása volt 
az, amely utóbb lassan, de folytonosan eltávolította és még most is távolítja.

Ez a feltevés alkalmat ad arra, hogy a Föld korát kiszámítsuk, még 
pedig egészen más úton is mint Lord Kelvin tette, aki a Földet alkotó kőze
tek bizonyos fizikai állandóira támaszkodva kiszámította az időt, mely alatt 
bolygónk eredeti folyós állapotából lehűlt. Ha ugyanis elméletünk igaz, akkor 
a Föld azon időben keletkezett, midőn a Nap teste még a Föld mai pályá
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jáig terjedt. Ki kell tehát számítanunk azt az időt, mely alatt a Nap sugara 
a földpálya sugaráról a mai méretére összehúzódás, azaz kifelé való sugárzás 
folytán összezsugorodott. Ez nem nehéz, mert mai sugárzását ismerjük, hiszen 
ez 40 kilogramm kalória percenkint és négyzetméterenkint. Tehát már csak 
azt kell megállapítanunk, hogy ez a múltban hogyan változott. De az sem 
megoldhatlan feladat, minthogy a hőmérsékletnek a sugárzással való össze
függését ma már eléggé jól ismerjük. Erre vonatkozó tanulmányaimnak ered
ménye, hogy a Föld korát 2 0  millió évre tehetjük, míg Lord Kelvin szerint 
e kor 20 és 40 millió év között lehet, de mint maga mondja, nyomós érvek 
szólnak a kisebb szám mellett.

A kialakulás további folyama a tenger járás hatása alatt áll ; a Nap 
keltette dagály meglassította Merkur tengelyforgását addig, amíg az elvégre 
is a Nap felé állandóan ugyanazon oldalát fordította, és épp így a Földnek 
a Holdon keltette dagálya építette fel kísérőnk hegyes felszínét, majd 
megszüntette a Földdel szemben a Hold forgását, úgy hogy ma mindig 
ugyanazon oldalával fordul felénk. így tett minden bolygó a holdjával.

Amint itt vázoltuk a bolygórendszer kialakulását, oly módon gondol
hatjuk az egész csillagrendszerét. Ott van például a kiterjedt szabálytalan 
ködök mellett az Andromeda köde, amelynek anyaga már áramlik a sűrű 
középpont felé, és közben egyes fénycsomók sűrűsödéseket jelentenek, amelyek
ből idővel csillagok lesznek. Más ködfoltokban is keletkeztek ilyes csiliagocskák, 
jövő rendszereknek magvai.

* * *

Es végezem, amivel kezdettem. Midőn harmadik törvényét keresi Kepler, 
I ergthus eklogáinak e szép versével panaszkodik, hogy kacérkodó leány 
gyanánt incselkedve bújik előtte az igazság :

Malo me Galathea petit, lasciva puella,
Et fugit ad salices et se cupit ante videri.

És midőn, amit keresett, megtalálta, ínségben, betegen : boldog.
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A LEVEGŐ ÖSSZETÉTELE.

I.

SZÁRAZ és teljesen tiszta levegő többféle gáz keveréke. A keverék 
és vegyület közt lényeges különbség van. A keverékben a külön
féle anyagok legkisebb részei csak össze vannak egymással keverve, 
de egyszerű mechanikai úton szét lehet őket megint választani s 

az összekeveredett anyagok mindegyikének megmarad minden eredeti fizikai 
és kémiai tulajdonsága. A vegyiiletben azonban a különféle anyagok olyan 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy mechanikai úton többé szétválasz
tani nem lehet őket s azonkívül egységes, új anyag a vegyület, amelynek 
egészen más tulajdonságai vannak mint a vegyiiletet összetevő elemeknek. 
A víz például vegyület, egészen más tulajdonságai vannak mint a hidrogé- 
nium- és oxigénium-elemeknek, amelyekből áll. A levegő azonban csak 
keverék. Ha például nagyon erősen lehűtjük a levegőt, akkor —185°-on 
először kiválik belőle az oxigénium cseppfolyós állapotban s valamivel 
későbben a nitrogénium és a többi gáz.

A levegő tehát keverék és pedig az oxigénium, a nitrogénium, az argon, 
metargon, neon és xenon gázok keveréke. A keverék nagyon állandó, és pedig 
1 0 0  térfogat levegőben van :

oxigénium...........
nitrogénium........
argon (és rokonai)

1 0 0  súlyrész levegőben van :

oxigénium...............................................  23-2 súlyrész
nitrogénium ............................................ 75-5 »
argon (és rokonai) ................................  1 -3  s>

Az oxigénium a levegőt tevő gázkeveréknek legfontosabb része, mert 
minden szerves életnek nélkülözhetetlen kelléke. Ha a levegőben mestersé
gesen leszállítjuk az oxigénium mennyiségét 17.2%-re, akkor az többé az 
életre nem alkalmas. Nagy magasságokban nem a levegő ritkasága, hanem

2 1 - 0  térfogat 
78-05 »
0-94 »

3 8 *
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az egy lélegzésre belélegezhetö oxigénium mennyiségének megcsökkenése teszi 
az életet lehetetlenné. Ez okozza a hegyi betegséget. — Az oxigénium igen 
mérges gáz, amely tisztán belehelve a szervezet gyors pusztulását okozza, 
mert mindent szétroncsol. Az oxigénium ugyanis nagyon gyorsan és igen 
szívesen egyesül majdnem minden elemmel vegjdiletté s az ilyen egyesülést 
égésnek nevezzük. A testbe jutó túlsók oxigénium tehát gyors égéstüneménye
ket (oxidációt) okoz a szervezetben, ami annak pusztulását vonja maga után.

A nitrogénium, az előbbivel éppen ellentétben, nagyon nehezen egyesül 
más elemmel s különösen nehezen az oxigéniummal. Azért férnek meg olyan 
szépen egymás mellett a levegőben. A nitrogénium nem mérges gáz, de az 
életet nem táplálja s azért a tiszta nitrogéniumba ép úgy bele fulladnánk, 
mint a vízbe. Belehelve, éppen nem szívesen egyesülő (paraffin) természeténél 
fogva nem okoz rombolást, nem okoz semmi változást, csak az életfenntartó 
oxigéniumot szorítja ki, azért megfojt, mint a víz, de nem mérges.

Az argon, metargon, neon és xenon újabban felfedezett gázok, amelyek 
éppen olyan természetűek, mint a nitrogénium. Lord Rayleigh és Ramsay 
fedezték fel azokat és határozták meg fizikai tulajdonságaikat. Viselkedésük 
tekintetében nagyon hasonlítanak a nitrogéniumhoz, azért voltak ilyen soká 
rejtve a tudomány előtt. Valamivel nehezebbek azonban mint a nitrogénium, 
s ez árulta el jelenlétüket.

A levegő sohasem egészen tiszta, hanem mindig van benne főleg vízgőz 
és széndioxid. A vízgőzről már eleget olvastunk, de a széndioxidról kell 
szólni pár szót. Ha a szenet égetjük, de nem juttatunk hozzá elég oxigé
niumot. akkor minden szénatom csak egy atom oxigéniummal egyesül s elő
áll a szénmonoxid, amelyet közönségesen széngáznak nevezünk s rendkívül 
mérges, gyilkos természeténél fogva már régen hírhedt. Ez a gáz (a szén
monoxid) ugyanis nagyon vágyik még egy oxigénium-atomra s ha máshonnan 
nem tudja, a szervezetből veszi el, minélfogva azt szétroncsolja. Ha ezt a 
gázat megint meggyújtjuk, akkor mohón egyesül az oxigénium még egy-egy 
atomjával, kékes lánggal ég, s lesz belőle széndioxid, amit közönségesen 
szénsavnak neveznek. A szénmonoxidnak széndioxiddá való égését a szenes- 
vasalóban figyelhetjük meg, ahol az izzó szénhez nem jut elegendő oxi
génium s csak monoxid keletkezik, amely csak az izzó parázs felett jut hozzá 
még egy-egy atom oxigéniumhoz.

A széndioxid nem merges, hisz akkor a szódavíz vagy savanyúvíz ivása 
kész veszedelem volna, hanem kiszorítja a helyéből a levegőt, mint a víz, s 
c/.rrt epúgy belefulladhat az ember, mint a vízbe. Különösen nagy mennyi- 
segben képződik erjedéskor (must, árpa stb. erjedésekor) ; azért az olyan 
pincékben, amelyekben a bor erjed, a levegőt rendesen kiszorítja s azért nem 
lehet lemenni. Kőszénbányákban is gyakran képződik, meg szennyes kutak
ban. azért itt is gyakran okoz veszedelmet.

A levegőnek majdnem rendes alkotó részei közé tartozik, mert 100 köb
méter levegőben rendesen 30 liter széndioxid van. A növényi életnek feltét
len szükségé van rá. A höld légkörében nem volt mindig ugyanilyen meny- 
nytségben. hanem volt idő, amikor sokkal több és ismét olyan idő, amikor
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sokkal kevesebb volt a levegőben. A világos, fényes sugarak akadály nélkül 
hatolnak rajta keresztül, de a sötét hősugarakra nézve meglehetősen átlát
szatlan. Ezért, ha sok van a levegőben, a Nap sugarai a levegőn akadály 
nélkül áthatolhatnak ugyan, de a Föld kisugárzását a világüresség felé meg
akadályozza. Ilyen időben tehát meleg van a Földön. Ha pedig megfogyat
kozik a széndioxid mennyisége, akkor a kisugárzás igen erős, a Föld felszíne 
kihűlhet, sőt jégkorszak állhat be. A melegebb, tehát széndioxidban gazda
gabb periódusok alkalmával a növényzet a Földön dúsan kifejlődik s nem
sokára elhasználja a széndioxidot. Akkor aztán kihűl a Föld, kifogy a növény
zet s ismét felszaporodik a széndioxid, amit különösen a vulkáni utóhatások 
származtatnak a levegőbe, s megint beköszönt a melegebb korszak.

A széndioxidon kívül ammóniák, salétromsav, kénsav, hidrogénium és 
szénhidrogének szoktak a levegőben előfordulni. Ezeknél azonban fonto
sabb a levegő pora, amely, úgy látszik, nélkülözhetetlen a csapadék képző
déséhez, de meg ez okozza az ég világoskék színét, aztán meg lassú lera
kodásával egész hatalmas geológiai képződményt hoz létre (lösz).

Aitken J . skót tudós ügyes gépezettel meg is tudta mérni a levegőben 
levő porszemek számát. Módszerét itt nem ismertethetjük, csak eredményei
ből sorolunk fel néhányat.

Hely és körülmény ele Porszemek száma
egy köbcentiméterben

Edinburgh, derült id ő ....................................................................  45.000
Edinburgh, borult, homályos idő...................................................  250.000
A Royal Society ülésterme, közel a padlóhoz, ülés e lő tt .......... 275.000
Ugyanott, közel a mennyezethez, ülés e lő tt................................  3,000.000
Közönséges szobában, közel a mennyezethez, lámpagyujtás előtt 426.000
Ugyanott 2 óra múlva, 2 gázláng meggyújtása után.................  46,000.000
Rigi K ulm .........................................................................................  210—2000
Páris, házak közt, nappal.............................................................  160.000—210.000
Ben Nevis (Skótország legmagasabb hegye)................................  335—473

Látjuk tehát, hogy a földfelszín közelében a szabadban több a por 
mint a hegyeken, ahol aszerint változik a por mennyisége, ahonnan fúj a 
szél. Eső után lényegesen kevesebb a por a levegőben. A porszemek közt 
igen sok az élő organizmus is (baktériumok, penészgombák stb.), amelyek 
közül némelyik fertőző tulajdonságú, de legnagyobb részük ártalmatlan. 
Ezzel a kérdéssel az egészségtan foglalkozik s senki sem vizsgálta olyan 
behatóan, mint Fodor József.

II.

A HŐMÉRŐKRŐL.
A legáltalánosabb elterj edésű és legpraktikusabb hőmérő* a kéneső- 

hőmérő, amely a kéneső (higany vagy hidrargirium) kiterjedésével vagy össze
húzódásával méri a hőmérséklet változását. Nem szabad azonban felednünk, 
hogy a kénesővel együtt az üveg is kiterjed s ha az üveg kiterjedése egye-
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net len, akkor a hőmérő igen hamis adatokat szolgáltathat, azért a hőmérő üveg
jének lassan hűtött, finom, ú. n. jénai üvegnek kell lennie.

Igen alacsony hőmérsékletek mérésére a borszesz-hőmérőket használjuk, 
mert a kéneső-hőmérőben a kéneső —39.2°-on megfagy. Rendes hőmérséklet 
mérésére a borszesz-hőmérő nem célszerű, mert párolog s ezzel hamis adatokat 
szolgáltat.

Bizonyos célokra nagyon jók a fémhőmérők, amelyek azon alapulnak, 
hogy különböző fémek különbözőképpen terjednek ki a hőmérséklet hatása 
alatt. Ha tehát két különböző terjedékenységű fémszalagot lapjával össze- 
hegesztünk, akkor a hőmérséklet megváltozása következtében a kettős fém- 
szalag meggörbül. Igen érzékeny fémhőmérő a Breguet-féle, amely platina, 
arany és ezüst szalagból összehegesztett, spirális szalagból áll. Ezzel igen 
kicsiny hőmérséklet-változásokat lehet kimutatni. Fémhőmérőket használunk 
az önműködő hőmérséklet-jelzőkön, az ú. n. termográfokon is.

A rendes hőmérőkön kívül a meteorológusnak szüksége van a maximum- 
és minimum-hőmérőkre is, amelyek a valamelyik időszakon belül bekövetke
zett legmagasabb vagy legalacsonyabb hőmérsékletet mutatják. Ha a közön
séges kéneső-hőmérő kéneső-oszlopának tetejére egy kis I alakú vaspálcikát 
teszünk az üvegcsőbe, amelyet kis szőrszál feszít az üveg falához, akkor a 
kéneső-szál emelkedése közben ezt a kis fémpálcát feltolja, de visszahúzódása 
közben nem viszi magával. A pálcácska alsó kis lapja tehát az időközben 
elért legmagasabb hőmérsékletet mutatja. A pálcikát mágnes-patkóval mindig 
visszahúzhatjuk a kéneső felszínére, azért kell vasból lennie. Ez a maximum
hőmérő.

A minimum-hőmérő rendesen borszesz-hőmérő, amelybe szintén kis I 
alakú pálcikát teszünk, de most ez üvegből van s a borszesz belsejébe helyez
tetik. A borszesz összehúzódása alkalmával a pálcikát viszi magával vissza
felé, mert az a folyadék belsejéből annak homorú felületén támadt felületi 
feszültség miatt nem tud kiszabadulni. A folyadék kiterjedésével a pálcika 
helyén marad s az időközben előfordult legalacsonyabb hőmérsékletet mutatja. 
A pálcikát gyenge rázással visszahozhatjuk a borszesz felületéhez. Ennek a 
hőmérőnek okvetlenül vízszintesen kell állania, mert a pálca különben saját 
súlyánál fogva is elcsúszik helyéből.

A hőmérőket ma még mindig háromféleképpen osztják be, bár tudo
mányos célokra kizárólag a Celsius-féle beosztást használjuk. A C-féle beosztás 
O' -a az olvadáspont hőmérsékletén van, 1 0 0 °-a pedig a desztillált víz 760 mm. 
légnyomás mellett észlelhető forráspontjának hőmérséklete. Desztillált vizet kell 
vennünk, mert minden oldat megváltoztatja úgy az olvadás, mint a forráspont 
hőmérsékletét. A »fagyáspont« és »olvadáspont« kifejezéseket váltakozva 
használhatjuk, de jobb az olvadáspont, mert tudjuk, hogy a vizet 0 °-on alul 
is le lehet hűteni, anélkül hogy megfagyna. Az olvadáspont az a hőmérséklet, 
amelynél a tiszta jég megolvad s amelyen a víz és a jég keveréke változatlan 
marad, t. i. sem a víz nem fagy, sem a jég nem olvad.

A Réaumur-féle osztás szerint a hőmérő az olvadásponton 0 °-ot, a 
fonásponton 80°-ot mutat. Így tehát egy-egy osztásrésze nagyobb mint a
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Celsius-féle hőmérőn, azért szeretik közönséges házi használatra. A Fahrenheit- 
féle hőmérő az olvadáspontot 32°-ával jelzi, a forráspontot pedig 212°-ával. 
A két alaphőmérséklet közét tehát egész idegenszerűen 180°-ra osztja. Fah
renheit ugyanis az ő hőmérőjének 0 °-ául azt a hőmérsékletet választotta, 
amely mint legalacsonyabb hőmérséklet észleltetett Hollandiában 1709-ben s 
amelyet sokáig az ott ismert legalacsonyabb hőmérsékletnek tartottak. 1 0 0 °-ául 
pedig az emberi test hőmérsékletét (az akkori felfogás szerint 37.8° C.) válaszr- 
totta. Ez a beosztás nagyon célszerűtlen, alappontjai nem ellenőrizhetők, 
nem is használják ma mások, csak a konzervatív angolok, akik inkább 
(vesződnek mindenféle ügyetlen mértékegységekkel, de 
szokásaikról nem szívesen mondanak le.

A háromféle hőmérő skálájának összehasonlítá
sát a 368. ábra mutatja, de ideírok egy kis táblázatot 
is, amely a hőmérőknek egymásba való átalakítására 
szolgálhat (I. táblázat).

A levegő hőmérsékletének megmérése nem köny- 
nyű feladat. Mindig árnyékban kell mérni a hőmér
sékletet, de emellett minden k4ros sugárzást is el 
kell kerülni. Rendesen bádogból készült házba fog
lalj uk a hőmérőket s oda állítjuk, ahol a szél aka
dálytalanul érheti. Erre a célra a bádogház vagy 
köpönyeg nem zárt falú, hanem zsalús, redőnyös 
szerkezetű, ami a Nap sugarai ellen megvédi a hőmé
rőt, de amellett a szél szabad bejárását megengedi, 
sőt a bádogedény felmelegedése miatt állandó lég
áramlás keletkezik annak belsejében alulról fölfelé.
Ej abban Assmann óragéppel hajtott kis propeller
szárnyakkal mesterséges légáramlatot hajt a hőmérő 
házán keresztül (aspirációs hőmérők, amelyek különö
sen a ballon-észlelések alkalmával nélkülözhetetlenek, 
miután a ballonkosárban majdnem lehetetlen a Nap
sugárzás hatását, az inszolációt kizárni).

ETtazás vagy kirándulás közben a levegő hőmér
sékletét akként határozzuk meg, hogy hőmérőnket zsinórra kötjük s valami 
nyílt, árnyékos helyen gyorsan forgatjuk a levegőben mindaddig, * míg a 
hőmérő tovább már nem sűlyed vagy nem emelkedik. Meglehetősen biztosan 
kapjuk így meg a levegő hőmérsékletét, mert a hosszú zsinóron való for
gatás közben a hőmérő sok levegővel érintkezik.

A víz hőmérsékletének megmérésére jó szolgálatot tesz az ecset-hőmérő, 
de csakis akkor, ha egyedül a víz felszínének hőmérsékletét akarjuk mérni. 
Egyszerű hőmérő ez, amelynek kénesőt tartó golyója dús kenderkóc-ecsetbe 
van burkolva. Ez az ecset tele lesz vízzel s amíg a hőmérőt leolvassuk, addig 
megtartja eredeti hőmérsékletét. Mélyebb vízrétegek hőmérsékletének a meg
mérésére szolgál a Negretti-Zambra-féle átbukós hőmérő, amelyet már koráb
ban leírtunk. (L. 170. lap.)

C . R
100 T T - - —  :£ " ' ,,8 0 t

F

Fa.gyás p o n t

2 1 0 - 

200- -  - 

190 - - 

1 8 0 .. 

1 70 .. 

1 6 0 : 

150 - 

140  . 

1 5 0  - - 

120 
110-

0 0  2, iOQ, 

9 0  - 

,.80 - 

70  - 

6 0  - 

5 0 4 - 

*10 -

2 0 -

368. ábra. A hőmérők ská
lájának összehasonlítása.
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A Celsius (C), Reaumur (R )  és Fahrenheit (F ) féle hőmérők adatainak egymásba való
átszámítására.

I. T á b lá z a t .

c R F C R F C R F

— 40 — 32 — 40 — 7 — 5-6 19-4 17 13-6 62-6
— 37-5 — 30 — 35-5 — 6-7 — 5-4 20 18 14-4 64-4
— 37-2 — 29-8 — 35 — 6-25 — 5 25-75 18-3 14-G 65
— 35 — 28 -  31 — 6 — 4-8 2 1 - 2 18-75 15 65-75
— 34-4 — 27-5 — 30 — 5 — 4 23-0 19 15-2 6 6 - 2

— 31-7 — 25-4 — 25 — 4 — 3-2 24-8 2 0 16 6 8

— 31-25 — 25 — 24-25 -  3-9 — 3-1 25 2 1 16-8 69-8
— 80 — 24 -  2 2 -  3 — 2-4 26-6 2 1 -1 16-9 70
— 28-9 — 23-1 — 20 _2 — 1 -6 28-4 22 17-6 71-6
— 26T — 20-9 — 15 — 1-1 — 0-9 30 23 18-4 73-4
— 25 — 20 — 13 — 1 — 0-8 , 30-2 23-9 19-1 75
— 24 — 19-2 — 1 1 -2 0 0 32 24 19-2 75-2
— 23-3 -  18-6 10 1 0-8 33-8 25 20 77
- 2 3 — 18-4 — 9-4 1-7 1-4 35 26 20-8 78
__22 -  17-6 — 7-6 2 1-6 35-6 26-7 21-4 80
— 2 1 — 16-8 - 5 - 8 3 2-4 37-4 27 2 1 -6 80-6
— 20-6 -  16-5 — 5 4 3-2 39-2 28 22-4 82-4
— 20 — 16 — 4 4-4 3-5 40 29 23-2 84-2
— 19 -  15-2 — 2-2 5 4 41 29-4 23-5 85
— 18-75 -  15 -  1-75 6 4-8 42-8 30 24 8 6

— 18 -  14-4 — 0-4 í 6-25 5 43-25 31 24-8 87-8
-  17-8 — 14-2 0 7 5-6 44-6 31-25 25 88-25
-  17 — 13-6 1-4 7-2 5-8 45 32 25-6 89-6
— 16 — 1 2 -8 3-2 8 6-4 46 4 . ! 32-2 25-8 90
— 15 — 1 2 5 9 7-2 48-2 33 26-4 91-4
— 14 — 1 1 -2 6 -8 10 8 50 i  34 27-2 93-2
— 13 — 10.4 8 -0 11 8-8 51-8 35 28 95
— 12-5 10 9-5 1 2 9-6 53‘G 36 28-8 9G>8
— 12-2 — 9-8 10 12-5 10 54-5 37 39-6 98-6
— 1 2 — 9-6 10-4 1 2 -8 1 0 -2 55 37-5 30 99-5
— 11 — 8-8 1 2 -2 13 10-4 55-4 : 37-8 30-2 100
— 10 — 8 14-0 14 1 1 -2 57-2 38 30-4 100-4
— 9-4 — 7*5 15 15 1 2 59 39 31-2 1 0 2 -2
_9 — 7-2 15-8 15*6 12-5 60 40 32 104
__8 — 6-4 17-6 16 1 2 -8 60-8

kwyaj

tw in
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III.

A BAROMÉTER.
Egy U alakú üvegcsőbe töltsünk kénesőt. A közlekedő csövek törvénye 

szerint a kéneső mind a két csőszárban egyforma magasan áll. Az egyik szárat 
most kössük össze valami légszivattyú csövével s kezdjük a levegőt kiszi
vattyúzni. Alig indul meg a szivattyúzás, a légszivattyúval összekötött csőszár
ban azonnal emelkedni, a másikban sűlyedni fog a kéneső színe. Amíg ugyanis 
a nyílt csőszárban a levegő nyomása ugyanaz maradt a kísér
let tartama alatt, addig a légszivattyú a másik szárban meg
csökkentette a levegő nyomását. A kéneső felszínének magasság- 
különbsége a két csőben levő nyomások különbségének mértékéül 
szolgálhat. A külső, szabad levegő nyomása ugyanis annyival 
nagyobb mint a légszivattyús csőszárban uralkodó nyomás, 
mint amennyi annak a kéneső-oszlopnak a nyomása, amellyel 
magasabb a légszivattyús csőszár kéneső-oszlopa a másiknál.

Szívassak ki most a levegőt az illető csőszárból teljesen, 
vagyis legyen ott a nyomás 0. Akkor azt fogjuk tapasztalni, bogy 
a légszivattyús csőszárban a kéneső 760 mm.-rel áll magasab
ban mint a nyílt csőben. A levegő nyomása tehát körülbelül 
760 mm. magas kéneső-oszlop nyomásával tart egyensúlyt.

A levegőt teljesen kiszivattyúzni igen nehéz dolog, azért 
ehelyett más, sokkal egyszerűbb eljárást használhatunk. Tölt
sünk meg valami 800 mm. hosszú, alsó végén elzárt csövet tel
jesen kénesővel. A cső nyílt végét fogjuk be ujjunkkal s felfor
dítva a csövet, merítsük annak nyílt végét valami kénesővel 
telt edénybe. A csőbe természetesen levegő nem juthat, azt 
elzárja a kéneső teljesen. Azt fogjuk tapasztalni, hogy amint ujjún
kat elvesszük a kéneső alá merített cső végéről, a csőben azonnal 
alászáll a kéneső s a cső legfelső részén üresség támad. A kéneső
oszlop magassága körülbelül 760 mm. (Torricelli kísérlete).

Az így állított csövet csak valami tartóval meg kell fognunk 
s készen van a barométer. A levegő nyomását mindenkor a cső
ben levő kéneső-oszlop felszíne és a szabad edényben levő kén
eső felszíne közötti magasságkülönbséggel mérjük. így azonban 
még nagyon ügyetlen a műszer, mert a magasságkülönbség meg
határozása nagyon nehéz. Ehelyett főképpen kétféle barométert 
használunk. Ezek közül az egyik az ú. n. edényes, vagy Fortin-féle barométer 
(369. ábra). A kéneső-oszlopot tartó cső alsó nyílt vége £” edénybe nyúlik, amely 
kénesővel van teli. A légnyomás emelkedésével vagy sűlyedésével nemcsak 
a kéneső-oszlop felszíne emelkedik vagy sűlyecl, hanem az edényben levő 
kénesőé is, de annál kevesebbet, minél tágasabb az edény. Az edény alsó 
része azonban bőrből készült s ezt alulról fölfelé csavarható csavarral (C)

369. ábra. 
Fortin-féle 
barométer.
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feljebb vagy lejjebb ereszthetjük avégből, bogy az edény kénesőjének felszínét 
mindig állandó magasságra állíthassuk. Ezt az állandó nívót a kis t elefánt- 
csont tű alsó hegye jelzi. Leolvasáskor tehát az alsó C csavarral a kéneső 
színét a kis tű hegyéig emeljük, aztán a csőben levő kéneső állását leolvas

suk. A leolvasás azonnal a barométerállást adja, de ter- 
< mészetesen ezen a leolvasáson még több aprósággal kell 

javítanunk, hogy a valódi légnyomás mértékét megkapjuk.
Ez a műszer egy kicsit kényes, azért készülnek olyan 

barométerek, amelyekben az alsó edény felülete olyan nagy, 
hogy szintje csak igen keveset változik akkor, amikor a 
kéneső-oszlop magasságában lényeges változások történnek.
Ezen tehát az alsó edény kénesőjének szintjét nem kell 
beállítanunk.

A második faja a barométereknek a közlekedőcsöves, 
Gay-Lussac-féle barométer, amely egyenlőtlen hosszéi szárú,
U alakú csőből van (370. ábra). Ebben a barométerállást 
a két csőszár kéneső-oszlopának magasságkülönbsége adja 
meg, tehát két leolvasásra van szükség. Rendesen a skálát 
úgy helyezik az üvegcsövek mellé, hogy a skála kezdő
pontja a két kéneső felszíne közé középtájra jusson, s 
akkor a számozás részben felfelé, részben lefelé folyik. A két 
leolvasás összege adja meg a barométerállást. Nagy előnye 
ezeknek a műszereknek, hogy úgy lehet őket készíteni, 
hogy szállításra igen alkalmasak. Ilyent mutat a 370. ábra 371. ábra. 
is, amelyen látjuk, hogy a két csőszár egymással kapilláris A Gay-

\

370. ábra. 
A Gay- 
Lussac- 

ft'le baro
méter.

vékonyságéi részlettel közlekedik, ami megakadályozza a Lussao - 
féle baro-levegőbuborékok behatolását a cső üregébe. De azonkívül 

a nyílt csőszár is le van zárva s csak kicsiny kis, befelé fordítva, 
kúpos nyílással (0) közlekedik a szabad levegővel, amelyen 

at a kéneső nem tud kiszabadulni, de a levegő akadálytalanul közlekedik.
Ha ezt a barométert felfordítjuk, úgy hogy a hosszabbik cső felső 

vege a nyíl irányában mozogjon, akkor a 371. ábrán látható helyzet áll elő, 
vagyis a hosszabbik cső egészen megtelik kénesővel, míg a rövidebbik csőben 
csak kevés marad.

A barométerek jóságának legfőbb kelléke, hogy a kéneső-oszlop feletti 
űrben csakugyan ne legyen semmi levegő. Erről úgy győződünk meg, hogy 
a barométert óvatosan oldalt fordítjuk, mindaddig, amíg a kéneső némi sebes
seggel a cső tetőrészéhez ütközik. Ha ekkor pengő, fémes hangot hallunk, az 
azt jelenti, hogy semmi sem akadályozta meg a kéneső ütközését s így levegő 
nincs az oszlop feletti térben.

A barométernek mindig függélyesen kell állania, különben a skála nem 
a két kéneső-felszín magasságkülönbségét, hanem a ferde kéneső-oszlop hosz- 
s/;‘t mutatja, tehát a valódinál mindig nagyobb leolvasást kapunk.

A levegő nyomásának mérésére szolgálnak még az aneroid barométerek 
i-. Ezek elméletileg a rugós mérleghez hasonlítanak. Rendes, ma használatos
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alakjuk az ú. n. holoszterikus aneroid, amelynek lényeges szerkezete egy 
kis kerek, orvosságos skatulyához hasonló, vékony, sárgaréz lemezből készült 
doboz, amelyből a levegő a lehetőségig el van távolitva, hogy az esetleg 
benne foglalt levegő ellennyomása a mérést ne komplikálja. A doboz felszíne 
hullámossá van téve, hogy minél nagyobb behajlást tanúsítson a megnövekedő 
légnyomás hatása alatt. A doboz fenekének közepén álló kis oszloppal erősítik 
az aneroid házának falához, a doboz tetején pedig szintén áll egy kis oszlop, 
amelynek emelkedése vagy sűlyedése éppen a légnyomás változásának mértéke. 
Hogy már most ezt a parányi mozgást miképpen nagyítják meg és teszik 
át a mutató forgó mozgásává, az nem tartozik ide. Temérdek szerkezet van 
ma már, egyik jobb, másik kevésbbé használható, de valamennyinek meg
van az a hibája, hogy könnyen megváltoztatják méreteiket s ezzel az aneroid 
mutatójának járását. Az aneroid tehát nagyon kényes szerszám s gyakran 
kell ellenőrizni valamely kéneső-barométerrel való összehasonlítás által. Előnye 
az aneroidoknak a kis térfogat és a könnyű szállíthatóság.

Minden barométernek lényeges alkotó része a hőmérő, amely a baro
méter házába van belefoglalva, hogy az eszköz, különösen pedig a kéneső 
hőmérsékletét mutassa, mert ezt feltétlenül ismernünk kell, hogy a levegő 
nyomását kiszámíthassuk, mert ' enélkül nem ismerjük a kéneső sűrűségét. 
A meleg kéneső sűrűsége kisebb mint a hidegé, tehát ugyanazon levegő- 
nyomással a meleg kénesőnek hosszabb oszlopa tart egyensúlyt. Általános 
szokás a barométer állását 0°-ra redukálni, hogy összehasonlítható értékeket 
kapjunk. A II. táblázat mondja meg, hogy mennyit kell levonnunk a leol
vasott értékből, hogy megkapjuk a redukált barométerállást. Mivel a javítás 
magától a kéneső hosszától is függ, azért tulajdonképpen minden barométer
álláson más a javítás, de elég, ha a barométerállást csak kerek számban 
vesszük figyelembe. így pl. legyen a leolvasott adat 744 mm., a műszer hő
mérséklete 14°. Akkor a táblázatban a 740 mm.-es oszlopban, a 14°-nak 
megfelelőleg T7 mm.-t találunk, amit le kell vonnunk, tehát a redukált baro
méterállás lesz : 744—T7 — 742 3 mm.

A barométerállást még némileg javítanunk kell a földrajzi szélesség 
szerint is, de ez a mi földrajzi szélességeink alatt olyan csekélység, hogy bátran 
elhanyagolhat j uk.

Az így javított leolvasás megadja az illető helyen a légnyomás lehetőleg 
jó mértékét. De ha az illető hely nincs a tenger színében, akkor olyan ada
tot kapunk, amely más légnyomásokkal való összehasonlításra nem alkalmas. 
Minél magasabban vagyunk a tenger színe felett, annál kisebb a műszerünk 
feletti levegőtömeg nyomása. Emiatt aztán két különböző magasságú helyen 
történt észleléseket egj7mással nem hasonlíthatunk össze. Szokás tehát kiszá
mítani, hogy mi volna a légnyomás ugyanazon a helyen, ugyanazon körül
mények között a tenger színében. Evégből táblázatok vannak kiszámítva, 
amelyekből a magasságnak, a hőmérsékletnek és az észlelt légnyomásnak meg
felelő javítást azonnal megtalálhatjuk. Erre a célra használhatjuk a III. táblát 
s minden további magyarázat helyett egy példa jobban megérteti, hogy 
miképpen kell használni.
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A barométerállásoknak 0°-ra való redukálására (ha a skála sárgarézből van). A megfelelő 
rovatban és sorban kapott javítást a leolvasásból le kell vonni, ha a hőmérsékletek 
0  feletti fokokat jelentenek, de ellenkezőleg a leolvasáshoz hozzá kell adni, ha a hőmér

séklet 0 ° alatt van.

I I .  T á b lá z a t .

A műszer 
hőmérsék

lete 
O

A leolvasott barométerállás kerek számban Ha a skála üveg
ből van, akkor 
még az előbbi 

javításon kívül 
levonandó 

(illetve hozzá
adandó) :

660 680 700 720 740 760 780

1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 1 o-o
2 0 -2 0 -2 0 -2 0*2 0 -2 03 0-3 o-o
3 0-3 0-3 0-3 0-4 0-4 0'4 0-4 0 - 0

4 0-4 0-4 0-5 0-5 0'5 0-5 0-5 o-o

5 0-5 0 -6 0 -6 0 -6 0 -6 0 -6 0 -6 o-o
6 0 -6 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0 -8 0 -1

7 0-7 0 -8 0 -8 0 - 8 0 -8 0-9 0-9 0 -1

8 0-9 0-9 0-9 0-9 1 -0 1 -0 1-0 o-l
9 1 -0 1 -0 1 -0 1-1 1-1 1-1 1 -2 o-l

1 0 1 -1 1-1 1 -1 1 -2 1 -2 1-2 1-3 0 -1

1 1 1*2 1 -2 1 -2 1-3 1-3 1-4 1-4 0 -1

1 2 1-3 1-3 1-4 1-4 1-4 1-5 1-5 0 T
13 1-4 1-4 1-5 1-5 1 -6 1 -6 1 -6 0T
14 1*5 1-5 1 -6 1-6 1-7 1-7 1 -8 0 -1

15 1 -6 1-7 1-7 1-7 1 -8 1 -8 1-9 0T
16 1-7 1 -8 1 -8 1-9 1-9 2 -0 2 -0 0 -1

17 1 -8 1-9 1-9 2 - 0 2 -0 2 -1 2 -1 0 -1

18 1-9 2 - 0 2 - 0 2 -1 2 -2 2 -2 2-3 0 -1

19 2 -0 2 1 2 -2 2 -2 2-3 2-3 2-4 0 -1

2 0 2 -1 2 -2 2-3 2-3 2-4 2-5 2-5 0 '2

2 1 2 2 2-3 2-4 2-4 2-5 2 -6 2 -6 0 -2

2 2 2-3 2-4 2-5 2 -6 2-6 2-7 2 -8 0 -2

23 2-5 2-5 2 -6 2-7 2 -8 2 -8 2-9 0 -2
24 2 -6 2 -6 2-7 2 -8 2'9 2-9 3-0 0-2

25 27 2-7 2 -8 2-9 3-0 3-1 3-2 0 -2
26 2 -8 2'9 2'9 3-0 3-1 3-2 3-3 0 -2
27 2-9 3-0 31 3-1 3-2 3-3 3-4 0 -2
28 3-0 8 T 3-2 3-3 3-3 3-4 3-5 0  2
29 31 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 0 -2
30 3-2 83 3-4 3*5 3.6 3-7 3-8 0 -2
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III. Táblázat.

Az 1 mm. baromóterállás-különbségnek megfelelő magasságkülönbségek, méterekben. 
Ennek a táblázatnak a segítségével a barométerállást a tenger szinére redukálhatjuk.

Hőmér
séklet

C»

A 0°-ra redukált barométerállás kerek számban Hőmér
séklet

0 »680 690 700 710 720 730 740 750 760 770

— 30» 10-46 10-31 10-16 1 0 -0 2 9-88 9-74 9-61 9-48 9-36 9-24 — 30»
— 28» 10-55 10-39 1 0 - 2 0 1 0 -1 0 9-96 9-82 9-69 9-56 9-44 9-32 — 28»
— 26» 10-63 10-48 10-33 10-19 10-04 9-90 9-77 9-69 9-51 9-39 — 26»
— 24» 10-72 10-56 10-41 10-27 1 0 -1 2 9-98 9-85 9-71 9-59 9-47 — 24»
_2 2 » 10-80 10-65 10-50 10-35 1 0 -2 1 10-06 9-93 9-79 9-67 9-54 — 2 2 »

— 2 0 » 10-89 10-73 10-58 10-44 10-29 10-14 1 0 -0 1 9-87 9-74 9-62 — 2 0 »
— 18» 10-98 10-82 1 0 -6 6 10-52 10-37 1 0 -2 2 10-09 9-95 9-82 9-70 — 18»
— 16» 11-06 10-90 10-75 10-60 10-45 10-30 10-17 1003 9-90 9-77 — 16»
— 14» 1115 10-99 10-83 1 0 -6 8 10-53 10-38 10-25 1 0 - 1 0 9-97 9-85 — 14»
_1 2 » 11-23 11-07 10-92 10-77 10-61 10-47 10-32 10-18 10-05 9-92 — 1 2 »

— 1 0 » 11-32 11-16 1 1 -0 0 10-85 10-70 10-55 10-40 10-26 10-13 1 0 - 1 0 — 1 0 »
— 8 » 11-41 11-24 11-08 10-93 10-78 10-63 10-48 10-34 1 0 - 2 0 10-08 — 8 »
— 6 » 11-49 11-33 11-17 1 1 0 2 1 0 -8 6 10-71 10-56 10-42 10-28 10-15 — 6 »
— 4» 11-58 11-41 11-25 1 1 -1 0 10-94 10-79 10-64 10-49 10-36 1 0 -2 2 — 4»
— 2 » 1 1 -6 6 11-50 11-34 11-18 1 1 -0 2 10-87 10-72 10-57 10-43 10-30 — 2 »

0 » 11-75 11-58 11-42 11-26 1 1 -1 0 10-95 10-80 10-65 10-51 10*38 0 »
2 » 11-85 1 1 - 6 8 11-51 11-35 11-19 11-03 10-89 10-74 10-60 1046 2 »
4» 11-94 11-77 11-60 11-44 11-28 1 1 -1 2 10-97 10-83 10-69 10-55 4»
6 » 12-04 1 1 -8 6 11-69 11-53 11-37 1 1 - 2 0 11-06 10-91 10-77 10-63 6 »
8 » 1213 11-96 11-78 11-62 11-46 11-29 11-15 1 1 - 0 0 10-85 10-71 8 »

1 0 » 1 2 - 2 2 12-05 11-87 11-71 11-55 11-38 11-23 11-08 11-94 10-80 1 0 »
1 2 » 12-32 1214 11-97 11-80 11-63 11-47 11-32 11-17 1 1 -0 2 1 0 - 8 8 1 2 »
14» 12-41 12-23 12-06 11-89 11-72 11*55 11-41 11-25 1 1 -1 1 10-96 14»
16» 12-51 12-33 12-15 11-98 11-81 11-64 11-49 11-34 11-19 1104 16»
18» 12-60 12-42 12-24 12-07 11-90 11-73 11-58 11-43 11-27 1 1 -1 2 18»

2 0 » 12 69 12-51 12-33 12-16 11-99 11-82 11-67 11-51 11-36 1 1 -2 1 2 0 »
2 2 ° 12-79 12-61 12-42 12-25 12-08 11 90 11-75 11-60 11-44 11-29 2 2 »
24» 1 2 -8 8 12-70 12-51 12-34 12-17 11-99 11-84 1 1 -6 8 11-53 11-38 24»
26» 12-98 12-79 12-61 12-43 12-26 12-08 11-93 11-77 11-61 11-46 26»
28» 13-07 1 2  8 8 12-70 12-52 12-35 12-17 1 2 -0 1 11-85 11-70 11-55 28»

1
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A barométerállásoknak (B ) megfelelő tengerszín feletti magasságok (M ), ha a levegő
közepes hőmérséklete —{—15° C.

IV a. T á b lá z a t .

565
566
567
568
569
570
571
572 
578
574
575
576
577
578
579
580
581
582 
588
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597 
698
599
600 
601 
602
603
604
605
606
607
608
609
610 
ei i 
612 
613 
611 
615

M

2537-6 
2522-6 
2507-6 
2492-7 
2477-8 |
2462-9
2448-0
2433-2
2418-3
2403-6
2388-8 
237 i-1
2359-3
2344-6
2330-0
2315'3 
2300-7 
2286-1 
2271-6 
2257-1
2242-5 
2228-( i 
22186 
2199-1 
2184-7
2170-3
2156-0
2141-6
2127-3
21130
2098-7 
2084-5 I 
2070-2 
2056-1 
2041-9
2027-7 
2013-6 
1999-5 
1985-1 
1971-4
1957-3 
1943-3 
1929-8 
1915-4 
1901*5
1887-5
1873-7
1859-8
1846-0
18Í2-1
1S18-3

15-0
15-0
14-9
14-9
14-9
14-9
14-8
14-9
14-7
14-8
14-7
14-8
14-7
14-6
14-7
14-6
14-6
14-5
14-5
14-6
14-5
14-4
14-5
14-4
14-4
14-3
14-4
14-3
14-3
14-3
14-2
14-3
14-1
14-2
14.2
14-1
14-1
14-1
14-0
14T
14-0
14-0
13-9
13- 9
14- 0
13-8
13-9
13-8
13-9
13-8

B M d B M d B M d

mm m m mm m m mm m m
615 1818-3 13-8 665 1155-1 12-7 715 540-1 11-9
616 1804-5 13-8 6 6 6 1142-4 1 2 -8 716 528-2 1 1 -8
617 1790-7 13-7 667 1129-6 12-7 717 516-4 1 1 -8
618 1777-0 13-7 6 6 8 1116-9 12-7 718 504-6 1 1 -8
619 17G3-3 13-7 669 1104-2 1 2 -6 719 492-8 1 1 -8

620 1749-6 13-7 670 1091-6 12-7 720 481-0 1 1 -8
621 1735-9 13-6 671 1078-9 1 2 -6 721 469-2 1 1 -8
622 1722-3 13-7 672 1066-3 1 2 -6 722 457-4 11-7
628 1708-6 13-6 673 1053-7 1 2 -6 723 445-7 11-7
624 1695-0 13-6 674 1041-1 1 2 -6 724 434-0 11-7
625 1681-4 13‘5 675 1028-5 1 2 -6 725 422-3 11-7
626 1667-9 13-6 676 1015-9 12-5 726 410-6 11-7
627 1654-3 13-5 677 1003-4 12-5 727 398-9 11.7
628 1640-8 13-5 678 990-9 12-5 728 387-2 1 1 -6
629 1627-3 13-5 679 978-4 12-5 729 375-6 11-7
630 1613-8 13-4 680 965-9 12-5 730 363-3 1 1 -6651 1600-4 13-5 681 953-4 12-4 731 352-3 1 1 -6
i ;3-_> 1586-9 13-4 682 941-0 12-4 732 340-7 11-5
6 8 8 1573-5 13-4 683 928-6 12-5 733 329-2 1 1 -6
684 1560-1 13-4 684 916-1 12-4 724 317-6 11-5
635 1546-7 13-3 685 903-7 12-3 735 306-1 11.5
636 1533-4 13-3 6 8 6 891-4 12-4 736 294-6 1 1 -6
687 1520-1 13-3 687 879-0 12-3 737 288‘0 11-5
638 1506-8 13-3 6 8 8 866-7 12-3 738 271-5 11-5
639 1493-5 13-3 689 854-4 12-3 739 260-0 11-5
640 1480-2 13-2 690 842-1 12-3 740 248-5 11-4611 1467-0 13-3 691 829-8 12-3 7-11 237-1 11-5
642 1453-7 13-2 692 817-5 12-3 742 225-6 11-4
643 1440*5 13-1 693 805-2 1 2 -2 743 214-2 11-461 1 1427-4 13-2 694 793-0 1 2 -2 744 2 0 2 - 8 11-4
645 1414-2 13-2 695 780-8 1 2 -2 745 191-4 11-4
646 1401-0 13-1 696 768-6 1 2 -2 746 180-0 11-3
647 1387-9 13-1 697 756-4 1 2 -2 747 168-7 11-4
648 1374-8 13 1 698 744-2 1 2 -1 748 157-3 11-3
649 1361-7 130 699 732-1 1 2 -1 749 146-0 11-3
650 1348-7 13-1 700 720-0 1 2 -1  1 750 134-7 11-3
651 1335‘6 13-0 701 707-9 1 2 -2 751 123-4 11-3
652 1322-6 13-0 702 695-7 1 2 -0 752 1 1 2 -1 11-3653 1309-6 130 703 683-7 1 2 -1  : 753 1 0 0 - 8 11-3
1 >■ 11 1296-6 12-9 704 671-6 1 2 -0  , 754 89-5 1 1 -2

655 1283-7 13-0 705 659-6 1 2 -0 755 78-3 1 1 -2656 1270-7 12-9 706 647-6 1 2 -0  I 756 67-1 1 1 ‘2657 1257-8 12-9 707 635-6 1 2 -0 757 55-9 1 1 -2b58 1244-9 12-9 708 623-6 1 2 -0 758 44-7 1 1 -2659 12320 12-9 709 611-6 11-9 759 33-5 1 1 -2

660 1219-1 1 2 -8 710 599-7 1 2 -0 760 22-3 1 1 -2661 1206-3 1 2 -8 711 587-7 11-9 761 1 1 -1 1 1 -1i i' 12 1193-5 1 2 -8 712 575-8 11-9 762 0 - 0 1 1 -1663 1180-7 1 2 -8 713 583-9 11-9 763 — 1 1 -1 1 1 1b64 1167-9 1 2 -8 714 552-0 11-9 764 — 2 2 - 2 1 1 -1bbh 1155*1 - 715 540-1 — ! 765 — 33-3
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A barométeres magasságok javítása ha a hőmérséklet (t) nem 15° C.
Jegyzet: A táblázat értékei az előbbihez hozzáadandók, ha t <  15°-nál és levonandók,

ha t >  15°-nál.

lV b . T á b lá z a t .

t
K ikerekített magasságkülönbség (J+—H 2)

t

o
10 20 30 o 50 60 70 80 90 100

o

m m m m m 111 111 111 in 111
— 5 0-7 14 24 2-8 3-5 42 4-9 5'6 6-3 7-0 +  35
— 4 0-7 1-3 2-0 2-6 3-3 4-0 4-6 5’3 5-9 6-6 +  34
— 3 0-6 1-3 1-9 2-5 34 3-8 4 4 5-0 5'6 6-3 +  33
_2 0-6 1-2 1-8 24 3-0 3-5 44 47 53 5'9 +  32
— 1 0-6 14 1-7 2-2 2-8 3-3 3-9 44 5-0 5'6 +  31
— 0 0-5 1-0 1-6 24 2-6 34 3-6 4-2 47 5-2 4 30
+  1 0-5 1-0 1-5 1-9 2 4 2-9 34 3-9 4 4 49 +  29
+  2 0-5 0-9 14 1-8 2-3 2-7 3-2 3-6 44 45 +  28
+  3 0 4 0-8 1-3 1-7 24 2'5 2-9 33 3-8 42 +  27
+  4 04 0-8 14 1-5 1-9 2-3 2-7 34 34 3-8 -f- 26
+  5 0-3 0-7 1-0 14 1-7 24 24 2-8 34 3-5 +  25
+  6 0-3 0-6 0-9 1-3 1-6 1-9 2-2 2-5 2'8 34 +  24
+  7 0-3 0-6 0-8 14 14 1-7 1-9 2'2 2-5 2-8 +  23
+  8 0-2 0-5 0-7 1-0 1-2 1-5 1-7 1-9 2-2 2 4 +  22
+  9 0-2 04 0-6 0-8 1-0 1-3 45 1-7 1-9 24 +  21
+  10 0-2 0*3 0-5 0-7 0-9 1-0 1-2 14 1-6 1-7 4- 20
+  11 04 0-3 04 0-6 0-7 0-8 1-0 14 1-3 14 +  19
+  12 04 0-2 0-3 04 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 1-0 +  18
+  13 04 04 0-2 0-3 0-3 0 4 0-5 0-6 0-6 0-7 +  17
+  14 0 0 04 04 04 0-2 0-2 0-2 0-3 0'3 0-3 +  16

+  1B o-o o-o 0-0 O'O o-o o-o o-o O'O o-o O'O +  15

t
K ikerekített magasságkülönbség (1+—H 2)

t
O

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
O

m m m m 111 111 m 111 111 111
— 5 7-0 13-9 20'9 27-8 34'8 41-7 48-7 55-6 62-6 69'5 +  35
-  4 6-6 13-2 19-8 264 33-0 39'6 46-2 52-8 594 66'0 +  34
— 3 6-3 12-5 18-8 25-0 31-3 37-6 43-8 50'0 56-3 62-6 +  33
— 2 5-9 11-8 17-7 23-6 29-5 35-5 414 47-3 53-2 594 +  32
— 1 5-6 114 16-7 22-2 27-8 334 38-9 44'5 50-0 55'6 +  31
+  o 5'2 104 15-6 20-9 264 31-3 36-5 41-7 46'9 524 +  30
+  1 4-9 9-7 14-6 19-5 24-3 29-2 344 38-9 43'8 48-7 +  29
+  2 4-5 9-0 13-6 184 22-6 274 31-6 364 40-7 45'2 +  28
+  3 42 8-3 12-5 16-7 20-9 25-0 29-2 334 37-6 41-7 +  27
+  4 3-8 7-6 11-5 15-3 194 22-9 26-8 30-6 344 38-2 +  26
+  5 3-5 7-0 104 13'9 174 20-9 24’3 27'8 31-3 34-8 +  25
+  6 34 6-3 94 12-5 15-6 18-8 21-9 25-0 28'2 31-3 +  24
+  7 2-8 5-6 8-3 114 13-9 16-7 19-5 22-2 25-0 27-8 +  23
+  8 2 4 4-9 7-3 9-7 12-2 14-6 17-0 19-5 21-9 243 +  22
+  9 24 42 6-3 8-3 104 12'5 14-6 16-7 18-8 20-9 +  21
+  10 1-7 3-5 5-2 7-0 8-7 104 12-2 13-9 15'6 174 +  20
+  11 14 2-8 4-2 5-6 7-0 8-3 9-7 114 12'5 13'9 +  19
+ -1 2 1-0 24 34 42 5-2 6*3 7-3 83 94 104 +  18
+  13 0-7 14 24 2-8 3-5 42 4-9 5-6 6-3 7-0 +  17
+  14 0-3 0-7 1-0 14 1-7 24 24 2-8 34 3-5 +  16+ 15 0-0 o-o o-o O'O o-o o-o o-o o-o o-o o-o +  15
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Legyen pl. a barométer magassága a tenger színe felett 250 méter. 
A barométerállás legyen 730 mm., a levegő hőmérséklete +6° C. A táblá
zatban a +6° hőmérséklet sorában és a 730 mm. barométerállás oszlopában 
11 20 m. számadatot találunk, ami azt jelenti, hogy 1 mm. barométerállás 
különbségnek a jelen körülmények között 11 2 m. magasságkülönbség felel 
meg, vagy fordítva, 11 2 m. magasságkülönbségnek 1 mm. barométerállás- 
különbség felel meg. Minthogy 11 2 a 250-ben 22 32-szor találtatik, tehát 
250 m. magasságkülönbségnek 22 32 mm. barométerállás-különbség felel meg. 
Ennyivel volna nagjmbb a légnyomás ugyanazon a helyen a tenger színében, 
vagyis a tenger színére redukált barométerállásunk jelenleg 730 + 22.32 = 
752 32 mm.

Ugyanezt a táblát használhatnánk arra is, hogy két különböző helyen 
végzett barométer-leolvasásból megmondjuk a két hely magasságkülönbségét. 
Ezt a feladatot barométeres magasságmérésnek nevezzük s a turistáknak, kirán
dulóknak, sőt előleges tájékozásra is rendkívül jó szolgálatot tesz. így például 
vasúti vonalak előleges traszírozása alkalmával szinte megbecsülhetetlen szol
gálatokat tesz.

\ an azonban erre a célra kényelmesebben berendezett táblázatunk is, 
amelyet IVa és IVÓ szám alatt mellékeltünk. Ezeknek a használatát is leg
jobban mutatja meg egy példa.

Legyen az alsó állomáson leolvasott és 0°-ra redukált barométerállás 
b„ = 753 mm., a felső állomáson pedig bm =  685 mm., a két állomás köze
pes hőmérséklete +  8°. A IVa táblázat szerint 753 mm.-nck megfelel 100-8 
m. tengerszín feletti magasság, a 685 mm.-nek pedig 907'7 m.* t. sz. f. A két 
magasság különbsége :

907-7 — 100-8 =  829 m.

Ennyi volna a két állomás magasságkülönbsége, ha a közepes hőmér
séklet + 15" ('. volna. Feladatunk szerint azonban ez +8*0 A IVÓ táblának 
alsó részén a 800 m. kerekszámú magasságkülönbségnek és +8° hőmérsék
letnek 19 5 m. levonandó javítás felel meg, tehát :

802-9 — 19-5 = 783.4 m. 

a két észleléshely valódi magasságkülönbsége.

A táblázat d-vel jelzett oszlopai a két egymásután következő magassági szám különb- 
'■ geit mutatják s arra valók, liogv közbe tudjuk iktatni azokat a magasságokat, amelyek nem 
1m u k számú barométerállásoknak felelnek meg. így pl. Legyen a barométerállás 086 + mm. 
Knnek nem találunk pontosan megfelelő számot a B rovatokban, hanem csak a hozzá leg
közelebb eső 080-ot, amelynek 891+ m. magasság felel meg. A 0-4-nek megfelelően azonban 
< btxil meg \ alamicskét le kell vonnunk és pedig annyit, amennyi 891-4 és az utána következő 
,s“ 1" különbségéből 04 résznek megfelel. A két magassági szám közötti különbség a d rovat 
szerint 12-4, tehát levonandó 0+ x 12*4 =  4 96. vagyis a végeredmény 891+ — 4-96 =  886+4 m.
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IV.

A LEVEGŐ NEDVESSÉGÉNEK MEGMÉRÉSE.

Tudjuk már, hogy a levegő nedvessége a páratartalomtól és a hőmér
séklettől függ. A páratartalom mértéke az egy köbméterben foglalt vízgőz 
mennyisége grammokban kifejezve. A nedvesség mértéke pedig az a viszony, 
amely a levegőben valóban benne levő páramennyiség és a lehetséges pára
mennyiség között fennáll, rendesen százalékokban kifejezve. így pl. 25%-nak 
mondjuk a levegő nedvességét, ha abban !/4 része van annak a páramennyi
ségnek, amennyi a levegőbe beleférne az illető hőmérsékleten.

Ha a páratartalmat és a levegő hőmérsékletét ismerjük, akkor a ned
vességet könnyen ki tudjuk fejezni.

A levegő páratartalmának mérése közvetlenül lehetséges úgy, hogy vala
mely elzárt edényben foglalt levegőből a vízgőzt erre alkalmas anya
gokkal elnyeletjük. Ilyen anyag a foszforanhidrid, vagy a koncentrált kénsav 
stb. Valamely jól elzárható, ismert térfogatú szekrénybe belehelyezünk vala
milyen erősen elnyelő (higroszkópikus) anyagot, úgy hogy előbb az illető 
anyag súlyát megmérjük. Amikor már az az elzárt szekrényben levő levegő
nek összes nedvességét elnyelte, kivesszük és újra megmérjük a súlyát, akkor 
ez a súlynövekedés megadja a szekrényben foglalt levegő páratartalmát, mind
járt grammokban kifejezve. Ez a módszer igen finom mérlegeket kíván s 
nagyon körülményes.

A másik módja a páratartalom meghatározásának abban áll, hogy vala- 
mely helyen a levegőt addig hűtjük, míg ebből a párák elkezdenek kicsa
pódni. Azt a hőmérsékletet, amelyen a levegő megtelik párával s harmat 
alakjában az edény falán kezd kicsapódni, nevezzük harmatpontnak. A har
matpont már maga is igen fontos meteorológiai adat, de amellett belőle igen 
biztosan és könnyen tudjuk a levegő nedvességét meghatározni, tehát ez 
kitűnő módja a légnedvesség tanulmányozásának. Van is erre egy készülék, 
a Daniel-féle harmatpont-mutató. A kísérlet kényes volta miatt azonban nem 
igen használják a meteorológusok.

A legelterjedtebb módszer a levegő nedvességének meghatározására abban 
áll, hogy megmérjük a teljes párolgásban levő víz felszínének hőmérsékletét ; 
a megfelelő műszer pszichrométer néven ismeretes. Tegyünk egymás mellé két 
hőmérőt, az egyiknek kéneső-edényét kössük be finom szövettel s ezt nedve
sítsük meg. A víz erről a nedves szövetről elkezd párologni s elvon bizonyos 
melegmennyiséget a hőmérő kénesőjétől. Minél szárazabb a levegő, annál 
gyorsabban párolog a víz s annál több meleget von el a kénesőtől. Az ilyen 
hőmérő tehát alacsonyabb hőmérsékletet mutat mint a száraz hőmérő. A két 
hőmérő adatának különbségéből kiszámíthatjuk a levegő nedvességét. A kén- 
eső-gömbtől elvont meleg mennyisége ugyanis arányos az elpárolgott víz meny- 
nyiségével. Az időegység alatt elpárolgott vízmennyiség pedig arányos az 
illető hőmérsékleten lehetséges páratartalom és a valóban létező páratartalom

A Világegyetem. 39
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közötti különbséggel. A párolgásban levő víz hőmérsékletét mutatja éppen 
a nedves hőmérő. A folytonos párolgás azonban mind jobban és jobban lehű
tené a nedves hőmérőt, ha az nem kapna a környezettől sugárzás és vezetés 
útján mindig újabb és újabb melegmennyiséget. Ha a kénesőgömb a párol
gás miatt már nem hűl tovább, akkor egyensúly van s a párolgás miatt 
elvesztett meleg mennyisége egyenlő a külső levegőből hozzá jutó meleg 
mennyiségével, És éppen ezt tudjuk meg a két hőmérő adatából. Ennek 
alapján aztán táblázatok vannak kiszámítva, amelyekből leolvashatjuk az 
úgynevezett páranyomási s ebből már könnyű kiszámítani a nedvességet.

Az ilyen pszichrométereket árnyékos, de szellős helyre kell tenni, sőt 
újabban állandóan levegőt szívatunk át óraművel a hőmérők házán s ezt 
nevezzük aspirációs pszichrométernek.

Vannak olyan egyszerűbb műszerek is, amelyek megmutatják, hogy a 
levegő nedves-e vagy száraz, de pontos számadatokat nem igen adnak. 
Ezeket nedve sségmvtatóknak nevezzük. Erre a célra elegendő egy jó 
hosszú .női hajszál, amelyet eg}' kis állványra úgy erősítünk fel, hogy az 
egyik vége szilárdan legyen az állványhoz erősítve, a másik végét pedig kis 
forgatható tengelyre csavarjuk fel, amelyen mutató van. A tengelyt kis, 
gyenge rúgó mindig úgy igyekszik fordítani, hogy a hajszál állandóan kife
szüljön. A tengely végén mutató van, amely kis osztályzatra mutat.

A hajszálnak, szőrszálnak stb. az a tulajdonsága, hogy a levegő ned
vességét magához veszi s ettől megduzzad, egy keveset megvastagszik, de 
meg is rövidül. Ma kiszárad, akkor megint kinyúlik. Nedves időben tehát 
megrövidül, megfeszül s a mutatót egy kicsit elmozdítja, száraz időben pedig 
elengedi s a kis rúgó a mutatón egy keveset mozdítani fog.

Ugyanilyen tulajdonsága van a birkabélből készült húrnak is, amellyel 
mindenféle játékszert készítenek. Kis barlang előtt áll a remete, aki behú
zódik a barlangjába, ha nedves az idő, s megint előjön, ha a levegő száraz 
slb. Ezek persze nem pontos időjósok és nem pontos műszerek s csakis álta
lános tájékozódásra szolgálnak. Nem szabad őket a szobában tartani, mint 
a barométert, mert nem a szoba levegőjének nedvességére vagyunk kiván- 
esiak. hanem a szabad levegőére. A fűtött szoba levegője télen mindig való
sággal sivatagi szárazságú. míg nyáron mindig nedvesebb mint a külső levegő.

V.

A MÉI\TI:;KKGYSÉGEKK()L.

Egész a XIX. század elejéig rengeteg zavar volt a mértékegységekben. 
Minden városnak úgyszólván külön mértéke volt s ma már el sem lehet 
számlálni ezt a temérdek mértékegységet. Régebben ugyanis az emberek az 
emberi test méreteit használták fel mértékegységül. így származott az öl, ami 
nrm más, mint az a hosszúság, amit vízszintesen kinyújtott két karunkkal 
at tudunk ölelni. A láb az emberi talp hossza a saroktól a lábujjak végéig.
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Az emberi test méreteiről van véve a hüvelyk, az arasz, az ujj, a marok, 
de még területeket is hasonlítunk az emberi test méreteihez, amikor azt 
mondjuk : »talpalatnyi tér«, »tenyérnyi hely« s a térfogatról szerez fogalmat 
az »ökölnyi«, »maroknyi«, »csipetnyi«, »fejnagyságú« stb. kifejezés.

Az emberi testnek azonban éppen nincsenek pontos és egyforma méretei 
s azért ezek a mértékegységek mindenfelé másképpen alakúltak ki. Gondol
junk csak egy csinos, kicsiny női lábacskára, meg a hatalmas germán férfi- 
talpra. Óriási a kettő között a különbség.

A zavar a XVIII. század végén már akkora volt, hogy komoly nehéz
ségek merültek fel nemcsak tudományos, hanem gyakorlati téren is.

1790-ben, Talleyrand, a későbbi külügyminiszter azt indítványozta a 
francia nemzetgyűlésen, hogy állapítsanak meg egy egységes, minden időben 
állandó s mindig újra előállítható mértékegységet, úgy a hosszúságok, mint 
a térfogatok és a súlyok mérésére. A nemzetgyűlés ebben a tárgyban a párisi 
akadémiát kérdezte meg. Az akadémikusok három lehetséges mértékegység
ről nyilatkoztak.

Az első volt a másodperc-inga hossza, amelyet azért nem tartottak 
célszerűnek, mert vele jár a másodperc hosszának az ismerete is, amely eset
leg idővel megváltozhatik. A másodperc ugyanis a napnak egy 86.400-ad része, 
ha tehát a nap hossza (a Föld forgásának időtartama) évezredek múltán meg
változnék, a mértékegységet nem lehetne többé rekonstruálni. De még azt 
sem tudták bizonyosan, hogy a másodperc-inga hosszúsága a Föld különböző 
helyein milyen törvények szerint változik. Nincs-e lokális változásoknak 
alávetve.

A második mértékegység lehetett volna az egyenlítő hosszának vala
mely törtrésze. De ez ellen szól az, hogy az egyenlítő akkor még ismeretlen, 
de nehezen hozzáférhető, műveletlen területeken megy keresztül s aránylag 
kevés szárazföldön. Azonkívül abban az időben még földrajzi hosszúságokat 
nem tudtak olyan pontosan meghatározni, mint földrajzi szélességeket.

A harmadik hosszúságot találták a legjobbnak, t. i. a meridiánok hosz- 
szának bizonyos törtrészét. Meridián minden országon megy keresztül, tehát 
mindenütt meg lehet határozni a hosszúságát, azonkívül a meridián ívdarab
jainak hosszát csillagászatilag nem nehéz megállapítani.

Mértékegységül választotta tehát a bizottság a meridián vagy délkör 
hosszának egy negyvenmilliomod részét s ezt elnevezték méternek.

Ezt a javaslatot a nemzetgyűlés 1791. március 26-án el is fogadta s 
azonnal hozzáfogtak a munkához, hogy megállapítsák a meridián hosszát. 
A forradalom viharai közt Delambre és Méchain nagy fáradsággal, veszétyes 
kalandok közt mérték meg a Dunquerque és Barcelona közötti ívet, amely
ből a Föld meridiánjának hosszát kiszámították.

Mérésük persze nem volt tökéletes és így a nyert eredménnyel sem érték 
el azt, amit céloztak. Nem is mondhatjuk ma már, ha pontosan akarunk 
beszélni, hogy a méter a meridián hosszának 40,000.000-ocí része, hanem azt 
kell mondanunk, hogy a méter annak az irídium-platina rúdnak a hossza, 
amely a »Bureau international des poids et mesures«-ben van letéve, de csak
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akkor, amikor a rúd hőmérséklete 0°. Ma már ennek a rúdnak hiteles máso
lata megtalálható majdnem minden ország levéltárában.

Azt talán nem kell felsorolni, hogy miként nevezzük a méter tized, 
század, ezred részét, s azt is mindenki tudja, hogy egy kilométer = 1000 
méterrel.

A térfogat-mérés egysége a liter} amely olyan kockának a köbtartalmá
val egyenlő, amelynek minden oldala egy deciméteí. Egy köbméterben 
10 x 10 x 10 =  1000 köbdeciméter, tehát 1000 liter van.

Az egy liter teljesen tiszta, 0°-ú víz súlya a kilogramm, amely a súly 
s ezzel együtt a tömeg mérésének is egysége. A súly és tömeg között lénye
ges különbség van. Ugyanazon tömegnek a Földön is különböző a súlya, 
mert a súly a tömegtől és a reá ható vonzástól függ. Ugyanaz a tömeg az 
egyenlítőn könnyebb, a sarkvidéken nehezebb mint nálunk, de csak kevéssel. 
Ezt a tüneményt a legegyszerűbben a rúgós mérleggel tudnánk bemutatni, 
mert a közönséges karos mérleg tulajdonképpen tömegeket, míg a rúgós 
mérleg valóban súlyokat mér.

Mivel Angolországban még mindig a régi mértékeket használják, aztán 
meg régi könyvekben gyakran találunk a régi mértékegységekben kifejezett 
adatokat, ide iktatunk két táblázatot, amelyek a különféle mértékegységeknek 
egymásba való átszámítására szolgálnak. (V. és VI. táblázat.)

V. Táblázat.
A leggyakoribb hosszmértékek átváltoztató táblája.

Méter Francia
toise

Párisi
láb

Angol 
vagy 

orosz láb

Porosz 
vagy 

dán láb

Porosz
tizedes

láb

Osztrák 
vagy 

bécsi öl

Osztrák 
vagy 

bécsi láb

1 0-51307 3-07844 3-28090 3-18620 2-65517 0-52729 3-163749

1-94904 1 6 - 0 0 0 0 0 6-39459 6 - 2 1 0 0 2 5-17502 1-02771 6-166261

0-32484 0-16667 1 1-61577 . 1-03500 0-86250 0-17129 1-027710

0-30479 0-15638 0-93829 1 0-97114 0-80928 0-16072 0-964293

0-31385 0-16103 0-96618 1-02972 1 0-83333 0-16549 0-992954

0-37662 0-19324 1-15942 1-23567 1 - 2 0 0 0 0 1 0-19859 1-191544

1-89648 0-97304 5-83822 6-22217 6-04258 5-03548 1 6 - 0 0 0 0 0 0

0-31008 0-16217 0-97304 1-03703 1-00710 0-83925 0-16667 1



VI. Táblázat.

A legfontosabb ixtmértékek (mértföldek) átváltoztató táblája.

Kilométer Lieue
(25=1°)

Lieue
(2 0 = 1 °)

Angol
Statute

mile

Sea Mile 
Tengeri 
mértföld 

(60 =  1 °*)

Amerikai
mértföld

Orosz
verszt

Svéd
mértföld

Norvég
mértföld

Porosz
vagy
dán

mértföld

Német 
vagy 

geográfiai 
mértföld 
(15 =  1°)

Osztrák
mértföld

Spanyol
Legua
nova

Portugál
Legoa
nova

1 0-22460 0-17968 0-62138 0 53905 0-62135 0-93740 0-09356 0-08853 0-13276 0-13476 0-13182 0*14954 0 - 2 0 0 0 0

4-45226 1 0-80000 2-76656 2-40000 2-76640 417355 0-41655 0-39416 0-59107 0-60000 0-58691 0-66578 0-89045

5-56533 1-25000 1 3-45820 3-00000 3-45800 5-21694 0-52069 0-49270 0-73884 0-75000 0-73364 0-83223 1-11307

1-60932 0-36146 0-28917 1 0-86750 0-99994 1-50857 0-15057 0-14247 0-21365 0-21688 0-21214 0-24065 0-32186

1-85511 0-41667 0-33333 1-15273 1 1-15267 1-73898 0-17356 0-16423 0-24628 0-25000 0-24455 0-27741 0-37102

1•60941 0-36148 0-28918 1-00006 0-86755 1 1-50866 0-15057 0-14248 0-21366 0-21689 0-21216 0-24067 0-32188

1-06678 0-23960 0-19168 0-66288 0-57505 0-66284 1 0-09981 0-09444 0-14162 0-14376 014063 0•15952 0-21336

10-68844 2-40068 1-92054 6-64161 5-76162 6-64122 10-01934 1 0-94626 0-14190 0 14404 1'40898 1-59833 2-13769

11-29548 2•53702 2-02962 7-01881 6-08885 7-01840 10-58838 1-05679 1 0-14996 1-52221 1-48900 1-68911 2-25390

7-53248 1-69183 1-35347 4-68055 4-06040 4-68028 7-06095 0-70473 0 - 6 6 6 8 6 1 1-01510 0-99295 i. • 12640 1-50650

7-42044 1-66667 1-33333 4-61093 4-00000 4-61066 6-95592 0-69425 0-65694 0-98513 1 0-97818 1-10964 1-48409

7-58594 1-70384 1-36307 4-71377 4-08921 4-71350 7-11106 0-70973 0-67159 1-00710 1-02230 1 1-13439 1-51719

6•68724 1-50199 1-20159 4•15533 3-60477 4-15509 6-26862 0-62565 0-59203 0-88779 0-90119 0-88153 1 1-33745

5-0000 1*12302 0-89842 3-10691 2-69526 3-10673 4-68700 0-46780 0-44266 0-66379 0-67381 0-65911 0-74769 1

* A Sea Mile eredetileg hatvanad része egy e g y e n l í t ő i  foknak. Későbbi megállapodások szerint egy m e r  i d i á n-foknak 
hatvanad részével tétetett egyenlővé, minélfogva újabban 1 Sea Mile =  1-851S5 kilométer.

Függelék. 
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372. ábra. Indus csillagvizsgáló Delhiben.

VI.

MODERN CSILLAGVIZSGÁLÓN.

India síkjain egykor hatalm as, égbetörő épület em elkedett. Háromszög 
alakú óriás fala a délkörrel, lépcsős lejtője a világtengellyel volt pár- 
vonalos. E fal élének árnyékát a N ap a félkörben k ivájt oldalfalakra 
vetvén, jelezte az időt : napóra is volt e csillagásztorony. A tudom ány 
ókorának e legszebb csillagvizsgálója mai intézeteinknek őse, bár a külső 
hasonlatosságnak m ár nyom a veszett. A m annak sugalló ereje m éreteiben v o l t : 
közeinek lá tszo tt akkor még az ég, és könnyen h ihette , hogy többet lát, a 
ki a magasból figyel. A mai, földszintes, legfölebb egyemeletes csillagvizs
gálónak ereje belső berendezésében van. Megérdemli, hogy vele kissé közelebbről 
megismerkedjünk.

A szabad kilátást nem gátló környezetben emelkedik U ránia tem plom a, 
melynek m ár távolról lá tha tó  jellemzője a  kiemelkedő kupola vagy dob, a 
főtávcső háza. Kisebb kupolák környezik rendesen, apróbb műszerek védői.

A nagyobb város lakója jól tu d ja , hogy az u tca mozgása mily könnyen 
terjed el a lakóház felső emeleteire. Aki ilyen lakás ablakából nagyobb távcsővel 
csillagot figyel, az fénylő pont helyett a rezgés folytán vonallá k ihúzo tt csillag
csíkot lát. akár csak hengeres lencsén á t tekintené. E zért m inden egyes m űszert 
az epület falaitól elszigetelten mélyen a ta la jb a  sűlyesztett kőpillérre állítanak,
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mely áttöri a szoba padozatát és vele sehol nem érintkezik. De ez a pillér is, 
ha eléggé magas, még érezhetően rugalmas, és ezért a csillagvizsgálókat lehe
tőleg alacsonyra építik. A legkényesebb és legpontosabb mérésekre szolgáló 
meridiánkört, amennyire csak lehet, a földszinten állítják fel.

Az épület az egyoldalú napsütés hatására eltorzul, és a Nappal együtt 
elfordul ; nappal beszítt melegét este ugyancsak egyoldalúan sugározza ki, 
ami a mérések pontosságára káros. A hiba csökken, ha kevésbé nagy az 
épület, és ezért modern csillagvizsgáló gyakran apróbb épületeknek egész 
telepe : minden egyes épület egy-egy műszer háza, mely a besugárzás csökken
tése végett nem ritkán növényzettel van befuttatva.

Ily módon biztosan állanak ugyan a műszerek, de való igaz, hogy a légtenger 
aljából, legszennyesebb rétegein át figyeljük az eget. És a talajnak és a leg
alsó légrétegeknek többnyire különböző hőmérséklete folytán létrejön kicsinyben 
állandóan az a tünemény, melyet legszebb kifejlődésében délibábnak nevezünk. 
Fel- és lelibegő légáramlások nyugtalanná és torzulttá teszik a csillag képét 
annyira, hogy látszólag teljesen derült, csendes éjjelen minden mérés lehe
tetlen. Ez ellen csak a magasba, a hegyekre való menekülés segít.

Amerikában, ahol tudományos célokra költségvetési akadályokat nem 
ismernek, a hegyi obszervatóriumok száma rohamosan nő, és bámulatosak 
azok az eredmények, melyeket elérnek.

Lássuk egy nagy csillagvizsgáló belsejét és lépjünk mindenekelőtt 
a nagy kupolába. Az elszigetelt pilléren nyugszik a hatalmas távcső oszlopa, 
mely többnyire a távcső automatikus hajtására szükséges hajtó-órát is 
magában foglalja. Ferdén lecsapott felső vége a sarktengelyt hordja, 
mely csapágyaiban a világtengellyel párhuzamosan forgatható. Beosztott 
és az ekvátor síkjával párvonalas, úgynevezett órakörén leolvashatjuk, 
hogy a távcső optikai tengelye mekkora szöget zár be a meridiánnal, más 
szóval lemérhetjük a csillag óraszögét. A tengely felső vége reá merőleges 
tengelyágyat hord, amelyben a deklinációtengely forog, és erre ugyancsak 
merőlegesen van ráerősítve a távcső, amely eszerint két egymásra merőleges 
irányban lévén forgatható, az ég minden pontjára ráirányítható. Az utóbbi 
tengely köre deklinációkört képvisel, és osztása mutatja az égitest elhajlását, 
azaz az ekvátortól való távolságát. A műszer mozgatható részei úgy vannak 
ellensútyokkal kiegyenlítve, hogy a távcső bármely helyzetben megmarad, 
és a súrlódás a lehetőség szerint annyira kicsinnyé van téve, hogy az óriási 
tömeg zökkenés nélkül egy ujjal is mozgatható.

Ha a távcső be van állítva valamely égitestre, akkor az okulártól 
kezelhető szorítókkal mogfogjuk, úgy a sark- mint a deklinációtengelyen, 
mire a műszer merev egészet alkot. Természetes, hogy az ég látszó forgása 
miatt a csillag csakhamar átsiklik a látómezőn. Ezt akadályozza meg a 
hajtómű, amely az órakörrel párhuzamos fogazott körbe bekapcsoltatván, 
az egész szerkezetet az ég forgásával egyenlő irányban és vele egyenlő sebesen 
forgatja. Az óra legérdekesebb része a szabályozója. Ez természetesen nem 
lehet közönséges inga, mely zökkenésszerűen vinné tova a műszert, hanem 
folytonosan működő regulától’. Az apróbb távcsöveken szélfogó szárnyak,
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a nagyobbakon a centrifugális szabályozóhoz hasonló kúpos ingák, melyek 
felesleges erélyűket súrlódásban vesztik el, vagy fejük tetejére állított rugalmas 
rúdingák, melyek szintén kúppalástot írnak le.

A csillagot a látómező közepén kívánjuk tartani. Bármily tökéletes az 
óramű, teljesen nem felelhet meg, már csak azért sem, mert a sugártörés, 
amely a csillagot emeli, növekedő emelkedésével folyton fogy ; így a sugár- 
törés a 150 magasságban észlelt csillagot .S^'-cel, 33° magasságban már csak 
l 1/o'-cel emeli. Az égitest tehát e magassági közben 2'-cel sűlyedt a látómező 
közepéhez képest. A távcső szemlencsevégén találunk két finom, mozgatásra 
való kulcsot, amelyekkel a cső az óra járása közben is, ettől függetlenül, 
lassan, zökkenés nélkül mozgatható. Ügy ezek, mint a szorító csavarok 
kulcsainak fogantyúi tapintás szerint is könnyen megkülönböztethetők, hogy 
minden művelet sötétben is elvégezhető legyen.

A cső alsó végén, azzal párvonalosan, kisebb távcsövet látunk, az úgy
nevezett keresőt, mely szabad szemmel lá tha tó  égitestek beállítására való. 
Ennek nagy látómezejében könnyen m egtaláljuk a keresett csillagot, és ha 
azután  a kis csövet pontosan a csillagra irányítjuk , akkor az m ár a nagy 
csőben is lá tható .

A csillagászati efemerisekben olvassuk, hogy a 434. számmal jelölt, és 
az 1898-ban Budapesten tartott csillagászati gyűlés tiszteletére Hungáriának 
nevezett 12-edrendű aszteroida szembenállása 1905 jan. 6-án volt. Egyenes 
emelkedése 7 ó. 9 p\ elhajlása 15° l' délre. M inthogy a csillag szabadszemmel 
teljességgel láthatatlan, helyzetét csak az adott két szám segítségével a körökön 
állapítjuk meg. Tegyük fel, hogy az aszteroida a mondott napon este 10-kor 
lett volna beállítandó. E célra a távcső mindenek előtt a deklinációtengely 
körül ugv forgatandó, hogy az elhajláskor előtt álló mutató —15° 7-rc álljon. 
A csillagóra jan. 6-án este 10-kor 5 ó. 1 percet mutat, és ez azt jelenti, hogy 
a tavaszi napéjegyenlőségi pont már 5 ó. 1 perccel túl van a meridiánon. 
Aszteroidánk ellenben 7 ó. 9 perccel keletre, balra van e ponttól, tehát még 
2 ó. 8 perccel a meridián előtt. Ha tehát az órakörön 24 ó. - 2 ó. 8 percet = 
21 ó. 52 percet állítunk be, akkor az égitest a cső látómezejének közepén lesz.

A körök beállítására vagy leolvasására hosszú mikroszkópok szolgálnak, 
melyek a távcső oldalán a szemlencséig nyúlnak le. A megfigyelő tehát beállí
tást. finom mozgást, szóval minden szükséges műveletet az okulárvégről végez
het anélkül, hogy helyét elhagyni kénytelen volna.

A csövön még egy sereg mellékkészülék van, amelyek m ind egy hely
ből. sötétben is kezelhetők. A tárgylencse nyílása a fotográfiái készülékekről 
immár jól ismert irisz-diafragm ával tetszés szerint szűkíthető, és a csőre alkal
mazandó m ikrom éterek szálai éjjeli megfigyelések esetén m egvilágíthatok, 
akár úgy, hogy sötét látóm ezőn gyengén világító szálkeresztet lássunk, akár úgy, 
hogy a merőszálak fényes látómezőben sötéten rajzolódjanak.

Amint a csövet más-más égitestre irány ítjuk , vagy csak ugyanazon csilla
got is hosszabb ideig figyeljük, a  távcső szemlencséje a kupola padozatához 
képest más-más állást foglal el. K isebb műszerek körül kézzel to lható  lépcsőt 
használunk, nagyobb műszerek esetén külön szerkezetű, síneken a műszer körül



mozgatható nagy székeket, melyek tetszés szerint feljebb és lejebb állíthatók. 
Olyik szék magán a kupolán, a réssel szemközt függ, de ez a távcső költségei
nek mindig tetemes részébe kerül. Éppen ezért zseniális gondolat volt az észlelő
szék megkerülése oly módon, hogy a kupola padozatát tették mozgathatóvá 
arra való gép segélyével, mellyel a megfigyelő tetszése szerint elég gyorsan 
sűlyeszti vagy emeli azt. (329. ábra.)

A távcső két tengelyének metszési pontj ával egy magasságban áll a műszer 
kupolája. Egy a zenitig nyúló rése felhúzható, vagy egy szelete félretolható, 
és ezen nyílás természetesen a cső irányába hozandó. A kisebb kupolák ren
desen három ágyúgolyón nyugszanak és kézzel hajthatók, a nagyobbak síneken 
kocsira járnak és arravaló motorok segélyével eléggé gyorsan körülforgathatók. 
A nizzai csillagvizsgáló nagy kupoláját a falba mélyesztett vályúban nagyobb 
téli hidegnek is ellentálló sóoldaton úsztatták.

A leírt műszer, úgy amint van, mérésre nem alkalmas. Körei nincsenek 
finomul osztva és ha volnának is, a műszer nem bír avval az állékonysággal, 
amelyet a modern pontos mérés megkövetel. Valójában nem egyéb, mint 
fénygyűjtő. Csak mellékkészülékei teszik finom mérőeszközzé. Amennyiben 
a csillagász az égitestek helyhatározásával foglalkozik, legfontosabb segéd
eszközei : a mikrométer és a fotográfiái kamara.

A mikrométer (347. ábra.) lényegében néhány egymást merőlegesen 
metsző pókhálószálból álló szerkezet. Az egyik szálra rávezetjük a csillagot, 
a távcső hajtóóráját kikapcsoljuk. Ha a csillag a látómezőn átvonúlva a fonalat 
nem hagyja el, akkor ez a napi mozgás irányában áll, tehát fonáliránya 
maga a parallelkör, s a reá merőleges szál a deklinációkört mutatja. 
A szálak valamelyike mozgatható finom mérőcsavarral, melynek menet- 
magasságát ívmásodpercekben előre meghatározzuk.

Immár megfigyelhetjük könnyen az időközt, amely eltelik aközben, 
hogy valamely aszteroida és egy hozzá közel álló ismert állócsillag a napi 
mozgásra merőleges szálon átvonul. Ezen időköz a két égitest egyenes 
emelkedéseinek különbségével egyenlő, mert mértéke az ég azon ivének, 
amely az ekvátor mentén a két csillag között van. Majd meg beállíthatjuk a 
mozgó fonalat, melynek ez esetben szintén a napi mozgás irányával párvona- 
losnak kell lennie az égjük meg a másik csillagra. A csavar elmozdulása 
méri a két test elhajláskülönbségét. Minthogy a helyhatározás nem az elevá
torra és a tavaszi napéjegyenlőség pontjára, hanem egy másik, helyzet szerint 
ismeretesnek felvett állócsillagra vonatkozik, ezen mérést relatívnak, vagy 
differenciális mérésnek nevezzük. Igen apró, vagy a meridiánban valamely 
oknál fogva meg nem figyelhető égitestek hely határozására ez az egyetlen mód.

A mikrométer rendesen osztott kör középpontjában áll, úgy hogy recta 
ascensió és declináció különbség helyett vele távolságot és poziciószöget is 
mérhetünk. Szorosan álló kettős csillag esetén az egyik szálat a két csillagot 
összekötő irányba állítjuk ; a kör megmutatja, hány fokkal kellett a mikro
métert forgatni, hogy a szál a najfi mozgás irányából új .helyzetébe jusson. 
Ez a poziciószög. Majd a mozgatható szállal lemérhetjük, mint előbb, az 
ikercsillag két összetevőjének távolságát.
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(518 Függelék.

Ha — ami mindig kivánatos — az összehasonlítandó két csillag közel 
áll egymáshoz, akkor átmenetök időköze nagyon rövid. Akkor bizonytalanná 
válik a rendesen alkalmazott módszer, hogy a csillagász az óra másodperc
ütéseit olvassa, és a szálon való átmenet pillanatára a tizedmásodperceket 
is becsülve, jegyzi.

Ily esetben kitűnő szolgálatot tesz a kronográf (373. ábra). Lényegében 
egy Morse-féle telegráf azon egyetlen különbséggel, hogy két iróemeltyűje van. 
Az egyik kulcsát az észlelő, a másikat az óra kezeli. Az óra ugyanis kontakt- 
szerkezettel minden másodpercben áramot zár, aminek folytán az egyenle
tesen legördülő papírszalagon egyenlő távolságokra pontokat nyom. A második 
billentyű lenyomása a csillagnak a szálon való átvonulása pillanatában 
ugyanarra a papírszalagra két immár ismert másodpercjel közé szintén pontot 
nyom (374. ábra), melynek megfelelő ideje most pontosan leolvasható.

373. ábra. Kronográf.

Tévedne, aki azt hiszi, hogy ily módon a megfigyelés tetemesen pon
tosabb mint az előbbi, becslésen alapuló módszerrel volt. A megfigyelések 
elkerülhetetlen hibái most is megvannak, és abban a különbségben jelent
keznek. mellyel több megfigyelő ugyanazon mozzanat pontos időpillanatát 
észreveszi. És ha ebben nem is volna különbség, létesíti azt az a különböző 
sebesség, amellyel az Ítélet megalkotására a kéz a billentyűt lenyomja, 
h nehezen elkerülhető különbség, amely különösen két egyén együttmű
ködésénél szembeötlő es káros, a személyi hiba, vagy a személyi felfogás 
különbözősége.

A mikrométerrel való mérés fotográfiái felvétellel helyettesíthető, és 
kézenfekvő az előny, ha arról van szó, hogy pl. egy sok ezer csillagot tartal
mazó csillaghalmaz felmérendő.

ükkor a szemlencse helyére fotográfiái kamara kerül, a többit elvégzi 
a tény maga. A felvételnél persze fődolog, hogy a csillagok szép köralakú képet 
adjanak, azaz a lemeznek pontosan mindig ugyanazon helyére essenek. Ezt 

érjük el. hogy az órát bekapcsoljuk, de annak helyes járását azzal ellen
őrizzük. illetve hibáit és a felfelé kisebbedő refrakció befolyását a finom moz
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gással elhárítjuk, hogy valamely vezércsillagot szabatosan a kereső fonal- 
keresztjén tartunk. Ez persze annál pontosabban történik, minél erősebb 
a távcső nagyítása. Ez annyira fontos művelet, hogy a fotográfiái célokat szol
gáló távcsöveken külön vezetőcső van, amely maga is nagy távcsőszámba megy. 
Az ógyallai távcsövön látjuk baloldalt a fotográfiái csövet kamará
val a végén, jobboldalt a nála jóval nagyobb vezércsövet, a poin
tert (327. ábra).

A nehézségerő folytán a távcső két vége lehajlik, és ez is meg
változtatja a lemezen a csillag helyét. E hiba nem lép fel, ha a fő- 
és vezércső egyformán hajlik. Minthogy a nehézségerő ezen hatását 
kikerülni nem lehet, a vezető tárgylencséjét újabban éppen akkorára 
veszik, mint a főtávcsőét, és a kettőt közös, elliptikus kereszt
metszetű csőbe zárják. Ekkor biztosak lehetünk, hogy a nehézség 
mindkét távcsőre egyenlően hat.

A fotográfiái lemez felvétel után alkalmas időben kényelmesen 
kimérhető. A kimérés az úgynevezett Jcomparátorral történik, amely 
lényegében két, egymásra merőleges irányban mérhetően eltolható 
mikroszkóp. Tehát elve úgy mint célja teljesen megfelel a mikro
méterének.

Üjabban rendkívül elmés műszerünk van, amellyel az ég ugyan
azon helyéről több ízben felvett lemezeken mutatkozó változások 
gyorsan és biztosan felismerhetők: ez a Stereokomparator. A két 
összehasonlítandó lemezzel stereoszkópikus hatást idézünk elő. Ha 
rajtuk semminemű változás nincs, akkor a két kép egy képpé való 
egyesítésük után is csak lapos marad. De ha a lemezek egyikén 
valamely égitest csak legkevésbbé is elmozdult, vagy akár csak 
fényerejét is megváltoztatta, ez a kép síkjából kirívóan kiemelke
dik. Ily módon igen gyorsan nem csupán apró mozgások, hanem 
egyéb fizikai változások is felfedezhetők.

A nagyobb távcsövek vagy lencsések, vagy tükörtávcsövek.
Elvben nincs a kettő között különbség, a gyakorlat szempontjából 
azonban kissé más megítélés alá esnek.

A tükör nagy előnye, hogy gyújtóponttávolsága rendesen rövi- 
debb mint a lencséé ; tehát egyenlő nyílás mellett a tükörteleszkóp 
rövidebb, s így könnyebben kezelhető. A készítés szempontjából 
pedig megbecsülhetetlen, hogy a tükörnél csak egy, az achromatikus 
lencsénél azonban négy felület csiszolandó. Természetes tehát, hogy 
különben egyenlő viszonyok mellett a tükör tökéletesebb képet 
adhat. A leglényegesebb azonban, hogy a lencse többé-kevésbbé 
úgy működik, mintha csupa élével a lencse széle felé forduló hasábból volna 
összetéve. Azaz az »achromatikus« elnevezés ellenére, a fehér csillagok fénye 
tulajdonképen rövid spektrummá van kihúzva. Ez a szemmel való megfigyelés 
esetén alig észrevehető hiba ; de ha valamely égitest spektrumát akarjuk szem
lélni vagy fotografozni, akkor a fogyatkozás abban nyilvánul, hogy egyszerre 
a színképnek csak egy igen keskeny mezejét kapjuk élesen. Ezzel szemben a
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tükör mindennemű színű sugarat ugyanabban az egy gyújtópontban egyesít, 
a színkép tehát egész terjedelmében éles.

Ámde az a panasz hallatszik, hogy a tükör nem állandó, hanem fogla
latában könnyen csúszik, és hogy megezüstözött felszíne — különösen városok 
közelében — gyakran új megezüstözésre és fényesítésre szorul. Tény, hogy 
nagyobb olcsósága és a felemlített határozott előnyök ellenére mégis kevésbbé 
szeretik. A legigazságosabban azt mondhatnék, hogy a lencsés távcső, a 
refraktor, inkább mikrométeres mérésekre, a tükörtávcső, a reflektor inkább 
fizikai vizsgálatokra alkalmas.

Végre felemlítjük, hogy egy elmés módosítás feleslegessé teszi úgy 
az észlelőszéket, mint a kupola padozatának mozgatását. A módosításra az a 
megjegyzés vezet, hogy a távcső mozgása közben a sarktengelye mindig 
állandó helyzetű. E tengely át van törve, magasabb oldalán van a szemlencse, 
mely az észlelőhelyiségbe, kényelmes szobába benyúlik. A megfigyelő akár 
egy mikroszkóp előtt ül, és az ég bármely táját is észleli, állandóan a déli 
pólus irányában néz. A megnyújtott sarktengely egy kockában végződik, mely
ben 45° szög alatt hajlított síktükör áll. A kocka oldalára, merőlegesen a 
sarktengelyre, van megerősítve a tulajdonképpeni cső, melynek végén ugyan
csak kockában ismét egy síktükör van elhelyezve. Vele szemben a kocka fala 
a tárgylencsét hordja, mely a kocka forgatásával az ég bármely pontjára beál
lítható. A szerkezet a könyök-távcső (équatorial coudé) nevet viseli, fel
találója a magyar születésű Loewy, a párizsi csillagvizsgáló igazgatója. Előnye 
az észlelés nagy kényelme, hátránya a kettős tükröződés révén beálló tetemes 
fény veszteség.

Nem kell gondolni, hogy a mikrométerek pusztán csak mellékkészülékei 
a nagy távcsöveknek ; önálló műszerek is lehetnek. A legfontosabb önálló 
mikrométer a heliomcter. Éppen ilyen műszerrel sikerült Bessel-nek első ízben 
lemérni egy csillag parallaxisát.

A heliométer lényegében közönséges távcső, melynek tárgylencséje egyik 
átmérője mentén ketté van fűrészelve, és a két lencsefél a metszésvonal irá
nyában eg3’más felé eltolható. Az eltolás igen pontosan metszett mérő-csa
varokkal lemérhető. Azonkívül a tárgylencse ugyancsak mérhető módon saját 
maga körül forgatható, hogy a metszésvonal két közeli égitest összekötő 
irányába beállítható legyen.

Ha e műszerrel meg akarnók mérni a Nap átmérőjét, — a nevét is innen 
vette akkor mindenekelőtt a két lencsefélt úgy illesztjük össze, hogy 
egyetlen lencsét alkosson. Erre a Napnak egyetlen egy képét kapjuk, akár 
csak rendes távcsővel. Ha azonban a lencsefeleket széttoljuk, akkor, mind
egyik külön képet adván, a Napnak két képét látni. A lencsefelek most 
úgy állíthatók, hogy az egyik kép a másikat balról, majd jobbról érintse. 
A tárgylencsék szükséges elmozdulása nyilván a N^pátmérő kétszerese. Ha 
pedig kettős csillagot kell kimérnünk, akkor a metszésvonal a lencse for
gatásával mindenekelőtt a két csillag irányába állítandó. A körön ezután 
a poziciószög leolvasható. A lencsék széttolása után a két a, b csillagról két 
kepét nyerünk, és könnyű elérni, hogy az egyik lencsefél a képe a másikának
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b képére essék, majd emezének b képe a másik féltől adott a képre. A lencse- 
felek útja ismét a csillagok kétszeres távolságát méri.

* * *

A kel)-határozás legpontosabb módszere az, amikor az égitesteket min
den más csillag közvetítése nélkül közvetlenül a meridiánra és az elevátorra 
vonatkoztatjuk. Ilyes mérésekre szolgál a meridiánkor, amelyet talán legjob
ban úgy értünk meg, ha a már ismeretes theodolitot fokozatosan egyszerűsítjük.

A theodolit rendesen apróbb műszer és ezért hordozható, utazások alkal
mával is felhasználható. Készítenek itt-ott nagyobbat is, amely állandóan, 
kupolában van felszerelve. Lényeges alkotó része a vízszintes és függőleges kör, 
meg a távcső, amely függélyes és vízszintes tengely körül forgatható. A forgás 
nagysága a két körön nagyítók segítségével az ívmásodperc törtrészéig leolvas
ható. Éjjeli megfigyelések alkalmával megfelelő lámpa világítja meg a távcső 
fonalkeresztjét, a két kör leolvasandó helyét és a mikroszkóp mérő csavar
jainak beosztott dobját anélkül, hogy az észlelő szemét vakítaná.

A műszerrel közvetlenül a csillagok magassága és azimutja lemérhető, 
azaz a csillag emelkedése a horizon fölé, és a horizon mentén olvasott távolsága 
a meridiántól, azaz a délponttól. A mérés természetesen csak akkor adhat jó 
eredményt, ha a függélyes körnek 90°-os pontja a zenit felé, a vízszintes kör 
0 pontja a délpont felé irányul. A pontos beállítás külön megfigyeléseket 
kíván, melyeknél a vízszínmérőnek fontos szerep jut.

Ha valamely csillagnak azimutját és magasságát pontosan lemértük, 
akkor ebből számítás útján egyenes emelkedése és elhajlása is levezethető, 
de ez a számítás, nem is tekintve a sok apró számbajövő javítást, épen nem 
egyszerű és kényelmes. Nagyon kényelmessé tehető azonban, ha a csilla
gokat mindig csak a meridiánban, azaz delelésükkor figyeljük. Ekkor persze 
teljesen felesleges a műszer vízszintes köre, és felesleges, hogy a távcső függé
lyes tengely körül is forgatható legyen. Ez az egyszerűsített theodolit, amely 
most már hasonlíthatatlanul nagyobb méreteket ölthet, a meridiánkor. 
(375. ábra.)

Ez tehát olyan távcső, amely pontosan kelet-nyugat felé irányított, pon
tosan vízszintezett tengely körül forgatható. Ha forgatjuk, akkor látóvonala 
mindazon, és csak azon csillagokat találja, amelyek éppen delelnek. Helyiségében 
az egész ég meridiánövét láthatóvá tevő rés van a falakba és a tetőbe metszve, 
amely természetesen esőmentesen zárható.

Ha a műszer hibátlanul van felállítva, illetve a felállítás hibái egyéb e 
célból teendő megfigyelések révén ismeretesek, akkor a helyhatározás rendkívül 
egyszerű.

Állítsuk be pl. Budapesten a Andromedae-t — 1906. szeptember közepe 
táján, delelése pillanatában. A csillagászati óra 0 ó. 3 p. 35 mpercet fog mutatni, 
amikor a csillag a meridiánkör fonalkeresztjén átmegy, és a körön le fogjuk 
olvasni, hogy a csillag magassága a horizon felett 71° 4' 57”. Tudjuk, hogy 
Budapest geográfiai szélessége, azaz sarkmagassága 47° 29' 35”, tehát az 
ekvátor magassága 42° 30' 25”, vagyis a sarkmagasságnak a 90°-hoz való
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kiegészítője. De ha a csillag 71° 4' 57", az ekvátor meg 42° 30' 25"-cel van a horizon 
felett, akkor a csillag 2S° 34' 32 '-cél van az egyenlítő felett, azaz ennyi az 
elhajlása. És : ha a tavaszi napéj egy enlőségi pont delel, akkor a csillagóra 0 órát 
mutat. csillag delelésekor 0 ó. 3 p. 35 mpercet mutatott, azaz ennyivel van 
a csillag keletre az egyenes emelkedések olvasásának kezdőpontjától, vagyis 
az óra adata maga a recta ascensio.

Az órát a csillagos ég mozgásával magával ellenőrizzük. Ha egynéhány 
csillagnak recta ascensióját már pontosan ismerjük, csak meg kell néznünk, 
mely óraidőben delel
nek, hogy óránk hibá
ját ismerjük. Ha pl. 
az előbbi esetben o.
Andromedae delelése
kor óránk 0 ó. 3 p.
35 mperc, a csillag 
recta ascensió j a he
lyett 0 ó. 4 p. 0 mper
cet mutatott volna, 
akkor azonnal tudjuk, 
hogy 25 mperccel siet.

Ilyes megfigye
lésekhez a meridián
kör pontosan osztott 
köre nem is kell, és 
ezért csak időmegha
tározásokra való mű
szer mellől el is ma
radhat. Ezen egysze
rűsített meridiánkört 
átmeneti csőnek, pas- 
sage-csőnek szokás ne
vezni, és ez minden 
csillagvizsgálónak a 
legjobban igénybevett 376. ábra. Átmeneti (Passage) cső.
műszere (376. ábra).

Ábránk mutatja ezt az egyszerű eszközt : tengelyén állandóan libella 
nyugszik, és kényelem szempontjából távcsöve meg van törve, azaz a tárgy
lencséből jövő sugarakat a tengelyben elhelyezett tükör vagy visszaverő prizma 
az átfúrt vízszintes tengelybe hajlítja ; így az észlelő mindig csak vízszintes 
irányban néz. A tengely végen álló apró kör a megfigyelendő csillagoknak elő
zetes beállítására való, az állvány elülső oldalán látható forgantyúval pedig 
a műszer csapágyaiból kiemelhető, hogy 180° körül megforgatva ismét lebocsájt- 
ható legyen. Ezzel kiküszöböljük az úgynevezett collimatiohibát, amely abból 
származik, hogy a távcső optikai tengelye nem egészen pontosan merőleges 
a vízszintes forgástengelyre.



624 Függelék.

Talán felesleges is említenünk, hogy egészen különleges célokat szol
gáló távcsöveink is vannak. Fényerős, rövid, tehát nagy látómezőt biztosító 
távcsöveket hivatásuknak megfelelőleg üstököskeresőknek szokás nevezni. 
A Nap fényképezésére szolgálnak a heliográfok, fényképező távcsövek, melyek
nek lelke a lemez előtt villámszerű gyorsasággal elnyilaló rés, amely a mérhetet
len rövid ideig tartó expoziciót biztosítja. Érdekesek a napfogyatkozási expe
díciókra szánt távcsövek is, amelyek lehetőleg célszerű szerkezetűek. Fgyik

377. ábra. A \erkes csillagvizsgáló távcsövére alkalmazott spektrográf.

főkellék, hogy sarki tengelye, az expedíció helyének földrajzi szélessége szerint, 
tetszés szerint hajlítható legyen. Nálunk pl. kb. 45«-kal hajlik a horizon felé, 
Quitóban majdnem pontosan vízszintesen kell állania.

* * *

Az égitestek fizikai kutatása egész sereg újabb műszert kíván. Itt vannak 
mindenekelőtt a spektroszkópok vagy színképelemzők, még pedig úgy labora
tóriumi célokra, mint a távcsövén való felhasználásra berendezve. Az előbbiek
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miben sem különböznek a kémiai célokra rendesen használt hasonló műszerektől, 
de az égi spektroszkópok ezektől szerkezetileg messze eltérők. Ábránk bemutat 
ilyen spektroszkópot, úgy magában, mint a távcsőre alkalmazva (377. és 378. 
ábra). Az utóbbi esetben a védőszekrénybe zárják, nemcsak azért, hogy idegen 
fénytől megvédjék, hanem főleg azért, hogy állandó hőmérsékleten legyen ta rt
ható. A tulajdonképi spektroszkópot, amelyen szemmel kellett észlelni, ma már 
teljesen kiszorította a spektrográf, mely a beállított csillag spektrumát lefény-

378.- ábra. A Yerkes csillagvizsgáló spektrográfja.

képezi. Az alsó, ábránkon látható cső, az úgynevezett collimatiócső. Végét igen 
vékony rés zárja el, amely tetszés szerint szűkíthető vagy tágítható. E résre 
esik a távcső lencséjétől vetített kép. A cső másik végét gyűjtőlencse foglalja el 
és ez úgy van beállítva, hogy a rés éppen gyújtópontjában legyen. Ekkor a 
lencséből a résen át ráesett sugarak párhuzamosan lépnek ki a körívben fel
állított három üveghasábra, amelyek a csillag fényét hosszú színképpé húzzák 
szét. A felső cső rendes távcső, mellyel a színképet megfigyelik, vagy a szem
lencse helyén alkalmazott kamarával fényképezik.

A Világegyetem. 40
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Érdekes szerepe van a műszer alsó részében látható, többször megtört 
csőnek, amely a színképelemző résére néz. Ezzel figyelik meg, vájjon a csillag 
képe pontosan a résre esik-e. Nem könnyű dolog a csillag pont alakú képét 
állandóan az alig 1j50 mm. széles résen tartani, és a »megfigyelés« tulajdonképpen 
rendkívüli türelmet és éberséget kívánó ellenőrzésbe ment át.

A színképelemzőn, vagy esetleg magán a távcsövön mellékkészülék van, 
mellyel valamely földi elemnek színképe előállítható és a csillagéval együtt 
a spektroszkópba vetíthető. Ez nagyon fontos, bogy ha a csillagoknak a látás- 
vonal irányába eső sebességeit akarjuk megmérni, mert ekkor a mozgó test szín
képének eltolt vonala a nyugvó fényforrásnak álló vonalával közvetlenül össze
hasonlítható.

Más spektrogi’áfok egyenesen a Nap környezetének, a kromoszféra és 
a protuberanciák megfigyelésére szolgálnak. Közös jellemzőjük, hogy erősen 
szóró prizmáknak egész telepével a Nap fényes spektrumát lehetőleg széjjel
húzzák és hogy az egész színképelemző oly módon forgatható, hogy rése a Nap 
széle mentén gyorsan végigvezethető. Van olyan heliospektrográf is, mellyel a 
Nap egészében egyszerre a színkép egy tetszőleges színében lefényképezhető.

A csillagszínkép gyors osztályozására és apró bolygós ködök felkeresésére 
kitűnő szolgálatokat tesz az objektív-prizma. Ez egész kis törőszöggel bíró 
nagy hasáb, mely a távcső tárgylencséje elé erősíttetik. A csillagoknak 
pontalakú képe ezáltal színes fonallá húzódik szét, amely a napi mozgásra 
merőleges, ha a prizma éle ezzel párhuzamos. Ha most a távcsövet hajtó órát 
kissé késleltetjük, akkor a csillagok lassan-lassan elmozdulnak, azaz a fonalalakú 
színkép szélesedik, úgy hogy benne a Fraunhoffer-féle vonalak könnyen fel
ismerhetők. Minthogy azonban a műszernek rése nincs, az ily módon felvett 
színképek kimérésre nem alkalmasak. Hogy ily úton az álló csillag és a hozzá 
külsőleg gyakran nagyon hasonlító apró bolygós köd mily könnyű módon 
megkülönböztethetők, már régebben mondottuk.

Az égitestek fényének lemérésére szolgálnak a fotométerek, melyek közül 
a legtökéletesebb az, melyet Zöllner szerkesztett, és melyet a lemérendő csillag 
fényességének megfelelőleg vagy önálló műszernek, vagy a távcsőre erő
éit hető készüléknek szerkesztenek. Ábránk nagy önálló fotométert mutat be 
(379. ábra).

A távcsőben az oldalkarral szemben 45° szög alatt hajlított planparallel 
üveglemez áll. melyen át a csillag fénye zavartalanul a szembe jut. Az oldal - 
lagos kar végén apró, erős konkáv lencsével optikailag még kisebbített nyíláson 
át belép az összehasonlításra szolgáló lámpa fénye, mely egy Nicol-prizmán 
áthatolva sarkítást szenved. Majd egy, tengelyére merőlegesen csiszolt kvarc
lemezre talál, melyben körös sarkitás révén színeződik. A szin a Nicol-prizma 
forgatásával tetszés szerint változtatható; elérhető tehát, hogy a fény- 
Migár époly színű, mint a csillagból jövő. A fotométer ezen részét koloriméter- 
nek nevezik.

A fény ezután még két további Nicol-hasábon megy át, melyek közül 
a/‘ ismét forgatható. Ha a két hasáb párhuzamosan áll, akkor a lámpa
teme majdnem teljesen akadálytalanul megy át rajta, de ha az egyiket a másik-
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hoz képest 90° körül forgatjuk, akkor a lámpa fényét teljesen kioltotta. A két 
állás között akad mindig egy, amely mellett a lámpa fénye ép akkora, mint 
a csillagé.

Az oldalkarból a lámpa fénye végre a távcsőbe jut és a ferde tükröt 
találja. Előlső és hátsó lapjáról visszaverődvén, a természetes csillag fényével 
együtt a szembe jut, és két mesterséges csillagot alkot, melyek kellő beállítás 
mellett a csalódásig igazi csillagokhoz hasonlítanak. A mesterséges csillagok 
közé állítjuk most a ténylegest, a koloriméter kör forgatásával egyenlő színt 
adunk nekik, és az intenzitáskor forga
tásával a fénybenyomás erősségét is 
egyenlővé tesszük. A Nicol-hasáb forgás
szöge méri az intenzitást.

Hogy a lámpának esetleg gyors inga
dozásai ne zavarjanak, a meghatározandó 
csillag mellett mindig néhány más csilla
got is mérünk, melyekről tudjuk, hogy 
legalább hosszú időközön belül nem vál
tozók.

* * *

Elég gyorsan mentünk végig a csil
lagvizsgálón, és összes berendezésének 
csak egy kis részét láttuk, azt, amely már 
méreteivel is szembeötlik. De hol van 
még az a sok okulár vagyis szemlencse, 
amely különböző nagyítást ad, és amelyek 
egyike inkább a bolygók felületének 
tanulmányozására, másika kettős csilla
gok kimérésére, harmadika ködfoltok raj
zolására való ? Hol a sok mikrométer, 
melyet a célnak legmegfelelően választunk ? Az apró, kényes mikroradio- 
meterek és bolometerek, amelyekkel a csillagok sugárzó hőjét mérjük, vagy 
a Nap színképének azon részeit tanulmányozzuk, amelyeket szemünk már 
meg nem érez ? Sokat, sokat kellett mellőznünk, hogy legalább a legfontosabbak
ról szólhassunk bőven, és csak sebtében mentünk át a számos helyiségen és 
irodán, melyekben vagy számolnak, vagy fényképeket felmérnek, vagy kémiai 
és fizikai kísérletekkel foglalkoznak. Könyvtárhoz hasonló nagy szobában gon
dosan és mégis könnyen hozzáférhetőleg el vannak téve az eddigi fényképek, 
a csillagos égnek immár több éves története.

* * *

A látogatás bizonyára felkeltette érdeklődésünket, hogy immár az éggel 
magunk is megismerkedjünk. Lépjünk tehát ki még egy pillanatra a csillagvizs
gáló erkélyére, ahonnan mindenfelé szabad kilátás nyílik, vegyük kezünkbe

379. ábra. Zöllner-féle fotométer.

40*
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kis csillagtérképünket és hasonlítsuk össze az éggel. Vezércsillagunk a Göncöl- 
szekere, amely az év és az éj m inden szakában a horizon felett van. H a a két 
utolsó, a rúdtól legtávolabb eső csillagot összekötjük, és a kapcsoló egyenest 
a rúd görbülete irányában ötszörösére m egnyújtjuk, egy másodrendű csillagot 
találunk, a Sarkcsillagot. A Nagy Göncölhez teljesen hasonló, ugyancsak hét 
csillagból álló képletnek, a Kis Göncöl rúd jának  végén áll. A Sarkcsillagon 
kívül e csillagképnek csak két utolsó csillaga fényesebb, a  közbeesők g}^engék.

Amennyire van a Nagy Göncöl a Sarkcsillag egyik oldalán, annyira van 
azon túl a Cassiopeia, latin W betű alakjában elhelyezett öt fényesebb csillaga, 
és még kevéssel távolabb a Sarktól három fényes csillag, amely a Cassiopeia 
felé gyengén homorú, hosszú ívben áll ; ez az Andromeda. A Sarkcsillag, a 
Cassiopeia és Andromeda jobboldali csillagjai, melyeknek neve ß Cassiopeiae 
vagy Khaff és a Andromedae vagy Szirra, egy egyenesben állanak, amelyet 
röviden a csillagos ég mutatójának nevezhetnénk. Ha ezt az elevátor felé még 
tovább megnyujtjuk, r  Pegasi-ra, Algenibra találunk, és Szirra meg Algenib 
távolságával tovább menve, egyenesen a tavaszi napéjegyenlőség pontjára 
bukkanunk. Ha ez a mutató függőlegesen lefelé áll, akkor 0 óra csillagidő van ; 
ha a horizonnal párhuzamos és, míg arccal észak felé fordulunk, balra mutat, 
C óra, ha jobbra mutat, 18 óra van. Ha végre a Sark fölött függélyesen fel
felé irányul, akkor a csillagidő 12 óra. Ha most még tudjuk, hogy a csilla
gászati óra 0, 6, 12, 18 órát mutat délben, illetve ha kezdetét veszi a tavasz, 
a nyár, az ősz és a tél, és hogy 15 naponkint a csillagóra délben egy órával 
többet mutat, akkor a mutató állásából közelítőleg mindig megítélhető az idő. 
Ha pl. azt találnék, hogy dél felé nézve október 17-én a mutató 45°-kal 
hajlik dél-nvugat felé, akkor a csillagidő 3 óra. Szeptember 22-én délben 
a csillagidő 12 óra, tehát október 22-én 14 óra és 17-én 5 x 4  = 20 perccel keve
sebb, azaz a megfigyelés napján délben a csillagóra 13 ó. 40 percet mutatott. 
A megfigj’elés ideje tehát 3 óra — 13 ó. 40 p. =  13 ó. 20 p., azaz éjfél után 
1 ó. 20 perc.

Az Andromeda középső csillaga felett a  jó szem gyenge fclhőcskét l á t : 
ez az Andromeda-köd.

Ha Andromeda ívét balfelé fo ly tatjuk , csakham ar egy fényes csillaghoz 
ju tunk , ez a Persei, és ugyanannyival menve balra a Kocsist ta lá ljuk , melynek 
elsőrendű főcsillaga a Aurigae vagy Capelia. o. Persei a la tt áll Algol, a hires 
fényváltozó, a Medúza feje.

Andromeda jobb oldalon a Pegazussal függ össze, és Szirra a Pegazus 
fényesebb három főcsillagjával szép négyszöget alkot, mely könnyen felismer
hető. Ezen négyszög és a Sark között áll három gyenge csillag, a Cepheus, 
míg a Kis es a Nagy Göncöl között fo rd íto tt S alakjában a Sárkány húzódik. 
A Sarktól elforduló fejét két fényesebb csillag jelzi.

Közel áll hozzá az északi ég legfényesebb csillagja, a L an t főcsillagja a Lyrae 
a agy \\  ega, melyet kékes-fehér fénye jellemez. Ügy találunk rá, ha a Nagy 
(■öncél rúd já t a Sárkány fejével kapcsoljuk. H a a W egából a Pegazus négyszöge 
fele nézünk, félúton a tej ú tban fekvő keresztet lelünk, a H a tty ú t, melynek 
legfelső csillaga, rj Cygni vagy Deneb, másodrendű. Deneb, ót Persei vagy Mirfok



F ü g g e lék . 629

és Capella az egyedüli fényes csillagok, melyek majdnem egész pontosan Buda
pest zenitjén mennek át.

Ha a Sarkcsillagtól a Hattyú legfényesebb csillagjához egyenest húzunk, 
egy öttagú csillagcsoporthoz jutunk és ez a Delfin. Jobbra tőle fekszik a Sas, 
melynek elsőrendű csillagja a Aquilae vagy Altair mellett egy egyenesben fekvő 
két kisebb csillag áll.

A Nagy Göncöl rúdja egy sárgás elsőrendű csillag felé mutat és ez a. Bootis 
vagy Arcturus. A rúd második és harmadik csillagjának folytatása viszont 
az Arcturus és Wega között az Északi Koronára utal, melynek félkör-alakban 
elhelyezett csillagjai könnyen felismerhetők. Legfényesebbjük másodrendű és a 
Coronae vagy Gemma néven ismeretes.

A Korona és a Lant között áll középütt Herkules, legalsó baloldali csil
laga ugyan csak harmadrendű, de élénk vörös színénél fogva figyelmet érdemel.

A Koronától a Sasig húzódik, Herkulest nagy ívben megkerülve, a Kígyó 
és a Ivigyótartó, melyben fényesebb csillagok nincsenek.

A Sarkcsillag és Capella összekötője ismét egy vöröses csillaghoz vezet, 
a Tauri vagy Aldebaranhoz, mely a Bika főcsillagja. Jobboldali közvetlen szom
szédsága egy ritkás csillaghalmaz, a Hyadok, kissé távolabbra, az Andromeda 
irányában áll a Fiastyúk, a Plejadok. Aldebaran és a Pegasus négyszöge között 
félúton két kisebb csillag a Kos, míg a tavaszi napéjegyenlőség pontja, melyet 
már korábban megtaláltunk, a Halaknak szegényes csillagképébe esik.

A Nagy Göncöl rúdja alatt áll, kb. annyira, amennyire észak felé a Sark, 
egy, bár gyenge csillagokból álló, mégis jól látható csoport, Berenike fürtje. Ha 
még inkább délre megyünk, a Szűz csillagképéhez jutunk, melynek főcsillagja 
a. Virginis, Spica vagy a Kalász, már jóval az ekvátor alatt áll.

Ha most Spicától Aldebaran felé megyünk, akkor mindenekelőtt az 
Oroszlánt, majd a két apró csillaggal jelzett igénytelen Rákot, végre az Ikre
ket találjuk.

Az Oroszlán legfényesebb csillagja a Leonis vagy Regulus, tőle balra 
szép derékszögű háromszög látható, utolsó csillagja Denebola vagy ß Leonis.

A Rák két csillagja között gyenge, szabad szemmel is látható csillaghalmaz 
van, a Jászol. Megfelelőleg a két csillagocskát az északi és déli Szamárkának 
nevezik.

Az Ikrek két párvonalosan elrendezett csillagsor. Mindegyik feje fényes 
csillag ; az északi a. Geminorum vagy Castor, a déli ß Geminorum vagy Pollux.

Ha a sarkcsillagon és az Ikreken át legnagyobb körívet vonunk, az ekvátor 
táján elsőrendű csillagra bukkanunk, a Canis minorisra, Prokyonra. Még inkább 
délre fekszik, jóval az ekvátor alatt a Nagy Kutya, és ennek legfényesebb 
csillagja, a. Canis maioris, vagy Sirius, amely egyszersmind az ég nálunk látható 
részének legfényesebb csillagja is.

Sirius és Aldebaran között hét csillagból álló gyönyörű csillagkép van, 
az Orion. Baloldali felső csillaga vöröses, neve Beteigeuze, jobboldali alsó csil
lagja az elsőrendű vakító fehér Rigel. Közben három egyforma csillag alkotja 
Orion övét; pontosan a jobboldalin halad át az ekvátor. Az öv alatt könnyen 
látni egy fehér felhőcskét, az Orion nagy ködét.
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Délre az Oriontól néhány gyenge csillag a Nyúl, jobbra tőle egy hosszabb, 
délfelé nyúló csillagsor Eridanus folyó.

Rigel és Algenib között fekszik fél úton oí Ceti vagy Mekab. Aldebaran és 
Mekab kapcsolója rávezet az ekvátor közelében fekvő Omikron vagy Mira Ceti 
híres fényváltozó csillagra.

Ha Regulust és Spicat kapcsoljuk, akkor ugyanekkora távolságra egy 
vöröses elsőrendű csillaghoz jutunk, az Antaresre, vagy a Scorpiira. Spica és 
az utóbbi között félúton van a Mérleg, melynek két főcsillagja, cc és ß Lyrae 
a Kiffa nevet kapta.

A Szűz alatt három fényesebb és egy gyenge csillag ferde négyszöget 
alkot; ez a Holló, amelytől jobbra ugyancsak négy, de gyengébb csillag, a Serleg.

Prokyon és Regulus között van a Vizikigyó feje. Teste a Serleg, a Holló 
alatt messze elhúzódik, egészen a Mérlegig, de csak a Sirius és Regulus között 
fekvő rj. Hydrae vagy Alfard fényesebb.

A Pegasus négyszögének két jobboldali, nyugati csillagja, a Pegasi, Markai) 
és ß  Pegasi, Seat, kellőképpen délfelé folytatva, az ekvátor alatt 31°-kal fekvő 
Fomalhauthoz vezetnek, mely a Déli Hal főcsillagja. Közben átszeltük a Vízöntő 
képét, melyben szembeötlőül) csillagok nincsenek.

Ha végre Fomalhauttól Altairhoz legnagyobb körívet vonunk, a Bak 
csillagképét találjuk, jobboldali két főcsillagja a és ß  Capricorni kényelmesen 
látható és ezek közül az északibb szabad szemmel is elválasztható kettős csillag.

Innen Antares felé menve találjuk a Nyilast, melynek gyenge csillagjai 
a Tejút baloldali szárnya mentén vannak szétszórva.

*  *  *

Természetes, hogy a leírt csillagképeknek egyszerre csak egy részét lát
hatjuk. Ha az estének mindig ugyanazon óráján figyelünk, akkor a csillagos 
ég mindig napról-napra egy-egy fokkal nyugatra fordul, és egy álló évre van 
szükségünk, hogy a legelső estén észlelt csillagot megint pontosan ugyanazon 
helyen találjuk.

Hogy a csillagos égnek adott időben mily része látható, azt egy vég
telen elemi megfontolás adja, melynek legnehezebb művelete a néggyel való 
szorzás. De közelítésben megítélhetjük mindig az ég láthatóságát a Napnak 
jól ismert járásából. Március 21-én a Kos jegyébe lép és minden hónap 
harmadik hetében egy-egy további jegyhez ér. Május 23-án pl. az Ikrek 
jegyébe lép, ez tehát a Nappal együtt, azaz délben delel. Vele szemben fek
szik az égen a Nyilas jegye, tehát ez fog ugyanazon a napon éjfélkor delelni. 
1 )e ezzel már megvan a csillagos ég képe a mondott éjjelen. A mellékelt 
forgatható csillagtérkép meg azt is feleslegessé teszi és számos más, mélyebben 
fekvő kérdésre is megfelel.

forgatható csillagtérképünk megadja a csillagos ég állását az évnek 
minden órájára azzal a pontossággal, a mellyel gömb sík papírra egyáltalán 
■vetíthető. A tojásdad alakú kimetszés szigorúan Budapestnek horizonját 
jelöli, de a térkép Magyarország bármely pontján használható. A szélén lévő
S. V . N. E. betűk a Dél, Nyugat, Észak és Kelet pontnak nemzetközi jelei.
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Használata végtelen egyszerű : a nappal és az éjjel óráit tartalmazó 
korong addig forgatandó, míg a megfigyelés órája a megfigyelés napjára nem 
esik. A horizon kimetszésében látható csillagok ekkor az égen is láthatók, 
és a horizon nyugoti szélén lévők nyugosznak, a keleti szélén állók pedig 
éppen felkeltek, az S—N vonalban álló csillagok pedig delelnek. Célszerű 
tehát, ha a horizonkimetszés azon pontját tartjuk lefelé, amelynek irányában 
éppen észlelünk ; aztán úgy kell képzelnünk a dolgot, mintha a térkép látható 
része fejünk fölé domborodnék, úgy hogy ami felül kerül, a valóságban 
hátunk mögött van. Kissé jobban felelne meg a valóságnak a térkép, ha 
fejünk fölé tartanók.

Ha pl. ismerni akarjuk a csillagos ég képét december 9-én éjfélkor, 
akkor a korong forgatásával az éjjeli 12 óra a külső korong december 6 és 
11-ike keletje közzé állítandó. Capella ekkor a zenitben delel, és az Orion is 
a meridiánban dél felé áll.

Ha tudni kívánnék, mikor kel Prokyon, akkor a Canis minoris a horizon 
keleti széle alá viendő. A két korong szélén egymás felett álló napok és órák 
megadják az év minden napjára a delek idejét. Az említett példa esetén 
leolvashatjuk, hogy Prokyon április 9-én délben, januárius 7-én este 6 órakor, 
október 9-én éjfélkor és július 9-én reggel 6 órakor kel. Egész hasonlóan 
adódik a nyugvás ideje is.

Ha a korongot addig forgatjuk, míg valamely csillag a horizon keleti 
széléről a nyugoti szélig eljut, akkor az álló korong bármely pontja előtt 
eltolódó órák száma megadja azon időt, ameddig a csillag a horizon felett 
látható. Arcturus pl. december 31-én éjfélkor kel és délután kevéssel 3 óra 
után nyugszik. Nappali íve tehát kevéssel több mint 15 óra (pontosan 
15 óra 10 p.) és éjjeli íve kissé kevesebb mint 9 óra (pontosan 8 óra 50 p.).

Ha tehát a korong forgatásával a csillagos eget úgy állítjuk, amint azt 
tényleg észleljük, akkor a megfigyelés napja felett álló óra viszont megadja 
az éjjeli órát, amelyben az eget figyeljük.

A Nap mindig az ekliptikában marad, és mindenkori helye könnyen 
kijelölhető. Március 21-én az ekliptikának azon pontján áll, melyet a szep
tember 22-én átmenő egyenes jelöl ki. Azontúl havonkint az ekliptikának 
két vonása közé eső ívét futja be bal felé, úgy hogy pl. augusztus 22-én az 
ekliptikának azon pontjában áll, melyet a február 17-tel jelölt egyenes 
metsz ki. Szemmérték szerint tehát a Nap bármilyen napra berajzolható a 
csillagtérképbe.

Ha a Nap helyét visszük a horizon keleti vagy nyugoti széle alá, 
leolvashatjuk az illető nappal szemközt fekvő órán, mikor kel és nyugszik ; 
megtudjuk tehát, meddig tart a nappal és az éjjel, és a horizonon meglát
juk, mennyivel kel és nyugszik délre vagy északra a horizonnak kelet-, 
illetve nyugotpontjától. Ha pedig a korongot forgatva figyelmünket mindig az 
ekliptikának azon pontjára irányítjuk, amely éppen a horizon alatt tűnik el, 
akkor észrevesszük, miként leng ide-oda egy év lefolyása alatt a kelet- vagy 
nyugotponthoz képest a horizon azon helye, amelyben a Nap kel vagy 
nyugszik.
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VII. A FÖLDRENGÉST JELZŐ MŰSZEREK.

Ha a Föld bármely részén nagy, katasztrófaszerű földrengés fordul elő. 
annak ereje nem csak a környéket, hanem az egész Földet megrázza. Egy
előre ne törődjünk az okokkal, amelyek ily hatalmas mozgást idéznek elő 
ezek a geológia körébe tartoznak s így más kötetben lesz róluk szó — most 
csak azokat a hatásokat nézzük, amelyeket távoleső vidékeken idéz elő a 
rengés és azokat a műszereket, amelyek ezeket a hatásokat följegyzik.

Az a mozgás, amelyet a talaj távoli földrengés hatása alatt végez, talán 
legszerencsésebben a húrok rezgéséhez hasonlítható. A talaj apró részecskéi 
éppen olyan rezgő mozgást végeznek, mint a húréi. Ha elég intenzív a moz
gás, akkor érzékeinkkel is észrevehető ; az ilyen erős rengések azonban arány
lag csekély területre szorítkoznak. Az érzékeinkkel észre nem vehető finom 
talaj mozgások föl jegyzésére szolgálnak a szeizmográfok.

A távoli, érzékeinken kívül cső földrengések följegyzésére szolgáló műsze
rek közül legérzékenyebbek, sőt egyedül említésre méltók az ingák. Ezeknek

többféle típusuk van, melyek 
közül a legjellemzőbbeket fogjuk 
ismertetni. Képzeljünk egy kö
zönséges ingát, csakhogy a kis 
ólomgömb helyébe képzeljünk 
egy 100 kg. súlyú vastöme
get s a súlyt tartó cérnaszál 
helyébe egy vaspálcát. Ilyen a 
Vicén tini-féle inga, mely a 3X0. 
ábra jobb oldalán látható. Az 
ingához tű van erősítve, a tű 
alatt kormozott papírlap forog 
el két hengerre csavarva.

Ha nincs földrengés, akkor a tű 
egyenes vonalat ír le a papi
rosra.

Ha földrengés jön, akkor az inga 
tehetetlenségénél fogva az első 
pillanatban nyugodtan marad és 
az ingához erősített nyugvó tű 
a földhöz erősített és vele együtt 
mozgó papírlapra reákarcolja a 
föld mozgását.

Nemsokára azonban az inga is 
kimozdul és ekkor már a föld és 
az inga kombinált mozgása jele
nik meg a papírlapon.3S0. ábra. Vicentini-féle ingapár.
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A vertikális ingáknál jóval érzé
kenyebbek az ú. n. horizontális ingák.
Ezek úgy vannak fölfüggesztve, mint a 
lcétsarkos ajtó s így nem függőleges, 
hanem vízszintes síkban lengenek. Ha 
a két sarkot összekötő egyenes vonal 
éppen függőleges irányú, akkor az inga 
közömbös egyensúlyban vans a leggyen
gébb lökésre végleg elfordul. Ha azon
ban ez a vonal némileg eltér a függő
leges iránytól, akkor az inga egyen
súlyi helyzete stabilis és a legkisebb 
lökés is mozgásra kényszeríti ugyan, 
de egyensúlyi helyzetébe lengésekben 
visszatér. A 381. ábrán látható Rebeur- 
Ehlert-féle inga szárai az érzékenység 
fokozása, illetve a súrlódás csökkentése 
végett achátcsészékben végződnek. Az 
achátcsészék finom acélcsúcsokon fordulnak. Ahol a két szár hegyes szögben 
találkozik, oda van erősítve az inga súlya. A tömeg csekélysége, illetve az inga 
könnyűsége folytán itt a súrlódás lehetőleg kicsiny. Ezért a Rebeur-Ehlert-féle

készülék nem ír, hanem vele szem
ben fényképező gép van felállítva, 
amelynek papírja hengerre csavarva 
körülforog s ez jegyzi föl az inga 
és a talaj mozgását. Természetesen a 
fényérzékeny papiros jóval drágább 
a kormozottnál s így a fotográfiai 
regisztrálás üzemköltsége tetemesen 
nagyobb a többinél.

Ügy a föntebb említett, mint 
a többi műszereknek egy közös 
nagy hibájuk van : nem magát a 
talaj mozgást jegyzik föl, hanem a 
föld és az inga együttes mozgását. 
Az ideális földrengésjelző műszernek 
a rengés alkalmával mozgó földdel 
szemben nyugvó fix pontot kell 
képviselnie. Ilyen a Wiechert-féle 
inga, metynek vázlatos képe a 382. 
ábrán látható. Nincs fölfüggesztve, 
hanem alá van támasztva; az 1100 
kg. súlyú vastömeg (PM) a D csú
cson nyugszik. Oldalt gyenge rugók 

382. ábra. Wiechert-féle inga. tartják vissza az eldőléstől, de ezek

S  tn

381. ábra. Rebeur-Ehlert-féle horizontális inga.
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nem gátolják szabad mozgásában. Az inga testéből karok nyúlnak ki, 
amelyek mindenike egy-egy dugattyúban végződik. A dugattyú egy hengerbe 
nyomul, annyira szorosan, hogy annak falától mindenütt csak 3 mm. 
távolság választja el. Ha az inga ki akar mozdulni helyéből, akkor a hen
gerben levő levegőt össze kell nyomnia ; a sürített levegő azonban oly 
erővel áll ellent, hogy az ingát azonnal megállásra kényszeríti. A föl
jegyzés módja elvben ugyanaz, mint a Vicentini-féle készüléknél.

Hogy a lökés irányát megismerhessük, azért rendszerint két tű, vagy 
két műszer jelzi a lökéseket: egyik az észak-déli, a másik a kelet-nyugati 
összetevőket jegyzi föl. Azonban az említett műszerek mindegyike csak a 
vízszintes síkban levő összetevőket jelzi. A függőleges összetevőt jelző 
műszerek még kezdetlegesek. Leginkább használatos a Vicentini-féle, mely a 
380. ábra baloldalán látható. Fő alkotórésze egy erős rúgó, hasonló azokhoz, 
amelyeken a vasúti kocsik nyugszanak, de jóval erősebb mint a hintóké. A rúgó 
egyik végén hatalmas fémtömeg van, másik vége vasállványba van foglalva. 
Ennél is a súlyhoz van erősítve az írószer, és külön, a földhöz erősített állvá
nyon a hengerről legördülő papiros. A följegyzés módja itt is ugyanolyan, 
mint a másik Vicentini-féle készüléknél.

Minthogy bármily erős rengések több ezer kilométer távolságban már 
csak igen csekély talaj mozgást okoznak, azért a készülékek úgy vannak szer
kesztve, hogy a mozgásokat többszörösen nagyítva mutassák, hogy könnyeb
ben észrevehetők, illetve mérhetők legyenek. A Wiechert-féle inga nagyítása 
pl. 250-szcres.

\ alamennyi föntebb leírt műszernek kiegészítő része az óra, amely 
elektromos áram közvetítésével minden percben jelet ír le az inga tűje alatt 
elforgó papírlapra. A percjelekből lehet megállapítani az időt, amikor a ren
gés a helyszínére érkezett.

Hogy a külső befolyásoktól elszigeteljék a készülékeket, rendszerint mély 
pincékben helyezik el okét. Így például a budapesti egyetemi földrengési 
obszervatórium műszerei a Magyar Nemzeti Múzeum 4 m. mély pincéjében 
- méteres oszlopokon nyugszanak, úgy hogy az oszlopok alapja 6 m.-rel 
van mélyebben az utca szintjénél. Az oszlop alsó fele a földbe van ásva, 
lelso tele a talajtól elszigetelten, szabadon áll. Nem is reagálnak ezek az 
ingák sem kocsira, sem az elektromos vasúti közlekedésre. A padovai egye
tem szeizmográfjai ellenben a fizikai intézet emeleti helyiségében vannak 
elhelyezve. Ezek a műszerek nem csak az utcán elvonuló tüzérség jelenlétét 
jegyzik tel, hanem meg az óraközi csengetést is megérzik. A fiumei Vicentini- 
tele inga pontosan följegyzi a bora dühöngését, Victoriában (Kanada) a lég
nyomás változásai folytán előálló talaj mozgásokból, illetve ezek följegyzéseiből 
megjósolják a vihar közeledését. Japánban pedig a gyakorlati élet számos 
ág,iban . ház- és hídépítésben, bányászatban igen gyakran alkalmazzák a föld
rengést ji lzö műszereket.
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összetartozó 589. 
saját mozgása 588. 
száma 575. 
színe 571, 575. 

Csillagrendszer 590, 591.
kialakulása 590. 

Csillagtérkép, forgatható 
i. 628—631.

Csillagvizsgáló 614.
Csomók 514.
Csomó vonal 514.
Csorbái tó 354.
Csörsz árka 417.
Csúcs 238.
Csúcsok elnevezése 239. 
Csuszamlás a Táborhegyi úton 

292.
Dagály 533, 534. 
Dagályduzzadások térképe 181. 
Daniel-féle harmatpont mutató 

609.
Darabos hegység 240.
Darwin atoll-elmélete 223. 
Defláció 301.
Deimos 554.
Dcklináció 500.
Deklinációkör 502.'
Delambre 611.
Delta 420.
Depressziók 103, 244. 
Despoblado plató 302.

! Dctunata Erdélyben 280. 
Dél-Atlanti ekvátoriális áram

lás 205.
I Déli sarkkör 65.
| Délibáb 132.
I Délkör 497.

Dér 35.
Diatomea-iszap 156. 
Diszkordáns partok 209. 

réteg 255.
Dobsinai jégbarlang 331.

: Dolina 320.
\ Dollart 201.
I Dolomit 257. 
j Dombvidék 235. 
j Domború lejtő 236.
I Domborzat feltüntetése vonal

kázással 232.
Dómvulkán 279.
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Donáti-féle üstökös 562, 568, 
570.

Doppler-féle elv 580, 581, 582. 
Dörffel plébános 562.
Duna deltája 218.

vízrendszere 310.
Düne 466.
Dünung 195.
Ecsedi láp 442.
Ecset-hőmérő 599.
Edényes barométer 601. 
Egyenes emelkedés 500. 
Egyenlítő hosszának törtrésze 

611.
Egyszerű hegylejtők 236. 
Együttállás 518.
Eifel-hegység Maarjai 281. 
Ekliptika 508.

ferdesége 508.
Ekvátor 498.
Ekvátoriál 502.
Elbe kanyonja 400. 
Elektromosság, légköri 41. 
Elhajlás 500.
Elmi hegyomlás 294. 
Elnyeletéses színkép 542. 
Empedokles 8 .
Encke-féle üstökös 570.
Eötvös Loránd báró 532.

csavarási ingája 548. 
Epicyclus 520.
Eratosthenes 9, 531.
Erdély délkeleti határán levő 

szoros völgyek 316. 
Erdélyi medence 242.
Erie-tó 377.
Eros bolygó felfedezése 555. 
Erózió 290.
Eróziós völgyek 241. 
Esőcseppek lebegése 37. 
Esőmarta kanellurák 291.
Esős vidék 308.
Esőzések eloszlása 307 ■ 
Eucaliptus 484.
Eufrátes kanyónvölgye 402. 
Euklides 495.
Eurázia 256. 

hegyrendszer 261. 
szelvénye 255 
világrész 93

Európai fő vízválasztó 313.
É g  fotográfiai felvétele 5 7 3 . 

kék színe 117. 
koordináta rendszere 499.

Égés 596.
Égi egyenlítő 498. 

sark 499.
Égi testek helyzetének meg

határozása 495. 
lakhatósága 549.

Ej féli nap 64, 506.
Éjjeli ív 506.
Épülő partok 2 1 0 .
Equatorial coudé 620. 
Észak-Atlanti ekvátoriális 

áramlás 205.
Északi fény 140. 

sarkkör 65.
Eszak-pacifikus-ekvátoriális 

áramlás 205.
Ev, sziderikus 508. 

tropikus 511.
Évi közepes hőmérséklet izo

termái 69.
Fabricius 579.
Fagyáspont 598.
Eagyás pusztításai 298. 
Fagyos szentek 58. 
Fahrenkeit-féle hőmérő 599. 
Fajhő 51.
Faj meleg 51.
Fata morgana 133.
Fák határa 487.
Fechner-féle pszichofizikai tör

vény 575.
Fehér csillag 576 
Fehér folyók 385 
Fekete folyók 385.
Fekete tenger elnevezés 166 
Felhő, gyöngyházfényű 118.

keletkezése 27.
Felhők 36, 121.
Felhőképződés Szingapúr felett 

35.
Felső moréna 345.

szakasz 385.
Felületi feszültség 196.

villám 44.
Felvidék 235.
Fenéklavina 334.
Ferenc József-glecser 338. 
Férnél 11.
Fertő 442.
Félsziget 209.
Fémhőmérő 598.
Fényi P. 544.
Fénysarkítás 538.
Fénysugár törése 129.

Fénysugár útja levegőben 130. 
Fényterjedés sebessége 558. 
Fényváltozások sorozata 512. 
Fényváltozó csillagok 579. 
Fiastyúk 587.
Fingal barlang Staffa szigetén 

284.
Firn 336.
Fjordok 348.
Fjordos tavak 351.
Flamsteed História Caelestis 

Britannica 573.
Fodor József 597.
Fok 209.
Fokmérés 531.
Folyami jég 176.
Folyó, barlangi 322. 

esése 369. 
fehér 385. 
fekete 385. 
kanyargós 388. 
lerakodásai 415. 
sodra 382 
torkolatai 415. 
vize 381.

Folyók 369.
szabályozása 403.

Folytonos szinkép 544. 
Foraminifera 150.
Forgószelek 24, 105.
Forrás keletkezése 359. 
Források 356.

Simplon alagútban 359. 
Forráspont 598.
Forró égöv 61.
Forróégövi ciklonok 106. 
Fortin-féle barométer 601. 
Fotográfia mint csillagászati 

segédeszköz 555. 
Fotográfiai kamara 618. 
Fotométer 574.
Fotométerek 626. 
Fotometrikus katalógus 580. 
Fotoszféra 538, 539.

szerkezete 539.
Foucault ingakisérlete 523. 
Föld 547.

alakja 530, 532. 
és Hold közös forgástengelye 

177.
felszínéhez való súrlódás 81 
felszínének domborzata 229. 
forgása 76.
keringése a Nap körül 67.
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Föld kora 591. 
légköre 548.
méreteinek meghatározása 

531.
nagysága 530. 
szférái 248.
tengelyforgásának következ

ményei 523. 
tömege 532.

Földforgás ki téritő hatása 78. 
Földi cirkuláció 85.
Földhát 235.
Földmíves népek 484. 
Földnyelv 209.
Földpiramisok 286.
Földszag 356.
Földszoros 209.
Főn 82.

keletkezése 82.
-szerű szél 34, 83. 

Frakto-kumulusz 122. 
Fraunhoffer 576.

-féle vonalak 543.
Freatikus víz 357.
Frische Nehrung 218.
Fuldzs 466.
Fumarola 281.
Fundamentális csillagok 573. 
Furkós láva 273.
Futóhomok 449.
Függő gleeser 340.
Füves steppék 473.
( ialéria erdők 482.
(1 ililei 495, 524, 546, 554, 557, 

558, 571.
Galle 560.
Garmada 465.
Gauss 556.
< íay-Lussac-féle barométer 

602.
Gát 405, 406. 409.
Gáz 2 2 .

-gyújtó 17.
Gejzír 363. 

kitörése 363. 
működésének oka 366. 

Geodézia 531.
Geográfiai szélesség 498.
Geoid 229.
Geotermikus mélység-fokozat 

247.
Gerinc 238, 239.
XIII. Gergely kalendárioma 

516.

Gibraltári szoros hőmérséklete 
172.

Giensi tó 219.
Glaciális törmelék 352.
Gleeser 336.
Glecsermalom 344.
Globigerina iszap 156.
Gnomon 508.
Golf-áram 206.
Gombaszikla 300.
Gothard Jenő 586.
Gömbi csillagászat 495. 
Gömbvillám 44.
Gőz 22.
Gözfclhő, lokomotív kéményéé

21.

Crand-kanyón 398. 
Gránittuskók Szvatau vidékén 

207.
Gran-Sasso d’Italia 239. 
Greenwichi idő 496.

’ Grenellei fúrás 247.
Grindelwald 257.
Grönland jégtakarója 347. 
Gulács 237.
(«yilkos tó 427.
Gyógyvizek 362.
Gyöngysor villám 44. 
Gyűrődések 251.
Gyűrűs teke 500.
I laff 218.
Hai-ning-csou 186. 
Hajnalcsillag 518.
Halásznépek 484.
Halley 588.

-féle üstökös 565, 569, 570. 
Halmazállapot 1 6 . 
Halmazfelhők 2 1 .
Halomvidék 235.
Hammada 461.
Hamu 269.
Hamun mocsár 442.
Han-hai rétegek 470.
Harmat 34.
Harmatpont 609.
Harmattán 1 1 1 .
Harmonices inundi 525. 
Harrison 497.
Hasadék-forrás 359.
II asselberg 586.
Hágó 239.
Három test problémája 585. 
Hátráló erózió 315.
Hegy dereka 236.

Hegy oldala 236. 
teteje 238.

Hegycsoport 240.
Hegyek hatása szelekre 81. 

keletkezése 246. 
pusztulása 285. 
régi ábrázolásmódja 231.

Hegyi obszervatórium 615.
Hegyláb 236.
Hegyomlás 291.
Hegység 235, 240. 

keletkezése 254. 
rögös 240. 
szimmetrikus 256.

Hegysor 240.
Hegyszoros 399.
Helgoland partjai 211.
Heliometer 620.
Helyi idő 496.
Helymeghatározás az égen 495. 

a Földön 495.
Hélium 545.
H er k u les f űr dói melegforrás 

363.
Herodotos 8 .
Hersehel Vilmos 560, 561, 571. 

583, 584, 586, 587.
Hcvclius 562.
Hévíz forrás tava 429.
Hidegvíz felszállása 199.

j  Higroszkópikus anyag 609.
Himmalája glecserei 338.

I Hipparchos 9. 495, 510, 520, 
571.

Hippokrates 8 .
Hipszogratikus vonal 157.
Hoang-hó esése 370. 

gátjai 412. 
törmelékkúpja 418.

Hold 511, 518, 549, 550. 
átmérőjének lemérése mű 

szer nélkül 637. 
esése a Föld felé 529. 
felszíne 550. 
fénye 551.
leválása a Földről 591. 
mérete 516. 
mozgása 511. 
parallaxisa 517. 
pályája 512. 
távolsága 516. 
tömege 552.

j Holdfázisok keletkezésének 
utánzása 513.
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Holdfogyatkozás 513.
képe 515.

Holdhegyek 550. 
Holdszivárvány 137. 
Holdtengerek 550.
Holdtölte 514.
Holdudvar 134.
Holoszterikus aneroid 603. 
Holt-tenger 436.

medencéje 245.
Holwarda 579.
Homlokmoréna 345. 
Homlokrepedés 342. 
Homokbucka 464. 
Homokfodrok 467. 
Homokkőzóna 257. 
Homoksivatag 463. 
Homokturzásolc 217.
Homorú lejtő 236.
Honfoglalás korhatározása 

494.
Hordalék 384.
Horizon 499.

depresszió 64.
Horn 239.
Horszt 263.
Hosszanti irányú repedés 342. 
Hosszanti völgyek 241. 
Hosszmértékek átváltoztató 

táblája 612.
Hosszúság meghatározás ten

geren 497.
Hó 39.
Hódmezővásárhelyi fúrás 247. 
Hóhatár 332, 333.
Hónap 512.
Hópelyhek 39.
Hőfogékonyság 51.
Hőmérők 597.

adatainak egymásba való á t
számítása 600. 

skálájának összehasonlitása 
599.

Hőmérséklet erős ingadozásá
nak pusztításai 298. 

évi ingadozásának nagysága 
55.

évi járása Magyarországon 
97.

napi ingadozása 53.
Huggins 576.
Hullám, kapilláris 189.

lógó 195.
Hullámverés 193.

Hullámvonal keletkezése 190. 
Hullámzás 189.
Hullócsillag 562, 565. 

esés 567.
Humboldt Sándor 9, 11, 566. 

áram 206.
Hurokképződés külső bolygó 

pákájában 519.
Husvét 515.
Huyghens 495, 527, 558, 587. 
Idő, greenwichi 496. 

helyi 496.
Időjárás, ciklonnal járó 100. 

térképe 1 0 2 .
Idő jóslás aneroidról 104. 
Időleges hóhatár 333. 
Ikercsillag 583.
Ikercsillagok száma 584. 
Ikerköd 586.
Indiai monzún 92.
Ingadozás, szabályos 438.
Ingó kő 300.
Inland-ice 174.
Inszoláció kizárása 599.
Ión 42.

elmélet 42.
Isztmusz 209.
Izobár vonalak 103.
Izoráchiák 1S2.
Izotermák 69.

vázlatos alakja 68. 
Jade-busen 201.
James Lick 493. 

i Janssen 543.
Jedlik Ányos 533.
Jég fajsúlya 174.
Jégárak 336.

mozgása 340.
Jégbarlang 331.
Jégeső 38.
Jéghegy 174, 175.
Jégkorszak 355.
Jégmező 175.
Jégtakarók 340.

nyomai 348.
Jellala vízesés 374.
Jordán völgye 245.
Jupiter 518, 519, 556, 557. 

holdjai 557. 
keringése 557. 
légköre 556.

Kalahari 475.
Kalecsinszky a sóstavakról 437 
Kalendáriom 511.

Kaliforniai áramlás 206. 
Kamerun-hegy esője 34. 
Kannellurák 291.
Kant 548, 571.
Kanyargás 386.
Kanyargós folyók 388. 
Kanyónvölgy 396, 399. 
Kapilláris hullámok 189,

196.
Kaptató 238.
Karcolt szildák 351.
Karlsbadi Sprudel 363. 
Karrmezők 289.
Karszt 322.
Kaspi-tó medencéje 244.»

sótartalma 433.
Kaszkád 372.
Kazán-szoros 330.
Keeler 559.
Kelet-Afrikai árkos vetődések 

264.
Kelet-Ausztráliai áramlás 206. 
Kelvin Lord 533, 591, 592. 
Kempf 587.
Kepler János 495, 524, 525, 

537, 554, 570, 571.
-féle csillag 582. 
törvényei 79, 526. 

Keresztirányú repedés 342. 
Keresztvölgyek 241.
Keringő áramlás 

keletkezése a levegőben 73.- 
kisérleti bemutatása 72. 

Kénesőhőmérő 597.
Kénia jégárai 338.
Kétszemű szikla a révi völgy

ben 328.
Klíma bánata 417.
Khínai térkép 232.
Kialakulás folyama 592. 
Kilimandsáró jégárai 338. 
Kilogramm 612. 

kalória 51.
Kimélyített medencék 428. 
Kirch Gottfried 572.
Kirchhof 542, 576. 
Kirkwood-féle hézagok 529. 
Kis bolygók 546.
Klagenfurt közepes hőmérsék

lete 57.
Klíma 53.
Klimatikus hóhatár 333. 
Koloriméter 575, 626. 
Komparator 619.



Konjunkció 518.
Konkáv lejtő 236.
Konkordáns partok 209.

réteg 255.
Konkréció 476.
Kontinentális klíma 53.

talapzat 160. 
Konvekció-áram 24.
Konvex lejtő 236.
Koordináta hálózat 499. 
Korall-állatok 220. 

gát 221. 
partok 220. 
szírt »Virágtartó« 223. 

Koroita 541, 542.
definíciója 544.

Kossava-szél 81.
Kotidál vonalak 182. 
Kovásznál pokolsár 283. 
Kozmikus por 545.
Köd 36. 

spektruma 586. 
vadászebekben 588.

Ködfolt 586.
képek 138.

Kőlavina 291.
Könyöktávcső 620.
Kősivatag 461.
Közelvíz 357.
Középhegység 235. 
Középmoréna 345.
Középső szakasz 385. 
Krakatoa kitörése 274. 
Krakatoa tipusú vulkánok 

274.
Kriptodoprosszió 428. 
Kristályos magok 256. 
Kromoszféra 540, 541. 
Kronográf 618.
Kulmináló vízállás 369. 
Kumulo-strátus 121.
Kumulusz 21, 36.
Kurische Haff 218.
Kuro Sió 206.
Kútszerű források 359.
Küllós sugarak a lenyugvó 

Nap körül 123.
Külső bolygók 556.
Labilis egyensúlyi állapot 23. 
Laguna 218.
Lakits Ferenc 494.
Lalandc 561.
Lambert 571.
Landes 218.

640

Laplace 533, 558.
Lasswitz Kurt 590.
Laramie puszta 303.
Laterit 482.
Lavinák 334.
Lágymányosi kőgát 405.
Lánchegység 240, 250.
Lángnyelvek 542.
Láp 442.
Láthatatlan csillagok 584.
Láva 270. 

furkós 273. 
kovasavtartalma 270. 
torlaszos 271.

Lávamezők 279.
Lefolyástalan medencék 430.
Lejtő 236. 

normális 236.
Lengyel-nyereg 240.
Leveche 112.
Levegő 13.

alkotó részei 596. 
hőmérsékletének megmé

rése 599. 
lehűlése 33. 
magassága 118. 
mozgásai 71. 
nedvessége 32. 
nedvességének megmérése 

609.
nyomásának mérése 602. 
örvénylései 98. 
összetétele 595. 
pora 597.

Leverrier 5, 560, 566.
Lexell-féle üstökös 564.
Légáramlás cirkuláló 33.
Légköri elektromosság 41.
Légnyomások zónája 87. 

j Légtükrözés 131.
Légtűzszerszám 17.
Légvonat 17.
Lénárd 41.
Lido 217. 

i Liethi fúrás 247. 
j Limán 218.
: Liter 612.

Lithoszféra 248.
Llano 472.
Locwy 620.
Lokális szelek 105.
Lokomotív kéményének gőz- 

felhője 21.
Lop-nor 432.

Tárgymutató

Lóczy Lajos 11.
-féle törvény 394.

Lógó hullám 195.
Lösz 476.
Löszlakás 479.
Luca napja 494.
Lukareci bazaltbánya 282. 
Luk-csum 245.
Luzerni glecserkert 344.
Lyra ködgyűrűje 588. 
jVIacrocystis 162.
Madrid hőmérséklete 57. 
Magas hogység 235. 
Magasságmérés, barométeres 

606, 607, 608.
Malaspina glecser 338. 
Mandsuria éghajlata 92 
Mangrove 225.
Mars 518, 552, 553. 

holdjai 554. 
légköre 552. 
tengere 553.

Maremmák 444.
Mascaret 185.
Mauritius-orkán 106. 
Maximumhőméró 598.
Maxwell 559.
Mágneses variáció együttjárása 

napfoltokkal 540.
Májusi fagyok 58.
Mállás 297.
Márga 257.
Másodperc-inga hosszúsága 

611.
Mcandrina 220.
Medárdus napja 96.
Medencék 241.
Meder alakja 379.
Meleg eloszlása a Föld felszínén 

60.
Melegforrások 363.
Mclegvezctó képesség 51. 
Melléktengerek 208. 
Mendennhall 532.
Mennydörgés 41.
Menszaleh-tó 220.
Mer de Glace 338.
Meridián 497. 

konvergencia 524. 
kör 621, 622.

Meridiánok hosszának tört
része 611.

Merkur 518, 546. 
perihéliuma 546.
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Mersenne barát kísérlete 76. 
Metargon 596.
Meteorit 566.
Meteorkő 566.
Meteorok kigyulladásának ma

gassága 118.
Meton 515.
Meyer Tóbiás 497.
Mécbain 611.
Mélyfúrások 247. 
Mélységfokozat, geotermikus 

247.
Mélységmérő műszerek 151. 
Mélytengeri agyag 156. 
Mérsékelt égöv 65. 
Mértékegységek 610, 611. 
Mészkő 257. 

platók 322. 
zóna 256.

Méter 611.
hossza 611.

Mikrométer 536, 617. 
Mikroszeizmikus rengés 250. 
Milford-fjord 350. 
Minimumhőmérő 598. 
Mira-tipus 580.
Mississippi 391.
Misztrál 82.
Mocsár 442.
Mofetta 282.
Monachos Georgius 494. 
Mongol-puszta 475.
Montanari 580.
Monte Corno 239.
Mont Pelé kitörése Martinique 

szigetén 276.
Monzún Európában 94. 

indiai 92. 
rendszer 90.

Moréna 345, 352.
Morotva 390.
Mozambique-áramlás 206. 
Mozgás változásának oka 527. 
Muir-glecser 338.
Müller 5S7.
Műszerek 593.
IVadir 499.
Nagy bolygók 556.
Nagytar pataki vízesés 372. 
Nap 518, 538. 

éjféli 64.
járása a póluson 63. 
kémiai összetétele 545. 
kontrakcióképessége 545.

A Világegyetem.

Nap látszó évi mozgása 507. 
melege 545. 
parallaxisa 517. 
parallaxisának meghatá

rozása 523. 
pályája 508. 
színképe 543. 
távolsága 517.

Napfáklyák 539. 
Napfogyatkozás 513, 514. 
Napfoltok 539.
Napláng és a Föld nagyságának 

összeállítása 47.
Napóra 508.
Nappali iv 506.
Naprendszer kialakulása 591. 
Napsugár 46.
Napszivárvány 134.
Napudvar 134.
Naptár, orosz 516. 
Naptevékenység 542. 
Nedvességmutatók 610. 
Negretti-Zambra-féle átbukós 

hőmérő 170, 599. 
Nehézségerő iránya 499. 
Nehrung 217.
Nekton 166.
Nemere 81.
Neon 596.
Neptunus 518, 560.

felfedezése 560.
Neutrális egyensúlyi állapot

20.

partok 209.
Newton Isaac 495, 526, 527, 

531, 533, 562. 
törvénye 527, 584. 

Népvándorlások 485.
Niagara 377.
Nílus kanyónvölgye 402. 

mocsárvilága 444. 
sellői 372.

Nimbus 36.
Nitrogénium 596.
Nomádok 484.
Nordenskjöld 545.
Normális lejtő 236.
Norther 112.
Nullipora 221.
Nunatak 347.
Nutatio 511.
Nyári monzún 90.
Nyereg 239.
Nyulgát 410.

Nyugat-ausztráliai áramlás 
206.

Nyugati szelek zónája 87. 
Oázis 451.
Objektív-prizma 626. 
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