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állatairól. Botanikus és zoológus barátaim elé 
tettem, s azt kérdeztem, látnak-e rajta egyet-
len kocsánt, egyetlen fejet vagy fület, mely 
ismeretlen lenne? Egy sem volt ilyen. A részek 
összezagyválódtak, visszásan kicserélődtek, de 
az egész innen volt, mitőlünk. Minden fan-
tasztikum szegényes, mert emberi. Antropo-
morfizmus…

Hazafelé menet a tudós arcára gondolok, 
megindítóan egyszerű dolgozószobájára, mely 
a tudomány fényforrása. Hallgatom lépteimet. 

Kopognak az aszfalton. Bámuló figyelemmel 
nézem a csillagokat, melyeket megszoktam, 
mint ruhámon a gombokat. Mily messze van 
tőlem a Sirius? Hát a Herkules csillag? Hazáig 
csak egyórai séta. Potomság. Gyalog bandukolok. 
Máskor bizonyára kocsira szállottam volna.

Pesti Hírlap, 1925. május 24.

Forrás: Kosztolányi Dezső (1977): Egy ég alatt. 
Szépirodalmi, Budapest, 43-49. http://mek.
oszk.hu/05500/05546/05546.htm#9 
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Az asztrofizika kialakulása és első eredményei

Évezredeken át a csillagászok csak az égitestek 
látható fényét tudták megfigyelni. Így a 
csillagoknak is csak a pozícióját mérték, illet-
ve a fényességét becsülték. A mérési pontosság 
növekedésével nagyszerű eredmények szület-
tek. Ez a 19. század első felében érte el tető-
pontját, amikor Friedrich Wilhelm Bessel 
1838-ban sikeresen megmérte a 61 Cygni pa-
rallaxisát. Ez az eredmény a csillagászati mű-
szerek adott fejlettségi szakaszában várható 
volt, amit jól mutat, hogy hónapokon belül 
két újabb csillag távolságát határozták meg: 
a Vegáét (α Lyrae) Georg Wilhelm Struve, míg 
az α Centauriét Thomas Henderson. Úgy tűnt 
azonban, hogy ezzel a csillagászat el is érte 
teljesítőképességének határait.

„Tudjuk, hogy határozhatjuk meg alakju-
kat [ti. az állócsillagokét], távolságukat, töme-
güket és mozgásukat, de sose tudhatunk meg 
bármit is kémiai vagy ásványi összetételükről.” 
Ez volt Auguste Comte, a pozitivista filozófia 
megalapozójának véleménye 1835-ben. 

Huszonöt évvel később azonban gyöke-
resen megváltozott a helyzet. Gustav Kirchhoff 
és Robert Bunsen heidelbergi kutatásaikkal 
megalapozták a spektroszkópiát. Kirchhoff 

maga már a Napot vizsgálta spektroszkópjá-
val, és hamarosan követői is akadtak: kialakult 
az asztrofizika.

Először csak a fényesebb objektumokat 
tudták vizsgálni: bolygókat, egyes csillagokat. 
Ahogy nőtt az észlelt csillagok száma, felme-
rült az osztályozás lehetősége, illetve szüksé-
gessége. A nevezetesebb rendszereket Angelo 
Secchi és Hermann Carl Vogel alkották meg, 
majd a század végén ezeket felváltotta a Har-
vard Obszervatóriumban létrehozott Henry 
Draper-katalógus klasszifikációja.

A csillagok osztályozása felvetette a kér-
dést: mi lehet a kapcsolat a különböző spekt-
ráltípusok között. A nyilvánvaló válasz az volt, 
hogy a csillagok nem állandóak, hanem fej-
lődnek, és a különböző evolúciós fázisokhoz 
más-más színkép tartozik. A csillagok evolú-
ciójának lehetősége azonban nem ekkor 
me rült fel először, már 1805-ben komolyan 
foglalkozott a kérdéssel Edward Pigott angol 
amatőr csillagász. A színképelemzés segítsé-
gével lehetőség nyílott arra, amit Pigott még 
nem tudott: a csillagokat spektrumuk szerint 
olyan sorrendbe lehet elhelyezni, amely fel-
tételezett fejlődési útjukat mutatja.

A változócsillagok kutatásában is fontos 
változások következtek. Az addig általánosan 
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elfogadott, s minden változásra alkalmazott 
foltmodell helyett más elméleteket javasoltak. 
Vogel megmutatta, hogy az Algol (β Persei) 
kettőscsillag, így rögtön adódott a fedés mint 
a változás lehetséges oka. Hasonlóan, az 1866-
ban megjelent új csillag, a T Coronae Borealis 
színképének megfigyelése új mechanizmus 
feltételezéséhez vezetett (lásd lentebb). 

Kik voltak azok a csillagászok, akik ezekkel 
a témákkal foglalkoztak? Talán nem annyira 
meglepő módon főleg amatőrök, mégpedig 
jómódú, gazdag amatőrök. Ők rendelkeztek 
megfelelő anyagi eszközökkel ahhoz, hogy új, 
a spektroszkópiához alkalmas műszereket 
fejlesszenek, és azokat a bolygók és csillagok 
megfigyelésére használják. A professzionális 
csillagászok döntő többségének ebben az idő-
ben is a minél pontosabb pozíciómérés, a 
megbízható efemerisek előállítása volt az el-
sődleges feladata. Nem volt sem idejük, sem 
lehetőségük olyan új dolgokkal kísérletezni, 
mint a spektroszkópia csillagászati alkalma-
zása. Ez az állapot lassan megváltozott, egyre 
több képzett csillagász kezdett asztrofizikával 
foglalkozni (például a már említett Secchi és 
Vogel). A műszerek előállítása egyre drágább 
volt, az amatőrök kezdtek lemaradni a ver-
senyben. A századfordulóra aztán az asztrofi-
zika teljesen beilleszkedett a csillagászatba. 
Államilag támogatott kutatóintézetek létesül-
tek professzionális kutatókkal (Lankford, 1981).

A csillagászat magyarországi helyzete

Hazánkban a csillagászatot súlyos csapás érte 
1831-ben. A gellérthegyi csillagda igazgatója, 
Tittel Pál halálával gyakorlatilag megszűnt a 
csillagászat Magyarországon. A csillagda mű-
szerei lassan elöregedtek. Buda 1849-es ostro-
ma sok kárt okozott az épületben és a beren-
dezésekben. Ferenc József pedig megadta a 
csillagászatnak a kegyelemdöfést azzal, hogy 

a csillagda helyén felépíttette a Citadellát. A 
csillagászat háttérbe szorulása, majd megszű-
nése azonban nem jelentette azt, hogy a hazai 
közönséget ne érdekelték volna a tudomány 
eredményei. Lelkesen olvasták a híreket akár 
John Herschel állítólagos felfedezéseiről a 
Holdban, akár az 1866. évi, az Északi Koroná-
ban feltűnt új csillagról szóltak. A folyóiratok 
rendszeresen beszámoltak az újdonságokról, 
és az 1860-as évektől kezdve egyre több ilyen 
témájú könyv is megjelent.

Nem meglepő tehát, hogy a frissen meg-
született asztrofizika is gyorsan a magyar kö -
zönség tudomására jutott. A Budapesti Szem-
le már 1862-ben beszámolt róla (Szabó, 1862): 

„A természet philosophiája váratlan eredmé-
nyekkel gazdagodott, egy vegyész és physikus 
egyesített nyomozása következtében. Eddig 
a meteoritek csak magok voltak bizonyságai 
annak, hogy az általunk lakott planétán kívül 
is ugyanazon anyag találtatik; 1860. óta fo-
lyamatban vannak olyan tanulmányok, me-
lyeknél fogva az emberi ész túl tevén magát 
a közvetlen érintkezés szükségén, mi eddig 
lényeges feltét volt az elemzéseknél, magok 
az égi testek alkatrészeinek kipuhatolásához 
fogott, sőt az befejezett ténynek tekinthető… 
Ezek [ti. állócsillagok] színképében az igaz, 
hogy meg van a hét főszín, de a sötét sugarak 
máskép felosztvák; erre nézve min den álló 
csillagnak megvan az ő sajátsága, és ezekre 
támaszkodva, e roppant távú világokban tán 
osztályozást lehetne megkisérteni.”

A továbbiakban is követték az új tudo-
mány fejlődését, és az új, érdekes eredmények 
mindig megjelentek magyarul is (Kondor, 
1866): „Pater Secchi-nek az α Orionis állócsil-
lag vonaldús színképének rajzbani közlésére 
Huggins és Miller azon nevezetes körülmény-
re jöttek, hogy jelenleg (1866.) az α Orionis 
színképében bizonyos vonalcsoport hiányzik, 

a melyet ezelőtt határozottan észleltek. Az 
em lített észlelők ezen sajátságos változást az 
állócsillag színképében a csillag színének és 
hatályosságának változékonyságával hozzák 
összefüggésbe. A színváltozás pontosan azok-
kal egyezik meg, a melyek azon színek jelen 
nem léte által a színképben eléidéztetnének, 
melyek az említett sötét vonalcsoport által 
gyengíttetnek.” 

Az 1866. évi új csillag (T Coronae Borea-
lis) kapcsán ismertették az új elméletet is 
(Ábel, 1870): „Mindezeket összevetve [ti. két-
féle színképet figyeltek meg], föl kell tennünk, 
hogy a szóban forgó csillagon valamely hirte-
len s nagy erőszakosan kitört forradalom 
kö vetkeztében roppant mennyiségű hydro-
géngáz fejlődött; ez más elemmel vegyülvén 
meggyuladt, lángba borítá az égi testet és izzó 
tömegét még inkább áthevíté. Elfogyván 
lassanként a hydrogén, a lángok hatályossága 
is csökkent, a csillag mindinkább kihűlt és 
elhalaványodott.” 

Nemcsak a tudományos vagy ismeretter-
jesztő folyóiratok foglalkoztak a témával, 
ha nem a sajtó populárisabb része is. A spekt-
roszkópia ismertségét jól mutatja, hogy a 
Borsszem Jankó szerkesztője úgy gondolta 
1876-ban, hogy egy színképekkel kapcsolatos 
humoros hír megértése az olvasóknak semmi 
nehézséget nem okoz: „A szinkép-elemzés 
legújabb haladása azon kitűnő spectrum volt, 
melyet a meiningeni csillagda igazgatója 
Chronegk Brutus gyapjú-utczai sátrába bele 
elemzett; a spectrum egy emberből és egy 
sugárból állván, bizonyos, hogy Caesar sze-
rencsecsillagán, melynek ez spectruma volt, 
emberek és sugarak fordulnak elő.”

Az 1880-as évek elején pedig megjelent az 
első könyv a spektroszkópiáról. Egy nagybecs-
kereki (később kolozsvári) fizikatanár, Szath-
mári Ákos írta. Már akkor sem volt egyszerű 

egy ilyen témájú könyvet megjelentetni: 
„Nem panaszkodás, csak mentség gyanánt 
említem fől, hogy munkám számára kiadót 
nem találtam, mert ’a mű tárgyánál fogva 
nemcsak nem számithat kellő kelendőségre, 
de kiadása biztos veszteséget von maga után’ 

– írta a főlszólitott kiadók egyike.” (Szathmá-
ri, 1882). 

A könyv (A Spectralanalysis és alkalmazá-
sai) a fizikai bevezetés után hosszasan ismerte-
ti a csillagászati spektroszkópia eredményeit. 
Nem szolgai módon másol egy német ere de-
tit, hanem, ahol csak lehet, a magyar eredmé-
nyeket emeli ki. Így tehát 1882-re már magyar 
eredmények is születtek, érdemes megnézni, 
hogy ezeket kik érték el.

Az asztrofizika úttörői Magyarországon

A magyar csillagászat újjászületésében Kon-
koly Thege Miklósnak vannak felülmúlhatat-
lan érdemei. Konkoly a berlini egyetemen 
tanult csillagászatot, és hazatérte után ógyallai 
birtokán saját kedvtelésére egy kis csillagdát 
szerelt fel. A hobbi hamarosan komolyabbá 
vált, nemzetközileg elismert eredményei miatt 
fiatal külföldi kutatók is szívesen töltöttek 
egy-két évet Ógyallán. Ezek közül érdemes 
kiemelni Hermann Koboldot, aki később év-
tizedeken át a nagyhírű Astronomische Nach-
richtent szerkesztette. Élete végéig szeretettel 
emlékezett az Ógyallán töltött időre.

Konkoly Thege nemcsak vásárolt műsze-
reket, hanem épített is. Észlelési programját 
a kezdeti naprendszerbeli objektumok mel-
lett hamar kibővítette csillagok megfigyelé-
sével is. A külföldi csillagászok után hamaro-
san magyar észlelője is lett Kövesligethy Radó 
személyében.

Kövesligethy a bécsi egyetemen tanulta a 
csillagászatot, és nyaranta Ógyallán segített 
Konkoly Thegének az észlelésekben. Eleinte 
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rutinfeladatai voltak: napfoltok, meteorok 
megfigyelése. Mivel erősen érdeklődött az 
asztrofizika iránt, az ilyen munkákba is hamar 
bekapcsolódott. Foglalkozott a csillagok szí-
nének becslésével, lehetséges változásával, 
majd a színképek osztályozásával is. És termé-
szetesen a bécsi egyetemen megkezdett elmé-
leti kutatásait is folytatta Konkoly Thege tá-
mogatásával. Kövesligethy világosan látta a 
spektroszkópia fontosságát a csillagászatban 
(Konkoly, 1883a): „A csillagoknak spectro-
scoppal való rendszeres észlelete ujabb keletű 
eszme, és mégis lehet már a nyert eredmények-
ből következtetéseket vonni, melyek talán 
még nem bírnak a természettörvények erejé-
vel, de melyek megközelítik a valóságot.”

Konkoly Thege több hazai csillagvizsgáló 
elindításánál segédkezett. Ilyen volt Gothard 
Jenő herényi birtokos magáncsillagdája, ame-
lyet 1881-ben alapított. Gothard nemcsak a 
spektroszkópia iránt érdeklődött, de egyik 
úttörője volt a csillagászati fotográfiának is. 
Az észlelésekben időnként testvére, Sándor is 
segített.

Kalocsán Haynald Lajos érsek alapított 
csil lagvizsgálót. Itt külföldi igazgatók után, 
1885-ben Fényi Gyula jezsuita csillagász vette 
át az irányítást, és fejlesztette a Nap kutatását 
nemzetközi szintre. Évtizedeken keresztül 
gon dosan figyelte a Nap felszínét, lerajzolva 
a jelenségeket.

Az asztrofizikai kutatások

A Naprendszeren belül főleg üstökösöket és 
meteorokat figyeltek meg, és vizuálisan ezek 
nem voltak egyszerű észlelések. Az üstökösök 
színképe a szénhidrogénekéhez hasonlított (1. 
ábra), míg a meteorok esetében Konkoly 
Thege nátriumot és magnéziumot is talált. 
1882-ben így számolt be eredményeiről (Kon-
koly, 1882b): 

„Az előtüntettekből látható, hogy az üstö-
kösök chemiai consistenciája okvetlen a 
szén nek összeköttetésein fordúl meg, s ha az 
egyes üstökösök spectrumainak megfigyelé-
sénél mindannyinak egész súlyt adunk, úgy 
azt illetőleg a szénhydrogén, és a szénoxydhoz 
hasonlíthatjuk össze, bár akkor semmiféle 
észlelési hibát sem szabad feltételezni, a mit 
őszintén megvallva, e delicat megfigyelésnél 
nem tudnék plausibilisnek tartani. Ha azon-
ban az összes megfigyelt üstökösspectrumot 
egy középértékké vonjuk össze, mindegyiket 
a kellő súlylyal kezelve, úgy mindkét szénve-
gyülettel lehet dolgunk egyszerre, a mi előt-
tem a legelfogadhatóbb volna.”

1. ábra • Az 1881. IV üstökös színképe 
(Konkoly 1882a).

Ezek az eredmények nemzetközileg is 
ér dekesek voltak, rendszeresen hivatkoztak is 
rájuk a csillagászati folyóiratokban és a nagy-
közönségnek szóló magazinokban is. 

Természetesen a csillagokat is sokat figyel-
ték. Konkoly és Gothard is foglalkozott ér-
dekesebb objektumokkal, mint például a β 
Lyrae vagy a γ Cassiopeiae (2. ábra). A színké-
pek leírását rendszeresen publikálták, kitérve 
az érdekesebb jelenségekre. Ilyen volt a perio-
dicitás felfedezése a β Lyrae spektrumában 
(Gothard, 1885).

Ebben az időben terjedt el a csillagok 
szín képének osztályozása. Először Secchi, 
később Vogel alkotott rendszert, ez utóbbit 
vették át a hazai észlelők. Konkoly Thege első 

kísérlete 1877-ben jelent meg, ekkor 160 csil-
lag Vogel-féle színképtípusát közölte. 

A nagy munka azonban csak később kö-
vetkezett. A Potsdamban megjelent spektrál-
katalógust szándékoztak kiterjeszteni a déli 
égboltra -15º deklinációig a 7,5 magnitúdónál 
fényesebb csillagokra. Kövesligethy Radó 
végezte a megfigyeléseket kilencven éjszakán 
át 1883 és 1886 között. Minden csillagot igye-
kezett legalább kétszer megfigyelni, és ha e 
két eredmény ellentmondott egymásnak, 
ak kor Konkoly Thege újabb észlelése döntött. 
Végül 2022 csillag színképtípusát közölte 
Konkoly Thege az ógyallai kiadványban 
(Konkoly, 1887), s noha az ő neve alatt jelent 
meg a katalógus, az előszóban világossá tette, 
hogy Kövesligethy munkájáról van szó. 

A katalógus nagyon sikeres volt. Össze-
hasonlítva a potsdami előzményével azt talál-
juk, hogy a közös csillagok esetén az egyezés 
általában jó, bár Kövesligethy néhányszor 
hajlamos korábbi típust adni.1 A spektroszkó-
pusok rendszeresen használták, s hivatkoztak 
rá. Sajnálatos, hogy igen rövid volt hasznos 
élete, 1890-ben már megjelent a Henry Dra-
per-katalógus első változata, és a harvardi 
osztályozás kiszorította Vogelét.

Mivel a csillagokkal nem lehet kísérletez-
ni, igen nagy jelentőségűek az asztrofizikában 

a változócsillagok. Hazai megfigyelőink se 
ha nyagolták el őket. Rendszeres vizuális meg-
figyeléseket Friedrich Schwab, a kolozsvári 
egyetem mechanikusa végzett. Az 1885-ben 
az Androméda-ködben megjelent „új csilla-
got” (egy szupernóvát) azonban már minden-
ki észlelte, Konkoly Thegétől kezdve Gothard 
Jenőig. Gothard Jenő az 1892-ben az Aurigá-
ban megjelent nó vát is megfigyelte, és színké-
pét a planetáris ködökéhez hasonlította 
(Got hard, 1892):„…a spektrum nemcsak 
ha sonló, hanem a vonalak helyzete és megjele-
nése alap ján azonos a planetáris ködökével. 
Más szóval, a csillag planetáris köddé változott.”

A csillagok fényének változását elméleti 
úton vizsgálta Kövesligethy Radó. Összeköt-
ve a fényváltozást a színképváltozással próbál-
ta meg az ismert mechanizmusokat egy-egy 
változócsillag-típushoz kapcsolni. Konkoly 
Thegével megpróbálták megfigyelésekkel is 
alátámasztani Kövesligethy állításait, de a túl 
nagy észlelési hiba miatt hamar feladták eze-
ket a próbálkozásokat (Konkoly, 1885).

Kövesligethy további elméleti kutatásairól 
Balázs Lajos e cikkgyűjteményben részleteseb-
ben is beszámol. Még annyit érdemes meg-
említeni, hogy Kövesligethy az egyik első 
csillagász volt, aki felismerte a pulzációelmélet 
jelentőségét a csillagok fényváltozásával kap-
csolatban. Mint írta (Kövesligethy, 1892): 

„Minthogy e lüktető mozgás közben… a 
hő mérséklet váltakozóan fogy és nő, valószí-
nű, hogy e gömb nagy távolból nézve a vál-
tozó csillag hatását tenné, s viszont lehetséges, 
hogy sok változó csillagnak fényváltozása erre 
az okra vezethető vissza.”

Konkoly Thege sikeres könyveket is ki-
adott, köztük a spektroszkópiáról is (Konkoly, 
1890). Hasonlóan, Kövesligethy is kiadott egy 
könyvet (Kövesligethy, 1890), amely a spekt-
roszkópia matematikai alapjaival kapcsolatos 

2. ábra • A γ Cassiopeiae spektruma 
1882-ben (Konkoly, 1883b)

1 „Korábbi” színképtípus ugyanazt jelenti, mint ma: a 
Vogel-féle osztályozásban ez például IIa helyett I-IIa.

Zsoldos Endre • Az asztrofizika születése Magyarországon
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eredményeit tartalmazta. Ezeket külföldön 
is kézikönyvként használták a kutatók.

Összegzés

Az asztrofizika Magyarországon az 1870-es 
években, Konkoly Thege Miklós ógyallai 
ma gáncsillagdájában született. Az ő kitartó 
és eredményes munkájának köszönhetően 
híre külföldre is eljutott, és esetenként kül-
földi csillagászok is dolgoztak nála. Példája és 
rábeszélőképessége nyomán egyre több csil-
lagdát alapítottak hazánkban, amelyek közül 
több – Kalocsa, Herény – szintén komoly 
nemzetközi hírnévre tett szert. A hazai aszt-
rofizikusok nemzetközi szinten is jegyzett 
munkát végeztek. Cikkeikre rendszeresen 
hivatkoztak, nemzetközi társaságok (Royal 

Astronomical Society, Astronomische Gesell-
schaft) tagjai voltak. 

A kialakulás Magyarországon úgy zajlott, 
mint a világban általában. Tehetős amatőrök 
(Konkoly Thege, Gothard) voltak a főszereplők, 
akik, amíg anyagi eszközeik lehetővé tették, 
igyekeztek állni a versenyt a külfölddel. Ám 
nekik sem (és a külföldi amatőrök nek sem) 
volt esélyük versenyre kelni az állami intézetek-
kel. Kon koly Thege ezt már a 80-as években 
felismerte, s végül 1899-ben a magyar államnak 
adományozta obszervatóriumát. Ez a mo  dern 
kori magyar csillagászat kiindulópontja.

Kulcsszavak: asztrofizika, Kövesligethy Radó, 
Konkoly Thege Miklós, csillagászattörténet, csil-
lagászati spektroszkópia, változócsillagok
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schel 1800-ban felfedezte az infravörös sugár-
zást, Joseph Fraunhofer pedig 1814-ben sötét 
vonalakat észlelt a Nap színképében, amelye-
ket aztán róla neveztek el. 

A fizika 19. századi fejlődése szilárd alapot 
teremtett annak a törekvésnek, hogy model-
lezzék az égitestek belső szerkezetét, felhasz-
nálva a hidrosztatika törvényeit, valamint a 
politrop állapotegyenletet. Az ilyen módon 
kapott modell az elméleti asztrofizika első 
kvantitatív eredménye volt.

Azért, hogy összekössék ezeket a model-
leket a kisugárzott fénnyel – a sugárzó égitest 
fizikai állapotáról származó információ hor-
dozójával –, szükség volt egy elméletre, amely 
leírta a sugárzás kibocsátásának a mechaniz-
musát: a sugárzás és az anyag kölcsönhatását. 
Ebből a szempontból két felfedezésnek volt 
alapvető jelentősége. Az első Gustav Kirchhoff 
és Robert Bunsen felfedezése, amely szerint 
közvetlen kapcsolat van a gázok kisugárzott 
vonalas színképe, illetve a sugárforrás anyagi 
összetétele között. A másik egy forrás emisszi-
ós és abszorpciós tulajdonságai közötti kap-
csolat felfedezése volt, amely szintén Kirch-
hoff nevéhez fűződött.

Amikor ezek a felfedezések történtek, 
Kirchhoffnak volt egy magyar doktorandusza, 

* A http://www.konkoly.hu/Mitteilungen/m8.pdf 
webcímen elérhető tanulmány rövidített változata.

Évekkel ezelőtt Vargha Domokosné könyvtá-
ros adta kezembe Kövesligethy Radó 1890-ben, 
Halléban megjelent Grundzüge einer theore-
tischen Spektralanalyse című könyvét. Érdek-
lődéssel lapoztam a több mint százéves műbe, 
amelyet egy akkor alig huszonnyolc éves fia-
talember alkotott. A könyv zsúfolva volt bo-
nyolult, első nézésre alig áttekinthető képle-
tekkel. A könyv végén bukkantam rá egy 
olyan ábrára, amely a megtévesztésig hason-
lított a Planck-féle feketetest-sugárzási tör-
vényből adódó színképre. Elfogott az izgalom. 
A tudománytörténet azt tanítja, hogy a feke-
tetest-sugárzás problémájának a megoldása 
csak a Planck-féle kvantumhipotézis alapján 
vált lehetővé. Vagy mégsem? Talán a problé-
ma megoldásához erre nincs is szükség? Vagy 
esetleg a kvantumelmélet már létezett egy 
évtizeddel Max Planck előtt is?

Bevezetés

A csillagászatot a 19. század első felében az 
asztrometria uralta, néhány fontos felfedezés 
azonban történt, amelynek jelentős hatása 
volt az asztrofizika fejlődésére. William Her-


