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KEPLER JÁNOS EMLÉKEZETE.
(Felolvastatott az 1871. deczember

20-án taitott szakgyülésen.)

Folyó évi deczember 27-án leend Németország leghirnevesb
csillagásza, K e p l e r J á n o s születésének háromszázadéts évfordulója.
V ilágra szóló tudom ányosságának hatása rég túlszárnyalta hazája
határait, munkái már régen az emberiség közvagyonává lettek;
illő és méltányos dolog tehát, hogy midőn a müveit világ ez ünne
pélyes alkalommal a nagy szellemnek meghozza hódolati adóját,
mi is szenteljünk néhány sort emlékének.
Gráczban, hol a hírneves csillagász tan ár is volt, e hó 27-én
készültek nagy ünnepélyességgel megülni születésének háromszá
zados évfordulóját. Azonban az utóbb megváltozott körülmények kö
vetkeztében az ünnepély október hó első felében nagy csendben folyt
le a Grácztól délre fekvő Mühleckben, K epler első nejének — Müller
Borbálának — lakházában, hol K epler üldöztetésének idején, 1.597 körül
tartózkodott. Mühleck most egyszerű lakház, régente a „k a stély “
nevet viselte, s ennek urai voltak K epler nejének ősei. Midőn ellen
ségei K eplert elűzték tanári székéből, 2 évig élt e házban tudo
mányának, a csillagászatnak. A házon még most is látszanak a to
rony nyomai, mely K eplernek észleldéül szolgált. Az ünnepélyre igen
számos tudós jö tt össze Ausztria minden vidékéről, és mozsárdurrogtatások között leplezték le az emléktáblát , mely a ház falába
foglaltatott, s e feliratot viseli: „I tt, szeretett hitvese , mühlecki M üller
Borbála szárm azási helyén élt és búvárkodott K epler János csillagász
1597-től 1599- ^ “
A következő sorokban K epler élete s tudományos működésé
nek főbb mozzanatait fogom ecseteln i; története az egy — a nyo
morít életszükségekkel folytonosan küzdő — lángelmének, ki a 30 éves
háború sanyarai által egy helyről m ásra űzetve, semmit sem vitt
magával, csak csüggedhetlen szívet, s fon séges eszméit.
Természettudományi Közlöny, IV. kötet.
fo 1
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K e p l e r J á n o s született W ürttem berg Wetl*) nevű vá
roskájában 1571 deczember hó 27-ik napján.
Gyenge 7 hónapos gyerm ekként jött világra, és senki sem hitte,
hogy az erőtlen kis fiúcska félszázaddal később a „tudományosság
óriása “ lesz.
Atyja, Henrik, vagyontalan korcsmáros volt, s fiát mezei gaz
dává akarta kiképeztetni; de gyenge s hasznavehetlen lévén e fá
rasztó foglalkozásokra, hozzátartozói csakham ar pályát cseréltettek
vele. Ugyanis fölismervén szelleme élénkségét, vágyat keltettek
benne a hittudományi pálya választására, úgy gondolkozván, hogy
majd egykoron fáradozásait valamely jövedelmes lelkészi állomáson
kipihenheti. Ily körülmények között kényszerítve volt a hirzaui és
^maulbronni zárdaiskolába menni, később pedig hittani ösztöndíjjal
— Tübingában — köztartáson tanulni.
De a nagy szellem, mely az itjuban már ekkor ébredezni kezdett,
visszarettent a tanítói által reáerőszakolt vakhit akkori merev köve
tésétől^ Elég jókor észrevették ezt tanítói, s sértve érezvén tudós
büszkeségüket, m agára h agyták a gondolkozó ifjút, s kinyilatkoztat
ták, hogy elveivel s viseletével hasznavehetlen munkása lesz a württembergi egyháznak. A 20 éves ifjú ily előzmények után elesvén az
álmodott jövedelmező papi állástól, előszeretettel a bölcsészet tanul
mányozására adta magát.
E válságos percztől kezdve a később annyira m egkedvelt
„Calendartum“-kv al és keservesen szerzett leczkeórák adásával ke
reste mindennapi kenyerét, s itt veszi kezdetét szenvedéseinek hosszú
lánczolata.
1593-ban a gráczi főiskolánál a mathesis és erkölcs-tudomány
tanszéke üresedésbe jött. Stiria országos rendei az állomást betöl
tendők, a tübingai egyetemhez fordultak. A tanári kar a 22 éves
K e p l e r t hozta ajánlatba.
K epler a megtisztelő hivásnak engedett, s mihelyt szerét ejt
hette, azonnal elutazott Gráczba, állomását elfoglalandó.
De mi volt K epler első hivatalos teendője új államási helyén ?
A stíriai ,,Calendarium* elkészítése 1594-re, az új Gergelyféle
időszámlálás szerint. Kecsegtető kilátások a jövőre nézve, s mint
maga is panaszolja, kényszerült „hivatalból “ piaczi lármát csapni,
és az akkori divat szerint — kenyérkeresetből — astrologiai jöven
döléseket irni, tekintettel arra, hogy a csillagzatoknak állása minő
befolyást gyakorol az időjárásra és emberekre. M egtörtént azután
*) Téves azon állítás, mintha Kepler születéshelye Magstatt falu volna.
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ily módon, hogy jóslatai véletlenül beteljesültek, s most egyszerre —
egészen váratlanul — a nap hőse lett, s a mit őszinte törekvéssel
birtokában a valódi tudománynak el nem ért vala, azt megszerezték
neki kény szeri tett astrologiai jóslatai.
Ily keserű tapasztalásra kellett csakham ar K eplernek ébrednie ;
lelkében mély boszuságot érzett, hogy kényelmét csak így biztosít
hatja, s a melyről később önmaga is úgy n y ilatk o zo tt: mikép a calendarium készítése valam ivel jobb , m int a koldulás .
Szabad óráiban legörömestebb a csillagászattal foglalkozott, s
különösen sokat fáradozott a mindenütt felkarolt K o p e r n i k - f é le
világrendszer tanulmányozásán, a mely szerint a rendszer középpontjáúl a napot tette, körülte az ismert rendben a bolygókat, tanítván,
hogy az égitestek naponkénti mozgása csak földünk forgásából eredő
csalódás. E gondolattól vezéreltetve, elh atáro zta: a K opernik-Pythagoras-féle sphaerát kicsiben előállítani, és ezen erőmütani gépezetet
F rigyes würtem bergi herczegnek felajánlani.
Jobban megfontolva a dolgot, czélravezetőbbnek találta, saját
felügyelete alatt óramüzetet készíttetni. De Stiria e tájt nem vala
kedvező hely mükészítmények g y á rtá sá ra ; a vallási gyűlölet lángja,
mely Németországot oly sok oldalról emészté, itt is kitört. Luther
követői mód nélküli szigorral üldöztettek, s szomorú következése
áz lett, hogy a legügyesebb kézművesek e természettől bőven meg
áldott országból kivándoroltak, s valamely félreeső zugban várták
be az események jobbra fordultát. K epler az elősorolt okból gépe
tervezetét Stuttgartba küldé ; azonban az eredmény nem elégítette
ki. Ekkor m agát a tervet metszeté rézbe, s mondhatni, kedvező si
kerrel. Frigyestől — cserébe e kedves meglepetésért — aranyozott
ezüst bilikomot kapott.
Tovább és tovább haladván K epler a csillagászat mezején,
1596-ban Tübingában sajtó alá rendezte első önálló szakmunkáját,
a világalkotm ány titkának fölfedezéséről, s már ebben sejtetni engedi,
hogy a világűrben Jupiter és Mars között még más bolygók is ta
lálhatók.
Ugyanekkor ismerkedett meg K epler a nemesi származású
m ü h l e c k i M ü l l e r B o r b á l á v a l , igen vagyonos stájer
lovag szeretetreméltó leányával, ki atyjának Grácztól 3/ 4-ed órányira
fekvő és később a libenaui uradalommal egyesített jószágán tartóz
kodott. A nősülés eszméje csakham ar megérlelődött benne, megkérte
Borbála kezét a lovagtól, s rövid időre oltárhoz is vezette.
Ez alatt a viszonyok — habár nem váratlanul — kedvezőtlen
fordulatot v e tte k ; a kitört vallási villongások az országot a romlás
és egyenetlenség színhelyévé alakították. K epler maga is protestáns
6*
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volt, s tudományának nagy hire sem volt képes megmenteni valláselleneseinek üldözése elől. ő i s , mint minden hitsorsosa S tir;ában,
(1598 körül) kezéhez kapta Ferdinánd császári főherczeg parancsát,
melyben a protestánsoknak száműzetés és jószágelkobzás terhe alatt
kimondatik Grácz és környékének elhagyása.
Jóllehet a szabad gondolkozásu stájer rendek szerették volna
védelmük alá venni a nagy embert, nem állott hatalm ukban a legmagasb parancscsal daczolni. Azt tanácsolták tehát az ifjú Keplernek,
és bajtársainak, keressenek menedéket vagy M agyar- vagy H orvát
ország területén.
K e p l e r t vándorút]'a M agyarországba vezérelte; hazánkban
talált biztosabb menhelyet, s a magyar protestáns tudós, S z e n c z i
M o l n á r A l b e r t házánál n yilt magyar vendégszeretetet .
Érdekesnek találom e helyen megemlíteni azt i s , miképp
K epler éppen Magyarországon létekor a Dunán veszélyben forog
hatott, sőt mi több, híre járt, hogy abba bele is fúlt. Ezen adatot a
Rajnamellékén lakó Rhumelius János Konrádnak a tudós Szenczi
Molnár Alberthez intézett örvendező levele szolgáltatja, melyben
többek közt ezeket írja: „Szerencsét kívánok neked! és örvendek,
hogy K epler János mester cs. mathematikus házában tartózkodói.
Üdvözöld nevemben a szeretett férfiút, kivel Tübingában tudorságom
ünnepélyes vendégségén örökös baráti hűséget kötöttem. Már-már
elveszettnek hivém, és nem is tudom honnét vettem hirét, hogy
Gráczból távoztakor a D unában a halak m artalékává lett. Bizony
sajnáltam a kiváló költő és mathematicus elhunytát, sőt meg is
könnyeztem. Most miután él, újra éledek."
A tudomány hatalm a volt ama paizs, mely az ifjú K ep lert oly
sok viszontagságok közt védelmezé. Tudományának híre a trón lép
csőjéhez is eljutott vala; I. Ferdinánd császár és a jezsuita atyák,
kik Grácz újon alapított egyetem ét rendtársaikkal elfoglalták, figyel
mesekké lőnek K epler csillagászati fölfedezéseire, s így történt, hogy
már egy hónap múlva visszatérhetett Gráczba, a „szerény viselet“
föltétele mellett.
A fiatal tudós e percztől kezdve egész odaadással csüngött ne
mes hivatásán, és a jezsuita atyáknak igen érdekes értekezést adott
által, az ióoo-ban bekövetkező napfogyatkozásról, ama k é ré sse l:
ngyámolítanák munkálkodásában csillagászati észleleteikkeL “ — Majd a
f é n y term észetét és a látás érzékét illetőleg te tt kísérleteket 5 ő volt
első, ki a napsugarat színeire elemzé, a szemben az ideghártya és
kristály-lencse szerkezetét fürkészé, s 1604-ben buvárlatai eredményét
nyilvánosságra h o z ta ; ő képezte ki a fé n y tö ré sta n t (dioptrica) tudománynyá, ő szerkesztette az első csillagászati teleskopot , és ezek
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fölötti nézeteit 1611-ben bocsátotta közre „ D ioptrite' • czímü mun
kájában.
Emelkedett világnézetével, kérdem m o st: m aradhatott-e K ep
ler — látva barátai és elvrokonai szorongattatását — némán, kö
zönyösen ? . . . . Üldözött stíriai hitrokonai védelmére kelt, s tollából
oly jeles röpirat származott, mely szivének s eszének egyként becsü
letére válik. De K epler ellenségei ezen röpiratot az országban meg
félemlített protestantismus felé irányzott hajlandósága jeladásául te
kintették ; minek következtében azon parancsot kapta, hogy felesége
jószágait 45 nap leforgása alatt vagy haszonbérbe adja, vagy vég
képp árusítsa el, az országból pedig haladék nélkül távozzék.
K epler a haszonbérbeadást választá, a mi egészben véve igen
csekély jövedelmet hajtott, sőt még e kevésből is VWed rész az ál
lamkincstárra háramlott. Azután újólag kezébe fogta vándorbotját,
új otthont keresendő.
K eplernek ekkori összeköttetéseiből többek közt fenmaradt egy
1600 szeptember hó 9-ről keltezett érdekes eredeti k ézirata, melyet
szeretett tanítója, a tübingái egyetem mathesis tanárához — Möstlin
Mihályhoz intéz. Ebben érzékenyen panaszolja el a P rágában tar
tózkodó császári udvar intézkedéseiben észlelt lassúságot, hol Tycho
de Braheval Csehországba költözködése érdekében sűrű levelezésben
állott. Tisztán sejtette, hogy a pénzszűkében élő gyenge R udolf
császár oldala mellett alig számolhat biztos jövedelemre , s ki míg
az ég csillagait vizsgálta, és2re nem vévé országában saját csilla
gának hanyatlását. Tycho szünetlenül nógatta a Csehországba jöve
telre; K epler azonban habozott, és a bekövetkezhető szomorú jele
netek előérzetétől szorongatva, először családja nélkül akart P rág ába
utazni, hogy azon esetre, ha Csehországban nem jól érezné magát,
családostúl W ürttem bergbe vonulhasson, ott az orvosi-tudományokat
tanulmányozandó.
Möstlinnek kevés vigasza volt K epler számára: „ Tübingában
kisebb tan ári államás ról — vélekedik ő — szó sem lehet ez idő sze
r in t , ..........^ kedves tanítványának ez alkalommal valóba?i m it sem
képes tanácsolni , és minden a m it érdekében te h e t ................ imád
k o zn i ........../ “
Az ifjú csillagász m egtalálta nemsokára a keresett menedéket
Rudolf császár udvarában, ki a fiatal K epler részére a hires Tycho
de Brahe oldala mellett tartott fenn biztos állomást.
Tycho elhunyta után, állomását K eplerünk foglalta el, 1500 ft.
fizetéssel, s itt kezdődik munkásságának legnevezetesb időszaka.
Tudjuk azt, hogy már Tycho is vesződött Longomontán társaságában
M a r s bolygóval, oly elméleten dolg*ozván, mely e rejtélyes bolygó
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mozgási jeleneteit kellően megfejtené. Miután ez neki hamis alap
nézetei miatt éppen nem sikerült, melyek szerint a f ö ld állana , a nap
pedig mozogna: K epler azon gondolatra jött, hátha e bolygó moz
gásai szolgálhatnának kiindulási pontul saját elméletének végleges
megállapítására. Hozzá is fogott a munkához, de csakhamar meg
győződött, hogy a czél elérése sokkal több időt igényel, semhogy
azt Tychonál tökéletesen befejezhetné. Időközben gátolva lévén fel
adata kivitelében, csak két év múlva vehette föl megszakított ku
tatásainak fonalát, s több évi fáradságos észlelet után két nevezetes
törvénynek jött nyomába, melyek nevéről „ K epler törvényeinek “ ne
veztetnek, s melyeket 1609-ben „D e stellae M artis viotibus ex observationibus Tychonis* müvében adott át a világnak. Ebben, az egyik
törvény szerint M ars — tehát a többi bolygó is — a nap körül nem
körben, hanem kér ü l ékben, (ellipsisben) kering , melynek egyik gyiípon tja
a nap helyére esik.
A másik törvény azt mondja, hogy e fu tá s közben a von-sugár
(radius vector), vagyis a napot és a bolygót összekötő vonal egyenlő
időben egyenlő területeket súrol. E törvény szerint minden bolygó a
napközeitől a naptávol felé lassudó, s ez utóbbitól a napközei felé
gyorsuló mozgással halad ; s a napközeiben legsebesebben, a nap
távolban leglasabban mozog.
Bámulnunk kell azon kisszerű kezdetleges eszközök fölött, me
lyekkel K epler, különösen eleintén rendelkezett, s többek kérdezősködésére minő eszközöket használna vizsgálódásainál, e nyilatkozat
tal válaszolt: „Ugyan azon műhelyből valók, melyből első szüléink
kunyhói kikerültek, és ha ezek nekem nem is tetszenek, kénytelen
vagyok jobbakat nélkülözni. Le is irandom ; de ne nevessetek ki
kedves b arátim ! Fából készített eszközöm — melynek oldalai hoszszaságukban egyenlő karba helyezvék, tulajdonképp derékszögű há
romszög, 6, 8 és 10 lábból. Ezen háromszögöt jobb sarkánál fogva
felakasztom, s ugyanonnét ingával ellátott fonalat bocsátok le. Az
eszköznek amaz oldalát, mely 10 láb hosszú, felosztom a legkisebb
részekre, és a jobb sarok egyik oldalába tollacskákat szurdalok. A
háromszöget zsinórról szabadon hagyom lógni, s odaakasztott kis
érczdarab segélyével egyensúlyozom mindaddig, míg a vizsgálandó
csillag a tollnyilásokba lép. Ez az egész készülékem. Jobb szeretnék
pontosabb eszközt, de lelkemre nem tudom, honnét és mily módon
juthassak hozzá. “
K epler időközben nagy szorgalommal és odaadással dolgozott
úgynevezett „R u dolf tábláink De fáradozásait legkevésbbé sem ko
ronázta siker.; szerencse csillagának fénye R udolf császár ingadozó
trópusa sülyedéséyel szintén elborult, s helyzete az udvarral szem-

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

K E PL ER JÁNOS EMLÉKEZETE,

87

közt tarthatlanná lön. Biztosított évi járadékának kiszolgáltatását
néha-néha el-elfeledték, s midőn R udolf a prágai császári palotában
fáradt fejét végnyugalomra hajtotta, és a kormánypálczát I. M átyás
ragadta kezeihez, K epler fizetési hátraléka a kincstárnál mintegy
12,000 frt tekintélye? összegre rúgott fel. E körülménynél fogva
könnyen megmagyarázhatóvá lesz, ha bizonyos udvari tanácsos azon
kérdésére, miért késik „Rndolfi táblái “ közrebocsátásával, némi ke
serűséggel azt válaszolja : „hogy a császár becsülete — k iv é l kam arai
parancs fo lytá n éheznem kell — megkímélve legyen , kényt elem it etem
prognosticonokkal belérték nélküli kalendáriumokat ir n i; ez valamicské
vel jobb a k o ldu lásn ál . . . .“ E mellett a politikai láthatár napon
ként komolyabb színeket öltött, a 30 éves háború lángjai lassanként
egész Németországban fellobogtak; a tudomány és művészet a fegy
verek zajára elnémult, s Keplernek is ki kellett térnie a kitörőben
levő zivatar elől. Növelték szerencsétlenségét családjában ért vesz
teségei i s ; gyermekeit a himlő ragadta ki karjai közül, forrón sze
retett felesége a naponként ismétlődő véres drámák és uralgó fék
telenkedések láttára megőrült, s reá rövid időre meghalálozott.
K epler tehát elhatározá, felső Ausztria valamely, a villongások, által
szét nem dúlt városába vonulni, s ott — távol a harcz. zajától ta 
nulmányait békében tovább folytatni.
E hely Lincz vala, a hol megérkezte után mindjárt, az az i ó n
január hó 10-én a felső-ausztriai országos rendekhez egy kiváló kér
vénynyel járult. A nevezetes okmány ez idő szerint a linczi országos
levéltárban őriztetik, s abban a nagytiszteletü, nemzetes, nemes és
nagyságos uraknak legalázatosb szolgálatát ajánlja fel.
A rendek Linzben számára száz forintot engedélyeztek, s ez
zel egyidejűleg kezeihez juttatták a számára kidolgozott Jnstru ctiákat* is.
A fentebbi okmányban először tétetik említés K eplernek egyik
befolyásos barátja és pártfogójáról, a nemes Starhenberg Erasmusról, a protestantismus bátor előharczosáról. Keplernek az első perczben személyes tisztelőjévé lett, és a rendi tanácsban igen kitette
magát K epler érdekeiért, még pedig sikerrel. Azon kívül a rendek
átvállalták K eplernek 500 forintról szóló adósságát, melyet bizonyos
prágai könyvárusnál könyvek szállítása fejében csinált, s ez alka
lomból közte és a rendek közt szerződés jött létre.
A sötét felhők, melyek utóbbi években a nagy csillagász életét
beárnyékolták, apránként elvonulni kezdének. Ugyanis megismerke
dett a nemes Starhenberg úrhölgy fogadott leánya R euttinger
Zsuzsánnával; rövid idő alatt megszereté, s 1613 október havában
oltárhoz is vezette Everdingben.
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Most már teljes nyugodtsággal neki feküdt mathematikai és
csillagászati tanulm ányainak; mellesleg a linczi országos iskolánál
mint mathesis tanár működött, közbe-közbe szakmájába vágó jeles esz
közöket és Rudolji tábláit készítve.
K epler Linczben tartózkodása alatt többször kelt útra, s külö
nösen Prágába, hová ő Felségének, a császárnak legfőbb kam arása
által hivatott. Ezen kedvező alkalm akat jól felhasználta hátralékban
m aradt illetményei ^kiaknázására. De h iá b a ! óhajtása nem teljesült,
s kénytelen volt ezután is mint eddig „astrológiai gyakorlatait “ űzni,
s mathematikus hivatala után járó javadalmazásával beérni. Ily kö
rülm ények között 1617-re újólag megkészítette „P rognosticonját “ a
tekintetes rendeknek ajánlva , s fáradsága 150 forinttal lön ju
talmazva.
Hasonló módon 1618, 1ó 19, 1620 és 1623-ra szerkesztett Calendarium aiért 50 és 40 frt ajándékot kapott, az akkori időben jelen
tékeny összeget.
Ugyanezen időszakban folytatott búvárlata s komolyabb tanúlmányainak gyümölcse „Prodromus dissertationum cösmographicarum
orbium coelestium “ czímű munkája is, mely pár év alatt magára vonta
Európa figyelmét. K epler e munkájában K opernik rendszerére tá
maszkodva , az égitestekről értekezik, s fejtegetését adja a világ
alkotmányának. H a jobban vizsgálat alá veszszük e mű belbecsét,
daczára sok előnyeinek, éppen nem ment az ábrándozásoktól. Az
astrológia s a többi titkos tudományok még mindig uralkodának a
szellemi világban; K epler munkája is ez irány befolyása alatt szü
letett, s így neki sem sikerült teljesen lerázni az évezredes előítélet
hatalmát. Ö is, mint sok előzője, az égi testeket élő lényeknek lenni
állítá, a melyek különös lélekkel b ír n a k ; a föld szerinte lélegzik,
m ialatt szeleket és gőzöket lövel kebeléből.
K epler még Linczben tartózkodása alatt 1619-ben adta ki
„H armónia m zmdiíi-na.k czimzett munkáját, melyben harmadik neve
zetes törvényét közié.*) De hogy e törvényt m egérthessük, meg kell
előbb említeni, hogy ha valamely szám önmagával szoroztatik, az
ekkép nyert szorzatot négyzetnek , s ha valamely szám négyzete ugyanama számmal szoroztatik, a nyert szorzatot köbnek mondjuk. Továbbá
meg kell említenem azt is, hogy azon idő, mely alatt a bolygó a
nap körül teljes keringését végzi, keringésidönek neveztetik. Ezek
után K epler harm adik törvénye így hangzik : a keringési idők négy
zetei úgy aránylanak , m int az illető bolygók középtáv ólainak köbei;
*) E munka czíme : „Joannis Keppleri
Godofr, Tanpachii excud. Jo. Plancus 1619/'

harmonices

íuundi libri

V. Lincii sump,
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azon bolygó tehát, mely négyszer annyira esnék -a naptól, mint a
mi földünk, 8 évre terjedő keringésidővel bima.
K epler eme, s jóval előbb fölemlített két törvénye a csillagá
szat valódi talpkövét képezik.
Azonban ne gondoljuk, hogy a sors végre-valahára kifáradt
üldözésében; a keserű pohár még ném tellett csordultig !*)
K epler — anyja halála után — nem sokat törődve a zavarok
kal, kizárólagosan Rudolfi táblái elkészítésével bajoskodott; de mi
előtt sajtó alá bocsátotta volna, 1622-ben Prágába utazott, hol végre
II. Ferdinánd császártól kinyervén a Rudolfi táblák kiadására szük
ségelt költségeket, komolyan hozzálátott a Tycho által megkezdett,
s általa folytatott táblák végleges befejezéséhez, s sok késleltetés
után csakugyan megjelenhetett. E késleltetésnek azonban G a s s e n d i szerint jó oldala is volt, — bevallja ezt K epler munkájához
írt előszavában, midőn a kegyes olvasóhoz így szól : „Ismered — úgy
mond ő — az asszonyok szokásait / m íg készülődnek és fölpiperézik
magukat , egy év telik bele. M ár a ki a csillagászat természetét ism eri ,
meg fo g ja vallani\ hogy nálánál nem létezik lassúbb és töprenkedöbb
nő . Bizony ha nem rendelkezhetém vala annyi idővel, mely alatt néze
teim megérhettek , talán azon veszedelembe ju tu n k , hogy £ finn yás nöcske
ráunván ruházatára , rövid idő ala tt ú j költségek s diszítmények után
rimánkodik ! Lám , tíz év óta majdnem készen valék a táblákkal, várván
a kiadhatás idejére , de valahányszor kezemhez vettem , mindannyiszor
hibákat találtam benne, m elyet k i kelle ja vítn o m ; vagy a nagyon bonyo
lódott számítás egyszerűsítése , vagy más valam i helyesebb ötletre akad tam, m elyet , ha csak az egész munkát újra át nem dolgozom , a táblákba
helyesen besző7t i nem birtam volna . . . .fc
E roppant munka Ulmban 1627-ben hagyta el a sajtót, s L a 
l a n d e szerint, e táblák egy századig szolgáltak egyedüli alapul a
csillagászati számításokhoz. A táblák, daczára K epler fáradozásainak,
sok helyt hibásak m aradtak; de nem fogunk ezen csodálkozni, ha
fontolóra veszszük azt, hogy az észlelések csak szabad szemmel tör
téntek, s azért helyhatározásai sem lehettek oly pontosak, mint a
későbbiek, melyek fegyverzett szemekkel eszközöltettek.
Míg m aga tábláinak nyomatása végett Ulmban telepedett le,
felesége s 6 gyérmeke számára újólag R egensburgban keresett
*) E helyen megemlítendőnek tartom, hogy Kepler Linczben a hagyomány szerint
kisded szerény házacskában lakott, nem messze a Dunától, az úgynevezett Lederer utczában.
A ház egy emeletes, külseje egyszerű, belseje komor, s jelenleg bizonyos Himbsl nevű
mészáros család tulajdona. Pár év óta a ház falán veres márványtábla látható, következő
aranyozott felirással : „ K e p l e r 1614— 1627.*, melyet Reslfcuber Ágoston apát é;>
csillagász 1863-ban készíttetett emlékezetére:
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menhelyet, mely ősrégi birodalmi városhoz mindig kiváló előszere
tettel ragaszkodott.
1628-ban kapta meg K epler a linczi rendektől föl mentését és
elbocsáttatását, kiknek a császár parancsára minden protestáns tiszt
viselőt el kellett küldeniük.
Ily módon állottak újólag K epler ügyei a nagy Németország
ban ; hazátlan volt áaját szülőföldén, a melynek pedig büszkének
kellett volna reá lennie. Egy helyről a másikra üldöztetve, tulajdon
képp azt sem tudta már, hova hajtsa le árva fejét.
K eplernek nem maradt egyéb h á tra , mint békés türelemmel
b ev árn i: mi szándéka van Ő Felségének a császárnak személyét és
tartózkodását illetőleg ? A választ rövid idő múlva megkapta. F er
dinánd, — I. Mátyás utóda — K eplert cs. mathem atikusi hivatalá
ban megerősítette, de úgy látszik, hogy a kamarai pénztár ebbeli
igényeit terhelőnek találta, mert hátralevő dijának kiszolgáltatására
Mecklenburg herczegség jövedelmeit jelölte ki.
Mecklenburg elfoglalása után K eplert W allenstein szolgálatá
ban találjuk, csillagjóslói minőségben, habár nem igen volt Ínyére,
mert jegyezzük meg, hogy ő tisztábban látta és ismerte a csillagok
természetét, rendeltetését, semhogy a csillagjóslást azon szándékkal
űzte volna, mint azt sokan előtte. Nen\ vetette el egészen, mint tőle
v árh atn ó k : de nem is élt vele vissza. „K epler jó so lt ugyan — írja
Buchner — hanem azért , hogy a jó slá s leple a latt oly igazságokat
mondhasson , melyeket talán különben el nem m ondhatott volna ; vagy
hogy a mások jövendölései által kétségbe e j tetteket m egvigasztalja , vagy
végre avJrt, hogy a csillagjóslatok irányában még m indig fen n álló vas
tag álfogalmakat tisztítsa .“
Ez okból csakhamar odahagyta az önérzetes tudós Wallenstein
szolgálatát s előbb Szagan, később pedig kedvencz tartózkodási
helyére, Regensburgba vonult vissza; ez utóbbi városban követe
lései kiegyenlítését szorgalmazandó a német birodalmi rendek előtt.
De az itt ülésező urak, süketek m aradtak méltányos kérelmeire.
Mily keserű érzelmeket kelthetett Keplerben ezen a német
rendek részéről tapasztalt mellőzés ! Ő, ki a nagy mindenség törvé
nyeit fölfedezte, e földön nem talált törvényt, igazságot, mely jo
gainak érvényt tudott volna szerezni.
Testben, lélekben megtörve, Billy H illebrand kereskedő házá
ban keresett végmenedéket, elfelejtve mindenkitől. Ereje naponként
hanyatlott, majd betegség szegzé ágyához,' melyet többé el nem
h a g y h a to tt; a porszemek a homokórában mindinkább ritkúltak, de ő
azokat rettegés nélkül számítá, míg 1630 november hó 15-én. még
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egyszer — utoljára - betegágyára veté a nap világát, s gyászrava
talán oltotta ki búcsúzó sugarait.
Földi maradványai a protestáns temető közelében helyeztettek
végnyugalomra, és 1808-bán sírjára D alberg Tivadar K ároly herczegprimás emlékkövet állíttatott.
*
*
*
K e p l e r J á n o s a csillagászat terén Tycho de Brahe kiegé
szítő részeként tekinthető. Tycho az anyagot gyűjtötte a nagy munká
hoz, K epler feldolgozta azt, s e kettős munka eredményeként te
kinthető azon nagyszerű alapmű, melyen a csillagászat remek épülete
napjainkban nyugszik. K epler — L a l a n d e szerint — Tycho észleleteinek s kutatásainak feldolgozásával éppen oly fényes nevet ví
vott ki, mint éjszak ezen nagynevű csillagásza az á lta l, hogy az
adatok roppant halmazát ritka szorgalommal összegyűjtötte. K epler
a számtan nagy mestere, Kopernik helyes nézeteit Tycho vas szor
galmának eredményével köté össze, s ez által az új csillagászattan
dicső alkotójává lön. K opernik rendszere csak a bolygók mozgásá
nak valóságát mutatá ki, de hátra vala még a sokkai nagyobb fel
adat, t. i. ama törvények kipuhatolása, melyekhez a bolygók nap
körüli járásukban alkalmazkodnak. Élete nagy részét e törvények
m egállapítására szánván, amaz óriási számolásokat vitte végbe, me
lyekről maga is gyanítá, hogy az olvasók türelmét vajmi nagyon
kifárasztandják. „Ha valaki — így szól — fölötte fá ra sztó számolá
saim olvasásánál unatkozni fogna, legyen részvéttel irántam , k i azokat
legalább is hetvenszer ism étlém , a m íg ö azoknak egyszeri olvasásával
beérheti.“ Lángesze sokszoros irányban működött; tudományos ku
tatásait pontosan följegyezvén, nem csak az irodalmat gazdagította,
hanem a tudományt is jóval előbbre vitte. Szakmájában rendkívüli
könnyűség és otthoniassággal dolgozott, s mint Göthe igen helyesen
m egjegyzi: „Ha valam i term észeti tüneményről beszél , akkor értelmes
és világos ; ha meggyőzni, hatn i akar, részvétre in d íta n i , akkor sohasem
szűkölködik sem jeles hasonlatok , sem talpraesett ezélzások , sem valóban
remek kifejezések özönében. A legkomolyabb tárgyakat könnyűséggel
tudja kezelni; s ha saját tevékenységéről ad számot , úgy beszél, mintha
csak amúgy mellékesen tenné , mégis viindig azon módhoz nyúl , mely
kezdettől fo g v a érdekel .“
A mily sokkal tartozott K eplernek a tudományosság, éppen
oly rosszul fizetett hazája! Majdnem félszázad repült el mohlepte
sírja fölött, míg tudományos hatása átalán elismertté lön; de fáj
dalom ! ekkor már senkisem élt unokái közül, kiben az atya érde
meit méltólag lehetett volna megjutalmazni. Másfél század tartam a
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szükségeltetett ahoz, hogy márványszobor jelölje legutolsó nyug
helyét ott, hol oly áldásosán fáradozott. A szobor K e p l e r mell
képét ábrázolja ; alatta domborvésetben K epler geniusa, a mint a
titokteljes U rániát leleplezi, ez pedig neki az általa feltalált táv
csövet nyújtja.
P

app

M

árton.

A ROVAROK SZÁJRÉSZEI.
'(Felolvastatott az 1871. május 3-án tartott szakgyűlésen.)
(Befejezés.)

A rágószájú rovarok fogalma alá egyesítettük mind azon ro
varokat, melyek szájrészeikkel a szilárd tápanyagot felaprózzák,
mintegy m egrágják : a szívószájúak fogalmának körébe pedig azokat
illesztjük, melyek a szabad vagy általuk szabaddá te tt állati és nö
vényi nedveket átalakult szájrészeikkel mint valami szivattyúkkal
felszívják s a tápcsőbe juttatják.
A szívó-rovarok szájrészei két irányban szenvedtek átalakulást
a szerint, a mint egyrészt feladatukká vált az állati vagy növényi
testben elzárt nedveket szabaddá tenni, másrészt pedig, hogy a
szabaddá tett nedvek tápcső vükbe juthassanak, oly készülékekké is
át kellett alakulniok, melyekkel e ténykedést eszközölhessék. Azért
szájrészeik egy része (a rágonyok és maxillák) tőrökké, szuronyokká
idomult át, míg a másik része egy jól záró csővet képez, melynek
alsó végét a megsebzett véredényekre illesztik, belsejében izmok
segélyével légüres tért hoznak létre s így a kiszabadított nedvek az
átalános physikai törvénynek hódolva a cső vön felhatolnak s a tápcsőbe és gyomorba jutnak.
Mindezen átidomulások mellett azonban még sem lehet a rágó
és szívószájúak között éles határvonalat vo n n i; itt is van egy
egész nagy rend, mely a rágok és szívók között az átm enetet, a
kapcsot képezi s így m integy nem engedi elvesztenünk azon utat,
melyen a rovaroknak egy közös typusához jutunk.
Ez átmeneti kapcsot a fikkelyröpüek képezik, melyek az előb
biekhez való rokonságukat az által tüntetik elő, hogy az átidomulásnak száj szerveik nem minden részében engedtek érvényt szerezni;
az átidomulás még nem minden egyes részletre terjesztette ki ha
talmát s egyesek vagy teljes kifejlettségben, vagy legalább durványokban emlékeztetnek a rágószájak alaki tulajdonaira. A felajk és
rágonyok bár eldurványosodva, de tisztán szem lélhetők; az alajk
m egtartotta typikus alakját. Átidomulást csak a két maxilla szenve
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