
SCHALK GYULA

A HALLEV-ÜSTÖKÖS

Hosszú pályája mélységeiből egy alig hat-hét kilométer átmérőjű, porból, kűlőn

féle gázokból és "piszkos" sziklatörmelékekbőlösszejegecesedett, alaktalan töm
böt vonszolt elő a Nap ellenállhatatlan gravitációs ereje. Ez a "piszkos hólabda"
1986 tavaszán éri el a Naprendszer belső térségét.

A nagy kozmikus óra
Akik legutóbbi, 1910-es ittjártakor születtek, most hetvenhat évesek. Akik

most másodszor és tudatosan is .látják majd, azoknak 80 felett kell járniuk az
évek sorában. De a most tízéves gyermekeknek is meg kell érniük nyolcvanhato
dik születésnapjukat, hogy -206l-es visszatérésekor üdvözölhessék. A Halley
üstökös legtöbbünk számára "csak egyszer az életben" előforduló jelenség.
Olyan égi óra, amely minden hetvenhatodik esztendőben "üt" egyet. Sok ember
élete esik e két "ütés" közé.

Az is igaz, hogy történelmileg nem mindig a legkedvezőbb időben tűnik fel. Ez
azonban nem az üstökös, sokkal inkább a tőrténelméti.formáló" emberiség rová
sára írandó. Mégis, az üstökösöket a legutóbbi időkig úgy emlegették, mint az
"égi hatalmak haragjának jeleit", "hábolúk és járványok előhírnökeit", "mo
narchiák bukásának és birodalmak széthullásának égi előjeleit" stb. Az ilyen és
hasonló hiedelmeket gyakran művészi formában is kifejezték. Janus Pannonius
például így ír a Halley-üstökös 1455-ös feltűnésekor:

" ... a szürke éjből egy csillag kiválik
S a napsugárral versengésre kél.
Nézd, üstökét mint bíborozza fénye,
A véres háborúkat hirdető!
Akár az ős Jupiter hívott létre,
Akár a Vénusz, az itáliai nő,
Búbajt ne hozz ránk, utadat ha járod,
Ne ártson nékünk gyászos végzet ..."

(Geréb László fordítása)

Érdekes, hogy a régiek az általuk sokkal jobban megfigyelhetőföldi természeti
jelenségeknek kevesebb jelentőséget tulajdonítottak, mint az üstökösöknek és a
teljes nap- és holdfogyatkozásoknak. Ezekre sokáig emlékeztek és gondosan fel
jegyezték őket a legapróbb részletekkel és mellékkörülményekkel együtt. Nagy
részt ez a gyakorlat alapozta meg mai lehetőségeinket, a számításokat, amelyek
révén a bibliai időkig követhetünk vissza néhány üstököst. így a Halley-üstö
köst is.

Ősi elképzelések és adatok az üstökösőröl

A káldeus-ok úgy vélték, hogy az üstökösök állandó, a bolygókhoz hasonló égi
testek, amelyek a Nap körül (!) keringenek, de jóval kiterjedtebb pályán, s ezért
csak akkor láthatók, amikor a Föld közelébe érkeznek. Ez a hit a periodikus üs
tökösök létének legősibb bizonyítéka. Ezt vallották a pythagóreus filozófusok is.
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Arisztotelész ezzel szemben kigőzölgésnek hitte őket, amelyek az atmoszférában
elégnek. Anaxagorász, Apolloniusz, Démokritosz és Zeno szerint ezek az égitestek
összetömörült "kis" bolygók. Erdekes, hogy Ptolemaiosz, az ünnepelt csilla
gász egyáltalán nem tesz említést az üstökösökről. Plinius viszont nagy figyelmet
szentel nekik, tizenkét "fajtájukat" különböztetí meg, és az egyes .fajtékat" fizi
kai sajátosságaik alapján nevezi el. Seneca azt tanítja, hogy az üstökösök "fent"
és "túl" vannak a Holdon. Ezt kelésükből és nyugvásukból következteti, amely
ben közös tulajdonságot mutatnak a Holdon "túli" csillagokkal. Paracelsus sze
rint az üstökösök égi "utasok", jó vagy rossz események hírét hozó követek. Va
lószínű, hogy részben tőle ered ez a napjainkig fennmaradt elgondolás. A ró
maiak nem sokat törődtek az üstökösökkel. amint általában a csillagászattal sem.
Mindemellett úgy tekintettek a Kr. e. 43-ban megjelent üstökösre, mint röviddel
a feltűnése előtt megölt Julius Caesar lelkét hordozó égi szekérre, kocsira.

Milton Elveszett Paradicsomának II. Könyvében az üstököstől való félelem
ről olvashatunk: "A Sátán állt félemlően - és hasonlóan egy égi üstököshöz,
mely égett hosszan az Ophiuchustól elnyúlva az Arktikus (északi) égen, és
amelynek undorító hajától dögvész és háború hullik." Mai szemmel teljességgel
érthetetlenek az ilyen sorok, hiszen egy ragyogóan fénylő üstökös csóvája eszté
tikailag szép és felemelő látvány.

A Halley-üstökös visszatéréseiről

A korabeli feljegyzések nyomán szinte évszázadról évszázadra követhető nyo
mon az emberi gondolkodás fokozatos fejlődése, az ember és az égi jelenségek
viszonya. Talán az egyik legősibb földi katasztrófát üstökös okozta. A közelmúlt
ban tették közzé amerikai kutatók azt az elméletet, hogy mintegy hatvanöt millió
esztendővel ezelőtt egy hatalmas üstökösmag becsapódása semmisítette meg a
dinoszauruszokat. A becsapódás ugyanis hosszan tartó légköri homályt okozott,
s ezért elpusztultak a dinoszauruszok táplálékát képező növények.

A Halley-üstökössel kapcsolatba hozható legrégibb feljegyzés Kr. e. 240-ből,

Kínából származik. Az időszámításunk szerinti 66. esztendőben Josephus Flavius
említ "egy kardra emlékeztető csillagot". Ez a Halley-üstökös volt "Jeruzsálem
felett", röviddel annak pusztulása előtt. Az üstökös 66. január 31 és április 11
között volt látható. 218-as ittjártát Dion Cassius "félelmetes, szörnyű, lángoló
csillag"-ként említi. Más források szerint "fényes és hegyes" volt. 451-es feltűné

sét Attila hun király vereségének előrejelzéseként tartja számon a legenda.
530-as megjelenésekor pestisjárvány söpört végig Európán. 684-ben özönviz
szerű esőzések, zivatarok, villámlások és árvizek kísérik a Halley-üstököst. Sok a
halott Európa-szerte. 1066 tavaszi égboltján, röviddel Anglia normann meghó
dítása előtt, igen rossz ómen volt a Halley-üstökös Harold király számára - még
abban az évben elesett a hastingsi ütközetben. A korabeli források szerint ápri
lis második felében az üstökös fényessége elérte a Vénuszét, s még a telihold
fénye mellett is ragyogott. Széles és a végén két ágra szakadó csóvája volt.

1145-ös...visszatérése alkalmával "halvány" volt. Valószínűleg több gáz szaba
dult ki az üstökös fejéből, mint por, és a gázokon akadálytalanul haladtak át a
napsugarak, nem volt jelentős fényvisszaverődés. 1222-es ittjártát Dzsingisz kán
világhódító törekvéseivel hozták összefüggésbe a feljegyzések. 1301-ben szep
tember 15 és október 31 között volt jól látható. Olyan feltűnő volt, hogy Giotto
di Bondone firenzei festő meg is örökítette a Páduában készült A Mágusok hódo
lata című freskóján. (Ezt "honorálta" az Európai Urkutatási Szervezet azzal,
hogy az egyik Halley-szondát róla nevezte el.) 1531-ben feltűnő és hosszú csóvá
ja volt. Ekkor állapította meg Apianus, hogy a csóva mindig a Nappal ellentétes
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irányba mutat, (Ezt a jelenséget a Nap sugárnyomása okozza.) 1607-es vissza
térését Kepler is megfigyelte, de ő még úgy vélte, hogy az üstökösök "egyenes"
pályákon mozognak, a Földhöz soha vissza nem térő, alkalmi látogatók. Kepler
csak harminc napig figyelte az üstökös nlozgását, és ez kevés volt a pálya kiszá
mításához.

1682-es megjelenése fűződik Halley nevéhez. Ez hozott máradandó dicsőséget

a nagy csillagásznak. E megjelenés egyike a legelső eseteknek, amikor Newton
módszerével számították a pályát, három megfigyelésból. Newton tisztán geo
metriai módszerrel, körzővel és vonalzóval oldotta meg a feladatot. Abból a fel
tevésből indult ki, hogy a pálya parabola. Saját és Flamsteed megfigyeléseit ala
pul véve, visszafelé számította a pályából a geocentrikus koordinátákat az észle
lés napjaira. Így kapott koordinátái egyeztek a megfigyeltekkel.

A felfedezés történetéből

Néhány évvel 1680 után publikálta Newton a Principiát, amelyben gravitációs
elmélete alapján értelmezte az akkori üstökös mozgását. Geometriai konstruk
ciókat szerkesztett a pálya látható részére, és felhívta a csillagászokat, hogy al
kalmazzák a módszert a különböző feljegyzett üstökösökre. (Az 1680-as üstökös
pályájára így kb. 575 éves keringési időt kapott.)

Halley számításai ugyanezen az alapon készültek. De egy másik nagy felisme
rés is vezette: az összes korábban feljegyzett üstökös adatait összehasonlította,
hogy nem mutatnak-e azonos pályaelemeket. Ugy találta, hogy az 1531-es, az
1607-es és az általa látott, 1682-es üstökös ugyanazon a pályán mozog. Nem há
rom különböző üstökösről, hanem három, egymást követő visszatérésről van
szó. Egy olyan égitest visszatéréseiről, amelynek 75,5 év a keringési periódusa.
Két körülmény azonban bizonyos nehézségeket támasztott: az egymást követő

periódusok nem .oltak pontosan egyenlők, és a pályának az ekliptikához való
hajlásszöge sem volt minden esetben ugyanaz. Halley azonban úgy vélte, hogy
ezek az eltérések természetesek. Okuk ugyanaz, mint a bolygómozgások pertur
bációinak: a bolygók nemcsak egymás, de bizonyos üstökösök pályáit is zavar
hatlás. Halley azt is kimutatta, hogy az 1607-es és az 1682-es visszatérések kö
zött az üstökös olyan közel haladt el a Jupiter mellett, hogy az a mozgását feltét
lenül felgyorsította, ezért a legközelebbi visszatérésre 1758 végét vagy 1759 ele
jét jelölte meg. Megfigyeléseihez később még hozzátette: " ... ha visszatérne a
mi előrejelzéseink szerint az 1758-as év körül, a részrehajlatlan utókor nem
fogja megtagadni az ismeretet, amelyre elsőként egy angol ember bukkant."

Ahogy az idő közeledett, egyre nagyobb várakozás előzte meg az üstökös
visszatérését, és többen megjelölték a perihélium-átmenet várható idejét is. Clai
raut ezt 1759. április 13-ra tette. A sors azonban úgy hozta, hogy nem hivatásos
csillagász látta meg először. Egy Palitzsch new farmer látta meg az üstököst
Drezda mellett 1758. karácsony éjszakáján. Az 1759. március 12-i perihélium
átmenet előtt csak néhány megfigyelés történt, mert az üstökös szorosan a Nap
közelében tartózkodott. Április és május folyamán azonban Európa-szerte észlel
ték, bár inkább a déli féltekén volt látható. (A jelenlegi visszatéréshez hasonló
volt az üstökös, a Föld és a Nap helyzete.) Apályaszámítások nehézségét érzé
kelteti, hogy az a 161 napos megfigyelési periódus, amelyben jóllátható volt, a
teljes pályának csak 162-ed része; kicsiból a nagyra következtetni csak nagyobb
hibák árán lehet. (A bolygók ezzel szemben - a szoros napközelséget kivéve - pá
lyájuk minden pontján észlelhetők.)

1835-ben augusztus 5 és május 19 között volt jóllátható az üstökös. Fogadá
sára nagy előkészületeket tettek. Ez volt az első alkalom, hogy komolyabb opti-
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kai eszközökkel vizsgálták, mégpedig a berlini Dorpat Obszervatórium 30 centi
méteres lencsés távcsövével, refraktorával. Ekkor próbálták a kutatók először

tisztázni ácsóvaképződés. mechanizmusát: az üstökös testéből a napsugárzás
hatására gázok és porszemesék szabadulnak ki, s ezek alkotják a rendkívül látvá
nyos, de igen ritka csóvát. A csóva akkor fényesebb, ha nagyobb mennyiségű a
por, mint a gáz, mert ilyenkor nagyobb a fényvisszaverődés. Jelentősebb gáz
kiszabadulás esetén halványabb a csóva. Ezért nem "jósolható meg" előre soha a
csóva és általában az üstökös fényessége, látványossága.

1910-ben népszerűsítés előzte meg az üstökös megjelenését: könyvtárnyi pub
likáció és nagyszámú könyv jelent meg világszerte. Különös jelentőségű volt az
1910-es visszatérés azért is, mert az üstökös mintegy százmillió kilométer
hosszúságú csóvája "végigsöpörte" a Földet. Sokan attól féltek, hogy megmérgezi
a Föld légkörét! A pánik helyenként egészen rendkívüli volt. A Pesti Hírlap
1910. május 20-i számában ezt olvassuk: "Párizsban az emberek eszeveszetten
látták el magukat oxigénnel a ciánveszedelem ellen; mulatókban, kocsmákban
várták a világ végét. Olaszországban, mintha a középkor támadt volna fel. B0
logna, Milánó és a többi városok zálogházait éjjel is nyitva kellett tartani, mert
az emberek minden holmijukat elzálogosították, csakhogy mulathassanak." Más
forrásokból is tudjuk, hogy számos öngyilkosság történt. A csóv!l1910. május
19-én elérte a 150° hosszúságot az égboltori. (A Meridián az Eszakponttól a
Délpontig 180°!) A csóvát a Vénusz bolygó is keresztezte. A perihélium-átmenet
körül megfigyelték a csillagászok az üstökös magjának osztódását is. Olyan ha
talmas mennyiségű por és gáz szabadult ki az üstökös testéből, hogy a fej átmé
rője a csóvafejlődés idején 13,3 földátmérőnyi volt.

Az 191O-es visszatérés idején ismét fellángolt a vita: lehetett-e a Halley
üstökös a betlehemi csillag? Ezzel a bibliai üstökösök rendkívül izgalmas kér
désköréhez érkeztünk.

Bibliai üstökösök
Az a kérdés, hogy tesz-e említést az üstökösökről a Biblia, elóször és határo

zottan a Donati-üstökös 1858-as láthatósága idején merült fel. Es ez nem vélet
len, mert akkoriban a Bibliát még gyakran tekintették természeti jelenségek fe
nomenológikus leírásának (is). Az sem véletlen, hogy éppen a Donati-üstökös
kapcsán merült fel a kérdés. Bár a betlehemi csillag és a Halley-üstökös (vagy
egy másik üstökös) lehetséges kapcsolatának az elméletével már Kepler is talál
kozott, a Donati-üstökös a XIX. század "nagy" és "látványos" jelzőket kiérdemlő

üstököseinek sorában is rendkívülinek számított. Jókai Mór hitelesen írta le A
tengerszemd hölgy című művében: "Két hétig volt látható ... s ezalatt folyton a
legderültebb idő volt, még csak egy felhő sem volt az égen. Eközben az üstökös
folyvást közeledett a Földhöz, egyre nagyobbodva, alakja tökéletesen hasonlított
egy török kardhoz; utoljára fényes nappal is látható volt már." Jókai megemlíti
még: a tüneménytől "azt az eszmét kaptam, hogy egy humorisztikus hetilapot
kezdjek meg, s azt "Üstökös"-nek címezzem. Ez nekem huszönöt esztendei mun
kát adott." A Donati-üstököst tehát méltán kapcsolták össze a hasonlóan látvá
nyosnak vélhető betlehemi csillaggal, miként a Halley-üstököst is. A betlehemi
csillag kérdésében azonban még nincs megnyugtató megoldás. A Jézus születését
év szerint meghatározó legújabb kronológiai számítások és történelmi vizsgáló
dások ugyanis arra mutatnak, hogy a születés évében nem volt az égen látható
üstökös. Hogy a Kr. e. ll-ben (illetve 12 elején) megjelent üstökös a Halley-vel
azonos, ma már bizonyosnak látszik. Az azonban, hogy Jézus születését erre az
esztendőre - vagy eköré - kellene tenni, már nem megalapozott. Sokkal inkább

277



tekinthető 'annak a Kr. e. 8. vagy 7. esztendő, ami viszont nem üstökössel, ha
nem a Jupiter és a Szaturnusz háromszori együttállásával (coniunctiójával) áll
összefüggésben. Ez azonban ma még vita tárgya. A budapesti Planetáriumban
már 1977 óta adjuk rendszeresen A betlehemi csillag című műsort, amelyet Po-

_nori Thewrewk Aurél és e sorok írója készített. Ebben megállapíthatjuk: "Akár
volt üstökös abban az időben, akár nem, igen nagy kétkedéssel kell fogadnunk,
hogy üstökös jelezte volna a Messiás születését, hiszen az üstökösöket mindig
szerencsétlenségek előhírnökénektekintették. Már alakjuk is kardra emlékezte
tett, sőt dús fantáziával még levágott emberfejeket is láttak bennük. Orömhírt
hozó üstökösről nincs tudomásunk!"

M. Ksmienski, a krakkói egyetem tanára, 76,90 éves középperiódussal vissza
menőleg Halley-táblázatot készített, természetesen már elektronikus számítógép
pel. Az üstökös eddigi leghosszabb periódusa 79 év, 4 hónap és 12 nap (79,4 év)
volt, a legrövidebb pedig 74 év, 5 hónap és 4 nap (74,4 év). Kamienski Kr. e.
9541-ig (I) számolta ki a Halley-üstökös perihélium-átmeneteit. A következő táb
lázat Kr, e. 3239,4-ig közli a szóban forgó adatokat.

A megjelenés éve

+1910,30 607,23 700,1 2007,3
1835,88 530,87 777,2 2082,7
1759,20 451,50 855,6 2159,3
1682,76 374,06 931,0 2234,6
1607,82 295,30 1008,9 2311,9
1531,65 218,30 1084,3 2388,2
1456,44 141,21 1161,3 2468,6
1378,76 66,05 1237,2 2545,3
1301,81 -10,23 1315,4 2623,7
1222,69 85,42 1392,3 2699,9
1145,30 161,71 1471,3 2777,0
1066,24 238,04 1548,6 2852,4
989,67 312,70 1626,8 2929,4
912,55 389,70 1703,1 3005,3
837,15 465,73 1780,0 3083,5
760,44 543,95 1855,2 3160,4
684,40 621,04 1931,6 3239,4

A Halley-üstökös 1985-86-ban
Ez az első alkalom, "hogy az üstökös pályáját elektronikus számítógépekkel szá

mították ki. Most került sor arra is, hogy az öszes ismert bolygó zavaró hatását
kétezer évre visszamenőleg tekintetbe lehetett venni a számítások során. Az
üstököst 1910-ben történt eltűnése után legelőször 1982. október 16-án sikerült
lencsevégre kapni (soha még ilyen korán) a Palomar Obszervatórium óriás táv
csövével. Ekkor még kívül volt a Szaturnusz bolygó pályáján és 18 milliószor volt
halványabb, mint az emberi szem által érzékelhető leghalványabb objektum!
(Legutóbbi ittjárta óta helyezték üzembe a Palomar Obszervatórium 5 méteres
óriástükrét, a Wilson Csillagda 2,5 méteres tükrét és még számos más 3 méter
körüli távcsövet szerte a Földön.) 1985 nyarán sikerült lefényképezni az MTA
Csillagászati Kutatóintézet Piszkés Tetői Obszervatóriumában is. Tóth Imre csil
lagász készítette róla az első hazai képet. A közeledő vendég november folyamán

278



a Bika csillagképben, a magyar' nép által közkedvelt Fiastyúk közelében járt, de
cember l-én a Vízöntő és a Kos csillagképek között, szilveszter éjszakáján pedig
a Vízöntő csillagkép közepén.

1986. január első felében elvben már szabad szemmel is látható, jóllehet ná
lunk elég alacsonyan, a nyugati látóhatár felett, közvetlenül napnyugta után.
1986. február 9-én érte el pályája Nap-közelpontját, ekkor haladt át a peri
hélium-ponton; kereken százmillió kilométer távolságban a Naptól, ami nagyjá
ból a csóva hosszának megfelelő távolság. A Földről nézve ekkor már elveszett a
Nap fényözönében. hogy márciusban újra feltűnjön a hajnali égen közvétlenül
napkelte előtt. Aprilis ll-én kerül Földünkhöz a legközelebb: 64,5 millió kilo
méterre. Ezzel az üstökös lényegében be is fejezi keringési idejéhez képest igen
rövid, mindössze félesztendős pályafutását a Naprendszer belső térségében, és
megkezdi a hideg és sötét mélységek felé vezető 75,5 éves útját. Nap-távolpontját
harmincöt -év múlva, 2024-be.Jl éri el, túl a Neptunus bolygó pályáján, és ekkor
fordul vissza a Nap irányába. Nem láthatja emberi szem 2061-ig.

Mostani érkezésére földön, égen, vízben, levegőben,' de még az űrben is, eddig
soha nem látott nemzetközi együttműködéssel készül a tudományos. vílág. Jöve
tele ma, sokkal inkább, mint valaha, titkai megfejtésének ideje lesz. Már 11
európai nemzet, valamint Japán és a Szovjetunió "lobogója" alatt úszó, különös
automatikus űrflottilla közeledik feléje az űrben, hogy először az emberiség és
az üstökös történetében fizikailag is megközelítsük a Halley-üstököst.

Sajnos, a Föld egyes pontjai a mostani látogatás során nem egyenértékűmegfi
gyelési helyek. Nem szabad túlzott reményeket táplálnunk a látványosságot ille
tően, mert a Halley-üstökös vizuális megfigyelhetősége az elmúlt 2000 esztendő _
során éppen most lesz a legrosszabb! Csak szerény látványra számíthatunk az
északi szélességeken. Ez a szerénység azonban a Halley-üstökös esetében rela
tív. Osszehasonlításokat tenni csak azok tudnak majd, akik 19l0-ben is látták ezt
a tudomány- és kultúrtörténeti szempontból egyformán jelentős, a bibliai idők

üzenetét is hozó, legendás égitestet.
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