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Hajnali Szép Csillag
Ponorl Thewrewk Aurél: Hajnali Szép Csil
lag Csillagászat a Mária-mítoszokban.
Magyar Csillagászati Egyesület, 2003. 92 o., 
896 Ft

Az ismeretterjesztő csillagász legújabb mü
ve az 1993-ban megjeleni Csillagok a Bibliá
ban e. könyvének folytatása és/vagy teljessé 
tevője. Jézus anyjával a Biblia ugyan nem sok 
helyen foglalkozik, de a kereszténység két 
évezrede során alakját rendkívül sok mitikus 
elem, legenda vette körül. Ezek jó része kap
csolatban áll görög vagy római istennőkkel, 
akiknek mítosza többnyire a csillagos éghez, 
bizonyos csillagképekhez, kapcsolható A 
Biblia legutolsó könyvében, a Jelenésekben 
olvashatunk a „Napba öltözött Asszonyáról, 
aki ugyan pogány istennőt jelképez a csilla 
gos égbolton, de akit a kereszténység min
denkor azonosnak tekintett Máriával, és 
számlálhalatlanul sok művészi alkotásban 

örökített meg. hz a könyv ezekből is bemutat néhányat.
A hívők és nem hívők számára egyaránt érdekes munkából megtudható például az. 

is, hogy milyen csillagászati jelkép a Napba öltözött asszonyt üldöző sárkány, az őt 
megmentő folyó és a neki szárnyakat kölcsönző sas -  de az is, hogy miért fekete né
melyik Mária-kép arca, és hogy az F.urópai Unió jelképének mi köze Máriához, a 
Hajnali Szép Csillaghoz.

Ponori Thewrewk Aurél: Divina astronomia csillagászat Dante műveiben. Ma
gyar Csillagászati Egyesület, 2001. %  o., 896 Et

A csillagász-kronológus ebben a munkájában „a költők legmagasubbju", Dante 
műveiben fellelhető csillagászati vonatkozásokat ismerteti és méltatja. Az univerzális 
műveltségű középkori költő munkáival eddig főként csak irodalmárok és irodalom- 
történészek foglalkoztak, akik a kultúra humán oldalán állva érthető módon figyel
men kívül hagytak sok érdekes és fontos csillagászati, kozmológiai megjegyzést, 
amelyeket Dante -  olykor elrejtve közölt a műveiben. Ezekből kiderül, hogy a nagy 
olasz költő jól ismerte és behatóan tanulmányozta a régi görög, a keresztény európai 
és az iszlám szerzők egzakt tudományokkal foglalkozó műveit, söl a csillagászat te
rületén ezeken felül néhány, saját korán túlmutató megállapítást is tett.

A Dante értékeit gazdagító tanulmány a költő életútjának bizonyos mozzanataira 
nézve több érdekes és fontos kronológiai kiegészítést és helyesbítést is tartalmaz.

(A két kötet megrendelhető az MCSE-től, tagok számára darabonként Güü Ft-os 
áron.)
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