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A folyamatos megfigyeléseken alapuló, 
magyar észlelő napkutatás több mint száz 
évre visszanyúló hagyományait napjainkban 
az MTA CSKI Debreceni Napfizikai Obszer-
vatóriuma folytatja. A világszinten egyedül-
álló kutatómunkáról Dr. Ludmány András 
tudományos osztályvezetőt, az Obszervató-
rium első emberét kérdeztük.

Kedves András, kérlek, mesélj röviden a 
magyar napkutatás első időszakáról és az 
Obszervatórium létrejöttéről!

A magyar napfizika kezdetei két rendkí-
vüli személyiség, Konkoly Thege Miklós és 
Fényi Gyula munkásságához kötődnek. Kon-
koly az általa alapított, kiépített és vezetett 
Ógyallai  Obszervatóriumban – rengeteg más 
jellegű megfigyelése mellett – 1873 és 1916 
között készített grafikus észleléseket a teljes 
napkorongról. A soproni születésű, osztrák 
származású Fényi Gyula (Julius Finck) jezsu-
ita szerzetes – a kalocsai Haynald Obszer-
vatórium vezetőjeként – napkorongrajzai 
mellett rengeteg protuberanciamegfigyelést 
is végzett 1880 és 1920 között, eredményeit 
pedig a legjobb folyóiratokban publikálta 
– hat nyelven. Több munkatársa is készí-
tett teljesnapkorong-észleléseket, melyek az 
adott kor legjobb minőségű, ismert grafikus 
megfigyeléseinek számítanak. Konkoly és 
Fényi nemzetközi mércével is igen jelentős 
munkát végzett, hatalmas észlelési anyagot 
és nagyszámú publikációt hagytak maguk 
után.

A hazai napfizika 1946-ban, az MTA Csil-
lagászati Kutatóintézetében (a Konkoly által 
alapított csillagda jogutódjában) éledt újra, 
amikor elhatározták egy Napfizikai Osztály 
felállítását. Az osztály 1958-ban Debrecenbe, 
az egyetemi botanikus kertben álló bemu-
tató csillagda épületébe költözött, és itt Dr. 
Dezső Loránt vezetésével az MTA Napfizikai 
Obszervatóriuma néven kezdte meg műkö-

dését. A költözés után az egyetemi csillag-
vizsgáló eredeti épületét kibővítették, és két 
fotohéliográffal megkezdődött a rendszeres 
észlelés.

A  hetvenes évek elején jelentős fejlesztés 
történt az obszervatóriumban: az épületet 
kibővítették és egy nagy koronográfot állítot-
tak fel, melyhez spektrográf és egy Lyot-típu-
sú H-alfa szűrő tartozik. Ezzel egyidejűleg az 
egyik fotohéliográf a gyulai víztorony tete-
jén kialakított Gyulai Megfigyelő Állomásra 
került. 1980-ban az obszervatóriumot újból 
egyesítették az MTA Csillagászati Kutató-
intézetével, s jelenleg is annak Napfizikai 
Osztályaként működik. 

Jogosan és büszkén mondhatjátok, hogy 
világszinten is jelentős, egyedülálló mun-
kát végeztek. Miben rejlik tevékenységetek 
különleges volta?

Az obszervatóriumok egyik legfontosabb 
feladata, sőt küldetése, hogy hosszú távú, 
homogén észlelési anyagokat gyűjtsenek 
azokról a jelenségekről, melyekre műsze-
reik leginkább alkalmasak. Mivel igen sok 
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jelenség csak hosszú idő alatt mutatkozik 
meg, tanulmányozásuk ilyen hosszú, homo-
gén adatsorok nélkül igen nehéz, esetenként 
lehetetlen lenne (nemcsak a csillagászatban, 
hanem pl. a geofizikában, meteorológiában 
is).

Ezt a szellemiséget követve – ha az időjárás 
engedi – minden nap készítünk felvételeket a 
Nap teljes látszó korongjáról a vizuális tarto-
mányban. A képeken a Nap látható félgömb-
jének fotoszférája látható annak struktúrái-
val, a granulációs szerkezettel, napfoltokkal 
és fáklyákkal. Ennek legfontosabb hozadéka, 
hogy minden egyes folt pontos területét és 
– heliografikus koordinátákban vett – pozí-
cióját meg tudjuk határozni. A történeti-
leg kialakult kutatási profilunk nagyrészt 
a foltpozíció-meghatározáshoz kapcsolódik, 
melynek pontossága elismerten itt a legna-
gyobb, kb. 0,1 heliografikus fok (ez az adat 
másutt ennek mintegy tízszerese). E pon-
tosság mögött az obszervatóriumban évti-
zedek alatt kifejlesztett módszertani háttér 
áll, amely a lehetséges szisztematikus hibák 
korrekciójának igen hatékony eszköze.

A pontos foltpozíciók ismerete fontos sze-
repet játszik többek között a naprotáció szer-
kezetének, a flerek és a foltmozgások viszo-
nyának, valamint a foltcsoportok szerkezeti 
aszimmetriáinak, tengelyorientációinak, fej-
lődési dinamikájának és annak a mágneses 
tér strukturális változásaival való kapcsola-
tának vizsgálata során. A foltterület-adatok a 
Nap összsugárzás-változásainak modellezé-

sére, valamint a mágneses terek strukturális 
jellemzőinek és a napfoltok visszafejlődési 
rátájának vizsgálatára használhatóak. 

Az, hogy az egyik műszerünk Gyulán van, 
kettős előnnyel jár. Egyrészt a világon csak 
egyetlen naptávcső van, melynek cölosztát-
tükre a talajszinttől magasabban van, mint a 
gyulai távcsőé (43 m), ami a leképezés szem-
pontjából döntően fontos körülmény; más-
részt így az év folyamán átlagosan ötvennel 
több olyan nap van, amikor készül saját 
észlelésünk.

Munkánk értékét az is növeli, hogy ered-
ményeinket publikus adatbázisok formájá-
ban tároljuk és közzé is tesszük.

Hallhatunk kicsit részletesebben is ezek-
ről az adatbázisokról?

Az első jelentős napészlelési katalógus a 
Greenwich-i Csillagvizsgáló adatsora volt, 
amely  1878 és 1976 között tartalmazta a 
foltcsoportok napi pozíció- és területadata-
it. A sorozat hatása rendkívül jelentősnek 
bizonyult, erre alapozva számos publiká-
ció született. A program befejeződése után 
kezdtük el saját, Debrecen Photoheliographic 
Results (DPR) nevű katalógusunkat, mely-
ben a pozíció- és területadatokon kívül a 
foltok mágneses polaritását is feltüntettük. A 
foltok aprólékos azonosítása azonban rend-
kívül munkaigényesnek bizonyult, és mivel 
csak két kutató végezte, a katalógus megje-
lentetésében jelentős elmaradás támadt. Az 
elkészült anyagok azonban az eddigi leg-
részletesebb információkat tartalmazzák a 
foltokról és foltcsoportokról.

A Debrecen Photoheliographic Data (DPD) 
programot a fent említett elmaradás kénysze-
rítette ki. Ebben a katalógusban csak a saját 
eredményeink szerepelnek, a más obszerva-
tóriumoktól kapott polaritásadatokat illetve 
a foltok egyik napról másikra való azo-
nosítását viszont nem tartalmazzák, mivel 
ez utóbbiak hihetetlenül élőmunka-igényes 
feladatok. A fő cél a felhalmozott elmaradás 
ésszerű időn belüli megszüntetése. Ennek 
érdekében (Győri Lajos kollégánk vezeté-
sével) a munka egy részét automatikussá 
tettük, ez a fejlesztés jelenleg is folyamatban 
van. 

A NOAA 7420 számú aktív vidék képe (az 1993. február 
11-én 9:58:13-kor készített teljes napkorong-észlelés 
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Egy EU-keretprogram keretében működ-
tetjük a SOHO-megfigyeléseket is tartal-
mazó adatbázisunkat (SDD). A Historical 
Solar Image Database (HSID) pedig egy 
nemrégi, részben már megvalósult kezde-
ményezésünk, melynek célja, hogy a 101 
évnyi magyar teljesnapkorong-észlelés anya-
gai (beleértve a kalocsai, ógyallai, debreceni 
és gyulai rajzokat, fotókat) jelen legyenek 
digitalizált formában is. Ez világviszonylat-
ban a második legnagyobb fotoszféra-anyag, 
egyben a magyar csillagászat legnagyobb 
múltú programja! Különleges helyzetünk 
arra inspirál bennünket, hogy minden olyan 
nap, amelyen a világon valahol teljesnap-
korong-észlelés készült, az a mi digitalizált 
katalógusainkban is szerepeljen. Kész anya-

gaink szabadon elérhetőek a honlapunkon 
(http://fenyi.solarobs.unideb.hu/) és az ott 
feltüntetett ftp-címen is.

Van-e elég munkatársatok ezekre a renge-
teg időt és energiát felemésztő feladatokra?

Amikor Dezső Loránt elindította az itteni 
kutatómunkát, az elvégzendő feladatok 12 
kutatóra lettek optimalizálva. Azóta a munka 
nem lett kevesebb, de állományunk létszáma 
fokozatosan csökkent; jelenleg – az évtizede-
kig kollégánkként dolgozó Dr. Kálmán Béla 
nyugdíjba vonulása után – már csak négyen 
(feleségemmel, Dr. Baranyi Tündével, fiatal 
munkatársunkkal, Muraközy Judittal és a 
Gyulán tevékenykedő Győri Lajossal együtt) 
dolgozunk a fotohéliográf-programon. Ennek 
elsődleges oka a finanszírozás csökkentése, 
amit a – folyamatos munkáink miatti – visz-
szafogottabb publikációs tevékenységünkkel 
indokolnak; holott, ha lenne még munkaerő, 
további kutatási témáink is volnának bőven. 
H-alfa szűrővel ellátott koronográfunkkal 
hosszú évekig tanulmányoztuk a kromosz-
ferikus jelenségeket (főként a flereket), vala-
mint a Nap–Föld kölcsönhatások területén 
is folytattunk vizsgálatokat. Utóbbi témában 
végzett, a hosszú adatsorokat is felhasználó 
kutatásaink szerint a Napból érkező részecs-
kesugárzás erősségének változása nemcsak a 
magnetoszférára és a felső légkörre, hanem 
az atmoszféra alsó részére is komoly hatást 
gyakorol. Ez azt is jelenti, hogy a nagy nap-
foltminimumok idején tapasztalt lehűlése-
kért nem csillagunk összsugárzásának (irra-
diancia), hanem a bolygónkat érő kozmikus 
sugárzás intenzitásának változása lehet az 
elsődleges oka.

Tehát elmondhatom, hogy bár a – jelen-
leg több európai együttműködésünk, így a 
SOTERIA és az ESA-PECS alapjául is szol-
gáló – foltpozíció-mérések és adatbázis-fris-
sítések minden erőnket lekötik, de ha anyagi 
lehetőségeink és – főként – a humánerőforrá-
saink terén pozitív változások állnának be, a 
mostaninál is nagyobb erőkkel segíthetnénk 
a Nap megismerését célzó kutatásokat.

Köszönöm a beszélgetést, további kitar-
tást és sikereket kívánok munkátokhoz! 

Szalai Tamás

Az 1905. október 20-án észlelt összetett aktív vidék. 
Az ábra az eredeti észlelések és a redukált numerikus 

táblázatok információtartalma közötti különbséget 
szemlélteti (Tóth László és Mezõ György munkája). A 

felsõ rajz a GPHR (Greenwich Photoheliographic Results) 
alapján készült, a körök területei és pozícói megfelelnek 

az ott közölt foltterület és -pozícióadatoknak. Az alsó rajz 
a Kalocsai Obszervatóriumban készített teljesnapkorong-

észlelés részlete. Az ábra jól érzékelteti, hogy ha bármilyen 
finomabb morfológiai sajátságot vizsgálunk, az eredeti 
észlelés bizonyosan informatívabb, mint a numerikus 

táblázatok
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