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A sumir-babiloniai ember szent borzadáltyal közele
dett a furcsa alakú, hét emeletnyire felboltozott tem
plom-obszervatóriumhoz, amelyben hegyes süvegü m á
gusok — süvegükön mindenféle- csodálatos cirádát, bölcs 
és hatékony varázsigék — az ég titkait fürkészték, a csil
lagok állásából, a bolygók járásából olvasták ki a népek
nek és az egyeseknek a sorsát és megvetették az alapját 
az asztronómiának, ennek a titokzatos babona-tudo
mánynak, amelynek még ma is, a természettudományos 
gondolkodás diadalmas előretörésének korában annyi 
hivője és szenvedélyes művelője van. Nem voltak m ű
szerek, hatalmas teleszkópok a sumir-babiloniai obszer
vatóriumokban, de a kutató emberi elme mégis rájött a 
természeti jelenségek közötti összefüggésre és m ár a 
folyóvölgyi kulturált korában, amikor a kultura nem 
volt egyetemes java az emberiségnek, hanem csupán ter
mékeny és dús folyóvölgyekre, a Tigris és Eufrates közé
re, a Nilus mellékére szoritkozott, nagyon tanulságos is
mereteket szerzett az ember a csillagos égboltozatról. 
Egyiptom papjai nagy részben annak köszönhették h a 
talmas befolyásukat, hogy felismerték az égi testek moz
gásában megnyilvánuló szabályosságot és kapcsolatba 
tudták hozni a föld természeti jelenségeivel, m int pél
dául a Sothis csillag felkeltét a Nilus beálló áradásával.

A mának modern embere ugyanolyan áhítattal gondol 
a csillagvizsgáló intézetre, m int a sumir. A tudomány 
templomának tartja, minden érzékelhető és szellemi ter
mészetű kinyilatkoztatás helyének, amelyek a világnak 
és az egyes embernek sorsát irányítják. A tudomány szent 
templomának képzeljük a csillagvizsgálót, amelyben a 
látható dolgok összesége a kutatás tárgya, ahol a földi 
hiúságoktól elvonatkozott tudósok azon dolgoznak, hogy 
m inden létezőben és változóban, minden állandónak 
látszóban és minden mozgásban az organikus mindenség 
mindent átfogó törvényeit fürkésszék és megállapítsák. 
A látható világ harmóniája bizalmat gerjesztő és értékes 
megerősítése annak a hitünknek, hogy a szellemi és er
kölcsi világrendben, éppenugy, m int a fizikaiban, a nyug
talanságnak, a diszharmóniának végül mégis csak a h ar
monikus tökéletesség állapotába kell torkolnia. Ilyen 
érzés lobog a laikusban, amikor a csillagász m unkájára 
gondol, amikor meg akarja ismerni ennek a munkának 
szentélyét, betekintést akar nyerni a csillagvizsgálóba, 
ahol titokzatos és óriási műszerek között az asztrono- 
mus távoli naprendszerek titkait fürkészi.

Nemcsak a filozófusokat és természettudósokat, ha 
nem tudja felbontani, mégis lenyűgözi a csillagos égbol- 
az a kérdés, hogyan keletkezett a világ, hogyan kelet
kezett az élet és hogyan fog megszűnni? A szabad szem 
látja a távoli világtesteket, látja a te ju ta t s bár elemeire 
nem tudja felbontani, mégis lenyűgözi a csillagos égbol
tozat nagyszerűsége. Milyen a csillagos égboltozat szem

lélése akkor, amidőn a szemet hatalmas műszerekkel

fegyverezzük fel, amikor óriási teleszkópokat fordítunk 
a csillagok világára? Csodálatos éleményekre gondo
lunk, amelyekben részünk lehetne, ha az obszervato- 
íium  ajtai megnyílnának előttünk. Amikor azután al
kalmunk nyílik arra, hogy felkereshessünk egy csillag- 
vizsgáló intézetet, az első érzése a csalódásé. Először is 
a műszerek körül embereket látunk, akiknek külseje 
semmit sem árul el a lelkesült lendületből, csöndesen 
tesznek-vesznek műszereik körül, minden figyelmüket az 
égitestek megfigyelésére, az eredmények leolvasására és 
feljegyzésére fordítják. Bizony, ha sokáig nézzük ezt a 
munkát, rájövünk, hogy fárasztóan egyhangú, számta
lan technikai kicsinységnek állandó, kínos gonddal 
végrehajtott figyelembe vételét kívánja meg és sokszor 
igen fárasztó testi erőmegfeszitéssel jár. Vagy azt látjuk, 
hogy az asztronomus segítőtársaival az asztalnál ül és 
számol, vagy a laboratoriumban olyan problémákat 
vizsgálgat, amelyeket a laikus aligha értene meg és ame
lyek az ő szemében kicsinyeseknek és érdektelneknek 
tűnnek fel.

De feledhetetlen élmény, amikor először tekintünk 
az óriási távcsőbe. A meglepetéstől, az elragadtatástól 
szinte felkiáltunk. A csillagász, aki barátságosan kalau
zol műhelyében, a távcsőt a hozzánk legközelebb eső 
égitestre, a holdra állította be. A holdat szabad szemmel 
is jól látjuk, de most mindén egyes részlet élesen, tökéle
tesen domborodik ki. Látjuk a hold felszínét barázdáló 
hatalmas hegyláncokat, a hold Apennini láncolatát, 
amelyben a Huyghens-hegység 5500 m.-nyi magasságra 
emelkedik, az óriási kráternyilásokat, amelyekhez hason
ló nagyságúak földünkön nincsenek, az úgynevezett „ten
gereket ’, amelyeket régebben nagy vízfelületeknek ta r
tottak, holott óriási, egyhangú sivatagok, melyek mellett 
eltörpül a Szahara. Vagy uj üstökös tiint fel az égbolto
zaton és mi borzalommal, elragadva nézzük a szeszélyes 
égi csavargót, amelyről annyi legendát hallottunk és 
amelynek megjelenésekor riasztó h irek  kelnek szárnyra 
a közeledő világitéletről. A laikust mindezt lenyűgözi, a 
tudományos munka szempontjából azonban általában 
nincs jelentősége a hold, a bolygók, az üstökösök egysze
rű megfigyelésének, az asztronomos nem látni és gyö
nyörködni akar, hanem megfigyelni és számítani. Amit a 
holdról, bolygókról üstökösökről mondani lehet, a csil
lagászat tudománya már elmondotta, uj problémák fog
lalkoztatják az asztronómiát és a laikus nem tudja ezen 
az utón követni a csillagászt.

Lépjünk csak be a világ egyik legtökéletesebb csilla
gászati intézetbe. A kaliforniai Mount Wilson-hegységen, 
négyezer méternél nagyobb magasságban építették meg 
ezt a csillagvizsgálót főleg arra a feladatra, hogy az álló
csillagok fizikai tulajdonságát és fejlődéstörténetét 
vizsgálja. A modern csillagvizsgáló-intézetet lehetőleg 
magaslati helyre, a magas hegyek világába építik, hogy 
a légkör zavarai és vastagsága minél kevésbé bántsák a
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csillagvizsgáló m unkájá t. G uhr M ihály dr-ral, Tátra- 
széplak tudós igazgató-főorvosával a m últ nyáron sokat 
elbeszélgettem róla, m ilyen nagyszerű tudom ányos m un 
k á t végezhetne egy csillagászati és m eteorologiai obszer- 
vatórium , am elyet a Gerlachfalvi-csucson ép ítenének  meg 
és amelyhez hegyipálya vezetne fel. A hegyi épitkezés 
techn iká ja  ennél sokkal nehezebb feladatot is megol
dott már.

K épünkön  lá th a tju k  az ideális helyen fekvő Mount- 
W üson obszervatórium ot, amely idáig p á ra tlan  értékű  
tudom ányos m űködést fe jte tt  ki. M indenfa jta  megfigye
lésnek külön  osztálya van, az osztályok élén igazgató 
áll, aki mellé három -négy elsőrendű szaktudós van be
osztva. Az egyik osztály csupán a nap ra  vonatkozó meg
figyelésekkel foglalkozik. Á llandóan vizsgálja a napon 
je lentkező tünem ényeket, a napfo ltoknak , a fáklyáknak, 
óriási gázkitöréseknek, úgynevezett p ro tuberanc iáknak  
fellépését. Idáig k iép íte tték  a Mount-W ilsonon a napfo l
to k ra  vonatkozó elm életet, m egvizsgálták a napfo ltokban  
fellépő m agnetikus mezőket, a napfo ltok  polaritását, 
vagyis olyan fo ltpárok  fellépését, am elyekben az egyik 
folt ellenkező irányban  forog, m in t a másik, m egállapí
to tták  a nap teljes sugárzását, megvizsgálták a nap  spek
trum át abból a szempontból, hogy E instein  relativitási 
e lm életének érte lm ében  a spektrum  vörös vége felé el
tolódnak-e a vonalak? Azután a nap b u rko la tának  ro 
tációját vizsgálgatták. M egállapították, hogy a napsuga
rak  hullám hossza változatlan. A m ásik osztály az álló
csillagokat és a kozm ikus ködöket tanulm ányozza. H á 
rom p lane tá ris  ködöt és a P le jad o k b an  meg az Orion- 
ban fellépő két foltot behatóan  megvizsgálták. Behatóan 
tanulm ányozták  a spirális ködök természetét. A csillag- 
fotom etria i osztály csillagfényképezés u tján  igyekszik 
m eghatározni a csillagok abszolút fotográfiái nagyságát, 
vizsgálatokat végez a csillagok színére és abszolút fényes
ségére vonatkozólag. M egállapíto tták , hogy a te ju t  
göm balakban elhelyezkedő csillaghalm azatai 20.000-től 
220.000 fényévnyire vannak tő lünk . M integy 30.000 csil- 
lag fényességi fokát á llap íto tták  meg. A csillajíspek- 
troszkópiai osztály a csillagok színképeit vizsgálja, hogy 
a csillagok anyagát, belső össztételét derítse fel. A labo 
ra tó rium i m unka a csillagokban végbemenő jelenségeket 
igyekszik előállítani, hogy közvetlenül megfigyelhesse 
azokat. 25.000 voltos feszültséget használtak  ezekben a 
labo ra tó rium i k ísérle tekben és 20.000 foknyi hőm érsék 
letet á llíto ttak  elő, ami m elle tt az atom felbom lik. Ez 
az eddig elért legmagasabb hőm érséklet a földön, mig a 
hideg irányban  K am m erling  Onnes az abszolút fagy
pont közelébe, —272 fokig ért el hidegségi labora tó riu 
mában.

Csak halvány kon tú rokban  ra jzo ltuk  fel annak a tu 
dományos m un k án ak  kereteit, amelyet egy-egy csillag- 
vizsgáló in tézet végez a világm indenség t i tk a in ak  für- 
készésében. Az asztronóm ia csodálatos eredm ényeket 
é rt el, ehhez azonban az op tika  fejlődése és a csillagá
szati m űszerek tökéletesedése segítette. A prim itív  táv 
csővel felfegyverzett szem persze hogy nem  tu d ja  a min- 
denség titk a it  kifürkészni! H erschel száz és száz köd- 
foltot á llap íto tt meg, am ikor azután Lord Rosse irföldi 
b ir tokán  1845-ben felá llito ttá  a Leviathan-nak nevezett 
óriási reflek tort, am elynek tüköré  185 cm, a távcső hosz- 
szusága pedig 17 m éter volt és ezt az óriást rászegezték 
a Herschel á ltal ködfo ltoknak  képzelt fo ltokra, azok sű
rű csillaghalm ozatokra bom lottak. Ma pom pás műszerek 
á llanak  a csillagász szolgálatában. Egyik képünkön  be 
m u ta tju k  a M ount-W ilson obszervatórium  hata lm as re 
flek torát, a 100 ölnyi H ooker-tükröt, am elynek nyilása 
257 cm. A tü k ö r  a szélén 32 és fél cm. vastag és 4082 k i 
lót nyom. Hogy m ilyen gondos és nehéz technikai m u n 
ka egy ilyen re flek to r előállítása, azt a laikus alig kép 
zelheti el.

K ét másik k ép ünkön  nem hajóágyu csöve m ered az 
égnek, hanem  a berlin i (T reptow ) obszervatórium  h a 
talm as távcsöve. Ez E u rópának  legnagyobb reflektora , 
hosszúsága 21 m éter és nyílásának á tm érő je  140 cm.

F e lm erü l az a kérdés, vá jjon  nem lehetséges-e még 
hata lm asabb  tük rök  építésével még inkább  behato ln i a 
csillagok v ilágának titkaiba. Mert ha  a leghatalm asabb 
reflek to rokkal szem léljük is az állócsillagokat, azok csu
pán pon to t adnak  a távcső gyujtósikján. A ho ld  felüle
tén  csupán a 100 m éternél te rjedelm esebb  alkotóelem e
ket lá t ju k  meg és nyégyszázszor messzibbre fekvő n a 
pon  csak olyan jelenségek, pé ldául gázkitörések figyel
he tők  meg, am elyeknek hossza m eghalad ja  a 20 kilom é
tert.

Ism erjük  a ho ldban  levő em ber legendáját. V ájjon  
nem  épithetünk-e olyan távcsövet, am elynek segítségével 
em bernyi nagyságú alakzatokat is m egfigyelhetnénk a 
holdon?

E rre  a kérdésre határozott nem m el kell válaszolnunk.
A csillagászati tü k rö k  nagyításának is van h a tá ra , ame
lyen tú llépve a részletek nem  v ilág o sab b ak , hanem  el
m osódottabbak lesznek. Ez az in terferencia  jelenségére 
vezethető vissza. Az objek tív  szélén behatoló  sugarak 
hu llám term észetük  m ia tt ugyanis egyenes irányukban  
kissé m egzavartatnak, am inek következtében a képsikon 
interferencia-jelenség lép fel. M érsékelt nagyításnál ez 
nem zavaró, de ha a h a tá r t  á tlép jük , ahelyett, hogy a 
legapróbb részleteket élesen látnók, m inden  egybefo
lyik és elmosódik. Ezért van ha tá ra  a csillagászati len 
csék nagvitóerejének is.


