
VI. TÉMAKÖR

A csillagászat magyarországi történetéből

Az  első  komolyabb  csillagászati  számításokat  is  tartalmazó  kódexünk  a  XII.  században 

íródott, s ez egyben az első fennmaradt tankönyvünk is. Ebben húsvétszámítási szabályokat 

közöl  a  mű  szellemi  alkotója,  s  valószínű,  hogy  e  szabályok  1100-ban  készültek.  E 

szabályoknál  akkoriban mindig  az angol  Beda Venerabilisra  hivatkoztak,  aki a computus-

számítások kidolgozója és terjesztője volt. E szabályokat a magyar Pray- és a Németújvári 

kódex is átvette, s maga a computus-kérdéskör a középkori iskolákban önálló tantárgy is volt. 

A XIV. század elejéről Erdélyi Péter hasonló számításai maradtak fenn.

Az első magyar nyelvű Cisio-Janus a XV. század elején készült Peer-kódexben maradt 

ránk. Az 1462-es Nagyenyedi kódexben csízió is található, az 1466-os Müncheni kódexben 

pedig naptár. A komolyabb kalendáriumok és csíziók a hazai irodalom későbbi időszakára, a 

könyvnyomtatás korára esnek.

Középkori csillagvilág

II. András király udvarában már működött egy asztrológus a XIII. század elején, míg a század 

második  feléből  IV.  Béla,  V.  István  és  IV.  László  udvarában  élt  csillagjósokról  van 

tudomásunk. A valódi csillagászok viszont nem csak a királyi udvarokba, de az egyetemekre 

is eljutottak, így a XIV. század végén Magyarországi Benedek már csillagászati előadásokat 

tartott  a  bécsi  egyetemen,  míg  Zsigmond  budai  egyetemén  Bisznarói  Miklós  adta  elő  az 

asztronómiát.  Királyi  udvaraink  közül  Mátyás  udvarában  fordult  meg  a  legtöbb  tudós 

csillagász,  bár  valószínű,  hogy  már  V.  László  mellett  is  volt  asztronómus,  mégpedig 

Peuerbach személyében.

1466 táján a  nagy műveltségű Vitéz János csillagdát  akart  alapítani  Nagyváradon,  s 

szerette volna, ha annak műszereit Peuerbach tervezi meg. Sajnos kevés adatunk van arról, 

hogy felépült-e végül is e csillagda, mely az első hazai csillagvizsgálónak lenne nevezhető. 

Csak annyi bizonyos, hogy Vitéz kérésére elkészültek Peuerbach ún. Váradi táblázatai (ebben 



Váradon megy át a kezdő délkör), s hogy a mű később, 1514-ben nyomtatásban is megjelent 

Bécsben. Vitéz környezetében élt a Krakkóból érkezett asztrológus, Sanoki Gergely (Hunyadi 

fiainak nevelője), s ugyanonnan érkezett a matematika- és csillagászprofesszor, Marcin Król z 

Zurawicy is.

Galeotto  Marzio  1461-ben  jött  Magyarországra,  Vitéz  János  unokaöccse,  Janus 

Pannonius  felkérésére.  Mátyás  udvarában  élt  1486-ig,  bár  „A  közönségesen  ismeretlen 

dolgokról” c., 1471-ben megjelent művével némi baj támadt. Az inkvizíció velencei vezérei 

bebörtönözték őt, s csak az egyik Medici, valamint Mátyás király kérésére engedték szabadon. 

Galeotto  az  1490-es  könyvében  csillagászattal  is  foglalkozott,  s  egyfajta  heliosztatikus 

epiciklusos rendszeren elmélkedett, ami már más volt, mint a ptolemaioszi, de azért még nem 

jutott  el  vele  a  kopernikuszi  sejtésekig.  A  Nap  „a  bolygók  középpontjában  lévén, 

kormányzója  és  uralkodója  valamennyinek”.  Világos,  hogy a  Vénusz  és  a  Merkúr  –  írja 

Galeotto – „a Nap leghívebb csatlósai olyképp, hogy hol előtte járnak, hol pedig utána”. A 

planéták tehát „haladnak, visszakoznak, helyenként meg-megállnak: így keletkezik a táncuk”. 

És ily misztikus megfogalmazásokból lett lassan tudománnyá a csillagászat.

Regiomontanus

1467 után Pozsonyban a Vitéz által megtervezett Academia Istropolitanán már tanították a hét 

szabad művészet felső fokát, s így az asztronómiát is. Ekkor élt Magyarországon Peuerbach 

tanítványa  és  követője,  Regiomontanus,  továbbá  a  lengyel  származású  Bylica,  továbbá 

Tolhopff és a műszerkészítő Dorn.

Johann Müllert  korának egyik  legjobb asztronómusaként  ismerték,  nevét Königsberg 

latin  neve (Mons Regis)  után kapta.  Már 1467-ben elkészítette  Vitéz számára a „Tabulae 

directionum”-ot, amely nem annyira a csillagászok, mint inkább az asztrológusok és a hajósok 

egyik alapműve lett. A még írott műből kódex másoltattatott, amely Vitéz könyvtárába került, 

majd onnan a Corvina-gyűjteménybe. Ma Olfenbüttelben őrzik.

Az  1468-as  évhez  és  Budához  kötődik  az  első,  Regiomontanus  megalkotta 

szinusztáblázat.  Ez később nyomtatásban is megjelent,  és oly sikeres mű lett,  hogy midőn 

1694-ben Nagyszombatban két jezsuita tanár, Dubovszky János és Székely Ferenc hasonló 

táblázatot adott közre, ahhoz Regiomontanus e művét vették alapul. Tehát a német tudós még 

kötete megírása után kétszáz évvel is komoly szaktekintélynek számított.



Hamarosan  elkészült  gömbháromszögtani  munkája  is  –  a  „Tabulae  magnae  primi 

mobilis” –, amelyet Mátyásnak ajánlott, s amelyből szintén corvina lett, s e munka 1475-ben 

nyomtatásban is megjelent. Talán a pozsonyi egyetem megnyitására készítette „Almagest”-

fordításának azt a példányát, amelyet szintén corvinaként tartunk számon, s e kódex – mely 

korábban talán Vitéz tulajdona volt – Beatrixé lett.

A jeles csillagász – kisebb-nagyobb megszakításokkal – csak 1467 és 1471 között élt 

Magyarországon. Ezt követően tudományos tevékenységét Nürnbergben folytatta, ahol 1472-

ben könyvnyomdát alapított, s még abban az évben kiadta tanára, Peuerbach bolygóelméletét. 

1474-ben jelent meg az 1475 és 1506 közötti időszakra szóló „Ephemerides”-e, melyben a 

Nap, a Hold és a bolygók hosszúságát és a Hold szélességét adta meg. E kötetét elsősorban 

asztrológusoknak szánta, bár Kolumbusz is ezt használta. Másik sikerkönyve öröknaptára volt 

(ennek első magyar kiadása 1592-es).

IV.  Sixtus  pápa  őt  kérte  fel  a  naptárreform kidolgozására,  s  1475-ben  el  is  utazott 

Rómába. Ott azonban hamarosan a pestisjárvány áldozata lett. A naptár korrigálását már csak 

követői tudták megoldani, de a feladat nehéznek tűnt, hiszen XIII. Gergely pápa csak 1582-

ben tudta bevezetni a már nagyon várt naptárreformot.

Ilkus Márton

Marcin  Bylica  z  Olkusza  („magyar  fordításban”:  Ilkus  Márton)  Krakkóban  tanulta  ki  az 

asztronómia  tudományát.  Később Bolognában megismerkedett  Janus Pannoniusszal  is,  aki 

már mint pécsi püspök hívta meg őt Magyarországra.  Ilkus ezt követően az akkor már itt 

dolgozó Regiomontanusnak segédkezett a „Tabulae directionum” összeállításában.

Az uralkodó elleni  összeesküvés idején (1471) Regiomontanus elhagyta  az országot, 

míg a lengyel születésű csillagász itt maradt, s később gönci főapátesperessé neveztetett ki. 

Ezen túlmenően három egyházjavadalom haszonélvezője is volt, mint a király asztrológusa. 

Mátyás  úgy  tervezte,  hogy  Ilkus  a  budai  egyetemen  is  katedrát  kap,  de  ennek  az 

univerzitásnak a szép terve végül is nem realizálódott.

A király halála után Ilkus Báthori Miklós egri püspök, Váradi Péter kalocsai érsek, és 

természetesen II. Ulászló szolgálatában állott. 1493 táján hunyt el, s végrendelete értelmében 

hagyatéka egy része – köztük szép műszerei is – Krakkóba került, ahol ma is őrzik azokat a 

Collegium Maius múzeumában.



Johannes Tolhopff

Johannes  Tolhopff 1471 után egykori  tanára,  Regiomontanus utódaként  lett  Mátyás  király 

csillagásza. Egyik nagy művét, a „Stellarium”-ot 1480-ban a magyar uralkodónak ajánlotta, s 

az  be  is  került  a  Corvina-gyűjteménybe,  s  az  idők viharát  átélve  meg  is  őrződött.  E mű 

megírása után nemessé tette őt Mátyás.

A nemesi  levélből  kitűnik,  hogy Tolhopff  Kemnatban  született,  Lipcsében  tanult,  s 

később ott is lett professzor.

Legjelesebb oktatója természetesen maga Regiomontanus volt,  aki még 1466–67-ben 

tanított a lipcsei univerzitáson. 1471-ben Ingolstadtba került – az akkor alapított egyetemre –, 

ahol 1473–75 között dékán volt, s 1471 után dolgozott Budán. Szolgálataiért tehát a nemesi 

címet 1480-ban kapta, de úgy tűnik, hogy ezután már elhagyta az országot.

Kódexek és naptárak

E korból az egyik legfontosabb írásos emlékünk a Szalkai-kódex, mely lényegében iskolai 

jegyzetgyűjtemény.  E  jegyzet  fő  forrása  a  lengyel  Glogów  krakkói  munkája  és 

Regiomontanus  nürnbergi  kalendáriuma.  (A  lengyel  tudós  neve  latinosan:  Glagoviensis; 

Kopernikusz  tanára  is  volt,  és  valószínűleg  járt  Budán.)  A  Szalkai-kódex  egyértelműen 

tükrözi  a  Kopernikusz  előtti  csillagászati  világképet,  a  Ptolemaiosz-kommentátorok  korát, 

egyben megelőzi az első hazai nyomtatott csíziót, az 1592-es kolozsvári kalendáriumot, amely 

még mindig  Regiomontanus  szellemében készült.  A Szalkai-kódex ismerteti  a csillagászat 

alapjait,  felsorolja  a  csillagképeket,  és  –  mint  említettük  –  egy  kalendáriumot  is  közöl. 

Szellemi  szerzője  Kisvárdai  János  tanító,  írója  pedig  Szalkai  László  volt.  A  kódex  ma 

Esztergomban található, megírásának dátuma: 1489.

Az első magyar nyelvű öröknaptár, Székely István munkája az 1540-es években jelent 

meg Krakkóban, Vietor nyomdájában, címlapján Magyarország fametszetű címerével.

E  munka  lényegében  egy  verses  öröknaptár  és  egy  kronológia  ötvözete.  Székely  a 

szikszai iskola számára már korábban (1538) is adott ki Krakkóban két magyar nyelvű művet,  

az egyik egy református énekeskönyv, a másik egy evangélikus katekizmus.

Igen ritkák a David Gutgesell által 1578-tól Bártfán nyomtatott naptárak. A fennmaradt 

1581-es és 1583-as kalendáriumokból kitűnik, hogy azokban az alapmeridiánt Kassa földrajzi 

helyéhez rögzítették.



Kevés korai magyar öröknaptár maradt fenn, de az 1592-es kolozsvári igen, amely a 

CISIO  nevet  viseli.  (Pontosabb  címe:  „CISIO  magyar  nyelven  és  az  égi  járásnak  és  a 

csillagoknak különb-különb természetének folyásából való praktika..., azaz magyar planétás 

könyv”).  Szerzőjének  neve  nem  ismert,  mindössze  annyit  tudunk  róla,  hogy  Gáspár 

keresztnévre hallgatott.

A  kalendáriumok  e  rövid  sorát  az  1666-os  évnél  nyugodtan  le  is  zárhatnánk.  Az 

Erfurtból Nagyszebenbe telepedett  Hübner Izrael orvos, matematikus és csillagász ugyanis 

arra az évre jósolta a világvégét, és azt szebeni kalendáriumában le is írta. Mivel azonban 

1666-ban a kalendáriumkiadás mégsem ért véget, úgy tűnik, hogy Hübner jóslata nem volt 

abszolút pontos.

1781-ben így ír az egri Csillagvizsgálóról a Magyar Hírmondó – „Egerben a nézőtorony 

már egészen elkészült. A császári-királyi udvari ástronomusnak, tekintetes Hell úrnak hites 

mondása szerént, ennél különb nézőtornyot nem igen látni Európában. Mellyel is a mostani 

püspök úr Őexcellenciája – gr. Esterházy Károly – nevezetes dicsőséget szerzett soha el nem 

enyésző hírének, nevének. Az hozzá való eszközök, melyek messzünten öszveszereztettek, 15 

ezer  forintnál  feljebb  becsültetnek.  Mostani  gondviselője  Fogarasi  uram  ama  nagyhírű 

nevezetű  Hell  úrnak  tanítványa.  E  szerént  tehát  Magyarország  most  3  nevezetes 

nézőtoronnyal  dicsekedhetik:  az  első,  idejére  nézve  a  nagyszombati,  második  a  budai, 

harmadik az egri.”

A világ megismeréséért

Ami a Mátyás utáni kor csillagászatát illeti, íme néhány fontos tény a XVI–XVII. századból. 

Ekkor  jelenik  meg  több  kiadásban  is  J.  Honterus  brassói  evangélikus  prédikátor 

kozmográfiája,  majd  Székely  István  kalendáriuma.  1563-as  Pühler  Kristóf  geométer 

csillagászati-földrajzi  helymeghatározásokkal  foglalkozó  kézikönyve,  továbbá  Láczi  Jakab 

csillagászati  táblázata.  1568-ban  Kolozsvárott  adják  ki  a  legrégibb  Magyarországon 

nyomtatott naptárt, majd 1578-ban a besztercebányai nyomdából kerül ki J. Pribicerusnak az 

egyik üstökös megfigyeléséről írt kis munkája, 1578-ban pedig Kolozsvárott a Heltai Nyomda 

ad ki egy hasonló füzetet, s a következő évben is íródik könyv az üstökösökről.

Ez utóbbi szerzője Dudith András, a jeles humanista tudós, aki Padovában tanult, s bizony 

nagy dolog volt,  hogy az 1570-es években ő már a babonák ellen mert  fordulni.  Báthory 

István fejedelem udvarában élt, akárcsak az itáliai M. Squarcialupi, a fejedelem orvosa, aki 



szintén  foglalkozott  az  üstökösökkel,  s  a  sarki  fényről  is  megjelentetett  egy  írást 

Nagyszebenben 1581-ben. Egy másik égi jelenségről, a meteorhullásról már Heltai Gáspár 

1575-ös krónikájában is olvashatunk.

1588-ban hazánkban törvényt hoznak az 1582-ben bevezetett Gergely-naptár átvételére. A 

törvény megszövegezése hasonlít napjaink jogi irományai nyelvezetéhez: „Bár az ország karai 

és rendei inkább azt szeretnék, hogy az ónaptár, amelyet annyi éven át használtak – s amelyet 

úgy  a  szegények,  mint  a  gazdagok  hosszú  időn  át  megszoktak  –  a  korábbi  állapotában 

maradjon,  mindazonáltal  őfelsége  kegyes  és  kegyelmes  intelméhez  is  alkalmazkodni 

kívánnak, s nem ellenzik, hogy ezután az új és megjavított naptárt vegyék használatba.”

Csillagászat a nagyszombati egyetemen

A csillagászat tudományos kutatása hazánkban a nagyszombati egyetemen kezdődött el, mert 

igaz ugyan, hogy Pázmány Péter 1600-ban Grazban igyekszik a csillagászati világképekről 

folyó vitában modern álláspontot kialakítani, s így jár el Frölich Dávid is az 1620-as évektől 

kiadott kalendáriumaiban – s fontos tény az is, hogy a XVII. század közepén Hübner Izrael 

csillagászattal foglalkozik Nagyszebenben, mások pedig Eperjesen, s hogy velük egy időben, 

1653-tól  a  nagyszombati  kalendáriumban  aránylag  modern  csillagászati  nézetek 

képviseltettek,  továbbá,  hogy  a  hosszú  ideig  hazánkban  élő  itáliai  Marsigli 

deklinációméréseket végzett az 1680-as években –, de a modern értelemben vett csillagászatot 

mégiscsak az újkor első honi csillagásztornya alapozta meg, és ez Nagyszombathoz kötődik.

Valószínűnek látszik, hogy az 1653-tól Nagyszombatban kalendáriumot kiadó J. Misch 

már  1661 táján  távcsövet  is  használt  kutatásaihoz,  s  műszerrel  próbálta  követni  az  egyik 

üstököst,  továbbá hogy ő mérte  meg Nagyszombat földrajzi koordinátáit,  s az ország első 

alapmeridiánjaként  határozta  meg  a  nagyszombati  délkört.  Mellette  Szentiványi  Márton 

végzett még tudományos célú megfigyeléseket 1680-tól kezdődően. Magának az egyetemnek 

a csillagvizsgálója viszont csak az 1753-as év folyamán épült meg.

A csillagászatot 1752-től kezdve adta elő Nagyszombatban Weiss Ferenc, s ő, valamint 

Kéry Borgia Ferenc bízatott  meg az obszervatórium berendezésével,  s  egyik  tanácsadójuk 

talán  Hell  Miksa  volt.  Weiss  mintegy  három  évtizeden  át  vezette  az  egyetem 

csillagvizsgálóját,  és  1759-ben  tankönyvet  is  kiadott.  Kéry  1769-ig  dolgozott  ebben  az 

intézményben, s a kutatásokban 1766-tól – hosszabb-rövidebb megszakításokkal – Sajnovics 

János is részt vett.



Más csillagvizsgálók

A reformátusok Debrecenben, Maróthi György segítségével hoztak létre csillagászati megfi-

gyelőhelyet 1740 táján, míg Sárospatakon 1755 után rendeztek be ilyet, segítvén azzal is a 

kollégiumi oktatást. A kolozsvári csillagvizsgáló tervét Jánossi Miklós dolgozta ki 1734 és 

1739 között, de itt, a jezsuita akadémián csak 1753-ban kezdték meg a csillagda építését, az 

akkor ott tanító Hell Miksa tervei szerint (Hell korábban Lőcsén és Zsolnán tanított, és 1755-

ben lett  a  bécsi  egyetemi  csillagvizsgáló vezetője).  Kolozsvárott  az első komolyabb meg-

figyelések 1771-ben kezdődtek el.

Híres volt az egri csillagda is, amely szintén Hell Miksa tervei alapján épült meg 1776-

ban, első vezetője Madarassy János lett. Az alapító, Esterházy Károly kérte fel Hellt, hogy 

segítsen  a  tervezésben,  s  a  neves,  akkor  már  Bécsben élt  csillagász  ekkor  ezt  válaszolta: 

„Semmit  sem  óhajtok  jobban,  hogy  ezzel  hasznára  legyek  úgy  hazámnak,  mint 

Excellenciádnak.” Gyulafehérvárott az a Batthyány Ignác püspök hozott létre egy hatalmas 

tudományos  gyűjteményt,  aki  már  1790  táján  egy  kis  magán-csillagvizsgálót  építtetett 

Kolozsvárott, s az 1796-os alapítású tudományos intézményben ismét helyet kapott egy kis 

csillagda, s ennek első vezetője Hell tanítványa, Mártonffy Antal lett.

Mint  látható,  szinte  valamennyi  korai  hazai  csillagvizsgáló  megalapításában  fontos 

szerepet  játszott  a  jezsuita  Hell  Miksa,  aki  32  éven  át  élt  Bécsben,  s  adta  ki  híres 

Ephemerideseit,  azaz  csillagászati  évkönyveit.  A  dán  király  1769-ben  az  akkori  Vénusz-

átvonulás megfigyelésére meghívta őt és Sajnovics Jánost, s Vardő szigetén 1769. június 3-án 

meg  is  figyelték  a  Vénusz  Nap  előtti  átvonulását.  E  megfigyelésből  számították  ki  a 

napparallaxis pontos értékét, vagyis a Nap-Föld távolságot. Ahogyan az a tudományban már 

megszokott, e mérésüket a kortársak, s különösen a párizsi Lalande megkérdőjelezte, de Hell 

méréseinek valódisága tisztázódott.

Ő dolgozta ki a máig is az egyik legfontosabb eljárásként jegyzett földrajzi szélesség 

meghatározási  módszert.  A  norvég  tengerpart  több,  hibásan  térképezett  pontját  is  ők 

korrigálták, s ennek az expedíciónak a során ismerte fel Sajnovics a lapp nyelv és a magyar 

nyelv rokoni elemeit.  Hell  történeti  kérdésekkel is  szívesen foglalkozott,  ezt  igazolja  az a 

munkája  is,  amelyben  Anonymus  helységneveit  igyekezett  azonosítani.  Nem volt  könnyű 

dolga  Hellnek,  hiszen  pl.  az  Eger  melletti  Szihalom  Anonymus  Gestájában  Zenuholmu 

megjelöléssel szerepel. E kutatásait térképen is ábrázolta, amely 1772-ben készült el, s azt 

1801-ben ismét kinyomtatták. A XVIII. század egyik legnagyobb tudású csillagásza volt Hell 



Miksa,  akinek  –  mint  láttuk  –  nagyon  nagy  szerepe  volt  a  honi  csillagvizsgálók 

megtervezésében is.

A budai csillagda

1777-ben  a  Geometria  practica  tanszéke  is  felállíttatott  a  Tudományegyetemen,  s  annak 

keretében is  adtak elő asztronómiával  összefüggő feladatsorokat,  de elsősorban a  mérnöki 

szakmát választó hallgatók számára. 1777-ben, amikor tehát ez az új tanszék is megalakult, az 

egyetemet  áthelyezték  Budára,  s  vele  a  csillagvizsgáló  egy  részét  is  (néhány  műszer 

Nagyszombatban  maradt,  amelyek  segítségével  Bruna  Ferenc  még  éveken  át  végzett  ott 

kutatásokat). Budán a Várban kapott helyet a csillagvizsgáló, amelynek megtervezésében Hell 

Miksa ismét segédkezett.

A  csillagdát  1785-ig  Weiss  vezette,  s  ő  volt  az,  aki  az  első  budavári  meridián-

meghatározást is végezte, s e mérés a hasonló angliait is megelőzte. Ennek az időszaknap a 

legkiválóbb  magyar  csillagásza  Gauss  levelezőtársa,  Tittel  Pál  volt,  aki  európai  hírűvé 

fejlesztette  a  budai  csillagdát,  bevezette  a  pontos  délidő  jelzést,  s  felvette  a  harcot  az 

asztrológia sugallta babonák ellen is. A csillagászati ismeretterjesztés egyik úttörője is ő volt, 

igen értékesek pl.  azok a szócikkei,  amelyeket  az első nagy magyar  nyelvű lexikonban, a 

Közhasznú Esmeretek Tárában tett közzé, s ő volt a Magyar Tudós Társaság első csillagász 

tagja  is,  de  egyik  első  halottjuk  is,  mert  ugyanúgy,  ahogyan  Kazinczy,  ő  is  az  1831-es 

kolerajárvány áldozata lett.

A csillagvizsgálót ezt követően a professzor, Mayer Lambert vezette, de ott dolgozott 

Albert Ferenc is, aki Buda 1849-es ostromakor mentette  ki  annak műszereit,  és szállította 

Egerbe. A szabadságharc előtti három évben működött egy kis csillagvizsgáló Nagy Károly 

jóvoltából Bicskén, amelynek műszereit ő 1849-ben az államnak adományozta, maga pedig az 

osztrák megtorlás után Párizsba emigrált. 1851-től az egyetem csillagászati tanszékét Petzval 

Ottó vezette, majd azt 1857-ben megszüntették, s a csillagászat oktatása a földrajzi tanszék 

feladata  lett.  A  korábbi  vezető,  Mayer  az  1857-ben  megalakult  József  Polytechnikum 

igazgatója lett,  s így a komolyabb csillagászati kutatások egyelőre szüneteltek, bár egy kis 

csillagvizsgáló  Pest  új  felsőoktatási  intézményében  is  létesíttetett.  Az  egyetemen  Kondor 

Gusztáv 1865-től volt a csillagászat magántanára.



Albert Ferenc 1852-től az egri csillagásztornyot igazgatta, s emellett a Lyceum tanára és 

a  könyvtár  vezetője  lett,  s  valószínűleg  ő volt  az első magyar  csillagász,  aki  szupernóvát 

fedezett fel. Sokat tett a csillagászati ismeretek népszerűsítése érdekében is.

„Magánészleldék”

1871-ben Konkoly Thege Miklós ógyallai földbirtokos „magánészleldét” létesített,  amelyet 

kitűnő műszerekkel  és segédeszközökkel  rendezett  be.  Az általa  végzett  napfolt-,  bolygó-, 

meteor-, üstökös- és kisbolygó-megfigyeléseket és a napfogyatkozások leírásait 1871 és 1893 

között 14 kötetben adta közre. Maga mellé vette munkatársul a fiatal  Kövesligethy Radót, 

majd Harkányi Bélát is, az utóbbi 1902-ben közölt tanulmányát a modern csillagfizika egyik 

alapvető publikációjának tartják.

Konkoly-Thege  Haynald  Lajos  bíborosnak  is  segítségére  volt,  amidőn  1878-ban 

Kalocsán csillagvizsgálót  óhajtott  alapítani,  s  az alapítónak,  no meg Fényi  Gyula  jezsuita 

páternek köszönhetően ez is az ország fontos és elismert tudományos intézménye lett. Fényi 

három évtizeden át  készített  feljegyzéseket  a napkitörésekről,  s  vizsgálta  a  protuberanciák 

naptevékenységtől függő elhelyezkedését.

Podmaniczky  Frigyes  báró  az  ógyallai  példát  követve  1885-ben  létesített  egy  kis 

csillagvizsgálót  Kiskartalon,  ahol  a  későbbi  években  fontos  megfigyeléseket  végeztek. 

Ezekben az években működött  egy magánobszervatórium Pozsonyban, amely kapcsolatban 

állt  az  ógyallai  intézménnyel  is,  s  ezt  a  kis  csillagdát,  ahol  főleg  meteor-megfigyeléseket 

végeztek, a pozsonyi főreáliskola tanára, Polikeit Károly hozta létre.

A Konkoly-Thegétől vásárolt reflektorral kezdte meg működését 1881-ben egy újabb 

magánalapítású  asztrofizikai  obszervatórium,  amelyet  Gothard  Jenő  hozott  létre  herényi 

birtokán, s itt  komoly eredményeket ért el a csillagfényképezésben és a színkép-fényképe-

zésben. 1884-ben fedezte fel a b Lyrae fedési változó színképében a hidrogén alfa emissziós 

vonal periodikus változását. 1890-ben Akadémiánk is tagjává választotta a kiváló szakembert, 

a  csillagászati  fényképezés  akkor  már  nemzetközileg  is  elismert  tudósát,  s  egyben  jeles 

műszerkészítőt.

1899-ben  Konkoly-Thege  az  ógyallai  intézetet  felajánlotta  a  magyar  államnak,  s  az 

vezetésével állami intézetként működött tovább, ahol megfordult többször is Fejér Lipót és 

Terkán Lajos. Később az intézet vezetője Tass Antal lett, aki már 1904-től aligazgató volt. 

Végeztek  itt  meteor-  és  napfoltészleléseket,  vizuális  fotometriai  észleléseket,  s  készült 



kutatásaik nyomán egy spektrumkatalógus is, s az egyetemi hallgatók Ógyallán végezték a 

kötelező gyakorlatot.

Egyetemi és akadémiai kutatások

Az egyetemen Kövesligethy Radó 1897-ben a kozmográfia és geográfia rendkívüli tanára lett 

(ő már egy évtizeddel korábban felismerte a Wien-féle eltolódási törvényt  színképelemzési 

vizsgálatai  során).  A Tudományegyetemen 1913-ban kozmográfiai  intézet  alakult,  amelyet 

szintén Kövesligethy vezetett, majd rövid ideig utóda Móra Károly lett.

Konkoly-Thege  1916-ban elhunyt,  s  az  ógyallai  műszerek  egy részét  ekkor  Budára 

szállították, ahol 1921 és 1928 között épült csillagvizsgáló, és annak első vezetője Tass Antal 

lett. Az 1916 utáni években az országnak egyetlen kisebb csillagvizsgálója volt, mégpedig az 

1918-tól  működő  erdőtagyosi  magán-csillagvizsgáló,  amelyet  a  földbirtokos  Posztóczky 

Károly  alapított.  (A  későbbi  tatai  és  tatabányai  bemutató  csillagvizsgáló  alapját  az  itteni 

műszerek képezték.)

1928-tól  működött  tehát  Budán  az  új  csillagvizsgáló,  amely  Közép-Európa  akkori 

legmodernebb intézeteinek egyike volt. Itt dolgozott Detre László, aki az 1930-as évek elején 

a  változó  csillagok  kutatásával  kezdett  foglalkozni,  majd  az  RR  Lyrae  típusú  csillagok 

többszörös  periodicitását  vizsgálta.  Ennek  a  típusnak  az  a  nevezetessége,  hogy  változó 

periódusuk egy napnál rövidebb, általában félnapos, és ezért jól megfigyelhető. Ugyancsak 

csillagász feleségével, Balázs Júliával hatalmas mennyiségű megfigyelési anyagot halmoztak 

fel,  mintegy negyvenezer  felvétel  alapján készítették el  értékelésüket.  A felvételek alapján 

javasolt modelljük feltételezi, hogy a forgástengelyre nem szimmetrikus erős mágneses tér 

befolyásolja a csillagatmoszféra mozgását, és a tengely körüli forgás következtében előáll a 

másodlagos  fényváltozás.  A modell  alapján a  csillag  forgási  periódusa nagy pontossággal 

meghatározható.

1934-ben  az  egyetemi  műhely  Csillagászati  Intézetté  alakult  át  Wodetzky  József 

vezetésével, majd 1943-ban Lassovszky Károly lett annak irányítója.

Detre tanítványa, Izsák Imre 1957-ben tanulmányt írt a mesterséges holdak mozgásáról, 

majd az 1958-as év végén az Államokban telepedett le és a műholdakkal folytatott kísérletek 

elvégzésében, a pályaszámításokban, a földi gravitációs erőtér pontosításában, s általában az 

égi mechanika több alapkérdése megoldásában jutott valóban világhírű eredményekre. Azon 

kevés magyar csillagászok egyike, akiről krátert neveztek el a Hold túlsó oldalán (ugyanúgy, 



mint  Kármán  Tódorról,  Hell  Miksáról,  Kövesligethy  Radóról,  Bolyai  Jánosról,  Eötvös 

Lorándról,  Fényi  Gyuláról,  Neumann  Jánosról,  Petzval  Józsefről,  Gothard  Jenőről  és 

másokról).  Izsák  igazolta,  hogy  a  földi  Egyenlítő  lapult  ellipszis,  tehát  a  Föld  egy 

háromtengelyű ellipszoid.
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