
Az V. Csillagászattörténeti Találkozó
Pécs,  1991. szeptember 27-29.

Az 1982-ben megalakított Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport (CSACS) 
ez év szeptemberében —  imnár az MCSE szakcsoportjaként —  ötödször 
rendezte meg országos találkozóját, ez alkalommal Pécsett. Az ötödik 
találkozót összekapcsoltuk egy napóra szimpóziummal, amely terveink szerint 
nemzetközi részvétellel a közép-európai napóra-tanulmányozás és a 
számítógépes napóranyiIvántartás kérdéseit tárgyalta volna.

A két és fél napos ülésszakon 30— 35 magyar és öt külföldi vendég vett 
részt. Herbert Rau úr és felesége Berlinből a Német Kronometriai Egyesület 
Napóra-munkacsoportját, Kari Schwarzinger az Osztrák Csillagászati Egyesü
let napóra-körét képviselte (ugyancsak feleségével érkezett), Dr. Gudrun 
Wolfschmidt a müncheni Német Múzeum (világhírű tudomány- és technikatörté
neti gyűjtemény) képviseletében jelent meg.

A magyarországi intézmények közül az érdi Magyar Földrajzi Múzeumot 
Puskás Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályát Fontánáné Gát 
Eszter, az Országos Műszaki Múzeumot Dániel Attila képviselte.

A CSACS országos csillagászattörténeti találkozóinak egyik célja az el
ső, alakuló üléstől kezdve az volt, hogy a résztvevők, érdeklődők megismer
jék egymás témaköreit, tájékozódjanak arról, hogy a résztvevők megismerjék 
a csillagászat és a rokontudományok történetének terén ki milyen témakörrel 
foglalkozik. Ilyen szempontból talán a mostani, pécsi találkozó volt a leg
változatosabb. A három ülésszakon 16 előadás hangzott el, ezenkívül szept. 
28-án este két, diákkal és videofilmmel szemléltetett beszámoló (Szoboszlay 
Endre izraeli útjáról, Zajácz György az észak-európai napórákról és hawaii 
napfogyatkozás-útjáról mutatott be képeket). Éppen a bőséges, változatos 
tartalom miatt nem tudunk minden előadásról ismertetést adni.

Szeptember 27-én (pénteken) délelőtt Ponori Thewrewk Aurél, az MCSE, 
egyúttal a CSACS elnöke nyitotta meg az V. találkozó első ülésszakát, vá
zolva a csoport eddigi találkozóinak eredményeit. Bartha Lajos ügyvezető 
titkárként néhány hivatalos bejelentést tett, egyúttal arra kérte a 
megjelenteket, hogy a CSACS adminisztratív ügyeinek megvitatását halasszák 
az 1992-ben esedékes MCSE-közgyűlés idejére. Az első előadás Keszthelyi 
Sándor —  a találkozó házigazdája —  rövid összegzése volt Pécs 
csillagászati múltjáról. Igen érdekes ismertetést hallhattunk dr. Gudrun 
Wolfschmidt kisasszonytól a potsdami csillagvizsgáló alapításáról és első 
munkálatairól; ez a téma azért is figyelemreméltó, mert éppen ez az 
obszervatórium szolgált sok szempontból Konkoly Thege ógyallai 
csillagdájának mintaképéül.
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Tárgyánál fogva is újszerű volt Szoboszlay Endre (Debrecen) összegzése a 
jezsuita rend szerepéről a csillagászat fejlesztésében. Az egyik legérdeke
sebb előadás Fleck Alajos oki. mérnöktől (Pécs) hallhattuk, a 16. században 
élt Pühler Kristóf, magyar származású geometra műszeréről a földrajzi hosz- 
szusag mérésére. Ezt a műszert az előadó Pühler 1563-ban megjelent könyve 
alapján rekonstruálta, és ennek alapján gyakorlatban tájékozódott műkö
déséről .

Nagyon gazdag és sokrétű volt a "napórás blokk", amely a tragyarországi 
napóra irodalom bibliográfiai feldolgozásának módszereiről (Buka Adrienne, 
Gyula— Szeged) a rögzített napórák készítésének gyakorlatáig (Klotz József, 
Esztergom) terjedt ki. Herbert Rau úr egészen új megállapításokat ismerte
tett a középkori napórakészítés problémáinak köréből. Kari Schwarzinger úr 
az ausztriai rögzített napórák számítógépes nyilvántartásának módszerét mu
tatta be. Ugyancsak ő ismertette az —  elfoglaltsága miatt távol levő —  
Hugo Philipp előadását a német számítógépes napóranyilvántartáról.

F.-Gát Eszter nagy érdeklődéssel kísért előadásában a Magyar Nemzeti 
Múzeum gyűrű-napóráiról szólt, a múzeológus szemével, új és jelentős 
szempontokat vetve fel a napórakutatás tárgyköréből. Érdekes vitát keltett
Q2r]?ics__János (Pécs) ismertetése a Pécsen őrzött, korareneszánsz
készítménynek vélt zsebnapóráról.

, A valóban nagyon sűrű programot kellemesen oldotta a villánykövesdi ki
rándulás (a modern szoborpark, no meg a borpince meglátogatásával), vala
mint a pécsi városnéző séta, a Klimó-könyvtárban tett látogatással. A szej^ 
tember 28-i ülést követő ismerkedési est valóban elősegítette a személyes 
kapcsolatok kialakulását.

A CSACS jelenlévő tagjai három javaslatot fogadtak el:

1- H°frath D. Ing. Kari Schwarzinger urat az ausztriai napóra nyilván
tartás érdekében, valamint az osztrák és magyar napóra-kutatók együttműkö
désének kialakításáért;

DfJónás László tanár urat (Esztergom) a csillagászattörténeti csoport 
érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért

az MCSE Csillagászattörténeti Szakcsoportja tiszteletbeli munkatárssá 
választotta.

2- Keszthelyi Sándor oki. mérnököt a hazai napóra összeírás és a napóra- 
katalógjs kiadásáért kifejtett sok éves és áldozatkész munkájáért az MCSE 
Csillagászattörténeti Szakcsoport Napóra-szakosztályának örökös vezetőjévé 
választotta.

3. A Szakcsoport tagjai elfogadták azt a határozatot, hogy 1992-től min
den munkatárs —  függetlenül attól, hogy tagja-e az MCSE-nek vagy nem —  
200 Ft részvételi díjat fizet; ugyanakkor az MCSE-vel egyetértésben a Szak
csoport elhatározta, hogy évi két alkalommal körlevelet ad ki a munkatársak 
tájékoztatására.

A CSACS 1991. évi országos találkozója, érdekes előadásaival és jó 
hangulatával egyaránt sikeres volt. Ebben nem csekély része van a pécsi 
MCSE helyicsoport tagjainak, akik Keszthelyi Sándor vezetésével sokat 
tettek a találkozó szervezése érdekében. És itt kell köszönetét mondanunk a 
találkozó "csendes" munkatársainak, akik a sikerhez nem látványosan, de 
nagyon hatékonyan hozzájárultak: Mizser Attilának a sokféle adminisztratív
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teendőben való hatékony segítségéért és dr. Tóth Géza meteorológusnak, az 
előadások kivonatos nérret fordításáért, amelyet gyorsan és pontosan 
készített el. A német előadások magyar kivonatait és a magyar beszámolók 
német fordítását Keszthelyi Sándor jóvoltából a megnyitón minden résztvevő 
kezébe adhattuk. A sikeres szervezés bizonyosan hozzájárul ahhoz, hogy a 
találkozó alkalmával jónéhány érdeklődő csatlakozott hozzánk.

Az V. Országos Csillagászattörténeti Találkozó és Napóra Szimpózium el
hangzott előadásai: Bartha Lajos: Nagy Károly bicskei csillagvizsgálójának 
műszerei —  a bécsi műhelyek sikere. —  Buka.Adrienne: A magyar napóra 
könyvészet. —  Dániel Attila: Konkoly Thege Miklós műszerfejlesztői tevé
kenysége. —  Fleck Alajos: Pühler Kristóf földrajzi szélességmeghatározó 
műszere a 16. századból (a modell bemutatásával). —  F. Gát Eszter: A "Ka
rika réz-kompasszus" gyűrű-napórák a Magyar Nemzeti Múzeumban. —  Görbics 
János: Pécs legrégibb napórája. —  Keszthelyi Sándor: Pécs csillagászattör
ténetének vázlata. —  Keszthelyi S.: Magyarország rögzített napórái katalo
gizálásának állása. —  Mizser Attila: A kiskartali Podmaniczky-magáncsil- 
lagvizsgáló észlelései. —  Philipp, Hugo, Ing dr.: A németországi napóra
nyilvántartás rendszere. —  Rau, Herbert: A középkori napórák fejlődése. —  
Schwarzinger, Karl, D. Ing.: Az osztrák napóra-katalógus. —  Szoboszlay 
Endre: Jezsuiták a csillagászat szolgálatában. —  Wolfschmidt, Gudrun dr.: 
A potsdami Asztrofizikai Obszervatórium alapítása. —  Zajácz György: Deb
recen csillagászati emlékei a 18. századig.

-ala-

Hell Miksa ismeretlen levele
A 18. század egyik legjelentősebb csillagász egyénisége, P. Hell Miksa S.J. 
(1720— 1792) élénk levelezést folytatott. Sokan fordultak hozzá tudományos 
kérdésekkel. Leveleivel irányította azoknak a csillagvizsgálóknak az építé
sét, berendezését, amelyekben a helyszínen nem vehetett részt, legfeljebb 
csak utóbb látogatott oda.

Hell leveleinek nagy részét Pinzger Ferenc közölte (Hell Miksa emlékeze
te, II. köt.), néhány másutt jelent meg. (Erre vonatkozólag 1. a Meteor 
1991 A .  és 5. számában közölt Hell- és Sajnovics bio-bibliográfiát!) De ma 
is előbukkannak eddig ismeretlen levelek, amelyek érdekes fényt vetnek a 
jeles csillagász munkájára és nézeteire.

Évtizedekkel ezelőtt kerültem kapcsolatba Helényi (Hell) Miksa mérnök 
úrral, aki szíves volt nagy nevű rokonának addig ismeretlen levelét kölcsön 
adni. A levél német nyelvű, és egy meg nem nevezett —  talán dán vagy 
norvég —  püspök a címzettje (1). Sajnos erőben sérült. Az alábbiakban 
ennek a levélnek magyar fordítását közlöm.

Wien, 1764. február 15.

Nagyontisztelendő Kegyelmes Uram!

Főtisztelendő nagyméltőságodnak nagyra becsült sorait 8 nappal ezelőtt 
kaptam meg, küldönc útján. Vele kellett volna megküldenem az 1764. évi 
csillagászati (év)könyvem 2 példányát, levelemmel együtt. Azonban az 
évkönyv a mai napig nem jelent meg (2), azt hiszem ...-ra jelenik majd meg. 
(Innen 15 sor hiányzik.)
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Mindez együtt 6 forintba kerül. Hasonlóképpen Mclaurin és Bouguer urak 
művei is le vannak fordítva latinra (3). A fizikai művek közül Roskovich 
páterünk új fizikáját itt nyomtatták. Ára 1 ft. 30 krajcár. Páter Makó 
szintén adott ki logikát, metafizikát és ' Institutiones Physicae 
(Természettani ismeretek) második részét (5). Ezek tisztán latinul vannak 
írva, és kiválóak. Logikáját és metafizikáját az itteni egyetemen előadják. 
P. Scherffer újonnan kiadta természettani könyvének második részét... 
(hiányzó szöveg) Mindezek a természettani művek Newtont követik... (kb. 16 
sor hiányzik)

...megírta, arról sem Bianchi úr nem tudott, sem pedig nálunk nem gondolt 
senki ezeknek a távcsöveknek elkészítésére (3). Egyszóval Bianchi úr eddig 
még semmit sem ért el, még az Angliából hozatott angol lencsékkel sem, nem 
is beszélve az itteni összeállításról, amelyet ő és a többiek hiába 
kerestek. Ha a csillagászati munka egyszer annyi időt engedne, akkor 
remélném, hogy hamarosan elérném a célt. Akkor ezek az urak sem járnának 
olyan úton, amelyen sohasem érhetik el céljukat! Magamnak nincs különösebb 
kedvem hozzá, mert részben saját kísérleteim alapján meg vagyok győződve 
arról, hogy ezek a távcsövek, bármilyen kiválóak földi tárgyak 
megfigyelésére, az égitesteket illetően semmilyen előnnyel nem rendelkeznek 
a Newton-féle távcsővel szemben, sőt ellenkezőleg, sokkal rosszabbak (6). 
Ezt az optika törvényeiből nagyon könnyen lehet bizonyítani. 
Matematikusainkat már meg is győztem arról, hogy az a Dollond-féle cső, 
amely a földi tárgyak megfigyelésére kiválóan jó, hasznavehetetlen az 
égitestek megfigyelésére. Viszont az a Dollondiánus cső, amely az égitestek 
számára jól van berendezve, lehetetlen, hogy jó legyen a földi
megfigyelésekre. És ez a párhuzamos és elhajló vagy összetartó sugarak elve 
alapján, amelyeknek különböző visszaverődési szögeket kell alkotniuk (7).

Ami azokat az ingaórákat illeti amelyek egyszerre mutatnák a helyi középidőt 
és a valódi időt (7), azon minta szerint, amelyet Marioni úr írt le, nem 
tudom, hogy Köttl urat kivéve akadna-e valaki, aki azokat elkészítené, az a 
ritkaság semmire sem jő, mivel állandóan utánigazításra szorulna (8).

Arra vonatkozólag, amit Kegyelmességed tudni kíván, tudniillik valamiféle 
lichtensteini papnevelő intézetről, van szerencsém jelenteni, hogy 
ilyenféle külön szemináriumról nem tudok, nem is hallottam még soha 
ilyesmiről. A bécsi papnevelő növendékei között van egynéhány, akiket a 
lichtensteini alapítványból tartanak el. Egyébként semmi ilyesmiről nincs 
tudomásom. Részemről azt sem tudom, jelent-e meg valami nyomtatásban 
ezeknek a növendékeknek szabályzatáról.

A továbbiakban van szerencsém közölni, hogy januárban Párizsban és 
Hollandiában megfigyelt üstököst február 1-jén Párizsban még látták. 
Február 12-én jut napközeibe, ezért megtörténhetik, hogy napközelsége után 
sokáig látható lesz. Az állandó felhők miatt magam még egyszer sem tudtam 
megpillantani, talán sikerül még elcsípnem, ha a napközeiből visszatér. Ha 
sikerül fölfedeznem, bátorkodom Kegyelmességednek jelenteni (9).

Van szerencsém minden lehető tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
nagyontisztelendő Kegyelmes Uram készséges szolgájának neveztetni:

Hell Miksa S.J.

(Utóirat: Bocsásson meg Kegyelmességed a hibák és a rossz írásmód miatt, 
mert arra sem volt időm, hogy a levelet mégegyszer átolvassam!)
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P. Hell Miksának ez a levele is arról tanúskodik, hogy mennyire széles
körűen és lelkiismeretes alapossággal válaszolt mindenkinek, aki kérdéssel,
kéréssel fordult hozzá. , ,

CSUPOR ZOLTÁN MIHÁLY 
Tordas, Sajnovics-gyűjtemény

(Megjegyzés: S.J. = Societate Jesu, a jezsuita rend rövidítése)

A közreadó megjegyzései
1. Az 1760-as évek elején Hellnek nem voltak közvetlen kapcsolatai skandi
náviai személyekkel. Valószínűbb, hogy levelét német, osztrák, esetleg ma
gyar főpaphoz intézte.

2. Hát már akkor is késett az évkönyvek megjelenése!

3. Mclaurin, helyesen Maclaurin, Colin (1698— 1746) angol matematikus, a 
matematikai sorok vizsgálatával vált ismertté; Bouguer, Pierre (1698— 1758) 
francia fizikus, geodéta, a heliométer feltalálója, említett műve 
valószínűleg a fotometriát megalapozó "Essai optique...". Könyveik a maguk 
korának jelentős művei közé tartoznak.

4. Boscovich —  tulajdonképpen Boskovic, Roger Joseph (Rúdjer Josip, 
1711— 1787) horvátországi születésű itáliai matematikus, fizikus, korának 
ismert modern szemléletű tudósa. Scherffer = Kari Scherffer (1716— 1783) 
osztrák jezsuita fizikus, tankönyvíró.

5. A teljes szöveg hiányában csak sejthető, hogy különböző színtelenítő 
(akromatikus) objektív rendszerek összehasonlításáról van szó, amelyet John 
Dollond angol optikus talált fel. Bianchi = talán Francesco Bianchi olasz 
amatőrcsillagász, távcsőépítő.

6 . Az utalás talán arra vonatkozik, hogy a viszonylag fényerős földi 
(terresztrikus) távcsövek leképezése a látómező széle felé erősen 
torzított, míg a hosszú fókuszú, kis fényerejű csillagászati távcsöveknél 
ez a torzítás elhanyagolhatóvá válik, mivel az okulárba lépő sugárnyaláb 
közel párhuzamos!

7. Olyan óráról van szó, amely egyszerre mutatja a Nap delelése alapján 
megállapított napórai, és a csillagdelelésekből átszámított középidőt. 
Mivel a kétféle idő eltérését az időegyenlet-táblázatokból könnyen 
kiolvashatjuk, az említett óra elkészítése valóban felesleges.

8 . Marioni, Johann Jakob (1676— 1755) bécsi udvari csillagász, számos 
műszert tervezett és készített; Hell tanítómestere és hivatali elődje volt.

9. Az 1764 I üstököst C. Messier fedezte fel Párizsban, január 3-án. 
Február 13-án haladt át a perihéliumon, naptávolsága ekkor 0,555 
csillagászati egység volt. A bécsi Évkönyvek tanúsága szerint Hellnek a 
levél kelte után sem sikerült megfigyelnie.

Bartha L.
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