Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Csillagászati tanszék

TDK Dolgozat

„Csillagok” az Eötvös József
Collegiumban

Már András Péter
Csillagász hallgató
II. évfolyam
Témavezető:
Dr. Balázs Béla
(egyetemi tanár – ELTE-TTK Csillagászati Tanszék)
2004. december 2.

Tartalomjegyzék
Bevezetés _________________________________________________________ 2
A Collégium megalapítása, és működése._________________________________ 3
Bay Zoltán életútja ___________________________________________________ 5
A Hold megérintése __________________________________________________ 7
Az elektronsokszorozó és az energia-megmaradás elve______________________ 9
A fény az új méter __________________________________________________ 10
A rádiócsillagászat és fejlődése ________________________________________ 11
Egy elfelejtett tudós _________________________________________________ 14
Detre László életútja ________________________________________________ 15
A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet története _____________________________ 16
Az Intézet a második világháború után __________________________________ 19
A rövid periódusú változócsillagok ______________________________________ 22
Izsák Imre életútja __________________________________________________ 24
Izsák Imre az égi mechanikában _______________________________________ 26
Égi mechanikai érdekességek _________________________________________ 28
„Az intézet krémje elment nyugatra” ____________________________________ 29
A kollégium öröksége________________________________________________ 31
Köszönetnyilvánítás _________________________________________________ 33
Felhasznált irodalom-, és weblapjegyzék ________________________________ 34

1

Bevezetés
E dolgozattal egy visszatekintést tart kezében a Tisztelt Olvasó. Egy visszatekintést, mely
az Eötvös József Collégium falai közül kikerülő csillagászattal foglalkozó tudósokról
emlékezik meg.
A dolgozatban a csillagászok életének és munkásságának bemutatása előtt, először
nagyon röviden megismerkedhetünk az intézmény majd 110 éves történelmével.
A tudósok bemutatása Bay Zoltán egykori fizikus-csillagász megismerésével kezdődik.
Személyénél azonnal magyarázatot nyer, miért is írtam pár sorral feljebb csillagászok helyett
csillagászattal foglalkozó tudósokat, ő ugyanis eredményeit tekintve nagyobb részt a fizika
tudományában alkotott maradandót, mégis élete során a csillagászatban is jelentős
eredményeket sikerült elérnie. A Tisztelt Olvasó az életpálya bemutatása után
megismerkedhet a Hold elérésének történetével, az elektronsokszorozó jelentőségével és a
fényre alapozott méter definíció megalkotásának körülményeivel is. A Bay Zoltánról szóló
részt csillagászati tevékenységének részbeni következménye, a rádiócsillagászat
megszületésének és néhány jelentősebb eredményének ismertetése zárja.
Időrendet követve a dolgozatban másodikként Móra Károly bemutatása szerepel. Kiről
meglehetősen kevés információ állt rendelkezésre e dolgozat elkészítéséhez. Ennek oka, hogy
az ígéretes tudóst életművének megalkotásában megakadályozta korai halála, illetve, hogy a
ma élők közül már senki sem emlékezhet a svábhegyi létesítmény egykori igazgatójára.
A dolgozat ezt követő fejezete Detre László életét mutatja be, kinek tevékenységét két
csoportra bontottam. A tehetséges tudós egyszerre volt jelentős intézeti vezető, és kiváló
tudós. Vezetése alatt valósult meg a magyar csillagászati kutatásokat meghatározó utolsó
fejlesztés az intézetben, valamint a létesítmény a változócsillagászati megfigyelések területén
a világ élvonalát képező obszervatóriumok csoportjába került. Detre László élete után
megismerkedhetünk a svábhegyi létesítmény előtörténetével a megalapítástól egészen a
második világháborúig. Az ezt követő részben a világháború utáni Magyar Tudományos
Akadémia Csillagvizsgáló Kutatóintézetének történetével foglalkozom, melyben jelentős
szerep jutott Detre Lászlónak is. Az intézet történetétől elbúcsúzva a létesítmény
változócsillagászattal kapcsolatos eredményeit ismertetem, kiemelve Detre László és felesége,
Balázs Júlia egykori munkásságát, és annak mai folytatását.
Ezt követően Izsák Imre életét, és égi mechanikai munkásságát mutatom be. Utóbbi az
„Égi mechanikai érdekességek” című fejezetben igyekszem néhány példával alátámasztani,
melyben bepillanthatunk az Eötvös Lóránd Tudományegyetem égi mechanikai csoportjának
egyik kutatási területébe.
A tudósokkal foglalkozó utolsó fejezet egyben mutatja be Ozsváth István és Herczeg
Tibor csillagászokat, akik Izsák Imrével közösen hagyták el az országot 1956-ban.
A tudósok kronológiai bemutatása után egy összefoglaló fejezetben a tudósok és a
kollégium közös vonatkozásaival foglalkozom. Igyekszem rámutatni arra, hogy a kollégium
lakóit egész életükben elkísérte az intézményben töltött évek emléke, melyekre tudományos
tevékenységük során szívesen emlékeztek vissza… E fejezet legjavát a kollégium
levéltárában talált személyi anyagokból származó idézetek alkotják.
A dolgozatom során alkalmam volt a dolgozat főszereplőiről különböző – pozitív és
negatív – történeteket, érdekességeket hallanom. Úgy érzem e dolgozat, egyben
megemlékezés is elődeink munkájáról. Éppen emiatt nincs helye a személyeket bemutató
fejezetekben az egyének bárminemű pejoratív megítélését eredményező tény közlésének. A
dolgozatban elsősorban a tudományos eredmények értelmét szeretném hangsúlyozni,
miközben igyekszem kerülni a mély fizikai magyarázatokat, leírásokat, melyek önmagukban
is ehhez hasonló írások tucatjainak lehetnének a témái…
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A Collégium megalapítása, és működése.
A Báró Eötvös József Collégiumot 1895-ben hozták létre a franciaországi École Normale
Supérieure mintájára. Az internátus megalapításával egy olyan létesítményt akartak
létrehozni, mely nagyban segíti az egyetemisták tanulmányait, és lehetőséget biztosít az
egyetemi oktatásnál alaposabb ismeretek megszerzésére…

1. kép: Az Eötvös József Collégium
1910-ben átadott épülete a Ménesi úton
Ez annál is inkább sürgetőbbé vált a XIX. század végén, ugyanis a magyar közoktatási
reform gondoskodott arról, hogy minél többen mehessenek középiskolába, azonban ebben az
időben a megfelelően képzett tanárok száma elmaradt a szükségestől. Ennek orvoslására még
a kollégium megalapítása előtt több egyetemi reformot is hoztak.1 Ezekkel sikerült elérni,
hogy a tanárképzés egységes, mindenki számára érthető legyen. Az egyetemi tömeg oktatás
azonban nem biztosított lehetőséget a hallgatók az egyetemi tanulmányaikon felüli
műveltségének és szakmai tudásának kialakítsára.
A megalakuló kollégium házirendjét alapvetően három irányelv határozta meg:
1. Trefort Ágoston2 úgy látta, hogy
„A középtanodai tanárképzés akkor fogna mind általános föladatának, mind különösen
hazai viszonyaink közötti céljának legbiztosabban megfelelni, ha a jelöltek, a
tanfolyamok évei s a különböző szakcsoportok szerint az évi átlagos
tanárszükségletnek megfelelő számban, egy bentlakással (internátus) ellátott
intézetben helyeztetnének el, […]; hol a rend szigorúan, de zárdai rendszabályok
1

1880-ban négy évre plussz egy ötödik gyakorlati évre emelték a képzési időt. 1883-ban kiadott középiskolai
törvényben egységesítették az ország középiskolái számára a tanárképesítést és annak feltételeit. 1887-ben
általánosan is bevezették az egyetemeken a szemináriumokat a tanárjelöltek számára.
2
A kollégium megalapítását már 1875-ben felvetette.
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általi gyötörtetés nélkül tartatik fenn s a növendékeknek nagy munkaszabadság
engedtetik.”
3
2. Eötvös Lóránd elképzelése szerint
„… csak az lehet jó tanár, aki maga a tudománnyal foglalkozik, mások eszméit is csak
az képes hirdetni, akinek magának is eszményei vannak.”
3. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár a kollégisták nehéz helyzetére utalva emelte ki az
internátus fontosságát:
„…legyen ez az internátus olyan, hogy a tanulók testi és szellemi szabad mozgását ne
akadályozza. A fő dolog, hogy a tanári pályára készülő ifjú semmi egyébbel ne legyen
kénytelen gondolni, mint tanulmányaival, a kenyérkereset gondjától teljesen fel legyen
mentve.”
Az intézménybe az első 30 hallgató először a Csillag utca 8-as szám alá költözhetett be,
majd a kollégiumot 1910-ben áthelyezték mai helyére a Ménesi út 11-13-as szám alá.
A tanárjelöltek majd negyven éven keresztül nevelkedtek ebben az épületben, amely
kibírta ugyan a két világháborút. Sajnos a második világháború utáni megpróbáltatások és
politikai viharok hada már elsodorta az intézményt, melyet 1950-ben politikai okokra
hivatkozva túlzsúfolt diákszállóként működtették tovább, teljesen ellehetetlenítve a magas
színvonalú szakmai képzés lehetőségét, a tanulás nyugalmának biztosítását.
1958-tól az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szakkollégiumaként éledt újjá az
intézmény, mely falain belül azóta is, szabadon szolgál a szellem…4
Az új kollégiumon belül kezdetben csak bölcsészhallgatók kaptak helyet. A kollégium
falai között csak „dögészekként” emlegetett természettudományos hallgatók csak 1984-ben,
Szíjártó István igazgatóságának kezdetén kerültek ismét a kollégium épületébe.
A megalapítás óta eltelt majd 110 év alatt, számos hazai és nemzetközi viszonylatban is
ismert és saját szakterületén elismert író, költő, tudós, kutató töltötte egyetemi éveit az
intézmény falai között.
A kollégium szakmai képzését ma is az egyes szekciók szakmai előadási biztosítják,
melyek mindenki számára szabadon látogathatók. A különböző műhelyek minden félévben
szerveznek önálló kurzusokat a kollégistáknak, melyek mellett a hallgatók a kollégiumi
nyelvórákon több idegen nyelvvel is megismerkedhetnek.
A mai kollégium már nem tud megfelelni az alapító gondolatoknak, melynek okait ebben
a dolgozatban nem szeretném kifejteni. Minden nehézség ellenére az Eötvös József Collegium
– az országban azóta alakult több szakkollégiumhoz hasonlóan – igyekszik hozzájárulni
nemzetünk vezető értelmiségének képzéséhez, akik a saját szakterületükön kívül is, művelt,
tájékozott, kultúrált állampolgárai nemcsak Európának, hanem az egész világnak.
Az 1995-ben megjelent „Szabadon szolgál a szellem 1895-1995” című könyvben a
névsort böngészve talán már nem is meglepő, hogy olyan személyekkel is találkozunk, akik
életük során az égbolt kutatásával foglalkoztak, és jelentős eredményekkel járultak hozzá a
csillagászat fejlődéséhez…

3

Az intézmény megalapításának előkészítését minisztersége idején (1894. június 10.–1895. január 15.)
megkezdte
4
Keresztury Dezső egykori diákja, tanára majd igazgatója (1945-1948), későbbi kurátora ezt a mondatot íratta a
collegium megalapításának fél évszázados megemlékezése alkalmával készített emlékéremre.
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Bay Zoltán életútja
Az első csillagászattal is foglalkozó Eötvöscollegista, Bay Zoltán, 1900. július 24-én született
Gyulaváriban. Édesapja a helyi templom
lelkipásztora volt, minek köszönhetően a falu
templomának szomszédságában laktak. Így az ifjú
Zoltán a közeli templom tornyánál gyakran
megfigyelte, ahogy a Hold „elsuhan” a templom
tornya felett. A Holdat nézve megszületett fejében a
gondolat, hogy felmászva a templomtorony tetejére
megérinti égi kísérőnket. Ezt a kisfiús naiv
elképzelését meg is osztotta a felnőttekkel, kik
megmosolyogták elképzelését. Ez az élmény, mint
ahogy azt a későbbiek is igazolják, mély nyomot
hagytak a kis tudóspalántában…
A csillagvilág megfigyelése mellett már
kisiskolás korában élénk figyelmet fordított a
természettudományok felé: a faluban a közeli
középiskola által szervezett fizika kísérleti
bemutatókat az első sorból követte végig minden
alkalommal, melyek során megismerkedett a
2. kép: Bay Zoltán (1900-1992)
légszivattyú vagy a Segner-kerék5 működésével.
1910-ben a Halley-üstökös visszatérésekor Bay
Zoltán szüleit az éjszaka kellős közepén kérte meg, hogy menjenek ki házuk udvarára
megkeresni a híres égi vándort. A kométa – mely visszatérésekor a vártnál halványabb
égitestként látszott – megfigyelése közben a kisfiú édesapjától megkérdezte, vajon látni
fogják-e újra az üstököst, mikor 1986-ban ismét megközelíti bolygónkat. Apja válasza
sajnálatos jóslatot rejtett magában: „Én már biztosan nem fiam, de Te még talán látod majd.”
Édesapja egy évvel később meghalt, de Bay Zoltán 1986-ban ismét megpillantotta az
üstököst…
Középiskolai tanulmányai során a Debreceni Református Kollégiumban, két korábbi
Eötvös-kollégista, matematika-fizika szakos tanára (Nyáry Béla és Jakucs István) volt rá nagy
hatással. Kiváló eredményének köszönhetően családja orvosi pályára szánta, de az érettségi
vizsga megszerzése után, 1918-ban Bay Zoltán mégis a Budapesti egyetem fizika szakára
felvételizett. Ebben a családi „vitában” édesanyja mondta ki a döntő szót: „Azt tanuld, amit
szeretsz!”
Ugyanebben az évben került a Báró Eötvös József Collegium lakói közé is. Az intézmény
falai között szerzett tapasztalatai élete végéig elkísérték és segítették munkája során az ismert
fizikus-csillagászt.
1923-ban fizikatanári oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt érdeklődése főleg a fény és
az atomok világa felé fordult. Az egyetemi diploma megszerzése után 1926-tól négy évet
tölthetett Berlinben, mely akkoriban a fizikai kutatások fellegvára volt. A tudomány olyan
óriásai dolgoztak itt, mint Planck, Einstein, Nernst, Haber Laue, hazánkból Wigner Jenő,
Szilárd Leó és Neumann János. Bay Zoltán Németországban szerezte első komolyabb
elismerését is. Werner Steinerrel közösen, aktív gázokon elvégzett kísérletük bizonyította be,
5

Segner-kerék: a lendület megmaradás törvényét bemutató szerkezet. Egy csö egyik végére szivattyút, másik
végére kisebb nyúlványszerű csöveket szerelünk. A hengercsőbe szivattyúzott víz az alul lévő kisebb csöveken
kifolyik, miközben lendületét átadja a hengernek, mely emiatt forgásba jön.
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hogy az aktív nitrogéngáz szabad nitrogénatomokat tartalmaz6. A kidolgozott, és 1930-ban
publikált eredmények jelentős elismerésben részesültek. Bay Zoltán ennek köszönhetően lett
a Szegedi Egyetem Elméleti Fizika tanszékének vezetője.
A Szegedi Egyetemen 1930 és 1936 között tanított, sőt oktatói tevékenységén túl az
egyetemen számos tanterven kívüli programot is szervezett az érdeklődő hallgatóságnak.
Az itt töltött évek alatt Papp György és Szepesi Zoltán tanítványaival végeztek
kvantummechanikai kísérleteket.
A szegedi évek után Bay Zoltán Budapesten folytatta munkásságát. 1936-tól dolgozott a
Tungsram laboratóriumának vezetőjeként. Két évvel később, a laboratórium vezető tisztsége
mellé kinevezték a Budapesti Műszaki Egyetemen akkor alapított Atomfizikai Tanszék
vezetőjévé.
A laboratórium kiváló lehetőséget biztosított Bay Zoltánnak a fizikai elméletek gyakorlati
alkalmazása terén, és számos kísérleti lehetőséget is kínált, miközben az egyetemen taníthatta
az ifjú hallgatóságot. 1948-ig olyan emberek voltak munkatársai, mint Bródy Imre7, Selényi
Pál, Szigeti György, Simonyi Károly8 és korábbi tanítványa Papp György.
Bay Zoltánnak a Tungsramnál töltött időszakban számos saját, és társszabadalma is
született. Dallos Györggyel közösen a rádiótechnika területén több szabadalmat dolgoztak ki a
vételi zavarok kiküszöbölésére.
Az Atomfizikai Tanszéken Papp Györggyel és Simonyi Károllyal közösen egy másfél
millió voltos részecskegyorsító megépítésén dolgoztak, mely a második világháború miatt
nem készülhetett el, de Simonyi Károly 1953-ban befejezte.
A második világháború idején a Tungsram (más néven Egyesült Izzó) kapta a budapesti
védelmi radar kifejlesztésének feladatát, melyet a Bay Zoltán által vezetett, ún. Bay-csoport
fejlesztett ki 1942-44 között. Ennek a kísérletnek a folytatása volt a holdradar-kísérlet, mely
úttörőnek bizonyult a rádiócsillagászat megalapozásában.
A világháború után 1948-ig Bay Zoltán a romjaiban heverő Tungsram újjáépítésében
működött közre. Hosszas vívódás után végül úgy döntött, hogy elfogadja a számos
nemzetközi állásajánlat egyikét, ennek eredményeképp 1948-ban lett a George Washington
egyetem kísérleti fizika professzora. Több előadást tartott az elektronsokszorozó atomfizikai
alkalmazásáról is, mely kísérletbe még a Szegedi Egyetemen töltött évek alatt kezdett bele
Dallos Györggyel közösen.
Amerikai tevékenysége során együtt dolgozott régi barátjával, Szent-Györgyi Alberttel is,
akivel főleg biofizikai kutatásokat végeztek közösen. 1953-ban együtt vizsgálták az
ingerületvezetés módját az izomsejtek membránjától a fehérjemolekula felé. 1963-ban két
másik kutatóval közösen Bay Zoltán a fotoszintézis fizikájának vizsgálatával is foglalkozott,
melynek eredménye a Bay-Pearlstein elmélet.
1955-től Bay Zoltán a National Bureau of Standards (Nemzeti Szabványügyi Hivatal,
NBS) munkatársaként is dolgozott egészen 1972-es nyugdíjba-vonulásáig.
A fizika alapjait megváltoztató munkáját ebben az időszakban kezdte meg: az 1970-es
évektől kezdve Bay Zoltán arra törekedett, hogy a korábbinál pontosabb méret definíciót
fogadtasson el, melyet 1983-ban el is fogadott a NBS, mely értelmében a fénysebesség, mint
természeti alapállandó segítségével fejezték ki a méter egységét.
Washingtonban 1992. október 4-én hunyt el, hamvait szülőföldjén, Gyulaváriban
helyezték örök nyugalomra 1993. április 10-én.
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A nitrogéngáz összetétele a kor egyik nagy kérdése volt akkoriban.
A kriptonégő felfedezője
8
A fizika kultúrtörténe című könyv szerzője
7
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A Hold megérintése
A második világháború alatt, mikor Magyarország is hadba lépett szükségessé vált a
magyar főváros védelme érdekében egy védelmi-radar kifejlesztése. A radar fejlesztéseit az
Egyesült Izzó negyvenfős tudós és műszerész csoportja kapta, melyet Bay Zoltán vezetett. A
csoport főleg katonai támogatást kapott az államvezetéstől: minden fizikus és mérnök
katonamentességet kapott, továbbá a csoport tagjai között olyan személyek is szerepeltek –
megmenekülve ezzel az erősödő zsidóellenes német hatástól – akik az akkori törvények
értelmében zsidó származásúaknak minősültek…
A rádióhullámok visszaverődése alapján történő távolságmérés alapelveit már az 1920-as
években alkalmazták, és a technika ezen területe a második világháború vége felé már sokat
fejlődött (főleg Angliában, és az Amerikai Egyesült Államokban). A magyar tudósoknak
azonban a német elszigeteltség és titkolózás miatt számos, nyugaton már ismert elvet, és
eszközt kellett „újra felfedeznie”. A kutatók munkáját tovább nehezítette, hogy a világháború
alatt a csoportnak többször kellett műszereit és egyéb eszközeit a támadások miatt költöztetni.
A fejlesztőcsoport – megküzdve a második világháború okozta nehézségekkel – első
eredményeit 1943. áprilisára érte el, amikor 18 km-es távolságból nagyobb objektumokat már
észlelni tudtak a radarernyőn. A végleges védelmi-radar és a hozzá szükséges technikai
eszközök (például: a vevőkészülék, a katódsugárcső áramkörei, stb.) kifejlesztése 1944 elejére
történt meg.
A Bay-csoport 1944. márciusában a megépített és kivitelezett radar továbbfejlesztését
kezdte meg, mellyel céljuk égi kísérőnk a Hold elérése volt. Ez volt az első alkalom, hogy a
tudósok egy addig ismeretlen térben, a világűrben próbáltak kísérletet végrehajtani. A csoport
tagjait ez a tudat is nagyban motiválta a kísérletek elvégzésekor felmerülő problémák
megoldásában.
Feladatuk a mai technikai fejlettség szintjén egész „könnyűnek” tűnik: egy rádiójelet
elindítani égi kísérőnk felé, majd a visszaverődő jelet felfogni ugyanazzal az antennával.
A kísérlet akkoriban mégsem volt ilyen egyszerű. A második világháború okozta
nehézségek sorát bővíti, hogy a kutató csoport az államtól fejlesztésekre – a háborús helyzetre
hivatkozva – csak minimális anyagi segítséget kapott. A tengerentúlon az amerikai
kutatócsoport ugyanerre a kísérletre – beleértve a polgári radart is – összesen évi 118 millió
dollárt költhetett el állami támogatásból, míg hazánkban a Bay-csoport munkájának teljes
költségét az Egyesült Izzónak kellett előteremtenie…
Amikor Bay Zoltán 1947-ben a Belmarban létesített amerikai laboratóriumot9
megtekintette, visszaemlékezésében a következőket írta:
„Az ott látottak és a közben hozzánk érkezett amerikai radar-irodalom meggyőztek engem
arról, hogy mi az ő költséges, nagy személyzetet igénylő berendezéseikkel nem tudnánk
versenyezni. Ezért elhatároztam, hogy a magyar holdradar-kísérleteket nem fogjuk
folytatni.”10
A kísérletezések, tervezgetések két évig tartottak. A kutató csoport technikai szempontból
legnagyobb gondja a visszaverődő gyengébb jelnek a háttérzajból történő kiszűrése volt. A
probléma az, hogy a magyar adó által küldött jel, miután eléri a Holdat, a visszaverődéskor
lényegesen legyengül, és szinte elveszik a zajban11. Ezt a gondot a Bay-csoport a jelösszegzés
9

Ez a laboratórium volt a helyszíne az amerikai holdradar-kísérleteknek.
Bay Zoltán: A Holdvisszhangtól az új méterig – Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985.
11
A visszaverődő jel erőssége a függ a távolságtól, és a visszaverő felület tükröző képességétől is. A Hold
felszíne a ráeső rádiósugarak 0,1-t veri vissza.
10

7

elvét felhasználva hidalta át. Az elv lényege, hogy a kibocsátott jeleket gyakran ismételve, és
a leadott jeleket időben megfelelően a visszaérkező jelhez szinkronizálva elérhető, hogy a
fluoreszkáló ernyő tehetetlenségének következtében több jelet lát egy helyen, ily módon
alkotva élesebb képet12.
Az első radarkészülék megépítését tovább nehezítette, hogy az Egyesült Izzó 1945 elején
elveszítette eszközeit. Az új radarkészülék megépítése, így majd fél évvel később, 1945
nyarán indulhatott csak meg. Az első kísérleteket 1945. decemberében hajtották végre a
Tungsram Kutató Laboratórium tetejéről. A radar vezérlését felhős időben a mai MTA
Csillagászati Kutatóintézettől kapott holdkoordináták alapján oldották meg, melynek akkori
igazgatója – a korábbi Eötvös-kollégista – Detre László volt.

3. kép: A TUNGSRAM épületének tetején elhelyezett holdradar készülék.
A Bay-csoport már csak „milliméterekre” volt a Holdtól, amikor 1946. január elején az
Amerikai Egyesült Államok kutatói bejelentették, hogy január 10-én sikeres holdradarvisszhangot detektáltak érzékelőikkel. Kevesebb, mint egy hónap elteltével Bay Zoltán, és a
többi neves tudósból álló kutatócsoport is sikeres kísérleteket hajtott végre.
Az elért eredmények után az amerikai kutatócsoport sem folytatta már a Hold radarral
történő vizsgálatát. A tudósok azonban ezzel az első kísérlettel egy addig nem ismert
tudományág fejlődését indították útjára: a rádiócsillagászat születése történt meg 1946 elején.
Azóta eltelt már majdnem hatvan év, melyek számos eredménnyel szolgáltak a csillagászok
számára. Ezekről majd a későbbiek során még szólni fogok…

12

Hasonló elven működnek a csillagászatban használt fotólemezek is, melyekkel minél több ideig fotózunk egy
adott területet, annál halványabb égitestek fognak feltűnni rajta.
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Az elektronsokszorozó és az energia-megmaradás elve
A XIX. század utolsó és a XX. század első felének fizikai felfedezései nagyban
megváltoztatták az emberiség világképét. A fizika tudományán belül is – más tudományokhoz
hasonlóan – számos új tudományág alakult ki. A kvantummechanika megalapozása is ebben
az időben kezdődött meg, mely a részecskék fizikai kutatásaival foglalkozik.
A kvantummechanika egyik alapproblémája, hogy meddig igaz az állítás, miszerint bár a
természetben bekövetkező jelenségek statisztikus jellegűek, az egyedi folyamatokban mégis
érvényes az energia és az impulzus megmaradásának törvénye.
A XX. század elején Ernest Rutherford és Hans Geiger végeztek részecskeszámlálási
kísérleteket. A Geiger-féle számlálócsövek gáztöltésében a nagyenergiájú foton ionokat kelt,
amiket magasfeszültség gyorsít, a nagyenergiájú ionok ütközése további ionokat kelt. Az így
keletkező ionzápor adja a mérhető elektromos jelet. A zápor kifejlődése ezredmásodperc alatt
történik, de Bay azt gondolta, hogy az ezred másodperc nagyon hosszú idő az atomok
világában.
Az atomszámlálás terén jelentősebb előretörést jelentett az elektronsokszorozó készülék
feltalálása. Az első ilyen berendezést Radio Corporation of America (Amerikai
Rádiótársaság) kutatócsoportja az orosz származású Dr. Vladimir Kosma Zworykin
vezetésével építette meg 1932-ben. A berendezés működésekor a vákuumban
magasfeszültséggel fölgyorsított elektron fémlapba ütközve további elektronokat kelt,
melyeket a feszültség ismét fölgyorsít. Az így keletkezett részecskék a következő fémlapba
ütközve még több elektront szabadítanak ki, és így tovább. Az így kialakult elektronlavina a
másodperc milliárdod (10-9s) része alatt kifejlődik.
Bay Zoltán 1937-ben, mikor Zworykin Budapestre látogatott felvetette, hogy ugyanezt a
az eszközt használhatnák egyedi fotonok és elektronok számlálására is. A feltaláló Bay ötletét
pesszimizmussal fogadta, úgy gondolta, hogy az óriási elektromos zaj miatt az eljárás nem
megvalósítható.
Bay Zoltán és Dallos György folytatták a fejlesztéseket és a kísérleteket. Az eredmény
sem maradt el: 1937 telén egy hosszúra nyúlt éjszaka után elérték, hogy az
elektronsokszorozó alkalmas legyen kísérletük elvégzésére.
Zworykin aggodalmát a kutatók a számláló-berendezés folyékony nitrogéngázzal történő
hűtésével orvosolták. Ennek következtében a normál hőmérsékleten keletkező háttér zaj
gyakorlatilag megszűnt, így a kifejlesztett készülék alkalmas volt a részecskék detektálására
is.
Az új mérési eljárásnak köszönhetően a korábbi eredményekhez képest 3 nagyságrenddel,
a másodperc ezermilliárdod (10-12) részének pontosságáig képesek a tudósok az energia és
impulzus megmaradás törvényének bizonyítására.
Ez az eredmény a kvantummechanika egyik legjelentősebb eredménye, melynek
pontosságát azóta sem sikerült felülmúlnia senkinek. Mindmáig a Bay Zoltán által
kifejlesztett mérési elv az alapja a gyors atomszámlálásban kidolgozott módszereknek.
A Smithsonian Institution nevében P. W. Bishop, az intézet Gyártás és Művészeti
Osztályának vezetője 1964. december 8-án a következő köszönőlevelet írta Bay Zoltánnak:
„Nagy öröm számomra, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Múzeuma részéről elismerésemet
fejezhetem ki az Ön által a Magyar Királyi Egyetem Atomfizikai Intézetében kifejlesztett első
nagyvákuumban működő elektronsokszorozó megalkotásáért. […] Különleges megtiszteltetés,
hogy ránk bízta ezt a készüléket, amely valóban fordulópontot jelent az elemi részecskék és
fotonok számlálására szolgáló eszközök kifejlesztésében”13
13

Francis S. Wagner: Bay Zoltán atomfizikus az űrkutatás úttörője – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

9

A sikeres kísérletek után, mikor Bay Zoltán Amerikába költözött Washingtonban évekig
dolgoztak együtt Neumann Jánossal az elektronikus számítógép működésének tökéletesítésén.
Ennek eredményeképpen egy olyan áramkört fejlesztettek ki, amely az elektronsokszorozó
működését kihasználva másodpercenként százmillió művelet elvégzésére volt képes14.
Kettejük közös tevékenysége sajnos Neumann János 1957-es halála miatt szakadt félbe…

A fény az új méter
Bay Zoltán 1955-től dolgozott a Nemzeti Szabványügyi Hivatalnál az Amerikai Egyesült
Államokban. Itt kezdett el foglalkozni intenzíven a klasszikus fizika legalapvetőbb
problémájával: a távolságmérés egységének, a méternek a definiálásával.
A méter első megállapodás szerinti definíciója 1791-ben született, amikor a Párizson
átmenő délkör negyvenmilliomod részeként definiálták az egy méter távolságot. Később
ennek kézzelfoghatóbb megvalósulása volt a méter azon definíciója, amely egy platinából
készült ún. méterrúd volt. Ez a kikötés meglehetősen nagy hibahatárt jelentett a fizikai
számításokban (10-5 m), melyek az atomi részecskék világában már tűrhetetlennek
bizonyultak.
A helyzet 1960-ban változott, amikor nemzetközileg elfogadták a méter akkori
definícióját, mely szerint 1 méter az a távolság, amely a 86Kr atom egyik átmenetéhez tartozó
rezgés vákuumban mért hullámhosszának 1 650 763,73-szorosa. E definíció által kapott
méterrel elvégzendő mérések hibahatára jelentősen javult (a hibahatár így már 10-8m), de ez
még mindig javítható…
A méter definíciójának fénysebesség által történő meghatározása is egy csillagászati
felfedezésnek köszönhetően merült fel Bay Zoltánban. Az 1960-as évek második felében
fedezték fel az első pulzárt. Ezen égi objektumok száma az első felfedezése után rohamosan
emelkedni kezdett. Hamarosan kiderült, hogy egy pulzár található azon a helyen, melyen
1054-ben kínai csillagászok egy ún. vendégcsillag feltűnését jegyezték fel. A ma Rák-köd
néven ismert objektum közepén található egy Földnél kisebb méretű, de hihetetlen sűrűségű
neutroncsillag. Ennek a vizsgálatakor a texasi McDonald csillagda két munkatársa, Edward
Nather és Brian Warner analizálta a vörös a zöld és a kék impulzusok beérkezését, melyekről
kiderült, hogy 10 mikromásodpercen belül (mely a mérés hibahatára volt) egyszerre érkeznek.
Ez az égitest tőlünk körülbelül 6000 fényévre található15, ez alapján levezethető, hogy a fény
sebessége az összes hullámhosszon 10-16-on hatványig állandónak tekinthető.
Bay Zoltán és Jhon White amerikai professzor kísérletei ezen túlmenően igazolták, hogy
a fény sebessége 10-20 hatványig állandó. Ennek következtében kidolgoztak egy új méter
definíciót, mely szerint 1 méter az a távolság, amit a fény vákuumban 1/299 792 456-od
másodperc alatt megtesz.
Ezt a javaslatot a Geneal Conference of Weights and Measures (Súlyok és
Mértékegységek Nemzetközi Konferenciája) alkalmával, 1983. októberében elfogadták, mint
a méter mindeddigi legpontosabb definíciója. Ennek hatásaként a távolság mérés, már egy
egyszerű órával is elképzelhető – ez képezi alapját az egységes tér-idő mértékrendszernek…

14
15

Akkoriban a számítógépek percenként egymillió művelet elvégzésére voltak képesek.
Ez a távolság a Nap és a Föld átlagos távolságának 37 800 000-szerese.
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A rádiócsillagászat és fejlődése
A korábbiakból kiderülhetett már, hogy Bay Zoltán ténykedése a fizika és a csillagászat
tudományai számára jelentős eredményekkel szolgált.
Röviden tekintsük át most csak azokat az eredményeket, és érdekességeket, melyek a
rádiócsillagászat tudományán belül születtek meg. Ezek egyike sem valósulhatott volna meg,
ha az 1946-os év eseményei nem úgy történtek volna, ahogy azt már korábban olvashatta a
Tisztelt Olvasó.
A magyar és az amerikai holdradar-kísérletek az első eredmények után már nem
folytatódtak. Hazánkban több terv is volt, de ezek megvalósításához a második
világháborúban lerombolt országban nem álltak rendelkezésére a szükséges anyagi és
személyi feltételek. Az amerikai kutatások a rádiócsillagászat más jellegű céljai felé fordultak,
melyekhez az amerikai tudósok új – a magyar eredményeket is felhasználva – módszereket
dolgoztak ki.
A magyar kutatások eredménye közül a legfontosabb a jelösszegzés alkalmazásának
kidolgozása volt, melyet az összes mai rádiótávcső használ. Ezzel ugyanis kisebb energiabefektetéssel, érzékenyebb jeleket is érzékelni lehet a háttérzajból.
Az új tudományág első lépései a Naprendszer égitesteinek elérését jelentette. Ez az
űrkorszak beköszöntével fontos szerephez jutott, amikor kilátásba kerültek az égitestek
felszínének meghódítási lehetőségei. Az első szondák, melyek a Hold felszínét célozták meg a
korábbi holdradar kísérletek, és a radarozások alkalmával készített távolságmérések adatai
alapján érték el a Hold felszínét.
A Vénusz bolygó felszínének feltérképezése a Földről a radarcsillagászat eredménye volt.
E planéta felszínét ugyanis sűrű felhőzet takarja el a szemünk elől, melyen a rádiósugarak
képesek áthatolni. Így a visszavert rádiósugarak detektálásával, és elemzésével sikerült
elkészíteni az első felszíni térképeket belső bolygószomszédunk felszínéről…
1967-ben az angliai Cambridge egyetemének professzora, Anthony Hewish, és
doktorátusira készülő tanítványa Jocelyn Bell az intézmény rádióteleszkópjával kutatásaik
közben egy véletlen folytán egy folyamatosan, és tökéletes periódusidővel ismétlődő
rádiójelet fedeztek fel. Ezt a jelenséget a csillagok halála után visszamaradó ún.
neutroncsillagok (más néven: pulzárok) által kibocsátott rádiónyaláb okozza, mely merőleges
a csillagtetem forgástengelyére. Mára már e csillagtípus számos képviselőjét ismerjük…
A rádiócsillagászati kutatások legfontosabb eredményének előzménye az Einstein által
kidolgozott általános relativitáselmélet és Edwin Hubble felfedezése – miszerint a galaxisok
szinte mindegyike távolodik tőlünk. Einstein elmélete szerint az Univerzum tágulása
szükségszerű folyamat. Ha a tágulás menetét időben megfordítjuk arra a következtetésre
jutunk, hogy Világegyetemünk anyaga valamikor a távoli múltban „egyetlen” pontból indult
ki. Ez a „pont” tartalmazta a teret, az időt és a Világegyetem összes anyagát.
Az Univerzum születése egy óriási „robbanásszerű” jelenség lehetett, mely
következtében az Univerzum első másodperceiben világunk olyannyira forró volt, hogy még
az atomokat felépítő elemek sem létezhettek. Ez az elképzelés az Ősrobbanás-elmélet néven
vált ismerté, mely mindmáig – kisebb-nagyobb kiegészítésekkel, pontosításokkal – a
tudományosan elfogadott elmélet világunk keletkezésére. Ennek az elméletnek egyetlen
bizonyítéka az volt, hogy színképelemzéssel sikerült Hubble-nak az 1920-as években
kimutatnia a galaxisok távolodását. Sokáig más bizonyítéka az Ősrobbanásnak nem is létezett.
Einstein relativitás elmélete azonban egy másik következményt is megjósolt: ha a
Világegyetem kezdetben hihetetlen forró volt, akkor annak a mai Univerzumban is kell, hogy
legyen nyoma. Ez a nyom az úgynevezett kozmikus háttérsugárzás, melynek hőmérsékletét a
modellek alapján 5 K-nek feltételezték.
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A jelenség keresésére az 1960-as években közepén indultak próbálkozások, felfedezése
azonban teljesen a véletlen műve volt 1965-ben. A Bell laboratórium két munkatársa Arno
Penzias és Robert Wilson feladata az volt, hogy az első Echo műhold rádióadásainak vételére
kalibráljanak egy rádióantennát. A művelet végrehajtása során az antenna vevőjében egy
megmagyarázhatatlan eredetű zajt észleltek. A két kutató első gyanúja az antennán fészket
rakott galambpár volt, mely fészkét a zaj megszüntetése céljából eltávolították az antennáról.
A galamb pár nem értette a kutatók kiköltöztető cselekedét, és ismét megpróbálkoztak régi
fészkük kialakításával. Végső megoldásként a fészket építő galambok vadászata mellett
döntöttek a tudósok. Ez a galamb pár volt a csillagászati kutatások első és eddig egyetlen
feljegyzett áldozata.
Wilson és Penzias kutatásai idejében a Princeton Egyetem fizikusa, Robert Dicke által
vezetett kutatócsoport a kozmikus háttérsugárzás észlelésére alkalmas eszköz kifejlesztésén
fáradoztak, mikor meghallották a hírt a Bell Laboratórium antennájából származó különleges
zajról. Hamarosan kiderült, hogy ez a zaj a keresett mikrohullámú háttérsugárzás, melynek
hőmérséklete 2,7 K.
A kozmikus háttérsugárzás vizsgálatával olyan kérdésekre keresnek választ a kutatók,
melyek a Világegyetem kezdetével és jelenével foglalkoznak. A legjelentősebb kutatási
projekt az 1992-ben pályára állított COBE műhold működése volt, melynek kizárólagos
feladat a kozmikus háttérsugárzás elemzése volt.
A rádiótávcsövekkel végzett vizsgálatok alapján ismerjük ma a Világegyetemben
található anyag szerkezetét. Ennek köszönhetően tudunk óriási anyag sűrűsödésekről,
galaxishalmazok közötti üregekről és a metagalaxis halmazok létezéséről is, melyek a
Tejútrendszert magába foglaló Lokális Halmazhoz hasonló csoportok tömörülései a
Világegyetemben.
Bay Zoltán egy érdekes terve volt, hogy egy óriás antennafelületet lehetne nyerni, ha a
földbe parabolikus üreget ásnak és ennek felületét fémhálóval burkolják. Ezen elképzelését
Szent-Györgyi Alberttel is megosztotta. Szent-Györgyi próbálta rábeszélni Bay Zoltán
tervének megvalósítására, de nem járt sikerrel. A Föld legnagyobb rádiótávcsöve azonban épp
ezen az elven készült, melyet Arecibóban (Puerto Rico) használnak. A távcső antennájának
átmérője 300 méter, nagy tömegének és szerkezetének köszönhetően a távcsőnek csak
minimális mozgatása lehetséges, a távcső tányérja mindig az éggömb ugyanazon területére
néz, mely a Föld forgása miatt egy nap alatt egy kör mentén az egész égboltot kettévágja.
Az arecibói rádiótávcső adatait dolgozzák fel azok az egyéni felhasználók által telepített
SETI@Home kliens programok is, melyeket a Földönkívüli Értelmes Lények Keresésére
létrehozott szervezet fejlesztett ki. Ezzel a vállalkozó szellemű számítógép felhasználók
segíthetik a SETI kutatók munkáját. A rádiótávcső által az égboltról gyűjtött adatok
feldolgozása nagyon időigényes feladat, mely egy szuperszámítógépnek is évezredekbe telne.
A SETI@Home program keretein belül üzemelő számítógép a háttérben futva végzi az adatok
feldolgozását, melynek eredményeit, egy újabb feldolgozandó adatcsomagért cserébe juttat el
a központi számítógépnek. A program 1999-ben indult, és mára már több mint 5 millió tagot
számlál.
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4. kép: Az Aerecibo-i rádiótávcső látképe
A rádiócsillagászat jelentőségét az égbolt tudományában még sokáig lehetne bizonygatni.
További jelentős eredmények születtek egyes galaxisok magjának vizsgálatát illetően, vagy a
Tejútrendszerben található gáz- és porfelhők vizsgálatai során is…
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Egy elfelejtett tudós
Egy évvel Bay Zoltán születése előtt a morvaországi Sternbergben született Moravetz
Károly. Nevét később Móra Károlyra magyarosította. A kollégiumban lakó csillagászok
közül, az ő élete burkolózik a legnagyobb homályba…
1919-ben került a kollégium lakói közé, majd 1924-ben a Kozmográfiai Intézet vezetője
volt. Egyetemi évei alatt a Göttingeni Csillagvizsgálóban is dolgozott. 1932-ben a
csillagászat, a fizika és a matematika doktorává nevezték ki. Két évig volt a Budapesti
Egyetem Csillagászati tanszékének igazgatója, majd 1935-ben a Svábhegyi Csillagvizsgáló
igazgatójává nevezték ki. Az igazgatói kinevezésében szerepet játszott németországi
látogatása is, mely során számos nemzetközi tapasztalatot szerzett, melyről az igazgatót
kinevező szerv úgy gondolta, hogy a csillagda modernizálásában is jól jöhet.
Az égbolton a csillagok sajátmozgásával, az RV Tauri típusú változócsillagok
fényességmérésével, és a kisbolygók asztrometriájával foglalkozott.
A Tejútrendszer csillagai – így Napunk is – a Newton-féle gravitációs és a Kepler
törvényeknek engedelmeskedve galaxisunk rejtőzködő középpontja körül keringenek: a
maghoz közelebb eső csillagok hamarabb, míg a távolabbiak lassabban megtéve egy kört.
Mivel az általunk látott csillagok mindegyike más és más sebességgel kering a
Tejútrendszerben, ennek köszönhetően a Föld felszínéről több emberöltőn keresztül
megfigyelve a csillagokat az észlelőknek feltűnhet, hogy a csillagok helyzete egymáshoz
képest is változik. Ez a jelenség a csillagok sajátmozgása.
Jelenlegi megfigyelések alapján Naprendszerünk galaxisbeli pályájának aktuális érintő
irányvektora a Herkules csillagkép irányába mutat (ezt az irányt nevezik apex iránynak). A
csillagok sajátmozgásának megfigyeléséhez többszöri, minél pontosabb észlelés szükséges,
mivel mozgásuk távcsövek nélkül néhány emberöltő alatt is kimutathatatlan.
A kisbolygók asztrometriai mérése az égitest helyzetének meghatározását jelenti, mely
megfigyelések eredményeinek felhasználásával készíthetők el egy-egy ilyen égitest pontos
pályamodellje.
Az aszteroidák felfedezése 1801. január 1-én kezdődött, amikor Giuseppe Piazzi
felfedezte a Ceres kisbolygót. A csillagászok érdeklődését igazán akkor keltette fel ez az
égitestcsoport, amikor 1898-ban az Eros kisbolygó felfedezésekor kiderült, hogy egyes
aszteroidák Nap körüli útjuk során keresztezhetik a Föld pályáját. Ismert számuk Móra
Károly idejére alig érte el a 2000 darabot16. Tágabb otthonunk eme parányi égitesteivel a
legfőbb probléma a pályájuk pontos meghatározása, melyen adott esetben akár az emberiség
jövője is múlhat...
Móra Károly idejében a kisbolygók égi mozgásának nyomon követése is a
szakcsillagászok feladatai közé tartozott. Ma már a sok kutatási téma, a töménytelen számú
kisbolygó, és a rendelkezésre álló kevés távcsőidő miatt ezekre a pontosító észlelésekre a
csillagászoknak esélyük sincs.17
Móra Károly harmadik kutatási területe az RV Tauri típusú változócsillagok fotometriai
mérése volt. A fotometria a csillagok fényességének mérését jelenti. A változócsillagok
kutatásáról a dolgozat későbbi fejezetében még lesz szó…
Móra Károly életműve sajnos befejezetlen maradt, mely oka korai, 1938. március 29-én
bekövetkezett halála. Emlékére az 1237-es kisbolygót (melyet 1932-ben fedeztek fel) utólag
Móra névre keresztelték el…
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Az aszteroidák ma ismert száma meghaladja a 20000 darabot
A szakcsillagászok helyett ezt a feladatot ma már közepes (~15-35 cm-es) távcsövekkel, korszerű CCDkamerákkal és számítógépes asztrometriai programokkal felszerelt amatőrcsillagászok végzik…
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Detre László életútja
1906.
április
19-én
született
Szombathelyen, eredeti neve Dunst László volt.
Középiskolai tanulmányait a szombathelyi
Premontrei Gimnáziumban végezte jeles
eredménnyel. Az érettségi után 1924-ben került
a Budapesti Egyetemre mennyiségtan-fizika
szakra.
1924-1927 között a Báró Eötvös József
Collegium lakója volt. 1927-től a Collegium
Hungaricum
ösztöndíjasaként
Berlinben
folytatta tanulmányait. Korábbi felmenői között
is voltak német származásúak, és az ifjú Dunst
László is elég jól beszélt németül. Jól érezte
magát német csillagászok társaságában, és a
Németországban töltött idő alatt számos barátra
is szert tett. 1927-1929 között a bécsi, a berlini
és a kieli egyetemeken tanult, mely évekről
élete során többször is szívesen mesélt
kollégáinak, barátainak.
1929-ben csillagászként doktorált. A
Németországban töltött éveknek köszönhetően
5. kép: Detre László (1906-1973)
nem okozott nehézséget Detre Lászlónak a
németül publikálás sem, mely nagyban hozzájárult nemzetközi hírnevének megszerzéséhez…
Doktorálása után munkáját Magyarországon folytatta. 1929-től a svábhegyi Asztrofizikai
Obszervatórium asszisztense lett. 1943-ban, a svábhegyi intézet igazgatói székében
Lassovszky Károlyt váltotta fel, ki igazgatósága alatt elzárkózott az intézmény életét alakító
fiatal kutatók elől…
Az intézetben későbbi feleségével, Balázs Júliával közösen a rövid periódusú RR Lyrae
és delta Cephei típusú változócsillagok vizsgálatával foglalkozott. Nevét Detrére
magyarosította, melynek oka az volt, hogy az állami intézetek vezetőitől megkövetelték
nevük magyarosítását.
Rámutattak arra, hogy az RR Lyrae típusú változócsillagok fénygörbéin a Naphoz
hasonló mágneses ciklus nyomaira hasonlító jelenségek figyelhetők meg, illetve felvetették,
hogy minden olyan csillagnak, amely Blazhkó-effektust mutat, meghatározható a
tengelyforgási ideje is. Detre a több évtizedekig tartó megszállott észlelő munka során elért
eredményekkel nemzetközi elismerést szerezett...
Tudományos tevékenységének elismeréseként 1947-ben Detre Lászlót első magyar
csillagászként felvették a Nemzetközi Csillagászati Unió tagjai közé. 1955-ben a Magyar
Tudományos Akadémia levező tagjává, majd 1973-ban rendes tagjává választotta. 1970-ben
az Állami díj első fokozatával tüntették ki.
1961-től Detre László szerkesztette az Information Bulletin on Variable Stars c.
nemzetközi kiadványt.
1964-től 1968-ig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem csillagászati tanszékének a
vezetője is volt.
1970-től 1973-ig a Nemzetközi Csillagászati Unió Változócsillag Szakosztályának elnöki
tisztét töltötte be. Az Astronomische Nachrichten, a Memorie della Societá Astronomica
Italiana és az Astrophysics and Space Science c. folyóiratok szerkesztő bizottsági tagja volt.
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A tudományos munka mellett jelentős szerepet vállalt a Svábhegyen található
csillagászati intézet tudományos életének megszervezésében, és a második világháborútól
való megmentésében is.
Nagyrészt Detre László munkásságának az eredményeként születhetett meg az MTA
piszkéstetői obszervatóriuma is, mely mind a mai napig Magyarország legnagyobb
távcsövével rendelkezik, és a hazai csillagászat egyik legjelentősebb észlelőbázisa.
A piszkéstetői obszervatórium teljes kiépítését már nem érhette meg, 1974. október 15-én
halt meg Budapesten.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet története
Magyarországon először 1815-ben alakult meg a gellérthegyi csillagvizsgáló, majd pár
évvel később Nagy Károly Bicske határában épített korában modern magán-csillagvizsgálót.
Mindkét intézmény az 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatává vált.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet története ezen előzmények után kezdődött el…
1842-ben született felvidéki nemesi család gyermekeként Konkoly-Thege Miklós, aki
1863-ban szerzett diplomát. Tanulmányai során Berlinben Encke is a tanára volt. 1863 után
megismerkedett a színképelemzés rejtelmeivel, és lehetőségeivel, miközben Európa számos
jelentős kutatási intézetében megfordult.
1871-ben ógyallai birtokán egy 10 cm-es lencsés távcsővel kezdte meg a rendszeres
megfigyeléseket. 1874-től már egy 27 cm-es tükrös távcsővel folytatta megfigyeléseit.
Jelentősebb eredményei az üstökösök spektroszkópiai megfigyelésében voltak, mely
megfigyelések épp abban az időben kezdődtek el.
Az ógyallai magánlétesítmény rövid évtizedeken belül jelentős nemzetközi elismertségre
tett szert – Konkoly-Thege Miklós intézménye részt vett a 1880-as évek nemzetközi
programjában is, melynek célja a 7,5 magnitúdónál fényesebb csillagok színképi jellemzése
volt.
Az intézmény a tudományos program során lehetőséget biztosított az egyetemistáknak is,
hogy gyakorlatot szerezhessenek a megfigyelésben.
1890-ben Konkoly-Thege Miklóst a Meteorológiai Szolgálat vezetőjévé nevezték ki.
Ekkor szervezte meg az ógyallai geomágneses obszervatóriumot, ahol a saját tervezésű
eszközeit még ma is használják.
A csillagászati intézet sorsával ettől kezdve már nem tudott kellő alapossággal
foglalkozni.
Már az 1870-es években felmerült Konkoly-Thege gondolatai között az intézmény
eladományozása. Az első tárgyalások a budapesti József Nádor Műszaki Egyetemmel nem
vezettek eredményre. Az idő múlásával, mikor Konkoly-Thege Miklós parlamenti képviselő
lett kormánybéli ismeretségeit kihasználva próbált meg intézetének sorsáról gondoskodni. Az
egyeztetések végül odavezettek, hogy a kormány hajlandó volt átvenni az intézetet KonkolyThegétől. Az átvételt elősegítette, hogy a német központú Astronomische Gesellschaft –
Konkoly-Thege közbenjárásának következtében – 1898-ban Budapesten rendezte éves ülését.
Egy évvel később, 1899. május 16-án született meg az ajándékozási szerződést, melyet a
kormány részéről Wlassics Gyula kultuszminiszter írt alá.
Az átadást Konkoly-Thege Miklós számos – az intézet működése szempontjából lényeges
– feltételhez kötötte. Ezek szerint az intézet megbízott igazgatója haláláig Konkoly-Thege
Miklós maradt, illetve az egyetemes oktatás számára az intézmény eszközeit rendelkezésre
bocsátják, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az intézmény jelentős szerephez jusson a magyar
csillagászképzésben.
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A hivatalos átadás-átvétel 1899. május 20-án történt meg, ekkortól az intézet a Magyar
Királyi Konkoly-alapítványú Astrophysikai Observatorium nevet kapta.
Az „új” intézet műszerparkja egy 25 cm-es és egy 15 cm-es refraktor alkotta. 1908-ban
vásároltak a Heyde cégtől egy 20 cm-es refraktort, mely az első korszerű elektromos
meghajtással felszerelt távcsöve volt az intézetnek.
Az obszervatórium tudományos munkáját a 7,5 magnitúdónál fényesebb csillagok
fotometriai mérése, a változó csillagok – főleg a nagy amplitúdójú vörös változók –
szisztematikus észlelése, a Nap megfigyelése, a meteorrajok rendszeres megfigyelése –
melyet az intézet kutatói, Konkoly nagytagyosi birtokán berendezett kisebb
csillagvizsgálójával közösen végeztek18 – és a rendszeres időszolgálat jelentette.
Az időszolgálat a meridiánkörrel végzett pontos időmeghatározást jelentette. Ezt a
feladatkört az intézet 1912-ig látta el, amikor ezt a feladatot a Pázmány Péter Egyetem
Kozmográfiai Intézete vette át.
Az ógyallai intézet sikertörténetének az első világháború vetett véget.
A Magyar Királyi Konkoly-alapítványú Astrophysikai Observatorium utolsó anyagi
beruházása 1913. június 18-án fejeződött be, amikor átadták a létesítmény új központi
épületét. Ugyanebben az évben megrendelésre került a Heyde cégtől egy 60 cm-es tükrös
távcső is, mely leszállítására a háború kitörése miatt már nem volt lehetőség.
Az első világháború kitörése az ógyallai intézet sorsát végérvényesen megpecsételte, ezt
követően ugyanis már nem nyílt lehetőség arra, hogy az intézetet továbbfejlesszék.
1916-ban Konkoly-Thege Miklós halála után az intézet vezetése Tass Antal vállára
szakadt, aki 1913 óta az intézet igazgatóhelyettese volt.
Az első világháború hazánkat sorscsapásként érte, mely hatását az ógyallai létesítmény is
megérezte. A világháború befejezése után világossá vált, hogy hazánk büntetésként a német
oldalon történő részvétel miatt jelentős területeit fogja elveszíteni, melyek között a Duna
vonalától északra fekvő területek – így Ógyalla – is érintettek lesznek. 1918 végén a magyar
kultuszminisztérium táviratban utasította Tass Antalt, hogy a kincstár tulajdonát képező
berendezéseket szereljék le, és szállítsák Budapestre, még mielőtt az újonnan szerveződő
csehszlovák közigazgatás a határt lezárná. Ebből aztán később diplomáciai vita lett
Csehszlovákia és Magyarország között, ugyanis a trianoni békeszerződés kimondta, hogy
Magyarország köteles az elcsatolt területekről kiürített eszközöket visszaszolgáltatni „jogos”
tulajdonosának. Azonban a békeszerződés ugyanezen pontja kivételnek tekinti azokat az
eszközöket, melyet az állam magánszemélyektől vásárolt. Így maradtak magyar kézben és
menekültek meg az ógyallai intézet eszközei.
Az eszközök megmaradtak de helyük 1919-ben még nem volt. Még az 1870-es évek
végén Konkoly felvetette az intézet Pestre költöztetését, ahol az a műegyetem tulajdona lett
volna. Ez akkor nem valósult meg, de a sors úgy hozta, hogy Budapest vált az ógyallai
létesítmény utódintézményének székhelyévé.
A fővárosi intézet megépítésének tervét 1921-ben Dr. Vass József kultuszminiszter
nyújtotta be a kormány elé, de megvalósításában az 1922-ben hivatalba lépő gróf Klebelsberg
Kúnó jutott döntő szerephez.
A kormány 1921-ben a fővárosi Svábhegyen egy 8 holdas területet jelölt ki a Svábhegyi
Csillagvizsgáló Intézet megépítésére, mely területet előbb ötven évre, majd korlátlan
időtartamra bocsátotta a létesítmény rendelkezésére. A kormány kikötötte, hogy a területet
csak és kizárólag a csillagda céljaira lehet felhasználni.
Az építkezés 1921-ben kezdődött, és a következő évben elkészült az első kupola és a
meridiánház. A kupolába a 20 cm-es ógyallai Heyde refraktor kapott helyet, míg a
18

Az intézet és a nagytagyosi csillagda közös eredménye volt a meteorpályák térbeli rekonstrukciója.
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meridiánházba egy passzázs műszert állítottak fel, melyet a Magyar Háromszögelési Intézettől
kölcsönözték. Ezzel az eszközzel aztán ismét megindulhatott az időszolgálat.
Podaminczky báró hagyatékából került az intézethez egy 17,5 cm-es Cook refraktor,
mely kiváló optikával rendelkezett ugyan, de használata, kupola hiányában csak meglehetősen
mostoha körülmények között valósulhatott meg.
1923-ban megalakuló Stella Csillagászati Egyesület a csillagda építésének társadalmi
támogatására jött létre, elnöke maga Klebelsberg Kúnó lett. Ugyanebben az évben kezdődött
meg Sváb Gyula tervei alapján az intézet főépületének megépítése, mely 1924-ben anyagi
okok miatt szünetelt, és végül 1926-ra készült el.
1924. végén a Fővárosi Önkormányzat határozata alapján jelentős támogatást kapott az
intézet a világháború előtt megrendelt 60 cm-es tükrös távcső kupolájának megépítésére. Az
építkezés 1926. és 1928. között zajlott, párhuzamosan a 15 cm-es refraktor kupolájának
megépítésével.

6. kép: A svábhegyi 60 cm-es automata távcső kupolája
1928-ra tehát az intézet három kupolával, és négy távcsővel felszerelve emelkedett a
főváros felé. A 60 cm-es távcsőnek köszönhetően az obszervatórium ismét a jelentős
intézetek közé került Európában19…
19

Ekkoriban a világ legnagyobb távcsöve az Egyesült Államokban lévő Mount Wilson Obszervatórium 2,6 m-es
tükrös távcsöve volt
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A tudományos program nagyrészt megfelelt az ógyallai intézet programjának, de a Nap
és a meteorok megfigyelése már nem tartozott a svábhegyi csillagda feladatai közé.
A fényes csillagok fényességmérésének 1932-es befejezésekor a 15 cm-es távcső helyére
a 17,5 cm-es Cook refraktort szerelték fel, melyre egy 12,5 cm-es illetve egy 15 cm-es
asztrográfot szereltek fel.
Az 1930-as években az intézet kutatási palettája a 60 cm-es távcsőnek és az újonnan
alkalmazott eszközöknek (mint amilyen a 15 cm-es távcsőre szerelt Graff-féle ékfotométer)
köszönhetően jelentősen színesedett. Az Intézet kutatói bekapcsolódtak Európa kettőscsillag
és kisbolygó megfigyeléseibe is. A 60 cm-es távcsővel 1938-ig 10 kisbolygót sikerült
felfedezni.
Az első világháború után az Astronomische Gesellschaft mintájára Franciaország és az
angolszász országok létrehozták a Nemzetközi Csillagászati Uniót (International
Astronomical Union; IAU), melyből a háborúból vesztesként kikerülő országok tudósait (így
hazánk fiait is) kirekesztették. Hazánk viszonya ugyan csak a második világháború után
rendeződött az újonnan alapított nemzetközi szervezettel, de a minél kedvezőbb kapcsolat
kialakítása a Nemzetközi Csillagászati Unióval már a két világháború között megkezdődött.
Ennek köszönhetően az Astronomische Gesellschaft 29. kongresszusának keretén belül, 1930.
augusztus 8-a és 12-e között a Nemzetközi Csillagászati Uniót képviselve több neves
angolszász kutató is megfordult a svábhegyi intézetben.
Az 1930-as évek gazdasági válsága a Intézetet sem kerülte el. Klebelsberg Kúnó halála
után 1932-ben a Csillagvizsgáló Intézetet a Pázmány Péter Egyetem fennhatósága alá
helyezték fakultásközi intézetként, így önállóságát továbbra is megtartotta. Az intézet
átszervezése után 1935-től Móra Károly lett az intézmény igazgatója.
Móra 1938-ban bekövetkezett korai halála után Lassovszky Károlyt 1938. április 11-én
előbb ideiglenesen, majd július 30-án véglegesen az intézet igazgatójának nevezték ki.

Az Intézet a második világháború után
Lassovszky Károly 1943-ban az egyetem Kozmográfiai intézetének vezetője lett, így
megüresedett a svábhegyi csillagda igazgatói széke, melyet 1943. december 31-től Detre
László kapott meg.
Detre Lászlónál megfelelőbb ember talán nem is foglalhatta volna el, ebben a
meglehetősen zűrös, és kusza időszakban az intézet vezetői tisztjét. Tanulmányai során
jelentős nemzetközi kapcsolatokra, ismeretségre tett szert, mely hozzájárult ahhoz, hogy
javítani tudja az intézet nemzetközi kapcsolatait, befolyását. Szakmai szempontból
megszállott észlelő került a vezetői székbe. Nem foglalkozott a külvilággal, elfogadta
olyannak amilyen, és ehhez alkalmazkodva csak a tudománnyal törődött.
Igazgatósága alatt, akit csak lehetett befogott észlelni. Ebben az időszakban előfordult,
hogy környékbeli nyugdíjas – korábban katonatiszt, ki korkedvezménnyel „fiatalon” mehetett
nyugdíjba – járt fel önkéntesként segíteni az észleléseket, ezzel is elősegítve a tudományos
munkát.
A második világháború vége súlyosan érintette a Csillagvizsgáló Intézetet is. 1944.
december 25-én az intézet területét szovjet katonák szállták meg. A távcsövek optikáját már
jóval a megszállás előtt, a főváros bombázásától óvva kiszerelték, az észlelő munka már
december 5-én megszűnt, és több mint fél éven keresztül szünetelt. Hosszas egyezkedések
után sikerült elérni, hogy az intézet részben mentesüljön a beszállásolási kötelezettségek alól.
Sajnos a kupolákat, és az irodákat nem sikerült megmenteni e kötelezettség alól.
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A megszállás alatt egyes kupolák istállóként szolgáltak. A bútorzat egy részét az
észlelőlétrákkal együtt elfűtötték. Bár a távcsövek optikájában nem keletkezett kár, a
mechanikák nagy része jelentős károkat szenvedett.
A beszállásolások 1945. február 15-e után szűntek meg. Ekkor kezdődött meg az intézet
helyreállítása is. Ennek eredményeképp az észlelések 1945. július 14-én indulhattak meg a 15
cm-es asztrográfon.
Az 1940-es évek második fele jelentős átszerveződéseket hozott a hazai tudományos
életben, mely a csillagászatot is érintette.
1946-ban felállították a napfizikai osztályt, mely egy fotoheliográfot és a Konkoly-féle 25
cm-es távcsövet kapta meg feladatai ellátására. 1958. január 1-től ez az osztály önálló
intézetként működött tovább Debrecenben, ahol a Kossuth Lajos Tudományegyetemtől kapott
területet.
1947-ben döntés születetett az Uránia Csillagvizsgáló létrehozásáról, amelynek
vezetőjévé Dr. Kulin Györgyöt nevezték ki. Kulin távozásával az intézetben egy másfél
évtizedes korszak fejeződött be, mely számos kisbolygó felfedezését eredményezte.20 Az új
csillagvizsgálót a svábhegyi műszerekkel szerelték fel, és a Konkoly-féle 20 cm-es Heyderefraktor is ekkor került a Gellért-hegyre.
A svábhegyi intézmény 1948-ban visszakerült a Kultuszminisztériumhoz. A
10/1951/I.6./M.T. rendelet a svábhegyi létesítményt 1951. február 1-től a Magyar
Tudományos Akadémiának adta át. Ekkor vette fel az intézet a Magyar Tudományos
Akadémia Csillagvizsgáló Intézet nevet is.
A második világháború a technika és a tudomány megújulását is eredményezte. A háború
után a csillagászati észlelőtechnika történetének jelentős fordulópontjához érkezett. Az optikai
fotometria területén rohamosan terjedni kezdett az elektronsokszorozó, amely a korábbi
fotólemezekkel szemben nagy kvantumhatásfokkal, és időben lineáris intenzitásérzékenységgel rendelkezett. Ráadásul a tudomány gépesítése is a felgyorsult a világháború
után.
A fotoelektromos technika bevezetése az intézeti munkába az Egyesült Izzó segítségével
szinte azonnal a világháború után megkezdődött. 1948-ban Detre Harlow Shapleytől egy
RCA 1P21-es fotoelektronsokszorozót kapott ajándékba21, mely felhasználásával – KözépEurópában először – az 1950-es évek elején a 60 cm-es teleszkóppal megkezdődtek a
rendszeres fotometria észlelések.
Az 1940-es évek politikai hatásainak következtében az intézet nemzetközi kapcsolatai is
jelentősen változtak: 1948 után a Szovjetunió irányába tolódtak.
Az intézet kapcsolata a nyugati világgal Detre László IAU-s tagságának köszönhetően
azonban megmaradt. Detre rendszeresen részt vett a Nemzetközi Csillagászati Unió
közgyűlésein is. Ennek következtében 1956. augusztus 23-a és 28-a között az IAU
Budapesten tartott változócsillag konferenciát, melynek fő témája az RR Lyrae és a delta
Cephei csillagok periódus- és fénygörbe-változása volt.22
Az intézet 1951-es átalakításának talán legjelentősebb pozitívuma, hogy 1951-ben –
csatlakozva a világ csillagászati műszereinek fejlődéséhez23 – az Akadémia egy 90 cm-es
20

Dr. Kulin György fedezte fel a legtöbb kisbolygót Magyarországon. Őt tekintik a Magyar Csillagászati
Egyesület atyjának.
21
Shapley eredetileg három ilyen eszközt kapott tesztelés céljából. Egyiket egy lengyel csillagász kapta, a
másikat Detre Lászlónak adta, a harmadik elektronsokszorozó csövet az amerikai Mount Wilson-i
obszervatóriumban használták fel.
22
A változócsillagok kutatása terén az intézet ma is jelentős nemzetközi eredményekkel büszkélkedhet, melybe
rövid bepillantást ad a dolgozat következő fejezete
23
1949-ben a világ legnagyobb távcsövének átmérője már 5 méter volt a Palomar-hegyen. Ezzel a távcsővel
készített csillagtérképek mind a mai napig elengedhetetlen kellékei a csillagászati kutatómunkának.
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Sonnefeld típusú távcső beszerzését hagyta jóvá. A következő évben a rendelést módosították
egy 60/90/18024 cm-es Schmidt-rendszerű teleszkópra.
Budapest rohamos fejlődésének következtében nyilvánvaló volt, hogy az új távcsövet
értelmetlen lenne a fővárosba telepíteni. Több helyszín után, végül a mátrai Piszkéstető lett
kiválasztva az új létesítmény helyszínéül.
Az építkezések 1958-ban a Minisztertanács anyagi támogatásával kezdődtek meg. A
főépület 1960. szeptember 8-án adták át, míg az új távcső kupolája 1961-re készült el. A
megrendelt távcső 1962-ben kezdhette meg működését a Mátrában.
A kiváló mátrai ég, melyen sokkal halványabb csillagok váltak „láthatóvá” a fővároshoz
képest, felvetette a lehetőséget egy új 50 cm-es fotometriára használható távcső beszerzésére.
A távcsövet 1966-ban a Zeiss művek készítette, és a következő évben kezdte meg a
fotometriai méréseket.
A második távcsővel egyidejűleg lehetőség nyílt egy harmadik, óriás távcső beszerzésére.
Az első tervek egy 2 méteres távcsőről szóltak, de a kivitelezés anyagi nehézségei miatt, a
távcső objektíve „csak” 1 méteres lett. Ez
volt a harmadik távcső Piszkéstetőn,
melynek felállítását Detre László már nem
érte meg.
Az intézetet majd 30 éven keresztül
igazgató Detre László 1974. október 15-én
halt meg Budapesten. Az új igazgató Detre
László barátja, és munkatársa, Szeidl Béla
lett.
A
budapesti
és
a
mátrai
létesítményeket
1982-ben
ismét
összevonták a debreceni Csillagvizsgáló
Intézettel, ekkor kapta mai nevét is,
Magyar
Tudományos
Akadémia
Csillagvizsgáló Kutatóintézete. (MTACSKI)
Az intézet mai vezetője Balázs Lajos,
aki 1997-ben lett az intézet igazgatója.
Az 1970-es évek első felének
fejlesztései, távcsőépítési időszaka óta
jelentősebb beruházásra nem kerülhetett
sor az intézetben. A megfigyelésekhez
használt számítógépek és CCD kamerák
fejlesztésén kívül remélni sem lehet többet.
Detre László ideje alatt az intézet
megőrizte és megerősítette közép-európai
vezető szerepét a csillagos égbolt
kutatásában. Több külföldön is elismert
7. kép: Magyarország legnagyobb távcsöve
kutató dolgozik ma is az intézmény falai
Piszkéstetőn az 1 m-es tükörátmérőjű RCC
között, kiknek munkája tovább öregbíti,
teleszkóp
egy történelmi intézmény korábbi
kutatóinak nevét is…
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60 cm-es a korrekciós lemez, 90 cm-es a tükör és 180 cm a távcső fókusza.
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A rövid periódusú változócsillagok
Az első tudományosan feljegyzett változócsillag a ο Ceti25 volt, mely fényváltozását
1596. decemberében fedezte fel Fabricius.
A távcsövek felfedezésével a csillagok száma jelentősen megugrott, és hamar felismerték,
hogy számos csillag változtatja a fényét az égbolton. A fényváltozást első megközelítésben
két adattal jellemezhetjük: a fényváltozás amplitúdója, és periódusideje. Egyes csillagok
fényessége eltérő nagyságban változik a spektrum különböző hullámhosszain…
Ma már a változó csillagok több csoportját is ismerjük. A svábhegyi csillagvizsgáló fő
kutatási területe Detre László idejében az RR Lyrae típusú rövid periódusú pulzáló
változócsillagok fényességmérése volt. E csillagok kutatásában az intézmény ma is a
világelső létesítmények között van számon tartva.
A fényváltozás feltételezett oka, hogy ezek a csillagok valamilyen okból hol felfúvódnak,
hol összehúzódnak, mely során változik a felületük mérete, melyről a fény a szemünkbe
érkezik. Az RR Lyrae típusú változócsillagok amplitúdója elérheti akár a 2 magnitúdót is,
még periódus idejük pár óra és pár nap között változik.26
Az RR Lyrae típusú változócsillagok esetében sikerült megfigyelni, hogy egyes
képviselői az elsődleges perióduson kívül, egy másik periodicitást is mutatnak. Ez a
fénygörbén úgy figyelhető meg, hogy a fényesség maximumok (vagy minimumok) egy
átlagolt értékhez képest hol pozitív irányban hol negatív irányban elcsúsznak, mégpedig
periodikusan. Az első ilyen megfigyelt csillag az RW Draconis volt, melynek ezt a
másodlagos periodicitását 1907-ben S. Blazhko mutatta ki. Hamarosan kiderült, hogy ez
számos más csillagnál is megfigyelhető. Szeidl Béla 1976-os vizsgálatai 90 RR Lyrae típusú
változócsillag közül 15-nél mutatták ki a Blazhko-effektusnak nevezett jelenséget. Későbbi
vizsgálatok során is úgy tűnik, hogy az RR Lyrae változócsillagok körülbelül 20%-a mutatja
ezt a jelenséget.

1. ábra: Egy RR Lyrae típusú változócsillag fénygörbéje, melyen a 1.0-ás fázisnál
megfigyelhető a fényesség maximumának változása, melyet a Blazhko-effektus okoz.
A Blazhko-effektus kiváltó okát még ma is keresik a kutatók. Az első lehetséges
megoldást 1959-ben publikálta Balázs Júlia és Detre László. Feltevésük szerint a Blazhkoeffektust az okozza, hogy a csillag mágneses tengelye nagy mértékben eltér forgási
tengelyétől, és ez váltja ki a másodlagos periodicitású fényváltozást. Ha bebizonyosodik,
25

Ezt a csillagot nevezték el Mirának, melynek jelentése csodálatos.
A típus „névadó” csillagának, az RR Lyraenek a periódusideje 0,567 nap, amplitúdója 0,7 magnitúdó, míg a
Blazhko-effektus hossza 40,8 nap.
26
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hogy ez a feltevés helyes, akkor a Blazhko-effektus periódusát vizsgálva lehetőség van a
csillagok tengelyforgásának meghatározására is…
Detre László és Szeidl Béla az 1970-es években felfigyeltek arra, hogy az RR Lyrae a 41
napos Blazhko-effektusa 4 éves ciklikus változást mutat. A jelenség hasonlít a Napnál ismert
foltciklusra. A Blazhko-effektus hosszát vizsgálták az 1970-es évek elején az RR Lyrae
csillagon. Észrevették, hogy négyévente előfordul, hogy a Blazhko-moduláció periódusa nem
41 nap, hanem ettől eltérő. A ciklus elején az első Blazhko-periódus hosszát 29 napnak, míg
az előző ciklus végi periódust 19 napnak találták. A ciklus eleje és vége közötti négy évben a
Blazhko-periódus hossza egyenletesen 40,8 napnak adódott.
A pontos oka a Blazhko-jelenségnek még ma sem tisztázott. Ennek legfőbb oka talán az,
hogy nagyon kevés észlelési anyag áll rendelkezésre a jelenséget mutató csillagokról, így
nincsen kellő mennyiségű adat különféle összefüggések megállapításához, észrevételéhez. Az
eddigi adatok alapján nem sikerült, olyan csillagmodellt alkotni, mely az összes jelenséget
mutatná, amit az RR Lyrae típusú változócsillagok mutatnak.
A 2004-es esztendő elején az MTA Csillagászati Kutatóintézetének 60 cm-es
automatizált távcsövét felhasználva Jurcsik Johanna vezetésével fél éven keresztül végeztek
egyetemi hallgatók fényességméréseket, melyek felhasználásával elsőként sikerült elkészíteni
egy RR Lyrae típusú csillag, az RR Geminorum27, több periódust felölelő, részletes és pontos
fénygörbéjét különféle hullámhosszakon. A kutatócsoport az összes tiszta éjszakát
felhasználta a mérések elvégzésére.
Az intézmény úttörő szerepe a változócsillag kutatások területén továbbra is megmaradt.
Az RR Geminorum után újabb csillagok kerülnek majd távcsővégre, amelyekről készített
fénygörbék segítségével talán lesz lehetőség a már majdnem száz esztendős Blazhko-effektus
rejtélyének megfejtésére…

27

RR Geminorum elsődleges periódus ideje0.397 nap, míg amplitúdó 0,8 magnitúdó nagyságú. A Blazhkoeffektus hossza 37 nap.
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Izsák Imre életútja
Iszák Imre 1929. február 21-én született
Zalaegerszegen tanári család család középső
gyermekeként nevelkedett – két lánytestvér
között.
Édesapja Izsák Gyula Endre földrajzbiológia, míg édesanyja Pálffy Aranka
matematika-fizika szakos tanárok voltak. A
tudományos érdeklődésük fiúkra, Imrére is
ráragadt, kire édesanyja volt nagyhatással.
Imre gyerekkorában édesanyja segítségével
került kapcsolatba először az égbolttal, mikor
tiszta nyári éjszakákon zalaegerszegi házuk előtt
figyelték az égboltot. E közben édesanyja
megismertette
gyermekeit
az
égbolt
szereplőivel: a bolygókkal, a Naprendszerrel, a
csillagokkal és a Tejúttal.
Imre tanulmányait a kőszegi katonai
reáliskolában kezdte, ahol négy évet töltött.
Ebben az intézményben is segítőre talált a
8. kép: Izsák Imre (1929-1965)
csillagászat tudományát illetően Zeniváry
Szilárd személyében, aki földrajz-természetrajz szakos tanár volt, később csillagász lett.
Az intézet falai között tartott film-klub helyett Izsák Imre szabadideji elfoglaltságként
matematika könyveket választott. Ebben az időben Imre a felsőbb osztályok matematika
anyagát tanulta önszorgalomból, melynek oka az volt, hogy szeretett a tanórán túlmenően
elmerülni a matematika tudományában. Osztálytársai emiatt csodabogárnak tartották, de
szerették, tisztelték Imrét, ki osztályuk legjobb matematikusa volt. Szívesen segítette társait,
ha e tudománnyal problémájuk támadt28. A matematikai érdeklődésével majdnem egyidőben
jelentkezett a repülés iránti érdeklődése is: 13-14 évesen repülőmodellek tanulmányozásával
foglalkozott odaadóan…
A kőszegi intézet falai közül az esztergomi Görgey Artúr Műszaki Hadapródiskolába
került, ahonnan 1944-ben a második világháború miatt Németországba kerül.
Izsák több bajtársával együtt 1945. május 3-án amerikai „fogságba” esett, és csak
augusztus végén indult haza.
1945 szeptemberétől a zalaegerszegi Deák Ferenc Gimnázium VI. osztályában kezdte
meg tanulmányait. A világháború miatt kiesett évet az 1946/47-es tanévben pótolta, amikor a
gimnázium VII. és VIII. osztályát egyszerre végezte el, kitűnő eredménnyel. Ezekben az
években sikeresen szerepelt országos matematika versenyeken is. A tanulmányai mellett
csillagászati érdeklődése sem lankadt. Kulin György könyveinek lelkes olvasója volt, mely
művek mind a mai napig a legideálisabb olvasmányoknak számítanak annak számára, aki a
csillagászat tudományával kezd el ismeredni…

28

Osztálytársai számára külön „tanfolyamot” is szervezett, melyen tanári szigorral várta el társaitól a
közreműködést.
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1947-től a budapesti egyetem matematika-fizika szakos hallgatója, és a Báró Eötvös
József Collegium lakója. 1948-ban kiváló tanulói érdemrendet kap. A Collégiumban
ismerkedik meg Ozsváth Istvánnal és Herceg Tiborral29.
Már egyetemi éve alatt járt kutatni a Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézetbe, ahol hamar
megszerették, és szoros barátság fűzte az intézet igazgatójához, Detre Lászlóhoz, és
feleségéhez Balázs Júliához. Izsák Magdolna30 a következőképp emlékszik vissza az 1947-es
évekre:
„Erről az időről sokat tudnak róla mesélni barátai az egyetemről vagy a Konkoly-Thege
Csillagvizsgáló Intézetből. Sajnos lelki-atyja és legjobb öreg barátnője, Detre László és
Detréné Balázs Júlia már nem élnek.”
A kollégium 1950-es bezárásakor – melynek okaira nem szeretnék ebben a dolgozatban
kitérni – Izsák Imre és Ozsváth István az intézetbe kerültek gyakornoknak. Izsák 1951.
nyarától az intézet kutatója, majd 1952-től aspiránsa lett. Ekkor már hajtja a tudomány iránti
vágyakozása.
Az 1950-es évek elején Izsák Magdolna és férje Bürök utcai lakásában került Imre
kezébe a „DU” című svájci folyóirat. A kiadványban egy teljes cikk a rakéták fejlődéséről,
Werner von Braun és mások munkásságáról, kutatásairól szólt, melyek nagyon érdekelték
Izsák Imrét.
Ekkorra már biztosan tudta, hogy égi mechanikával szeretne foglalkozni, és tisztában volt
azzal, hogy erre csak külföldön – a Szovjetunióban vagy az Egyesült Államokban – lesz
lehetősége. Azonban ezek az évek nem hozták meg a várt lehetőséget számára.
Az intézeti észlelő munkába Izsák Imre is rendszeresen bekapcsolódott, annak ellenére,
hogy ő már ekkor az égi mechanika tudománya felé fordult. A 1950-es évek első felében
Izsák szinte az intézeti dolgozószobájában lakott. Izsák Imre az éjszakai észlelések után
általában dél körül kelt fel, melynek sajátságos rituáléja volt. Izsák ébresztése Lovas Miklós
feladata volt, ki akkoriban kezdő ifjú csillagász volt az intézetben. A „reggeli” kávé mellett
Lovas Miklósnak minden reggel be kellett számolnia a várható napi időjárásról, és a politikai
helyzetről. 1956. október 24-én ez a rituálé a következőképp zajlott le31:
„Ma, 1956. október 24-én a hőmérséklet az évszaknak megfelelő, az égbolt enyhén borult,
gyenge délnyugati szél fúj. A rendszer összedőlt. - Izsák Imre kezében borotvájával megállt, és
először nem hitt kollégájának, így válaszolt: - Na ne marháskodj, mindjárt elvágom a
nyakam!”
A nyakát nem vágta el, ráébredt, hogy eljött a távozás ideje, azon cél elérése érdekében,
hogy a tudománnyal foglalkozhasson. Egy hónap múlva Izsák Imre elhagyta Magyarországot.
Detre László igyekezett segíteni az ifjú, külföldre indult kutatókat, de fájó szívvel engedte
útjukra őket. Távozásukat a következő mondattal jellemezte:
„Az intézet krémje elment nyugatra”
Izsák Imre 1956. november 20-án Ausztriába, majd egy héttel később egy svájci kisváros,
Herischan vendégszeretetét élvezte. Innen írt a zürichi egyetemre Waldmeier professzornak,
aki állást ajánlott neki a zürichi csillagvizsgálóban.
1957. január 8-án érkezett zürichbe, ahol a kezdeti ismerkedés után áprilisban lett
kinevezett csillagász. Egy évig csupán kötelességből foglalkozott napfizikával, a napkitörések
dinamikáját vizsgálta. Tudományos tevékenysége mellett szorgalmasan angolul tanul.

29

Herczeg Tibor Izsák szobatársa volt, és felső évesként a kollégium szabályainak megfelelően Izsák mentora is
egyben.
30
Izsák Imre nővére
31
Gefferth Károly visszaemlékezése alapján, ki az Intézet munkatársa volt akkoriban.
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1958-ban két cikkében „a nap-protuberanciáknak nevezett csodabogarak mozgásáról”
írt, és egy cikkében műholdak mozgásával kapcsolatos számításait publikálta.32
Ezt követően megnyílt előtte az út az égi mechanika világa felé. Két állás ajánlatot is
kapott, melyek közül az amerikai állásajánlatot fogadta el. 1958. december elején már részt
vett a washingtoni mesterséges holdakkal foglalkozó konferencián.
Cincinattiban 1958. december 6-án állt munkába, ahol mesterséges holdak mozgásának
elméletével foglalkozott.
1959. szeptemberétől a Cambridge-i Smithsonian Institution Astrophysical Observatory
munkatársaként műholdpályák számítógépes elemzésével foglalkozott.
Ez volt az első megálló a világhírnév felé. Az intézményben a Föld gravitációs
potenciáljának vizsgálatával foglakozott.33 Két év kutatás után, 1961. június 1-én cikkében
közölte a Föld alakjának és felszíni pontjainak meghatározására vonatkozó számításait,
melyeket műholdpályák vizsgálatának segítségével végzett el.
Nemzetközi elismertségre tesz szert. Számos nemzetközi meghívást kap, előadásokat tart
a Harward egyetemen, és a Nemzeti Űrhajózási Hivatal (NASA) főmunkatársaként is
dolgozik.
1965. áprilisában Párizsba utazik egy COSPAR34 szimpóziumra. Április 22-én kellett
volna előadást tartania, melyen legújabb méréseinek eredményeit ismertette volna. Az
előadóterembe már nem érkezett meg.
A konferencia első napján35 még Izsák Imre is részt vett. Másnap már nem érezte jól
magát, ezért maradt otthon, pihent és készült saját, következő napi előadására. Úgy érezte
„csak múló rosszullétről van szó”. Sajnos nem az volt: az előadása előtti éjszaka szállodai
szobájában hunyt el szívinfarktusban. A konferenciát halálának szomorú hírére Izsák Imre
emlékének dedikálták.

Izsák Imre az égi mechanikában
Izsák egész életében kitűnt kortársai közül matematikai fogékonyságával, érdeklődésével.
Ezen képességét felismerve, és az égbolt iránti érdeklődésének köszönhetően tudatosan
készült az égi mechanika tudományának „meghódítására”.
Tragikusan korai halála meghiúsította, abban, hogy minden tervét valóra válthassa, de
nem akadályozta meg, hogy megvalósítsa álmát, miszerint a csillagászatban szép
eredményeket elérjen, és öregbítse korábbi neves magyar csillagászok nemzetközi hírnevét.36
A tudatos készülődés, és hosszú évek türelme meghozta Izsák Imrének a várt
eredményeket az égi mechanikában. A tudományág fénykorát élte a XX. században, amikor is
a klasszikus égi mechanikai problémák mellett, a műholdak alkalmazásának kezdeti
időszakában szinte a semmiből újabb problémák vetődtek fel a tudományágon belül. Ezek
megoldásától a világűr hétköznapi felhasználása is függött. A kor másik nagy újdonsága volt
a számítógépek megjelenése, melyeket meg kellett tanítani a bonyolultabbnál bonyolultabb
matematika egyenletek értelmezésére, égi mechanikai modellek készítésére…
A tudományág az égitestek egymásra gyakorolt gravitációs hatását, mozgását, és
pályájukat vizsgálja. Ezen tudományterület eredményeitől egészen a XVII. századig az ember
32

1957. október 4-én fellőtték a Szovjetunióból az emberiség első mesterséges űreszközét a Szputnyik-1-et.
Ennek eredményeképp írta meg cikkét Izsák Imre.
33
A Magyar Tudomány Akadémia Csillagvizsgáló Intézetének Közleményei sorozat keretein belül 1958-ban
jelent meg egy cikke „On the first order secular perturbations of an artificial satellite in the gravitational field
of the oblate earth” címmel. (ELTE Egyetemi Könyvtár; raktári szám: 426630)
34
Űrkutatók Nemzetközi Tudományos Uniója (Committee on Space Research)
35
1965. április 20.
36
Ezen szándékáról többször is nyíltan beszélt az intézetben töltött idő alatt.
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világképe függött. Kopernikusz világképe, a Newton-féle gravitációs törvények megalkotása
az újonnan megjelenő matematikai módszerek37 a XVII-XVIII. században az égi mechanika
tudományát számokkal leírható, mennyiségi tudománnyá formálta.
Ezen keresztül vált lehetővé – a távcsövek fejlődése mellett – hogy az újkor embere
megismerjen újabb égitesteket (bolygókat, aszteroidákat, üstökösöket), melyek létezése
korábban fel sem merült.
A XX. század az űr meghódítását hozta. A műholdak megjelenése szükségessé tette az
addigiaknál is pontosabb matematikai-fizikai modellek megalkotását, pályaszámítási
módszerek kidolgozását.
A legegyszerűbb égi mechanikai feladatok során Földünket gömbszimmetrikus, homogén
eloszlású gömbbel szokták helyettesíteni, mely kritériumnak talán egyetlen naprendszerbeli
bolygó sem felel meg. Így ezzel a modellel készített számítások az űreszközök szempontjából
óriási mértékben eltérnek a valós adatoktól…
Izsák Imre égi mechanikai munkássága alapvetően két területre korlátozódik. Egyrészt a
korábbiaknál lényegesen pontosabban meghatározta a Föld gravitációs terének
potenciálfüggvényét – mellyel együtt a Föld alakjának pontosabb meghatározását is sikerült
elérnie. Másrészt a létező matematikai számítási módszereket, sikerült a számítógépek
számára emészthető formátumúvá alakítania.
Egy égitest gravitációjának potenciálfüggvénye az égitest tömegén és az égitesttől mért
távolságon túl számos más, az égitestre jellemző tényezőtől is függ.
Ennek példájaként gondoljuk végig, hogy legyen egy kör alakú műholdpályánk, mely egy
jelentős mértékben lapult égitest körül kering. Így a pálya körbejárásakor az űreszközünkre
különböző nagyságú gravitációs erő hat, mely nagyban perturbálja annak pályáját.
A helyzet tovább bonyolódik ha az égitest, mely körül ez az elvi műhold kering légkörrel
is rendelkezik, melynek a műholdra valamekkora fékező hatása van, melyet légköri
perturbációnak nevezünk.38
Izsák Imrének pont ezeknek a tényezőknek a pontos meghatározásában sikerült úttörő, a
korábbiaknál pontosabb módszereket eredményező munkát végeznie. Erre a Smithsonian
Institution Astrophysical Observatory keretein belül óriási lehetősége volt. Ez az intézmény
gyűjtötte össze az Egyesült Államokban a műholdak pályamenti megfigyelésének
eredményeit. Izsák Imre ezeket felhasználva jutott eredményeire.
Izsák Imrének műholdpályák vizsgálatával elsőként sikerült kimutatnia, a Föld egyenlítői
lapultságát. Ezen eredménye nem csak kiváló matematikai érzékéről, hanem az
adatfeldolgozásban való jártasságát is bizonyítja. Ugyanis a műholdak megfigyelésének
eredményeiben a különféle földi hatások egyszerre jelentkeznek, és a Föld egyenlítőjének
lapultságának meghatározásához szükséges faktor ezen tényezők között bújik meg.
Az Izsák Imre által elért eredményekkel lehetőség nyílt műholdak pályájának pontos
kiszámítására – mely során a légkör által kifejtett perturbációt is figyelembe vették –
javítására, a Föld gravitációs paramétereinek korábbinál pontosabb meghatározására,
különféle pályahajlású műholdak földkörüli útjának meghatározására.
Munkásságának másik eredménye az égi mechanikai problémák számítógépes
feldolgozása volt. Az általa kidolgozott módszerekkel, Jean Leverrier39-nek dedikált
munkájában Izsák Imre egy IBM 7094-es számítógép felhasználásával a két legnagyobb
bolygó kölcsönös perturbációit határozta meg.
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Differenciál- és integrálszámítás, különféle sorfejtések.
A légköri perturbáció nagysága a légkör sűrűségétől függ, mely a naptevékenység hatására változhat.
39
Francia csillagász, aki a XIX. században foglalkozott a bolygók mozgásának vizsgálatával. 1846. szeptember
23-án Galle az ő számításai alapján találja meg a Neptunuszt.
38
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Izsák Imre eredményei egy részét ugyan tovább pontosították, de miként azt Érdi Bálint
is írja róla:
„Eredményei döntően hozzájárultak a Föld pontosabb megismeréséhez.
A bolygókra már nem maradt ideje. De lerakta az alapokat, melyeken mások tovább léptek.
Munkáit ma is idézik. Neve elválaszthatatlan az égi mechanika történetétől.”

Égi mechanikai érdekességek
Az előző részében a dolgozatomnak többször is említettem, hogy Izsák Imre eredményei
a korábbi eredményeknél lényegesebben nagyobb pontosságú pályaszámítást tettek lehetővé.
Ebben részben az égi mechanika néhány érdekes problémáját vetem fel, melyeken
keresztül igyekszem rámutatni a minél pontosabb számítások fontosságára.
A műholdak világában az elmúlt majd fél évszázad alatt az emberiség hihetetlen
eredményeket ért el. Űrszondáink szinte az összes bolygót meglátogatták, e sorok írásakor is
ember készítette eszközök vizsgálják a világűrből a Mars bolygót, a Napot, a Szaturnuszt. Sőt
a különféle űrtávcsövek Föld körüli pályán fürkészik az Univerzum mélyebb titkait…
Az 1970-es évek meghatározó űrszondás eredményeit a ma már jóval a Plútó távolságán
túl járó Voyager és Pioneer szondák érték el, míg az 1990-es évek második feléből a Galileo
űrszondát lehetne kiemelni, mely a Szaturnusz körül keringő Cassini űrszondának volt
elődje…
A felsorolt szondák szép eredményeinek egyik kulcsa a pályájuk kialakítása volt. A
Voager-2 volt az első űrszonda, mely az összes gázóriást meglátogatta. Ez a bolygók
szerencsés együttállásának, és a pontos pályaszámításoknak volt köszönhető…
A Galileo és a Cassini szondák útban a két legnagyobb gázbolygó felé megközelítették a
Vénuszt és a Földet is, és a két kőzetbolygó gravitációs gyorsítóhatását felhasználva tettek
szert arra a sebességre, mellyel aztán megérkezhettek célpontjukhoz. Ez az úgynevezett
hintamanőver módszer. Ezzel a módszerrel elkerülhető, hogy az űrszondáknak nagy
mennyiségű üzemanyagot kelljen magukkal vinniük. A hintamanőver végrehajtásához is
pontos égi mechanikai számítások szükségesek. Izsák Imre is tervezte, hogy más bolygók
gravitációs potenciálterét meghatározza, de váratlan halála miatt, ez a feladat, már a későbbi
égi mechanikusok dolga maradt…
A Mars körül három műhold is kering ezekben a pillanatokban. A legidősebb szonda a
Mars Global Surveyor, mely 1997. szeptemberében kezdte meg munkáját a vörös bolygó
körül. A szonda fékezését, és bolygó körüli pályájának kialakítását úgy tervezték, hogy a
szonda napelemtábláját fékező vitorlaként használva a Mars felső légkörébe lógatják, mikor a
szonda marsközelben tartózkodik. Ezen a módon elért apróbb pályamódosítások végül
kialakították a szonda mai pályáját. A Mars Global Surveyor végleges pályájának kialakítása
a vártnál tovább tartott, melynek oka az volt, hogy a marsi légkör a napelemszárny a vártnál
kisebb felületére fejtett ki fékező hatást. A program így ugyan csúszott, de ezzel a kutatók
számára további lehetőségek nyíltak a bolygó felszínének tanulmányozására…
A Naprendszer legkésőbb felfedezett égitestei a kisbolygók, melyeket alig több mint
kétszáz éve ismerünk. Ismert számuk több tízezerre tehető, de pontosan kiszámolt pályák
száma ennél lényegesen kisebb. A Naprendszeren belül a kisbolygók és üstökösök pályának
meghatározása meglehetősen nehézkes feladat. Ennek legfőbb oka, hogy a Naprendszerben
több a kis égitestek pályáját befolyásoló tömegű égitest is van Napunkon kívül, melyek
hatását nagy időintervallumban pontosan előre jósolni nehéz feladata a csillagászatnak. Ez
okozza azt is, hogy egyes újonnan felfedezett kisbolygók pályáját a csillagászok több tízezer
kilométeres pontossággal tudják csak meghatározni. Az emberi köztudatban a kisbolygók,
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mint a Földet fenyegető veszélyes égitestek ismertek. Ahhoz, hogy megjósolható legyen egy
esetlegesen fenyegető kisbolygó becsapódása, rendkívül pontos pályaszámításokra van
szükség. Az első számolt pályák kiszámításának pontatlanságában jelentős szerepe van a
rendelkezésre álló adatok számának és pontosságának is, ezen keresztül a felfedezett
kisbolygók későbbi pozícióméréseivel az égitest pályáját pontosíthatják…
A bolygó rendszerek égi mechanikája a mai csillagászat egyik érdekes kérdése. Az utóbbi
évtizedekben megkezdődtek az exobolygók felfedezése. Az újonnan megvizsgált feltételezett
bolygórendszereket vizsgálva a Naprendszer keletkezésének részleteit is jobban
megismerhetjük. Az ELTE-TTK Csillagászati tanszékének exobolygókkal kapcsolatos égi
mechanikai kutatásairól szóló előadáson 2004. október 27-én volt alkalmam résztvenni az
Országos Csillagászati Szeminárium keretében. A kutatócsoport azt vizsgálja, hogy
dinamikailag mennyire stabil bolygópályák létezhetnek egy-egy adott csillag körüli
lakhatósági zónában40. Ezeket a vizsgálatokat kezdeti feltételek alapján bonyolult
számítógépes modellek segítségével végzik.41 A hosszas modellezés, számolások
eredményeképpen a kutatóknak több csillag körül sikerült meghatároznia stabil és kevésbé
stabil bolygópályákat…
Ez csak pár példa volt arra, hogy az égi mechanika bonyolult modellezéseinek,
számításainak eredményei miként jelennek meg a hétköznapi életben is jelenlévő
csillagászati, űrkutatási eredményekben…

„Az intézet krémje elment nyugatra”
1956-ban hangzott el ez az idézet, amikor Izsák Imre, Ozsváth István és Herceg Tibor
elhagyták a Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézetét és mindhárman
külföldre távoztak, kihasználva az 1956-os októberi-novemberi események hatásait.
Ez a három fiatalember a kollégium falai között ismerkedett meg és kötött barátságot.
Herczeg Tibor 1926-ban született Budapesten. Középiskola tanulmányai befejezése után
1944-ben került a kollégium falai közé. Budapesti származású ígéretes tehetségként kezdte
meg egyetemi tanulmányait. A kollégiumban 1948-tól Izsák Imre, akkori gólya lett a
szobatársa, kinek a kollégiumi évek alatt igyekezett segítséget nyújtani.
Az egyetem elvégzése után került az intézetbe, ahol bekapcsolódott Detre László
változócsillag észleléseibe is.
Ozsváth István 1928-ban született. Izsák Imrével együtt 1948-ban került a kollégium falai
közé. A kollégium szemináriumi óráit is együtt látogatták.
A kollégium légköre, és a közös szakmai érdeklődés is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
e három fiatalember együtt kezdje meg tudományos munkásságát a Svábhegyi Csillagvizsgáló
Intézetet vezető Detre László szárnyai alatt...
A kollégium bezárásakor, 1950-ben Detre László pártfogásának köszönhetően Izsák és
Ozsváth is az intézetbe kerültek, és rendszeresen részt vettek az éjszakai észlelésekben.
Ozsváth István az intézetben főleg gömbhalmazok42 RR Lyrae típusú változócsillagainak
vizsgálatával foglalkozott.
40

A lakhatósági zónának a kutatók azt tekintik, melyen belül egy a Földhöz hasonló bolygón a víz cseppfolyós
maradhat.
41
A kezdeti feltételek száma meglehetősen nagy. A kutatás szempontjából lényeges, hogy mekkora a csillag
tömege, hány darab és mekkora tömegű óriásbolygó kering körülötte, és hogy ezek a bolygók a csillagtól milyen
messze találhatóak. A modellek elkészítésének kiszámítását jól jellemzi, hogy a számítógépes műveleteket
összesen hatszáz számítógép végzi.
42
Vizsgálatának tárgyát a M3 és az M15 gömbhalmazok voltak, melyek a Tejútrendszer úgynevezett halo
részében elhelyezkedő gömbszimmetrikusnak tűnő csillagsűrűsödések.
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A sikeres intézeti évek után 1956-ban a trió elhagyta az intézetet. Izsák Imre egyedül,
míg Herczeg Tibor és Ozsváth István együtt indultak nyugatra.
Herczeg Tibor először Bonnba, később Hamburgba ment, majd az 1970-es években az
Egyesült Államokban kezdett dolgozni. Kutatási területe az úgynevezett zárt kettőscsillagok43
vizsgálata volt, melyből több publikációja is megjelent. Az 1980-as években a Nemzetközi
Csillagászati Unió kettőscsillag komissziójának az elnöke volt. Azóta is az Egyesült
Államokban él.
Ozsváth István távozásakor Hamburgba került, ahol nyílthalmazok44 fotometriai
méréséből írta doktori disszertációját.
Ezt követően ismerkedik meg E. Schückinggel, kivel közösen a Világegyetem
kialakulását, fejlődését és jövőbeli sorsát kutató kozmológiával kezd el foglalkozni.
Ozsváth István mindezek után az általános relativitáselmélet kozmológiai
vonatkozásaival foglalkozott. Többször is haza látogatott, melyek alkalmával az intézetet is
felkereste. Utoljára 1974-ben járt a svábhegyi létesítményben…
Az Eötvös József Collegiumból kikerülő csillagászok közül ma már csak Ozsváth István
és Herczeg Tibor élnek, kik munkásságáról kevés információ áll rendelkezésre…

43
44

Más néven szoros kettőscsillagok, melyek egymáshoz nagyon közel keringenek.
A gömbhalmazokhoz képest általában kevesebb csillagból álló, laza szerkezetű csillagcsoportosulások.
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A kollégium öröksége
Az itt bemutatott tudósok voltak az Eötvös József Collégium Csillagai. Az újjáalakult
kollégiumból 1984 után kikerülő szakemberekkel még e dolgozatban nem érdemes
foglalkozni, hisz könnyen elképzelhető, hogy e sorok írása közben készíti valaki azokat a
publikációkat, melyeknek köszönhetően évtizedek múlva egy hasonló témájú dolgozatnak a
szereplői közé kerülhet szerző…
A dolgozat zárásaként álljon rövid áttekintés a tudósok személyi anyagában őrzött, a
kollégiummal kapcsolatos levelekből, iratokból.
Ozsváth István 1948. június 27-ei kérelmében a középiskolából kikerülő fiatalember a
következőket írta:
„Tudom, hog az Eötvös Collégiumban lakó tanulók részesülnek a legjobb oktatásban,
ezért mellékelem a felvételihez szükséges összes okmányokat”
A felvételi kérelmen kívül a felvételiző hallgatóknak középiskolai tanáruktól szakmai
ajánlásra is szüksége van. Jánossy György egy ilyen ajánlásban a következőket írja Detre
Lászlóról 1924. augusztus 12-én:
„Kérve kérem Excellenciádat, kegyeskedjék ennek a ragyogó tehetségű, nagy jövőjű
fiunak a fölvételét elrendelni, úgy érzem a magyar tudomány fogja ennek hasznát látni.”
Fél évszázaddal később már kijelenthető volt, Jánossy György nem tévedett, Detre László
munkásságának a magyar tudomány – főleg a magyar csillagászat – látja hasznát mind a mai
napig…
A felvételi eljárást követően a kiküldött értesítőre Detre László kézzel írott válaszában a
következőket írja:
„Méltóságos Uram!
109/1924 szám alatt kelt nagybecsű értesítést a legnagyobb örömmel vettem. Első
kötelességemnek tartom Méltóságodnak hálás köszönetemet kifejezni Kegyes jóindulatáért,
hogy engem a Collégiumba felvenni méltóztatott.
Minden erőmmel törekedni fogok arra, hogy e kitüntető kedvezményre és méltóságod
pártfogására méltó legyek. Igyekezni fogok kedvező helyzetemet szorgalmammal kihasználni,
hogy annak idején csonka hazámnak minél hasznosabb szellemi munkájára lehessek.
Maradok Méltóságos igazgató úrnak hálás köszönettel:
Dunst László”
Az egyetemi évek alatt kelt Bay Zoltán egyik levelében a következők olvashatók:
„…nagyon jóleső érzéssel tölt el a tudat, hogy küzdelmeim közepett nem vagyok
magamra hagyva, hanem tanulmányaim folytatásában jóindulat kezek segítenek.”
Móra Károly dossziéjában a tudós gyászjelentésén kívül a következő ajánlásra leltem,
melyet a kollégium akkori igazgatója, Gombocz Zoltán írt 1931. február 2-án.:
„Sub suspiciis doktorráavatás iránt beadott kérelmét a Collégium igazgatósága melegen
ajánlja az illetékes tényezők figyelmébe”
A Collégium falai közül kikerülve az emlékek a kollégistákban tovább élnek. Ennek két
példájára is rábukkantam a személyi anyagokat átvizsgálva. Bay Zoltán anyagában 10-es
sorszámmal jelölve egy névjegykártya került a kezembe, melynek egyik oldalán nyomtatott
betűkkel Dr. Zoltán Bay és a budapesti egyetem illetve a Collegium Hungaricum címei
olvashatók, míg hátoldalára a neves tudós a következőket írta 1928. február 7-én a kollégium
igazgatójának.:
„Sajnálatomra nem találtam a Professzor Urat, s így ezúton kell búcsúznom és
megköszönnöm szivességét, hogy a Collégiumban számomra lakást engedélyezett.”45
45

A névjegykártya hátoldalán található köszönet abból az alkalomból íródott, hogy Bay Zoltán Berlinből egy
konferenciára hazalátogatva a collégium falai között kapott szállást.
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Legvégül Detre László egyik levele a collégium igazgatójának 1940-ből, melyet eredeti
változatban tartalmaz e dolgozat:

A Collégium történetében a csillagászati ágat ezen személyek képviselték, kik
tevékenységei jelentős fejlődéseket eredményeztek a tudományban…
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Köszönetnyilvánítás
A dolgozat elkészítése során rengeteg segítséget kaptam, sőt jóleső érzésként tölt el, hogy
nem találkoztam olyan személlyel, aki visszautasított volna amikor segítséget kértem tőle a
dolgozat elkészítéséhez.
Legelőször Dr. Balázs Béla tanár úrnak szeretnék köszönetet mondani, aki gondolkodás
nélkül elvállalta témavezetésemet, és a dolgozat kialakítása során több segítséget is nyújtott
számomra.
Mielőtt a szakmai részt tovább folytatnám, köszönetet kell mondjak szüleimnek, akik az
elmúlt két hónap során többször is jelentős segítséget nyújtottak a dolgozat megírásában
azzal, hogy számomra nyugodt körülményeket teremtettek, és lehetőséget biztosítottak ezen
iromány szerkesztésére.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről köszönettel tartozom Dr. Érdi Bálint
tanszékvezető úrnak, aki az égi mechanikai részben nyújtott segítséget számomra.
A Magyar Tudaományos Akadémai Csillagászati Kutatóintézetből köszönettel tartozom
Dr. Balázs Lajos igazgató úrnak, Varga Domokosné Magdi néninek az intézet történetével
foglalkozó rész elkészítésében nyújtott segítségükért, Jurcsik Johanna professzorasszonynak
az RR Lyrae típusú változócsillagokkal kapcsolatos segítségéért, Dr. Szeidl Béla egykori
intézet igazgatónak a Detre Lászlóról és az intézetről folytatott beszélgetésért, Csizmadia
Ákosnak és Márton Józsefnek a tavaszi könyvtári látogatásom során nyújtott segítségükért, és
Frontó Andrásnak, aki nagyban hozzájárult, ahhoz, hogy ezen összegző mű elkészítésének
neki kezdhessek.
Az Eötvös József Collégiumból köszönettel tartozom Kovács Istvánnak, a dolgozat során
felmerülő problémákkal kapcsolatos segítségéért és a folytonos ösztönzésért, Takács László
igazgató úrnak, Tóth Magdolnának és Dr. Szabó Andrásnak a levéltári anyaghoz való
hozzáférés lehetőségének megteremtésért.
Az itt felsorolt személyeknek mégegyszer köszönöm, hogy segítették, ezen visszatekintő
és összegző dolgozat megszületését.
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