
Egy régi okkultációs megfigyelés
Következik az 1769-es Vénusz-átvonulás megfigyelésének eredeti leírása. Az 
okkultációk egy mai lelkes ész le lő je  ámulhat a gondos, aprólékos, 
fegyelmezett észlelésen és feljegyzésen. A gondokat előrelátóan megoldó, 
precíz észlelés leírásának még a stílusa  is  élvezetes.

Az észlelők igyekeztek egymástól függetlenül dolgozni, és független 
feljegyzéseket készíteni. A zavart okozható "fekete csepp jelenséget" 
szépen figyelembe vették és le írták . Figyeljünk arra, hogy az érdeklődő 
szigetlakó vendégek ott voltak ugyan, de észlelő inktől elválasztva. Csak 
akkor nehettek a távcsövekhez, anikor holtidő v o lt ; a kontaktusok idején 
nem zavarhatták a megfigyelést.

A színhely tehát Vardő szigete. Az időpont 1769. június 3. (a  nap óráit 
délben kezdték számlálni, így a 9 óra "e s t i"  21 órának, a 15 óra másnap 
hajnali" 3 órának fe le l  meg). Az észlelők: a Selmecbányái Hell Miksa, a 

tordasi Sajnovics János jezsu ita páterek, segédjük, a norvég Jens 
Borchgrevink és egy név szerint nem em lített szolga az idő mérésére 
Következzenek most Hell szavai:

A megfigyelés lefolyása. Az ég még nem volt elég tiszta, a Nap 
mégis r világosabb tájt foglalta el, délről észak felé hajtott igen gyors 
mozgású felhőcskék szállingóztak, a melyek az északi oldalon nagyon hosszú 
felhőkben tömörültek össze. Noha jól tudom, hogy az első külső érintés 
csak egy negyedórával kilencz után áll be, körülbelül kilencz órakor a készen 
álló tubusokhoz mentünk a külső érintést várva (ingressum externam 
pnestolaturi), mialatt a szolga az óra mellett foglalta el helyét. Minthogy 
az első külső érintésnek közvetlen megfigyelése, mint előbb jeleztem, 
lehetetlen és kár vele bajlódni, én a nyolc és fél lábnyi, fonálmikro
méterrel ellátott, különben kitűnő, de a másik kettőhöz képest kevésbbé 
jó tubust vettem, nehogy a Nap hasztalan megfigyelésével elfáraszszam 
es elgyöngítsem szememet, a melyet a fölöttébb fontos első belső érintés 
pontos észlelésére akartam jó karban tartani. P. Sajnovics majdnem éppen 
olyan jó és annyira nagyító (supparis bonitatis et augmenti), tiz és fél 
lábnyi messzelátóval volt fölszerelve, mely Ítéletem szerint még valamivel 
világosabb képet adott, mint a kopenhágai tiz lábnyi achromatikus tubus. 
Jiorgrewing (sic) urat az első külső érintés megfigyelésére az achroma
tikus tubushoz állítottam, a melyet én magam a Nap felső részére (a tu
busban az alsóra) irányítottam, a hol a Venus majd belép, és figyel
meztettem, hogy a napkorongnak ezt a részét mindig a tubusban tartsa
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és mihelyest látja, hogy fekete részecske a Nap szélét mintegy marja és 
megszakítja (et siquidem particulam nigram limbum Solis quasi mor- 
clentem et interrumpentem cerueret), —  azonnal kiáltson és az órára. 
figyelő szolgával olvastassa az első és másodperczeket. Ugyanezt ígérte 
Sajnovics is. Én azalatt nyolc/, és fél lábnyi tubusommal a Nap mozgá
sát folyton követve és közben-közben beletekintve, ezt a részletet szün
telenül a tubusban tartottam, hogy társaim adta jelre a Yenusnak a 
Napba behatoló részecskéjéből becsléssel meghatározhassam a külső 
optikai érintésnek közvetlenül meg nem figyelhető időpontját. Közben 
az égnek ez a tája, a-melyet a Nap foglalt el, tisztább lett, mert a 
felhők, mint mondottam, gyorsan észak felé mozogtak.

A  mint tehát kilencz óra után tubusaink mellett nyugodtan és 
hallgatagon vártuk a belépést, először Borgrewing úr achromatikus tubu
sával a Napra tekintvén, odakiált a szolgának és megolvastatja vele az 
óra idŐrészecskóit (jubetque momenta horologii numerare), mert ő 
valami feketeséget lát a Nap szélén behatolni, ugyanezt kiáltja néhány 
másodpercz múlva P. Sajnovics, ón az adott jelre azonnal megtekintve 
tubusomat észreveszem, hogy a Yenus átmérőjének egy része, a melyet 
becslés szerint két ivmásodpercznyinek találtam, már belemerült a Napba; 
ezért úgy okoskodtam: ha a Yenus mozgására nézve egy körivnyi má
sodpercz 15 időpercznek felel meg, akkor a közvetlenül meg nem figyel
hető első és külső optikai érintés szükségképpen 30 másodperczczel előbb 
állott b e :

v Az időpont, mikor Borgrewing úr és P. Sajnovics föl
kiáltottak, a szolga jelzése szerint a bécsi órán ez vo lt :_  ... 9h 15' 17" 

Tehát az igazi, külső optikai és közvetlenül meg nem 
figyelhető érintés körülbelül beállott: _ _ _ _ _ _ _  9h 14'47"

Látszólagos magassága a Nap szélének, a melybe a Venus
belépett, vo lt:_  _  ........  _ _ _ _ _ _ _ _ _  7° 37'

A merre a Nap mozgott, elég tiszta volt az ég. a napfoltokat és a 
Yenust jól meg lehetett különböztetni.

Továbbá mialatt a Venus már majdnem félig belemerült a Napba, 
mi a teljes belépés megfigyelésére készülődtünk. Én a tiz lábnyi achro
matikus, Dollond-fóle tubust használtam, P. Sajnovics az előbb említett 
tiz és fél lábnyit, Borgrewing úr a nyolcz és fél lábnyit, a meiy mikro
méterrel volt ellátva. Sima kristályüveget ügyesen elhomályosítva oly- 
formán alkalmaztunk, hogy ugyanazt az üveget minden eshetőségre, 
akár tiszta, akár borús időben használhassuk. Midőn a teljes belépés 
már közel volt és a Nap körülbelül egy fokkal lejjebb állott a látó
határhoz, a Nap széle kissé rezegni (undulare) kezdett, de oly kis moz
gással, hogy a megfigyelés pontosságát szerintem korántsem teszi két
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ségessó. Tehát a teljes belépést achromatikus tubusommal igy figyel
tem meg.

A Venus széle kerekded formáját úgy látszik —  már 
majdnem visszanyeri _  „  ... __ ... _  _. „  . _  _

ítéletem szerint a Venus és a Nap kerületei már telje
sen kerekdedek, de még nem látszik a Nap fényes széle (nec
tamen filum lucidum Solis apparet) _  ................... . __

P. Sajnovics tiz és fél lábnyi tubusával igy találta:
Úgy látszik, hogy a Venus teljes kerületét visszanyerte. 
A Venus teljes belépése, midőn a Nap fényes széle lát

ható volt _ _ _ _ _ _  ....
Borgrewing úr nyolcz és fél lábnyi tubusával a teljes 

belépést így találja _  _  ....
A  Nap magassága azon a részen, a hol a Venus belépett, 

ez volt: .._ _ _ _ _ _  .............

A  sok vendég ez alatt az észlelés alatt az observatoriumba nyíló szo
bában tartózkodott, nehogy Lefolyását esetleg zavarják.

Hell elmondja, hogy a quadrans segítségével 
niég egyéb megfigyeléseket akart végezni, de alig telt el körül
belül hét perez, a hosszú, még mindig ott levő felhő eltakarta a 
Napot és ez reggeli három óráig tartott. A konok felhő volt az 
oka, hogy másoknak a megfigyelés nem sikerült. Hell már aggó
dott, hogy a belső érintés a kilépésnél nem lesz látható, és akkor az 
egész terv meghiúsul. Csak az égtől remélt segítséget és nem csa
lódott. A hirtelen fordulatban a jelenlevők Isten különös gond
viselését látták. Reggel három óra körül ugyanis még kétségbe
ejtő volt a helyzet, egyszerre csak délkelet felől enyhe szél kere
kedett, a mely a felköt elzavarja helyéről. A Nap verő fényesen 
ragyogott megint nz égboltozaton, a levegő bámulatosan tiszta 
volt, a Nap és a Venus szélei nem rezegtek; igy a munkának 
utolsó részét is szerencsésen el lehetett végezni. Elképzelhető 
Hellnek öröme. A következőkben közli a nyert adatokat.

A mint a Venus széle a Nap széléhez közeledik, látom 
a fekete csepp képződését a Vemis sötét korongja és a Nap 
széle között _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _  _  _  15h 26' 6'

Látom a csepp észrevehető kisebbedését _  _  _  _  15h26' 12'
Ez a csepp hirtelen ül eltűnik és mintegy eloszlik, a

40



Nap és a Yenus szélei egybefolynak, e szerint tehát a belső
optikai érintés beáll _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  I5h2ü' 17"

P. Sajnovics tiz és fél lábnyi tubusával megállapította a
biztos belső érintést_ __ __ _  _  _  _ _  _  ____ 1 ”»b 26' 18'

Borgrewing úr nyolca és fél lábnyi tubusával így találta
a belső érintést _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  15h26' 10"

A hol a Venus átvonult, a Nap szélének látszólagos 
magassága volt _ _ _ _ _ _ _  __ _  _  _  _  _  9° 43'

Ezt a belső érintést oly pontosan láttam, hogy még a másodper- 
ezekben sem kételkedem; P. Sajnovics azt állította, hogy ő is észre
vette azt a fekete cseppet, a melyet az érintés előtt láttam.

Miután ezt a belső érintést oly szerencsésen megkaptuk, a már 
félig kilépő Yenust megmutattam a jelenlevő vendégeknek, hogy kíván
csiságuknak eleget tegyek; mind magasztalták a Nap és Venus igen 
tiszta képét.

, Midőn a Venus már a teljes kilépés felé sietett, mi ismét a tubu
sokhoz állottunk és a teljes kilépést ily módon jegyeztük föl.

Én achromatikus tubusommal a kétes érintést észleltem 15h 44'22"
Biztos érintés _  _  15h44'26" 

P. Sajnovics tiz és fél lábnyi tubusa szerint biztos 
kilépés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  15h 44' 27"

Borgre'wing nyolez és fél lábnyi tubusa szerint biztos
érintés ________ ___________  ________ ___  _  _  _  _  1.5“ 44' 20"

A  hol a Venus kilépett, a Nap szélének látszólagos 
magassága: „  _  _  _  _ _ _ _ _  _  _  _  _  _  10° 4'  0" »

Következik az órák összehasonlítása.

A sikerek szerencsés elérése után a vendégek gratuláltak- nekünk, 
hogy Isten a király kívánságát minden reményen fölül kegyesen telje
sítette és én tele őrömmel és vigasztalással ennek a sikeres megfigyelés
nek szemtanúit barátságosan elbocsátottam.

Mielőtt az észlelt adatokat táblázatba csoportosítom és az igaz 
időre redukálva közlöm, jó lesz még a következőket is megjegyezni.

Először : Nehogy a számláló és a perczeket esetleg hibásan jelző 
szolga gondatlansága miatt kétségessé váljék az észlelés, úgy magam az 
órához nagyon közel állva, valamint P. Sajnovics és Borgrewing úr az 
időpontok jelzése után külön-kiilön megnéztük az órát, vájjon meg- 
egyeznek-e a szolga időjelzései a mi jegyzeteinkkel.

Másodszor: Mindegyik közülünk észlelt adatait külön-külön papírra 
vetette, anélkül, hogy egymással jelekkel vagy szóval közlekedtek volna, 
mig a czédnlákat nekem átadták.
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Az eredeti forrás Hell Koppenhágában kiadott la tin  nyelvű műve 
(Observatio Transitus Veneris ante discum Solis die 3- Junii anno 1769. 
Wardöhusii). Magyar nyelvre Pinzger Ferenc pécsi jezsuita fo rd íto tta  (H ell 
Miksa emlékezete. Születésének kétszázadik évfordulójára, különös 
tek in tette l vardöi útjára. I .  rész, Bp. 1920. MTA. 93— 97.p .).

KESZTHELYI SÁNDOR

Csillagászattörténeti találkozó
Az MCSE Csillagászattörténeti Szakcsoportja (Csillagászattörténeti Adat
gyűjtő Csoport, CSACS) 1991. szeptember 27— 29. között Pécsett rendezi meg 
ötödik Országos Találkozóját, amelyen minden érdeklődőt szívesen látunk. A 
kétnapos ülés keretében sor kerül a közép-európai napórakutatók és "napóra- 
kedvelők" megbeszélésére is .

A CSACS V. Országos Találkozójának résztvevői számára városnézést és 
autóbuszkirándulást is  szervezünk. A résztvevők számára maximálisan három 
napi szállást és napi háromszori étkezést (plusz egyéb programot) 2900 
Ft, két éjszakára szóló szállást 2400 Ft, a konferenciák idejére étkezést és 
a programokon való részvételt (szá llás és regge li nélkül) 1100 Ft ellenében 
biztosítunk.

Az előzetes program:

Szeptember 27. (péntek). D élelőtt a résztvevők regisztrálása, CSACS 
vezetőségi beszámoló, új vezetőség választása. Délután: Csillagászok, 
csillagvizsgálók, kutatási programok a 19. században. (Általános és 
részletkérdésekkel egyaránt lehet je len tkezn i!)

Szeptember 28. (szombat). D élelőtt a konferencia folytatása. Délután: 
Napórák kutatásának, tanulmányozásának, tervezésének kérdései.

Szeptember 29. (vasárnap). rKirándulás, városnézés.

Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételüket legkésőbb július 25-ig 
jelezzék, a részvéte li d íja t pedig jú lius 30-ig fizessék be. Érdeklődni, 
részletes programot igényelni, i l l .  előadást bejelenteni az alábbi címeken 
leh et:

Bartha Lajos, 1023 Ridapest, Frankéi Leó út 36.
Keszthelyi Sándor, 7624 Pécs, Alkotmány u. 3.

A részvéte li d íja t magánszemélyek Keszthelyi Sándor címére küldhetik, 
közületek az Apáczai Csere János Művelődési Központ számlájára utalhatják 
át (Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet, Pécs, 243-98310-38510).

A programfüzet és az előadások magyar és idegen nyelvű kivonata (kb. 200 
Ft) a helyszínen vásárolható meg.

Minden érdeklődőt örcmme1 látunk!

BARTHA LAJOS—KESZTHELYI SÁNDOR
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