
H o le n d a Ba r n a b á s

A MINDENSÉG ÉLETE
G. Abetti, a firenzei asztrofizikai intézet igazgatója 1949-ben

megjelent I storia dell' Astronomia című nagy munkáját a követ.
kező mondattal kezdi: "Az ember, akit Isten arra teremtett, hogy
a földön lakjék, már testalkatánál fogva is könnyen és kényel
mesen emelte tekintetét az ég felé". Nem tudhatjuk, mire gondolt
az első ember, amikor először a csillagos égre nézett, amint azt
sem tudjuk, hogy a föld utolsó lakója majd milyen gondolattal
búcsúzik a felette ragyogó csülagvilágtól. Egy azonban bizonyos.
Nem akad még egy dolog, amely annyira mutatná az emberi szel
lem csodálatos erejét, mint az a nagyszerű fejlődés, amellyel II
Földgolyóhoz láncolt ember olyan mélyen hatolt a csillagvilág
színte a végtelenségig nyúló birodalmába s felismerte, hogy e'~
nem valami merev,változatlan világ, hanem épúgy megvan II
maga élete, mint a Föld lakójának: a születés és elenyészés ép.
úgy jellemzője életsorsának, mint a csak pillanatokig létező földi
lényeknél. Csodálatos a mindenség titkának mindig tökéletesebb
felismerése, de ennek megvalósításához jó néhány ezredév legnft,.
g-yobb gondolkodóinak hatalmas szellemi erőfeszítésére volt
szükaég,

A mindenség mérete fokozatosan növekedett az emberi m~
ismerésben. Archimedes II Kr. e. TIl. században még így ír: "Tu
(lod, hogy II legtöbb asztrológus azt a gömböt nevezi Kosmoanak,
amelynek középpontja a Föld középpontja, sugara pedig egyenlő

II Nap középpontja és a Föld középpontja közötti egvenessel-" A
Kosmcs méreteinek megállapításához tehát elsősorban a Nap
Föld távolság ismerete volt szűkséges, amint most is ez 6caillar
g-áBzatei egység. A kiindulás volt II Föld, Hold és Nap viszonyla
gos nagysága. Archimedes idejében már világosan látták a görö
g-ök, hogy a Föld nagyobb, mint a Hold, a Nap pedig nagyobb,
mint a Föld, de e nagyságok viszonyának megítélésében elég nág'y
volt a bizonytalanság. Eudpxus, Platon tanítványa azt vallotta,
hogy a Nap átmérője 9-szerese a Hold átmérö.iének, Pheidas sze
rint 12-szerese, Aristarchos szerint pedig 18 és 20 között' van az
atmérők vibzonya.Ma már tudjuk, hogy ezek nagyon kicsiny 'ér
tékek, mert a valóságban. a Nap átmérője kereken 400-SZOr'lR
g'~Tobb a Hold átmérődénél. Természetes, hogy a Nap és Hold
nagyságának téves ismeretében távolságuk megállapítása sem le·
hetett pontos. Különösen a Napnak tőlünk való távolságát becsül
ték aránylag- kicsire. Még a görögség legnagyobb csillagásza,
Hipparchos is a Nap távolságát 1.200 földsugárnak gondoltacamí
19-szer kisebb a valóságos értéknéI. Ez az adat szerepel Ptole
maiosnál, sőt Kopernfkus is mindössze 1500 földsugárranövelte
meg. Csak a XVII. század második felében jutottak pontosabb
értékhez.

Dominico Cassini, a bolognai egyetemen a csillagászat tanára
1G69-ben XIV. Lajos meghívására Párisba ment, hogy ott csillag
vizsgálót állítson fel. Több fontos eredménye melletj a Mars tá
'volsúgúnak meghatározását is megkísérelte. Richer párisi eailla-
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gász Cayenne-ben - ez az egyenlítőtől 5'-ra délre van - megfi
gyelte a Mars helyzetét az állócsillagok közott. Ugyanebben az
időben Cassini Párisban végzett megfigyelést. Mivel a két hely
kereken 10.000 kilométerre van egymástól, más és más irányban
látszott a Mars. Ebből kiszámították a Marsnak tőlünk való tá
volságát. Kepler híres harmadik törvénye szerint összefüggés
Van a bolygók keringési ideje és a Naptól való távolsága kö
zött. Ha tehát ismerjük két bolygó keringési idejét - amit arány
lag könnyű megfigyelni - s egyiknek távolságát, a másikét is
ki lehet számítani. Ezen az alapon számította ki Oassíni a Mars
megfigyelése segítségével a Földnek a Naptól való távolságát és
azt 21.000 földsugárnak találta. Ez még mindig kisebb a valósá
@s. értéknál.

A következő században inkább a Vénuszt használták fel ha
sonló számítáara. A Vénusz megfigyelésére azt az időpontot vá
lssstották, amikor az éppen elvonul a Nap tányérja előtt s azon
mint kis fekete pont jól megfigyelhető. Igy sem kaptak azonban
olyan pontos eredményt, amely a csillagászokat kielégíthette vol
na. Fel lehet használni az apró bolygók közül azokat, amelyek elég
közel kerülnek a Naphoz és a Földhöz is. Ilyen célra alkalmasnak
látszott a 25 km átmérőjű Eros, amelyet 1898-ban fedeztek fel.
Erről Voroncov-Vekiamín A világmindenség eímű könyve a kö
vetkezőkép ír:

;,Amikor a Föld és az Eros egyidejűleg páJyájuk egymáshoz legközelebb
esö .pont jain vannak. csak 22 millió km választja el öket egymástól. ami 2 és
f.élszu kisebb, mínt a Föld és Mars közötti legkisebb távolság. Ha ebben az
időpontban az Ernst a csillagok közt a Föld ellentétes pont jairól szemléljük, a
két Iátövooal szöge egy egész ivmásodpercet tesz ki. Ismerve a Föld átmérőjét

és megmérve az eltérést az Erosnak ezen látszólagos helyzetei között, pontosan
megállapítható a Földtől való távolsága km-ekben. Mivel pedig a Föld és az
Eros keringési idői ismeretesek. Kepler harmadik törvénye alapján kiszánútható
a két bolygó pályái nagy tengelyének aránya, melynek ismeretében az elóbb
meghatározott Föld-Eros távolságból könnyen kiszámithatjuk km-ekben a Föld
nek a Naptól való távolságát. Ez a mennyiség az a mértékegység, amellyel a
világmindenséget mérjük, és ezért az Eros megfigyelése számunkra igen él'té-·
kes adatokat nyujt. 1942-ben fejezték be az Eros és a Föld legutóbbi 1931.
évi közelhelyzetének alkalmával eszközölt nagysZámú mérés feldolgozását (e kö
zelhelyzetek néhány évtizedenként Ismétlődnek}. Ezek eredményeként 1Ii Föld
éS a Nap közöttí távolságot 149.280.000 km-rel találták egyenlőnek, a leb...t.
séges hiba 15.000 km. vagyis 0,01 %".

A Naprendszer megismerése után következett az állócsillagok
világa méreteinek megállapítása. Ez még nehezebb feladat volt.
A2I első lépést ebben az irányban megint Archímedes tette meg.
Homokszámítás című híres munkájában hivatkozik Arista.rchos
tanítására, aki szerint a Nap van a mindenség középpontjában, e
körül kering a korpályán a Föld. És ahányszor nagyobb a Föld
pálya sugara. a Föld sugaránál. annyiszor nagyobb az állócsilla
gek szférájának sugara a Földpálya sugaránál. Archimedes, hógy
biztos legyen benne, hogy nem dolgozik kis méretekkel, az akkor
gondoltaknál szándékosan nagyobb adatokat használt s így ali
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kapta, hogyaföldpálya sugara 10.000-szer nagyobb a Föld suga
ránál, tehát az állócsillagok szférájának sugara a földsugár azliz
míllíössorosa. Ez igen nagy szám volt abban az időben, de a mai
szokásos méretekre átszámítva azt kapjuk, hogy az állőeaillagok

szférája nincs tőlünk egy fényévre, pedig ma már tudjuk, hogy
a legközelebbi állócsillag is measzebb van 4 fényévnél, a legtáTO
labbi pedig ezer millió fényévnéI.

Archimedestől kezdve egészen Kopernikuszig nincs adatunk,
hogy az állócsillagoknak tőlünk való távolságával foglalkoztak
volna. Kopernikusz már hivatkozott rá, hogy bár a Föld keri'1g a
Nap körül s így az év folyamán, más és más irányban nézünk
az állócsillagokra, azok mindig ugyanabban az irányban látasa
nak, mert igen nagy távolságra vannak tőlünk. Ennek a nagysá
gáról természetesen semmit sem tudott mondaní, valamint arról
sem, hogy van-e különbség a különböző csillagok tőlünk való
távolságában. Csak 300 évvel később tudta Bessel német csillagász
először megmérni (1838-ban) a Hattyú csillagkép egyik csillagá
nak távolságát, amely kereken 11 fényévre van tőlünk. Az utolsó
száz esztendő azután mindig ú iabb és újabb módszereket hozott
a csillagok mérhetetlen világának kikutatására,

Amint egyre jobban tágult ismeretünkben a világmindenség,
mindig égetőbb lett a kérdés, hogy ez a csillagvilág változatlanul
fennáll-e időtlen időkig, vagy itt is megnyilvánul-e '8 fejlődés,
sőt esetleg pusztulás vár az oly fényesen ragyogó csillagokrad

A régieknél nem találkozunk ilyen gondolatokkal, de amikor
Kopernikusz, Kepler, Newton munkásságának eredményeképpen
kibontakozott az emberek előtt a Nap körül keringő rendszer
csodálatos harmóniája, felmerült ez a gondolat is. Newton Optika
című munkáía végén fejti ki nézeteit. Szerinte az egyes bolygók
és üstökösök között érvényesülő vonzóerők megzavarják a boly
gók szabályos mozgását s végül is az egész rendszer szétbomlana,
ha a MiIidenható, aki a rendszert megteremtette, közbe nem lé{me
és időnként a rendet helyre nem állítaná. Littrow, a XIX. szá
zad híres német csillagásza, aki egyideig Oroszországban, Kazán
ban is tanította a csillagászatot, s Lobacsevszkijnek is tanáru
volt, kritizálja Newtonnak ezt a nézetéte

..SZámunkra ez a legfőbb Unyhez egyáltalán nem illő, nem méltó elgon
dolásnak látszik. Ha művét, hogy megmaradjon. Időről-időre ki kell [avítanía,
akkor az tökéletlen mű és az ilyen, azt kell mondanunk, nem származhatnék
mindet1 lény között a legtökéletesebbtöl. Ha pedig az volt a legföbb Lény cél
kítüzése, hogy az égi rendszer szétbomoljon, amint a fö.ld állatai és nöVényei ;s
elpusztulnak részeik elhasználódása míatt életfolyamataik következményeképen.
akkor meg mi szükséqes volna a javitgatásra, ami ellenkeznék a kitűzött cél
lal. - A bolygók közötti zavaró hatásoknak azonban - folytatja Littrow 
amelyeknek rossz következményeitől Newton félt, nem kell gondot dk1oml.uk.
Ezek a perturbációk ugyanis. az úgynevezett évszázadosokat sem véve kl, csak
periodiltusak. azonfelül nagyon ldcsinyek. így a rendszer átlagos állapotára
semmiféle befolyásuk nincs, tehát annak fennmaradását semmiképen se veszé
!yezletik."

Laplace már I773-ban igazolta, hogy a bolygók közti zavaró
hatások nem okoznak végleges változást a pályák nagy tengelyé-
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mekértékében, így keringési idejükben sem. Ennek egyik oka,
hogy két boly.Eó keringési ideje összemérhetetlen szám eppÚIn",
mint a négyzet átlója és egyik oldala. Ez az irracionális viszony
okosza, hogy ha például a Jupiter évszázadokon át távolodik II
Naptól, ez később ujra kiegyenlítődik. Ezért már Laplace is Jo
zos kritika tárgyává tette Newton fentebb említett nézetét és hí
vatközott Leibnizre, aki szerínt Newtonnak igen súlgényes fo
g-almai vannak Isten bölcsességéről és hatalmáról. Laplace-nak
ez a felfogása lehet alapja annak az anekdótának, hogy amikor'
Napóleon kifejezte csodálkozását, hogy Laplace könyvében nem
találtá Isten nevét, Laplace azt felelte: "Erre a hipotézisre nines
~zükségem." (Laplace különben családi levelei szer-int istenhivő
ember volt.)

, Littrow arra is rámutatott, hogy ha az a tér, amelyben a boly
K'ók- keringenek, nem teljesen üres, akkor az ellenállás. mindig
jobban lefékezi a bolygók sebességét, s azok végül is a Napra
zuhannak. Úgy gondolta, hogy ilyen ellenálló közeg az az éter,
amelynek rezgései adják a fénysugarat. A relativitás elmélete
tagadja ,az éter létezését, de a legújabb csillagászati megfigyel.'
sek igazolták. hogy a csillagok közötti ür nem teljesen üres, hu,
nem igen ritka gáz tölti ki, sőt igen finom porrészek is vannak

'benné - a Naprendszerben keringő hulló csillagokon kívül. A
calllegok közti gáz azonban 'annyira ritka, hogy egy atom is al ig
-esík egy-egy köbeentiméterre. Igy a közegellenállás annyira ki
csiny, hogy mire észrevehetőleg lelassítaná a bolygók mosgását,
akkorra már úgyis megszűnne a Naprendezer mostani élete, mert
elfogyna a Nap sugárzó energiája.

Igy a mi közelebbi csillagvilágunkra ma is érvényesek Litt
l'OW sainte költöfszépségü fejtegetései:

..Ha azonban a rendszer fennmaradása sok millió évre bíztosítva volna is,
'bármilyen hosszú fennmaradás még mindig nem örök fennmaradás, If erröI
senki sem kezeskedhetík, J.egalább is túl van az emberi ismeret batán\n. ,..
naprendszer végleges elpusztulása vagy teljes átalakulása, vagy esetleg örök

"kétartö fennmaradása egyformán benne lehet előttünk ismeretlen elhatároeásá
ban annak, aki előtt ezer évszázad csak egy pillanat. A születésnek tés halál-
nak ugyanazok a váltakozása! és folyton visszatérő képeí lépnek fel mindenütt
a mindenség megmérhetetlen réqíöíban, 'amelyek itt a földön vesznek körÚt ben
nünket. Minden, ami test s halandó, ha Ideje eljött és rendeltetését betöltötte,
siet a megsemmisülés felé. amelytől semmiféle ern sem tudja meomentení. A
Nap kialszik. az ég számtalan csillaga elpusztul. s helyettük mások keletkez
nek, amelyek ha elvíráqoztak, megint lehullanak, mint a hervadt falevelek.
amelyekkel a szél játszik; és ugyanaz a hullám, amelyik oly sokáig hordozta
öket s végül is lehúzta a világtenger mélyséqeíbe, az örök éj mélységeiből más
napokat és csillagokat hoz' fel, mindig újabb teremtményeket, örök változat-

o ban mindig új elmúlással kisérve. Egyedül Egy, akinek nincs neve, áll maga
san és változatlanul a fölött a világ-óceán ,fölött, amely trónusának lábainál

'hullálnzik. Ö az egyedüli.. aki nem ismer változást és semmi más _nagysIigot
magán kívül. Ö, aki előtt egy egész világ halála csak annyi, mintegy apró
lény pusztulása, szembeállítva mindennel. ami volt vagy lesz, ő egyedül val
tozbatatlan és megmarad örökké,"
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Az a múló pillanat, ameddig ember él e földön s ameddig
gondolkozik s kutat, nagyon rövid ahhoz, hogy a változó világok
nak ebből ft csodálatos panorámáiából valamit meglásson. Igazáu
csak "a bölcs lángesze" és "titkon érző lelke" sejti azokat a cso
dálatos törvényeket, amelyek világok keletekezését és elmúlását
szabályozzák. Sokféle elgondolással próbálkoztak már a csillagvi
lág keletkezésének magyarázatában, de még a szűkebb naprend
szerre vonatkozólag sem tekinthető a kérdés végleg megoldott
nak, bár igen komoly igéret ebben az irányban a szovjet csilla
gász, Schmidt elmélete, aki részleteiben is alaposan kidolgozott
hipotézisében azt tanítja, hogy a Nap körűl keringő bolygók me
teorrafböl alakultak ki, amelyet ft Nap vonzóerejével magához.
bilincselt. Ha a keletkezés körűl még homályban vagyunk hl,
valamivel többet tndunk a csillagok elmúlásáról. mert az részben
a szemünk előtt játszódik le.

Régebben azt gondolták, hogy egy üstökössel való ősszeűtkö

zés lehet a mi világunk pusztulásának oka. Az üstökösök várat
lan, feltűnő megjelenését általában nagy szerencsétlenségek hir
nőkének tekintették.

Egyik ilyen üstökös-keltette rémület a magyar történelem egy fontos ese
ményével is kapcsolatos. II. Mohamed török szultán, miután elfoglalta Kons
tantinápolyt, 1456~ban Magyarország meghódítására indult. Tudjuk. hogy Hu
nyadi és a magyar csapatok hösiessége hogyan állította meg Nándorfehérvár
nál, így megmentve az országot attól a szomorú sorstól. amely 70 évnél ké
sőbb Mohácsnál utolérte. A törökök hadi készülödése összeesett a Halley-üs
tökös megjelenésével. .. I456-ban is említenek egy nagy üstököst - írja erről

Newcomb N é P S Z e r fi c s i II a g á s z a t ában - amely olyan féld embe
ejtette az egész keresztény világot, hogy Callixtus pápa külön istentiszteletet
rendelt el védekezéstil a törökök és az üstökös ellen." G. Abetri C s i I a gá 
s z a t i T ö r t é ne t.ében a következőképen ir erről a kérdésről: "P. Steín
- aki 1932-35-ben meqszervezte a castelgandolfoi csillaqvizsqálót és azóta
annak az igazgatója - a tudomány történetében tisztázni igyekezett azt a le
gendát. hogy III. Callixtus pápa excommuníkálta a Halley üstököst 1456-íki
megjelenésekor. hogy távo!tartsa az emberiségtől mindazt a szerencsétlenséqet.
amelyet annak tulajdonítottak. A legenda igaz voltának és eredetének kutatása
közben P. Stein meqtalálta a hiteles bullát, amelyben III. Callixtus. hogy le~

könyörögjék Isten segitségét a törökök ellen, ünnepélyes körmeneteket rendelt
el és déli imádságot harangszóra (a mai Uranqyala eredete). A bulla kihir
detése összeesett az üstökös megjelenésével, amely az akorbeli asztrolöqusok
szerint nagy szerencsétlenséqet hirdetett az ernbereknek. s mível az üstökös t
az első Rómában tartott körmenet idején lehetett látni, azért P. Stein helyesen
\londolja, hogy ez adhatott alkalmat a legenda keletkezésére."

A felvilágosodás terjedésével már senki sem gondolta. hogy
az üstökös a háború előhirnöke. de még 100 évvel ezelőtt Littrow
is számolt azzal, hogy egy üstökössel való összeütközés a Föld
pusztulását okozhatja. Hogy lássuk, menuyire jOgOR ez a félelem.
nézzük először az üstökösök keletkezésére vonatkozó legú.iabb el
méletet. Amióta a bolvg ók Naptól való távolságát ismerik, fel
tűnt, hogy a Mars és .Iupiter közötf aránylag nagy II hézag. Ké
sőbb - miőta Piazzi teatinus szerzetes 1801 január l-én felfedezte
az első kis bolygót, amelyet sok más hasonló felfedezés követett
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~, úgy látták, hogy a kis bolygók áradata tölti ki eztu bézagot.
I. H. Oort neves hollandi caillagász azt a hipotézist állította fel,
hogy a Mars. és Jupiter kőzőtt egy körülbelül Föld nagyságú
bolygó keringett eredetileg s ez szétrobbant. A törmelék 97o/~-a
hiperbolikus pályán kezdett keringeni. A hiperbola szára a vég
telenbe nyúlik, ezért a hipsrbolán keringő test nem marad a Nap
rendszerben, hanem elfut a világürbe, amíg valamelyik másik
állócsillagnak rabja nem lesz. A megmaradt törmelék kisebb ré
széböl (körülbelül a földtömeg ezredrészéből) lettek a kis boly
gók, nagyobb részéből (körülbelül a földtőmeg harmincad részé
ből) vagy milliárd üstökös keletkezett. Ezeknek olyan nagy el
lipszisa pályájuk, hogy anagy tengely átlag 150·000-s7,er akkora,
mint a csillagászati egység (Nap-Föld távolság). Ebből már ké
pef kapunk arról, aránylag milyen kicsi egy üstökös tömeg-e.
Még a Hallev üstökős is, amely pedig- a nagyok közé tartozik,
több mint százmilliószor kisebb tömegű, minr a Föld. Ha oa sok
üstökös közül egyik-másik a Nap körül két csillagászati egysé!;
~el, mint sugárral rajzolt körön belül jut, akkor számunka lát
ható üstökös lesz, Az ilyen a bolygók vonzó hatására azután vaxv
rövid perinduera üstökössé válik - ilyen a Hallev üstökös pél
dául, amelyik 1985-ben ujra látható lesz - vagy pedig hiperbola
alakú a pályája, s akkor végleg elhagyja a Naprendszert.

Az üstökös aránylag kis tömege igen nagy térrészben oszlik
Bzét, hiszen az üstökös fején kívül - ez is átlag vagy tízszer ak
kora, mint a Föld - még meg-figyelhetjük csóváját, R ez sokszor
hosssabb, mint a Földnek a Naptól való távolsága. Ezért az üs
tökös anyagának átlagos sűrűsége nagyon kicsiny. "VeR'Y"ünk
egy búzaszemet - mondia Voroncov - szel jük le annak egyrrril
liomod részét, porlasszuk azt szét a letresleg-finomahh porrá és
ffIjiuk szét a moszkvai Nagy Szinházban: ime megközelítőleg ek
kora az üstökösök tömegének átlagos sűrűsége." OToggal nevezte
ezért Babinet francia túdós az üstököst "látható semminek".

Kűlönösen ritka az üstökös csóvája. A Föld a számítások sze
rint átszelte az 1861. évi üstökösnek és az 1910. évi Hallf'Y' ÜRtÖ
kösnek csóvájár és semmit sem vettünk észre belőle, Mé~ attól
Bem kell félnünk, hogy az üstökös mérges gázai esetleg megmér
gezik a leverrőnket. A találkozás néhány órája alatt psak kevés
juthat az üstökösből a Fi11d lezf...ll'-ő lpr:rkXrphe, " phhí)l ali~ né
hány molekula tud levergődni a Föld felszfnéig, Tehát nincs sem
mi veszély.

Aránylag sűrűbb az üstökös fejének kőzene, az üetökös mavja.
De ez is csak kisebb testek törmelékéből áll. ]910-ben a Halley
tístökös magja a Föld és a Nap közé került. Ha lcg-aláhb 50 ~i

lométer átmérőjű szilárd gömb lett volna a magban, ezt a Nap
előtt való átvonulásakor mint fekete pontot lehpt"tt volna látni.
De ennek semmi nyoma sem volt. Más mevf iseyelések szer-in] még
egy-két kilométer átmérő.iű g'iimhök s inr-senek a mag-han, &7. te
hát csak meteorok rajának tekinthető. Mindenesetre ha ery ilyen
meteor raj e1!y viláevárosra csapódna le. szörnvű puszt.ulást okoz
hatna, amint az 1908-as szihériai meteorhul lás mutatta. D~ el'lllf'K
nacvon kicsiny a valószínűsége. Mindenesetre az e!!ps'l. Földnek
egyáltalán nem kell félnie egy üstökössel való összeütkdzéstdl.

182



· Egy másik hirtelen veszedelem lehetőségére a Nova ée Bupel'
nova csillagok feltűnése hívta fel a figyelmet. Már ,a régi görög
és kínai feljegyzések beszélnek arról, hogy hirtelen, egyik napról
a másikra egy-egy fényes csillag tűnt fel az égen. Ezeket az' új
csillagokat nevezzük Nováknak. Ma már tudjuk, hogy ilyenkor

'nem új csillag keletkezik, hanem egy már meglévő gyengább
csillagnak a fénye nő meg hirtelen. Például 1918 június 9-én Bar
nard, a Yerkes obszervatórium esfllagásza, aki egy napfogyatko
zás megfigyelésére Wyomingban tartózkodott, este a Sas csillag
kénben ragyogó új csillagot látott. Megállapította, hogy ez a
csillag már egy három nappal előbb készült fényképen- is rajta
-volt, mint gyenge fényű 11 nagyságrendű csillag. (Tudvalevőleg
szabad szemmel legfeljebb csak a 6-ik nagyság-rendű csillagot le
het meglátni, tehát ez a csillag a távcső feltalálása előtt a meg
fig-yelő számára nem létezett volna.) Június 9-én hirtelen olyan
fényes lett, mint a Sirius, azután a következő hetekben megint
fokozatosan csökkent a fénye. Az új csillag színképe felragyogá,m
előtt a közönséges fehér csillagéhoz volt hasonló, a.kltörés után a
szinkép színes vonalai oltolódtak a helyükről a szinkép ibolya
széle felé, ami azt mutatta, hogy a fényt kibocsátó gázréteg má
sodpercenként 1500 kilométeres segességgel közeledett felénk. Te
hát a csillag hirtelen mintegy felrobbant, a külső gázrétegét óriási
sebességgel kifelé taszította. Az így megnagyobbodott világító
felület volt az oka a fényesség hirtelen megnövekedésének.

Néhány hónap múlva gyenge köralakú köd mutatkozott a
csillag körül, ennek nagysága 1922-től kezdve évenként 2 szögmá>
sodperccel növekedett. Mivel ismerjük a széttáguló gázréteg !1>e
bessécét, ebből ki lehetett számítani, milyen messze van a esillag.
1200 fényévnyi távolság volt az eredmény. Ez azt jelenti, hogy a
csillag kisugárzásának 800.000-szer nagyobbnak kellett lenni a
Napénál, hogy ilyen nagy távolságból is olyan fényes csillagnak
lássék.

Az utóbbi évtizedekben rendszeresen kutatják a Nova csilla
gokat s ennek eredményeként mondhatjuk, hogy egy-egy olyan
csillagrendszerben, minj amilyen a mi tejútrendszerünk is, éven
ként átlag 80 Nova jelentkezik.

188!l-ben egy másik- galaktikában (tejút), az Androméda esil
lagki;dhen is meafigveltek egy Novát. Akkor még nem tudták
pontosabban megvizsgálni, de a későbbi összehasonlítás megmu
tatta, hogy ez sokkal fényesebb volt a szokásos Nováknál. azért
Supernovának nevezzük. Ennek egy .tipikus példája, amelyet
Zwil'l{y figyelt meg aPalomárhegyi csillagvizsgálóban 1987 au
gusztusában. Hárommillió fényév távolságra van tőlünk s nagy
Iénvessér-e mutatja, hogy hatszázmilliószor erősebben sugároz,
mint a Nap. A szétrobbant külső gázréteg másodpercenként már
6500 kilométeres sebességgel fut szét. A megnagyobbodott világító
felület miatt legnag-yobb fényességekor egy nap alatt annyi ener
giát "ll"'ároz ki, min] a Nap egy millió év alatt.

Fontos kérdés, hogy mi ennek a tüneménynek oka '" ho~
minden csillag- átmegy-e ezen a változáson t Mert ha a mi Na
punkkal is valami hasonló történnék, egyszerre elpusztulna min
den élet a Földön. Az 1984-ben a Herkules csillagképben megf'i-
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gyelt Nováról sikerült megállapítani, hogy előzőleg váltow csil
lag volt, amely periodikusan változtatta fényét. Ez arra látszik
mutatni, hogy a csillagoknak csak egy különleges csoportja lesz
Nova. Sohasem tudjuk előre, melyik csillagban következik be
majd ilyen 'kitörés, így nincs módunkban előre tanulmányozni
a tulajdonságát. Mindenesetre jóval többet kell még megtudnunk
a csillagok belső életéről, hogy végérvényesen eldönthessük, fe
nyegeti-e hirtelen tűzhalál földünket, vagy sem.

Herschel Vilmos, a híres csillagász, az Uranus bolygó felfe
dezője a XVIII. század végén még azt gondolta, nincs lényeges
különbség a bolygók és a Naphoz hasonló állócsillagok között, és
úgy képzelte, a Napnak is lehetnek lakói: "Nap nem más - írta

mint egy kiemelkedő, hatalmas fényes planéta. Valószínűleg,
amint a többi bolygón, ezen is laknak olyan lények, akiknek
szervezete alkalmazkodott ennek a hatalmas planétának sajátos
feltételeihez," Csak a sugárzási törvények felfedezése után álla
píthatták meg, hogy a Nap felszínének hőmérséklete kerekan
6000°, az állócsillagoké pedig 3000 és 4000· közőtj van, de kivétele
sen magasabb is lehet. Eddington kutatásai 1926-tól kezdve azután
a csillagok belső szerkezetére is kezdtek fényt deríteni. Ott már
millió fokokban mérjük a hőmérsékletet s ez a- magas hőfok le
hetövé teszi, hogy meginduljanak az atomátalakulási folyama
tok, amelyek már hatalmas energiákat szabadítanak fel. A Nap
középpontjában kereken 20 millió fok a hőmérséklet a itt egy
köbmilliméter másodpercenként kétszer annyi energi :lt sugároz,
mint amennyit egész Fronciaország elektromos energia formájá
ban egy év alatt elhasznál.

A csillagok életidejét az energiaterrnelés szabja meg. Ezek
is szűletnek, élnek, meghalnak, mint az emberek, de ami az ernher
életében egy év, az a csillagoknál évmilliárdot jelent. Ez az élet
kor arányban van a csillagvilág nagyságával. 1842-ben Littrow
még ezt írta: "A tejútrendszerűnkrőlmég némi sejteimet enge
dünk meg magunknak, fantáziajátékokat, amik nem sokkal töb
bek az álmoknál. Ami ezen a tejútrendszeren túl van, az ember
testi és szellemi szeme számára valószínűleg örökre ismeretlen
marad." Littrow fantáziája ebben a kérdésben gyengének bizo
nyult. Hetven-nyolcvan évvel később főleg Shapley kutatásai
révén nemcsak tejútrendszerünk méreteit sikerült tisztázni - la
pos lencse alakú, átmérője 100.000 fényév, legnagyobb vastagsága
15.000 fényév, középpontja körül minden 200 millió évben egyszer
megfordul - hanem 1924-ben Hubble reálisan túljutott a tej
útunkon, amikor az Androméda ködfoltot csillagokra bontotta a
Mount W'ilson hatalmas távesővével s megállapította, hogy
900.000 fényév távolságra van tőlünk. (1952-ben kiderült, hogy a
ködfoltok távolságának megállapításainál a kiindulásban hiba
volt, valóságban minden kétszer olyan messze van, mint gondol
ták. Az Androméda távolsága másfél millió fényév.) Addig nem
tudtak bistosat :a 100.000 fényévnél nagyobb távolságokról s bál'
már Kant "szigetvilágoknak" gondolta a spirális ködfoltokat. or
re reális bizonyíték nem volt. Shapley 1951-ben összefoglaló be
számolójában elmondta, hogy a 17.5 nagyságrendnél fényesebb
galaktikák száma - ez átlagos galaktika nagyságnál 80 millió
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fényévig terjedő távolságot jelent - félmillió. A tejút egyenlítő
jéMl számítva 20· -os sáv elesik ennél a számításnál, mert ott .a
gáz és porréteg a távoli galaktikák fényét elnyeli. A legnagyobb
távolság, ameddig a Palomar-hegyi 5 méteres távcső ellát a ga
laktikák világában, egy milliárd fényév. Ha a 80 millió fényéves
sugáron túl is ugyanakkora marad a galaktikák sűrűsége, akkor
ebben a megfigyelésünk számára hozzáférhető gömbben a galak
tikák száma kereken egy mílliárd. A galaktikáknak ezt a nagy
halmaaát metagalaktikáknak nevezzük. Nem tudjuk, mikor si
kerül olyan távcsövet építeni, amelyikkel ennek még távolabbi
részeit is megláthatnők. A palomári távcső teljeaítőképességét

szemléltethetdük azzal a kis adattal, hogy segélyével - ha a Föld
gömbölyűsége nem akadályozna - a csillagászok Kaliforniából
megláthatnák a római Szent Péter templom órájának állását. De
még ez a hatalmas távcső sem elég ahhoz, hogy a mi csillagvilá
g'Unkatáttekinthessük, Még további emberi igyekezetre lesz szűk

ség, ha a térben tovább akarunk jutni.
Amikor Kepler meghallotta, hogy Galilei négy heldat látott

a J upi ter körül keringeni, először kétségbevonta ennek igazsá
g-át: "A Nap a világ közepe - írta Galileihez intézett hosszú le
velében - annak a szive, a fénynek és hőnek forrása, az élet ere
dete; és szintén igaz, hogy a Nap után nincs nemesebb csillag a
Földnél és ha a Jupiter körül tényleg lenne négy Hold, nem ér
tem, hogy ez miért lenne lehetséges, amikor azon a bolygón senki
sincs, aki megcsodálhatná ezt a látványt." Ma egy kissé naivnak
érezzük ezt áz elgondolást, amely az embernek, a megfigyelőnek
ekkora fontosságot tulajdonít a csillagvilág szerkezetének kiala
kulásában. De azért az is igaz, hogy valahogy hiányosnak érez
nénk a mindenség csodálatos szerkezetét, ha hiányoznék az elme,·
amely ezt kíbogozza és magába fogadja: "A mindenség a maga
térbeliségével magába zárja az embert, mint egy kicsike pontot.
de viszont az ember értelmi erejével magába tudja: fogadni az
egész míndenséget'' - mondja Pascal. Az élettelen világ és az
élő, gondolkozó ember kölcsönösen kiegészítik egymást.
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