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module <azonosító>
{
<típusdeklarációk>;
<konstansdeklarációk>;
<kivételdeklarációk>;

interface <azonosító> [: öröklõdés]
{

<típusdeklarációk>;
<konstansdeklarációk>;
<kivételdeklarációk>;
<attribútumdeklarációk>
[<mód>] <azonosító> (<paraméterek>)
  [raises <kivétel>] [kontextus];

}
}
Egy IDL struktúra olyan osztályra képzõdik, melynek minden attribútuma publikus.

Az osztály két konstruktorral fog rendelkezni, az egyik argumentum nélküli, és minden
argumentumot – a típusának megfelelõen – 0-ra vagy null-ra inicializál. A másik
konstruktor az attribútumoknak megfelelõ paraméterlistával hívható és inicializálja
azokat a paramétereknek megfelelõen.

Kovács Lehel

Látványos és érdekes
csillagászati jelenségek 2020-ig

A jövõben bekövetkezõ csillagászati jelenségek közül gyûjtöttük össze a fontosab-
bakat, érdekesebbeket és látványosabbakat. A felsorolt jelenségek idõrendi sorrendben
következnek.

A teljes napfogyatkozások közül azokat soroltuk fel, melyek teljességi sávja 5000
km-nél közelebb húzódik hazánkhoz. Ilyenkor elutazhatunk Európa, Észak-Afrika, a
Közel-Kelet és Ázsia közelebb esõ helyeire. Megadjuk hazánk és a teljesség sávja közti
távolságot, a legközelebbi országot, amely egy-egy napfogyatkozás-expedíció célja lehet.
A gyûrûs napfogyatkozások már valamivel kevésbé látványosak. Közülük csak a 3000
km-nél közelebb elhaladó jelenségeket soroltuk fel. Expedíciók ilyenkor is indulhatnak.

A részleges napfogyatkozások látványáért nem érdemes utazni, ezek közül csak a ha-
zánkból is láthatók kerültek jegyzékünkbe. A jelenség közepének idejét és a maximális fázist
adtuk meg hazánk közepére. Az ország különféle részein ezek kismértékben változhatnak.

A holdfogyatkozások közül csak a teljes árnyékban lejátszódó teljes fogyatkozásokat
említjük, amelyek hazánkból is megfigyelhetõk. Jeleztük a teljesség kezdetét, végét,
tartamát és fázisát. A részleges vagy a félárnyékos holdfogyatkozásokat nem soroltuk
fel, mivel ezek kevésbé látványosak.

Szerepelnek még a Merkúr-átvonulások a Nap elõtt és a még szebb és ritkább Vé-
nusz-átvonulások.

A Földünkrõl látható valamennyi ilyen jelenséget felsoroljuk, megjegyezve, hogy hazánk-
ból, ebbõl mennyi látszik. Bolygóészlelõk számára fontosak a nagy Mars oppozíciók, amikor
több hónapig igen nagy a Mars látszó átmérõje (az azt megelõzõ és követõ oppozíciók is még
jónak mondhatók). Ritka és érdekes az élérõl látszó Szaturnusz gyûrûrendszere is.
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A napaktivitás maximumát egyrészt a Nap (és a sarki fények) észlelõinek kedvéért
jeleztük, másrészt ezzel segítséget adunk a teljes napfogyatkozásoknál a napkorona
alakjának elõrejelzéséhez. A tényleges napfoltmaximumok 1-2 évvel is eltérhetnek.

Bolygónak bolygó általi fedése nem lesz ebben az idõszakban, de a szabadszemes
bolygók szoros együttállásait felsoroltuk (leglátványosabb a Vénusz és Jupiter páros).
Bolygóhármasok együttállása is szép fotótéma lesz. Szerepelnek a Hold bolygófedései, de
a csillagfedések nem. Nyilván lesz alkalmunk több nagy meteorzápor megfigyelésére is.
Ezen látványosságok közül ma csak a 33 évente erõs Leonida-rajt tudjuk elõre jelezni.

A jelenségek idõrendi listája (minden idõadat UT-ban):

2002. április 16. Szaturnusz fedése a Hold által, 20:57 körüli belépéssel, 45 fokra a
Naptól.

2002. május 7. A Vénusz, a Mars, a Szaturnusz hármas együttállása, egy 2,5 fokos
körben, 28 fokra a Naptól.

2002. május 10. Este a Vénusz és a Mars egymástól 20 ívpercre.
2002. november 19. Hajnalban a Leonidák meteorzápora! 100 - 30000 rajmeteor órán-

ként. A meteorok a 33 éves periódusú Tempel-Tuttle-üstökösbõl származnak. A 15
napos Hold zavarja az észlelést.

2003. május 7. A Merkúr átvonulása a Nap elõtt. A jelenség a korong északi részén
05:13-10:32 között zajlik. Hazánkból végig megfigyelhetõ.

2003. május 16. Teljes holdfogyatkozás 03:14-04:06 között, 52 percig teljes (112,8
%). Totalitás közben a Hold lenyugszik.

2003. május 31. 93,8 %-os gyûrûs napfogyatkozás az Atlanti óceán északi részén, ha-
zánktól 1800 km-re. Idõtartama 3m37s. Szélessége 498 km. A maximális fázis Skóciából,
Izlandról, Grönlandról, a Feröer-szigetekrõl látható. Legközelebbi helyek: Skócia (nap-
keltekor) és Izland. Hazánkban 74 %-os részleges fogyatkozás 03:17-kor, napkelte után.

2003. augusztus 27. Nagy Mars oppozíció és földközelség az Aquariusban. Látszó
átmérõje 25"1, távolsága 0,373 Cs.E. A bolygó az idõszámításunk kezdetétõl 2287 au-
gusztusáig ekkor van a Földhöz a legközelebb!

2003. november 9. Teljes holdfogyatkozás 01:08-01:30 között, 22 percig teljes (101,7 %).
2004. május 4. Teljes holdfogyatkozás 19:53-21:09 között, 76 percig teljes (130,3 %).
2004. május 21. A Vénusz fedése a Hold által 11:26-12:51 között, 25 fokra Naptól.
2004. június 8. A Vénusz átvonulása a Nap elõtt. A legutóbb 1882-ben látható jelen-

ség a korong déli felén észlelhetõ 05:13-11:26 között, azaz hazánkból végig
megfigyelhetõ. A Vénusz korongja 62 ívmásodperc átmérõjû.

2004. szeptember 29. A 4 év keringésidejû Apolló típusú 4179 Toutatis kisbolygó na-
gyon közel, 1,5 millió km-re közelíti meg a Földet. A földközelség napján 50 fokot
halad az égen, fényessége 6,7 m lesz.

2004. október 28. Teljes holdfogyatkozás 02:20-03:44 között, 84 percig teljes (130,7 %).
2004. november 4. A Vénusz és a Jupiter szoros közelsége.
2005. június 26. A Merkúr, a Vénusz, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 1,5

fokos körben, 23 fokra a Naptól.
2005. október 3. 95,8 %-os gyûrûs napfogyatkozás a délelõtti órákban Portugália,

Spanyolország, Algéria, Tunézia, Líbia területén, hazánktól 1600 km-re. Idõtartama
4m32s. Szélessége 162 km. Legközelebbi ország: Spanyolország. Hazánkból is
megfigyelhetõ 42 %-os részleges fogyatkozásként 09:20 körül.

2006. március 29. Teljes napfogyatkozás Közép-Afrikától Líbián és Egyiptomon át
Törökországig a déli órákban, hazánktól 1600 km-re. Idõtartama 4m07s. Szélessége 184
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km. Legközelebbi ország: Törökország. A jelenség hazánkban 51%-os részleges napfo-
gyatkozásként látszik 10:50 körül.

2006. július 27. Mars fedése a Hold által 18:05-19:00 között, 29 fokra a Naptól.
2006. november 8/9.  A Merkúr átvonulása a Nap elõtt. A jelenség a korong déli ré-

szén zajlik 19:12-00:12 között. Hazánkból nem látható.
2006. december 10. A Merkúr, a Mars, és a Jupiter hármas együttállása, egy 1 fokos

körben, 15 fokra a Naptól.
2007. március 2. Szaturnusz fedése a Hold által, 02:40–03:19 között, 159 fokra a Naptól.
2007. március 3. Teljes holdfogyatkozás 22:44-23:58 között, 74 percig teljes (123,3 %).
2007. május 22. Szaturnusz fedése a Hold által, 19:31-20:37 között, 78 fokra a Naptól.
2007. június 18. Vénusz fedése a Hold által, 14:34-15:55 között, 45 fokra a Naptól.
2007. december 24. Mars fedése a Hold által, 03:53-04:16 között, 176 fokra a Naptól.
2008. február 1. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása.
2008. február 21. Teljes holdfogyatkozás 03:01-03:51 között, 50 percig teljes (110,6 %).
2008. augusztus 1. Teljes napfogyatkozás a Jeges-tengertõl Oroszországon át Mon-

góliáig és Kínáig a délelõtti órákban, hazánktól 3100 km-re. Idõtartama 2m27s. Széles-
sége 237 km. Legközelebbi hely: Krasznojarszk (Oroszország). Ez hazánkban 20%-os
részleges fogyatkozás 9:50 körül.

2008. augusztus 15. A Merkúr, a Vénusz, és a Szaturnusz hármas együttállása, egy 2,5
fokos körben, 17 fokra a Naptól.

2008. december 1.  Vénusz fedése a Hold által, 16:24 - 17:25 között, 43 fokra a Naptól.
2009. szeptember. A Szaturnusz gyûrûrendszerére élérõl látunk, a bolygó gyûrû nélkü-

linek látszik.
2010. január 15. 91,9 %-os gyûrûs napfogyatkozás húzódik Kelet-Afrikától Indiáig.

Idõtartama 11m08s. Szélessége 333 km. Ez hazánkból nézve 1-5 %-os részleges fázist
jelent, azaz csorbult Nap kel, és rövidesen végzõdik is a jelenség.

2010. augusztus 5. Az esti égen a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz szép együttállása.
2011. január 4. Részleges napfogyatkozás Európa északi részén 86%-os maximális

fázissal. Hazánkban 71%-os napfogyatkozás a reggeli órákban, 08:26 körül.
2011. május 11. A Merkúr, a Vénusz, a Mars, és a Jupiter négyes együttállása, egy 6

fokos körben, 23 fokra a Naptól.
2011. május 21. A Merkúr, a Vénusz, és a Mars hármas együttállása, egy 2 fokos kör-

ben, 22 fokra a Naptól.
2011. június 15. Teljes holdfogyatkozás 19:22-21:02 között, 100 percig teljes (170%).
2011. november. A 24. naptevékenységi hullám maximuma.
2012. június 5/6. A Vénusz átvonulása a Nap elõtt. A jelenség a korong északi felén

zajlik 22:12-04:48 között. Hazánkból a belépés nem látszik, csak a 02:49-es napkelte
utáni kilépési szakasz. A Vénusz korongja 62 ívmásodperc átmérõjû. Európa legésza-
kibb részén a teljes jelenség megfigyelhetõ, ugyanúgy, mint 1769-ben Vardõn (Norvé-
gia). A következõ ilyen jelenség 2117-ben lesz!

2013. május 27. A Merkúr, a Vénusz, és a Jupiter hármas együttállása, egy 2,5 fokos
körben, 17 fokra a Naptól.

2013. november 3.  Gyûrûs-teljes napfogyatkozás Közép-Afrikában a délutáni órákban.
Idõtartama 1m40s. Szélessége 58 km. A totalitás sávjának távolsága 4900 km. Legköze-
lebbi ország: Zaire. Hazánkból egyáltalán nem látható, mert a részlegesség északi határa
Marseille–Róma–Szófia.

2014. augusztus 18. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása, egymástól 11 ívpercre,
18 fokra a Naptól.
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2015. március 20. Teljes napfogyatkozás az Északi Jegestenger–Spitzbergák–Északi-
sark területén a délelõtti órákban, tõlünk 2200 km-re (Feröer-szigetek). Idõtartama 2m47s.
Szélessége 462 km. Hazánkban ez 64%-os részleges fogyatkozásként látszik 9:47 körül.

2015. július 1. A Vénusz és a Jupiter szoros együttállása.
2015. szeptember 28. Teljes holdfogyatkozás 02:10-03:22 között, 72 percig teljes

(127,6%).
2015. október 22. A hajnali égen a Vénusz, a Jupiter és a Mars szép együttállása.
2016. január 9. Hajnalban a Vénusz 5 ívpercre a Szaturnusztól, 36 fokra a Naptól.
2016. május 9. A Merkúr átvonulása a Nap elõtt. A jelenség a korong déli részén 11:12-

18:42 között zajlik. A jelenség nagy része látható hazánkból, de 18:06-kor a Nap lenyugszik.
2016. augusztus 27. A Vénusz és a Jupiter nagyon szoros együttállása, egymástól 4 ív-

percre láthatóak, a Naptól 22 fokra.
2018. július 27. Teljes holdfogyatkozás 19:30-21:12 között, 102 percig teljes (160,9 %).
2018. július 31. Nagy Mars oppozíció és földközelség. Látszó átmérõje 24"3, távolsá-

ga 0,385 Cs.E.
2019. január 21. Teljes holdfogyatkozás 04:40-05:42 között, 62 percig teljes (119,6 %).
2019. november 11. A Merkúr átvonulása a Nap elõtt. A jelenség 12:36-18:06 között

zajlik. Hazánkból csak a belépés látszik, mert a Nap 15:20-kor lenyugszik.
2020. június 21. 99,4 %-os gyûrûs napfogyatkozás Etiópia, Szaúd-Arábia, Pakisztán,

India, Kína területén a reggeli órákban, tõlünk 3900 km-re. Idõtartama 0m38s. Széles-
sége 21 km. Hazánk éppen a láthatóság északi határán lesz. 05:45 körül az ország déli
felében részleges fogyatkozás figyelhetõ meg 5% mértékben.

2020. december 21. Este a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, egymástól 6 ívpercre,
30 fokra a Naptól.

Összeállította: Keszthelyi Sándor

Mikor és hogyan alakult ki az élet a Földön
a természettudósok szerint

A világegyetem kialakulása, benne a Föld, s rajta az élet megjelenése mindig foglal-
koztatta a gondolkodó embereket. Amilyen mértékben fejlõdött az emberi megismerés,
olyannyira bizonyult szükségesnek a kérdések tisztázása, a különbözõ tudományágak
eredményeinek az összehangolása. A csillagászattan, geológia, kémia, fizika, biológia
fejlõdése közösen sok mindent tisztázott, de még ma sem egyértelmûek a magyarázatok a
világegyetem anyagi kiépülésére, s benne a biológiai rendszerek fejlõdésének magyarázatá-
ra.

A több mint 4,7 milliárd éves Naprendszer részeinek anyagi felépítése sok hasonlósá-
got mutat. Az ismert kémiai elemek stabil atomjainak nagy része elõfordul (különbözõ
arányban) a szilárd kéreganyagok felépítésében. A Föld születése után a szilárd kéreg és
õslégkör kialakulása is hosszú idõt (kb. 1 milliárd évet) vett igénybe, mialatt az elsõ szer-
vetlen vegyületek és egyszerû szerves molekulák is kialakultak. Feltételezték, hogy a redu-
káló õslégkör molekuláiból (NH3, CH4,  H2O, CO2,  H2,  N2) különbözõ energiaformák
felhasználásával (UV fény, β- és γ-sugárzás, elektromos kisülések) létrejöhettek az
egyszerû szerves molekulák. Megindulhatott a „kémiai evolúció“ amikor a már képzõdött
szervetlen polifoszfátok közvetítésével elégséges energia állt rendelkezésre a bonyolultabb
szerves molekulák kialakulásához. E feltételezéseket támasztják alá a következõ tények is:
a kondrites Murchison-meteoritokban ugyanazokat az aminosavakat találták meg, mint


