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BEVEZETÉS 

A Nap után a Hold a legerősebb fényű égitest. Olcsó humor szerint a 
Hold hasznosabb, mint a Nap, mert a Nap nappal világít, amikor 
úgyis világos van, a Hold pedig az éjszaka sötétjében. A bibliai te
remtéstörténet nem ad fontossági sorrendet, és mindkét égitestet az 
ember számára hasznos célra rendelt szerepben mutatja be. A Bibliá
ban olvasható Teremtés negyedik napján ugyanis így szólt Isten: 

„Legyenek világító testek az égbolton s válasszák el a 
nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket 
és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton s világítsák meg 
a földet." Úgy is lett. 

Isten megteremtette a nagyobbik világítót, hogy ural
kodjék a nappalon és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék 
az éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra 
helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a 
nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot 
meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. 

(Ter 1;14-19) 

Mózes 1. könyvének (Ter) héber teremtésmítosza szerint tehát az 
égitestek feladata részben a világítás, részben az időbeosztás. A bib
liai „kisebbik világító test", a Hold több szempontból is igen fontos 
tényezője lett az ősi népek életének. A régi pásztornépek nagy része a 
forró és a mérsékelt égöv közötti szubtropikus földrajzi-meteoroló
giai zónában élt. Ebben született a Biblia is, ahol a földtengely ferde
sége folytán létrejövő évszakok időjárási változásai nem jelentkeznek 
olyan éles határokkal és szélsőségekkel, mint a mérsékelt égöv alatt. 
Igaz, a nyár forró és száraz volt ott és akkor is, de a telet nem a fagy 
és a hó jellemezte, hanem a szél és a bőséges esőzés. Az éjszakai ég
bolt minden évszakban lényegesen több alkalommal volt derült, mint 
a mérsékelt égöv alatt. Ezért aztán nagyon kényelmesen volt megfi
gyelhető a Hold mozgása a csillagok között, de elsősorban alakjának 
feltűnő és szabályos időnként visszatérő változása. Az idő felosztá
sára a mindennapi életben könnyebbnek és hasznosabbnak látszott a 



Hold fény- és alakváltozásával megadott időszakokkal, a holdhóna
pokkal való számolás, mint a Nap járásával meghatározott, jóval 
hosszabb tartamú évekkel. A holdhónapokkal való számolás nyomát, 
mint látni fogjuk, a bibliai ősapák életkorában is felfedezhetjük. A 
Hold fő feladatát jelöli meg a Biblia másik helye: 

(Zsolt 104;19) 
Te alkottad a holdat, hogy az időt mérje. 

Ugyanez a részlet a régi Károli-féle fordításban: 

Teremtett holdat ünnepeknek mutatására... 

A Sirák fia könyve a többi között a Hold leírásával jellemzi Isten 
dicsőségét: 

És a Hold minden időben pontosan jelzi a hónapokat s meg
szabja az időt. A Hold jelöli meg az ünnepek napját... Őtőle 
kapja a hónap a nevét, csodásan növekszik fordulója után. Ó 
a tanítója az égi seregnek, amely ott világít az ég boltozatján. 

(Sir 43;6-8) 

Megjegyezhetjük, hogy nemcsak a mi nyelvünkön „kapja a hónap a 
nevét" a Holdtól: hold-nap = hónap, de az angol, a német, a francia, az 
olasz és más nyelvekben is felismerhető a Hold valamelyik elnevezésé
nek eredetije (például Mond, Luna). A nyelvészek szerint a Hold neve 
számos nyelven a „ragyogni, világítani" jelentésű szóból származtatha
tó. Az éjszakai lámpás szerepen túl az időszámítást könnyebbé, sőt 
egyáltalán lehetővé tevő periodikus mozgása volt a tiszteletének oka. 
De nem lebecsülendő a főként az időjárásra és a terményekre vonatko
zó sok népi jóslási kínálkozása sem. 

Ám vannak népek, amelyek elképzelései szerint a Holdnak is jelen
tős szerep jutott a teremtéskor. íme egy afrikai - rhodéziai (zimbabwei) 
- legenda, amelyet a wakaranga nép hagyománya őrzött meg: 

Wakaranga-legenda a teremtésről és a Holdról 

Isten egy embert teremtett, akinek Hold volt a neve. Hold a tenger 
fenekén lakott, de nagyon kívánkozott a szárazföldre, bár Isten 
figyelmeztette: „Az élet a földön nagyon kemény, megbánnád!" 



A föld akkor még üres és lakatlan volt. Nem élt ott sem fa, 
sem más növény, sem semmiféle állat. Hold odakerülve boldog
talan volt és sírt. Isten mondta: „Én figyelmeztettelek, de te nem 
hallgattál rám. Mégis segítek rajtad. Feleséged lesz, aki veled 
fog élni két évig." 

És Isten elküldte Hajnalcsillagot, aki tüzet hozott az égből. Éjsza
ka, amidőn pihenni tért Hold kunyhójában, tűzet gyújtott és lehe
vert az egyik oldalára. Hold a tűz másik oldalán feküdt. De Hold az 
éjszaka folyamán átlépett a tűzön, és magáévá tette Hajnalcsillagot. 

A következő reggel látta, hogy Hajnalcsillag állapotos. És az 
szült fákat, füvet és minden fajta növényt, úgyhogy az egész 
föld szép zöld lett. A fák növekedtek, végül elérték az eget, és 
ekkor onnan eső kezdett hullani. Hold és Hajnalcsillag bőség
ben, boldogságban élt. 

Amikor letelt a két esztendő. Isten elhívta Hajnalcsillagot, és 
az égbe küldte, hogy ott éljen. Hold nyolc napig sírt, és ekkor 
Isten második feleséget adott neki, és mondta: „O veled fog élni 
két évig, de utána neked meg kell halnod." 

Hold lefeküdt a második feleséggel. Alkonycsillaggal, és reggel 
látta, hogy az állapotos, majd kecskéket, juhokat és teheneket 
szült. A második nap antilopokat és madarakat hozott a világra. 
És a harmadik napon születtek tőle fiúk és lányok. 

Hold a negyedik éjszakán is együtt akart lenni Alkonycsillag
gal, de Isten mondta neki: „Hagyd őt békében, mert nemsokára 
meg kell halnod." De Hold nem engedelmeskedett neki, együtt 
hált Alkonycsillaggal, aki másnap oroszlánokat, leopárdokat, 
kígyókat és skorpiókat szült. És mondta Isten: „Én figyelmeztet
telek, de te nem hallgattál rám." 

Hold látta, hogy lányai szépek, és megkívánta őket, és azok 
sok gyermekkel ajándékozták meg. így lett Hold egy népes 
birodalom királya. 

De Alkonycsillag féltékeny lett a lányaira, és egy kígyót kül
dött Holdhoz, hogy marja meg. Ez meg is tette, és Hold nagyon 
rosszul lett. Ugyanakkor az eső megszűnt esni, a tavak és a folyók 
kiszáradtak. Elpusztultak a növények, és éhínség vette kezdetét a 
földön. A gyermekek tanácskoztak, hogy miképpen hozzák vissza 
az esőt. Azt mondták: „Ez Hold vétke!" És megfogták apjukat, a 
tengerbe fojtották, és egy másik királyt választottak. 

Ám Hold kiemelkedett a tengerből, és követni kezdte az égbol
ton át Hajnalcsillagot, első feleségét, akivel egykor boldog volt. 



A Biblia szerint a Hold - a Nappal együtt - a napok, évek és ünne
pek meghatározója. Ezeket az ünnepeket a régi zsidóság, több más 
ókori keleti néppel együtt a Hold alakváltozásai által kijelölt na
pokhoz kötötte. Ilyen volt az újhold utáni első nap, amikor több
nyire már megpillanthatták napnyugta után a vékony holdsarlót. 
A Holdnak az újhold utáni első láthatósági napján - ez az úgyne
vezett újfény -, a természet által kijelölt napon kezdődött a zsidók 
hónapja. A Hold leglátványosabb megjelenésének ideje viszont a 
holdtölte volt: 

Fújjátok meg a harsonát újholdra. 
És holdtöltére ünnepünk napján! 
Parancs ez Izrael számára. 
És törvény Jákob Istenétől... 

(Zsolt 81;4-5) 

Mózes törvénye szerint ilyenkor áldozatot kellett bemutatni: 

Hónapjaitok első napján két fiatal bikát, egy kost és hét 
hibátlan, egyesztendős bárányt kell égőáldozatul bemutat
notok az Úrnak... 

(Szám28;ll) 

A szent sátrat, az Úr hajlékát is a Hold által kijelölt napon kellett 
felállítani a vándorlás új állomásán: 

Az Úr így szólt Mózeshez: „Az első hónap első napján 
állítsd fel a találkozás sátrának hajlékát..." 

(Kiv 40;l-2) 

A zsidó húsvét, a páska is az év első, tehát niszán hónapjára volt 
rögzítve: 

„Az első hónap tizennegyedik napján estefelé van az Úr 
húsvétja, a hónap tizenötödik napján pedig a kovásztalan 
kenyerek ünnepe az Úr tiszteletére..." 

(Lev23;5-6) 
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újhold után 14-15 nappal van telehold. A húsvéti ünnepkört is tehát 
a Hold járásához igazította az Úr rendelkezése. Ezt aztán még meg is 
erősítette Mózes 4. könyve: 

„Az első hónap tizennegyedik napja pászka az Úr tisztele
tére. E hónapnak tizenötödik napja azonban ünnep. Hét 
napig kovásztalan kenyeret kell enni..." 

(Szám28;16-17) 

Eddig jóformán csak a Holdról esett szó. De honnan tudjuk, hogy a 
Bibliában említett „Ég Királynője" a Hold? Lehetne akár a Nap, akár 
a Vénusz bolygó, csak annyi bizonyos: nagyon feltűnő jelenségnek 
kell lennie az égen. lsten(nő)nek tarthatták, mert hogy áldoztak neki. 
A Napról itt több szempontból sem lehet szó. Az ókori sémi népeknél 
és ezek nyelvében például a Nap általában hímnemű, így a Biblia 
semmiképp nem nevezhette királynőnek. De a Vénusz minden jelen
tősebb ókori kultúrkörben nagyonis nő volt, akár Istárnak, Aseret-
nek, Astartének, Szemelének vagy Diónénak nevezték. De többnyire 
nő volt a Hold Európától távoli vidékeken is, például az egykori 
perui kecsuáknál Mama Quilla, Kínában Chang'e vagy Japánban 
Amateraszu (Hold-anya, Hold-istennő) néven. 

Észak- és Dél-Amerikában, továbbá a Csendes-óceán szigetvilágán 
élő archaikus népeknél azonban a Hold nagyrészt férfiként, a Nap 
pedig asszonyként élt a nép képzeletében. Sőt nem egy helyen a Nap 
és a Hold is férfi: például két fivér volt. A Hold feltételezett neme 
tehát nem ad bizonyosságot Az Ég Királynője Hold-voltára. 

A Bibliában az Ég Istennőjének első említése egy helységnévvel 
kapcsolatos: Asterót-Karnajim (Ter 14;19), ami Szarvas Asterótot je
lent. Mint tudjuk, Asterót istennő volt, akit más népek Istár és Astar-
te néven tiszteltek. Hogy a régi zsidók a szarvaival kapcsolatban 
neveztek el egy várost, arra mutat, hogy ezek a nőistenségnek ismert 
és általánosan használt jelei voltak. A Vénusznak nincs (látható) 
szarva, csak a Holdnak. E könyv címe utáni mottó bibliai idézetének 
folytatásában (Jer 44;19) az asszonyok olyan süteményeket emleget
nek, „amelyek őt ábrázolják" (lásd az alábbiakban). Kétségtelen, 
hogy ezek a sütemények a növekvő-fogyó Hold sarló alakját formáz
ták, tehát voltak „szarvaik". 

A Biblia sok más helye is bizonyíthatja, hogy a zsidó nép egykor 
nagy tiszteletben részesítette, sőt istennőként imádta a Holdat. És 
nemcsak az asszonyok, akiknek kijelentését a mottó tartalmazza. A 
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Biblia további szövege is igen tanulságos, amelyet a férfiak mondtak 
Jeremiás prófétának, aki megfeddte őket az idegen istenség tisztelete 
miatt. De azok is ezt vallották: 

.. .amióta abbahagytuk, hogy tömjénáldozatot mutassunk be 
az Ég Királynőjének, mindenben hiányt szenvedünk, sőt kard 
és éhínség miatt kell elpusztulnunk. Az asszonyok is köz
beszóltak: „Amikor bemutatjuk a tömjénáldozatot az Ég Ki
rálynőjének és kiontjuk tiszteletére az italáldozatot, azt gon
dolod, hogy a férjünk tudta nélkül készítünk neki - az ő kép
másával díszítve - kalácsot, és öntjük ki az italáldozatot?" 

(Jer44;18-19) 

Az utóbbi rész a protestáns Bibliában: 

És ha az ég királynőjének tömjénezünk - mondták az 
asszonyok -, és italáldozatot mutatunk be neki, talán fér
jeink tudta nélkül készítünk áldozati süteményeket, ame
lyek őt ábrázolják, és úgy mutatunk be neki italáldozatot? 

Az Ótestamentumban azonban nemcsak Hold alakú süteményekről, 
de ilyen amulettekről, kegytárgyakról és ékszerekről is olvashatunk: 

... Gedeon ... elvette a holdacskákat, amelyek a tevék 
nyakán lógtak. 

(Bír8;21) 

Sión leányai felfuvalkodtak, fenn hordják a fejüket... Azon 
a napon az Úr mind elveszi, ami ékességül szolgál, a láb
karikákat, homlokpántokat és holdacskákat... 

(íz 3;16,18-19) 

A Hold - továbbá a Nap és a többi égitest - még régebbi tiszteletére 
utalnak Mózes tiltó szavai: 

... ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat 
és a csillagokat, az egész égi sereget, ne essél kísértésbe, ne 
borulj le s ne imádd azt, amit az Úr, a te istened minden 
népnek adott az ég alatt. 

(Mtörv 4,19) 
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Az egykori népi nap- és holdimádásra utal Jób vallomása: 

... ha a napot néztem, miként ragyogott, 
vagy a holdat, mikor méltósággal haladt, 
ha a szívem titkon tán megzavarodott, 
s ha csókra emeltem kezemet a szájhoz, 
ez is bűn számba megy a bíró szemében, 
hisz akkor fent az Istent megtagadtam volna. 

(Jób31;26-28) 

A Hold az égi szférához tartozik, ezért részesült isteni tiszteletben. A 
klasszikus korban isten(nő) volt: a görögöknél például Szeléné. A 
tengeren uralkodó Hold-istennő egyik mellékneve Thetisz, vagyis 
Elrendező volt. Ez nyilván időszámítási szerepére utalt. 

A krétai holdistennőt Ariadnénak nevezték. Az ő menyasszonyi 
koszorúja, a „Krétai korona" került az égre Corona Borealis - azaz 
Északi Korona - képében. 

Lehet, hogy a Hold egykori isten(nő) voltának nyomai éltek to
vább az újabb kori népek Hold-tiszteletében. A Közel-Kelet több 
országában ma is szokás üdvözölni, ha feltűnik az égen. Európában 
az egyház még a 15. században is felpanaszolta, hogy a hívők egy 
része megsüvegeli a Holdat, sőt láttára térdre veti magát. 

Az erdélyi Gyimesben néha még napjainkban is Babba Máriának* 
hívja a nép a Holdat. Egy idős gyimesi mondta néhány éve: „Kicsi 
korunkban nem is tudtuk, hogy a holdat Holdnak hívják. Az a Babba 
Mária volt." 

A Holdat, mint ősi tisztelet tárgyát Európában ma már nem kö
szöntik, de a székelységnél napjainkig követhető ennek a tisztelet
adásnak nyoma. Egy háromszéki idős férfi még kalaplevétellel kö
szöntötte a Napot és a Holdat is. A legélőbb köszöntés Bukovinából 
származik, ahol ránéztek a vékony újholdra, és mondták: „Új hold, új 
király!" - és áldást, szerencsét, pénzt, egészséget kértek, mintha a 
Hold lenne a közvetítő köztük és az Égiek között.** 

A régiek - és nemcsak a régiek - szemében a Nap maga volt a 
realitás. Alakja változatlan. Tőle színes a természet, ő érleli a gabo-

' Babba - vagyis Szép - Mária a néphit szerint azonos Szűz Máriával. 
** Ennek az egykor az egész ország területén újholdkor mondott, sokféle jókívána-

tot vagy betegség-elhárítást célzó első, köszöntő sora a csillagászatot és az Árpád
házi királyok uralkodási éveit érintő érdekes, valószínűsíthető vonatkozásáról még 
lesz szó. 
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nát édesíti a gyümölcsöket. Ő adja az élet legdrágább kincseit: a 
fényt és a meleget. Nem ok nélkül lett a fémje a fényét megtartó 
arany. 

A Hold viszont kimondottan poétikus égitest. Nem ad meleget, 
nem táplálja a növényeket, de az éji vándornak mutatja az utat csil
lagtársaival, amelyek között elvonul, és amelyeket királynő módjára 
látszik uralni. Már egy éjszaka folyamán is érzékelhető, hogy változ
tatja a helyét alattvalói között. Míg a Nap egy év alatt járja be az 
Allatöv tizenkét csillagképét, a Hold alig 30 nap alatt. És ennyi időn
ként alakja a tű vékony, azt követően egyre vastagodó sarlón és fél
körön át a teljes fényben ragyogó köralakig, majd a fokozatos csorbu
lás, karcsúsodás után ismét a vékony sarló alakig, majd a teljes eltű
nésig változik. 

De a Hold az ember színérzékelését, színlátását is befolyásolja. 
Holdas éjszakákon nem színes, de ezüstös fényű minden,* ahová 
csak a holdsugarak eljutnak. Természetes, hogy a Hold fémje az 
ezüst. 

Az ember érzésvilágát, fantáziáját és kutató elméjének működését 
egyaránt serkentő, folyamatosan változó Hold megszámlálhatatlan 
írásműben bukkan fel, mint az éjszaka igazi hangulatának megadója, 
mint a szerelmesek titkos találkozóinak néma, cinkos tanúja. Az 
ember mindenkor élete fontos részének tekintette a Föld hű kísérőjét. 
Egyik jele ennek 14 állam 14 különféle nemzeti zászlója, amelyeken 
mind szerepel a Hold - nem is említve Erdély és sok városunk cí
merét és a székelykapuk elmaradhatatlan faragványait. 

A Hold, a „félhold" megtalálható az iszlám mecsetek kupolája 
tetején is. Érdekességként megemlíthető, hogy a holdsarló az egyenlí
tő felé haladva a vízszinteshez, míg az északi vidékeken egyre a 
függőlegeshez közelítő helyzetben látszik. Ezeket az égi helyzeteket 
szépen tükrözi a különféle földrajzi szélességi helyeken - északabbra 
vagy délebbre - épített mecsetek és dzsámik csúcsára helyezett hold
sarló. A délebbi vidékeken hajó vagy sajka alakja folytán a távolabbi 
múlt időkben élt népek a az égi vizek közlekedési eszközének tartot
ták a Holdat. 

Ezt a látást nevezi az orvosi optika pálcikalátásnak, a szem retinájában levő egyik 
fajta, kis megvilágításnál is működő látóidegrendszer után. 

14 



AMIT ILLIK TUDNI A HOLDRÓL 

Meg kell ismernünk néhány jellemző adatot a Holdról, mint valósá
gos fizikai égitestről. Majd a Hold pályájáról, mozgásairól és a fo
gyatkozásokról, továbbá a felszíni alakzatairól lesz szó. Téma lesz a 
Hold sokféle fizikai és biológiai földi hatása, majd megismerése, 
felfedezése és személyes meglátogatása. A könyv további részét a 
régi és újabb korban élt népek rá és foltjaira vonatkozó alakjai, míto
szai és történetei alkotják. 

A Hold átmérője 3476 km, 
vagyis megközelítőleg negyedré
sze a 12756 km átmérőjű Földé
nek (1. ábra). Távolsága körülbe
lül 30-szoros földátmérő, de a 
szemléletes ábrázolhatóság miatt 
ezt a valóságos távolság- és átmé
rőarányt az ismeretterjesztő cél
zatú könyvekben erősen torzítják. 
Ha például a Föld és a Hold át
mérőjét arányosan összehasonlító 
1. ábrán látható Földet vesszük 
alapul, az átmérőjének 30-szoros 
távolságában levő Hold a könyv 
lapméretét messze túlhaladó más
fél méter távolságra kerülne tőle. 
Az arányosan kisebbített átmérő-
és távolságviszonyokat feltüntető 
lapszéli 2. ábrán a távolságokhoz 
képest viszont szinte érzékelhetet
len az égitestek nagysága. (Ilyen 
léptékben kicsinyítve a csillagászati térképet, a körülbelül 30 cm átmé
rőjű Nap 17 m-re lenne ettől az 1,7 mm-es Földtől.) 

A Hold mintegy 81-szer kisebb tömegű a Földnél, mert egyrészt 
átmérője körülbelül negyedrésze annak, másrészt anyagának kisebb 
az átlagos sűrűsége (3,33 cm-") a Földénél (5,52 cm^). Gravitációs ereje 
a felszínén körülbelül 6-szor kisebb a földi nehézkedési erőnél (ezt 

2. ábra. A Föld és a Hold egymáshoz viszo
nyított nagysága. 
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tapasztalhatták a Holdon járt 
űrhajósok). Légköre nincs, felszí
nén víz nem fordul elő sem folyé
kony, sem szilárd halmazállapot
ban. (A legutóbbi években rada
ros vizsgálatok arra mutattak, 
hogy a sarkok vidékén a talajban 
talán lehet némi vízjég. Ez a ké
sőbbi emberi holdexpedíciók 
szempontjából volna igen fontos 
körülmény.) A felszínt külső 
fizikai hatások - például meteor
becsapódások, nagy hőmérséklet
ingadozások - következtében 
összemorzsolódott, elporlott kő
zet, úgynevezett regolit alkotja. A 
Holdon tehát nincs földi értelem
ben vett talaj.* A holdfelszín 
hőmérséklete, ahol a napsugarak 
megközelítőleg merőlegesen érik, 
+120 °C, árnyékban -150 °C kö
rül van. Ennek a porral fedett 
felszínnek fényvisszaverő képes
sége az úgynevezett albedó - a 
helytől függően 4-14, átlagérték
ben 7%, vagyis a Hold felszíné
nek sötétsége a frissen szántott 
fekete földhöz, sőt a koromhoz 
hasonlítható. Ha a Holdat nagy 
albedójú anyag, például hó, vagy 
akár csak földi vízparti homok 
borítaná, a visszavert, vakító nap
fény miatt nemigen tudnánk sza
bad szemmel a teleholdra nézni.** 

Hold 

Föld 
2. ábra. A Föld és a Hold méretarányos távol
sága. 

3. ábra. A hamuszürke fény. A Hold sötét felét 
a Földről visszavert napfény halványan meg
világítja. (Ladányi Tamásfelvétele) 

Megjegyzendő, hogy a Hold felszíni rétegét néha holdtalajnak is nevezik, noha kelet
kezését és jellegét tekintve eltér a földi talajtól. A mi bolygónk talaját ugyanis az 
jellemzi, hogy benne élőlények közreműködésével összetett biokémiai átalakulások 
mennek végbe. 
A fehér papírlap körülbelül 10-szer annyi fényt ver vissza, mint az átlagos holdfel
szín azonos méretű részlete. 
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4. ábra. A haitufszürke fény ábrázolása egy egyiptomi domborművön 

A régi görögök már tudták, hogy a Holdat a Nap világítja meg. 
Talán csak az úgynevezett „hamuszürke fény" volt számukra rejté
lyes. Újhold után ugyanis a vékony kifli alakú Hold nem megvilá
gított részét, tehát a teljes holdkorongot is lehet látni halványan, 
mintha arra is vetne fényt valami (3. ábra). Nos, ez a „valami" a mi 
Földünk. Újhold táján ugyanis a Holdról „teleföld" látszana, hiszen a 
Hold irányából érkező napsugarak a Földnek egy teljes féltekéjét 
érik. Ennek a „teleföldnek" a napsugárzást a teleholdénál lényegesen 
nagyobb mértékij visszavert fénye világítja meg kissé a Holdnak 
árnyékos, felénk néző oldalát. Persze ez a Földről szórva érkező 
visszfény már csak halványan látszik a holdfelszínen. Ez a fény „ha
muszürke", ahogyan a csillagászatban mondják. 

Az újhold körüli időben levő Holdat ábrázolja egy ókori, egyip
tomi dombormű. Ez azt is igazolja, hogy az egyiptomiak gondos 
megfigyelők voltak, és mindent úgy igyekeztek megörökíteni, ahogy 
látták. Ez az emlék a tanúja annak, hogy észrevették a vékony hold
sarlón túli, a teljes holdkör nagyságában látszó hamuszürke fényt is 
(4. ábra). És ezen az is megfigyelhető, hogy az egyiptomiak nemcsak 
a Napot, hanem a Holdat sem korongnak, hanem gömbnek tarthat
ták, mert alkotásaikon határozottan domborúnak képezték ki. 
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Megjegyezhetjük, hogy a hamuszürke fény létezéséből és viszony
lagos erősségéből már Ausztrália 18. századi felfedezését megelőző 
időkben következtettek a Föld déli féltekéjén levő nagyobb száraz
föld meglétére. Ha ugyanis ott csakis tenger volna, az arról visszavert 
fény a Holdon sokkal gyengébb lenne a tapasztaltnál. 

Láttuk már, hogy a Hold sarlója („félhold") a mohamedán vallású 
népek szimbóluma. A török csapatok a 18. század elején rövid időre 
Bécset is elfoglalták, és a Szent István dóm tornyára, mint minden 
dzsámira, felerősítették az iszlám félholdat. A sarló alakú Hold tehát 
a torony csúcsán (németül Gipfel) látszott, erről kapta a nevét a ha
sonló alakú péksütemény, a kifli. 

Elsőrendű fontosságúnak látszó kérdés a Hold kialakulása. Néhány 
évtizeddel ezelőtt még nem állapodott meg a tudomány a két nézet 
között: a Föld és a Hold két bolygóként állt-e elő egymás közelében, 
vagy a Hold később szakadt ki a Földből. Ma már elég általánosan 
elfogadott tény, hogy néhány millió, néhány tízmillió évvel a Föld 
kialakulása (ezelőtt körülbelül 4,6 milliárd év) után a valószínűleg 
még képlékeny állapotban levő égitestbe egy legalább Mars nagysá
gú (körülbelül fél földátmérőnyi) bolygó - fantázianevén Theia -
ütközött, és anyagának egy részét kiszakította és kitaszította az 
űrbe. Ebből a földkéreg és -köpeny darabból, továbbá a Theia elgő-
zölgött, majd újra megszilárdult részéből alakult ki később a Hold. 
Bizonyos, hogy ütközéskor csak a Föld felső rétegeiből, a földkéreg
ből és az alatta elhelyezkedő földköpenyből szakadhatott ki az 
anyag. A Föld átlagos sűrűsége - mint láttuk - nagyobb, mint a 
Holdé. A Földnek vékony, 10-30 km-es szilárd kérge, alatta mint
egy 2900 km vastag, képlékeny vagy folyékony köpenye, és a köz
pontjához még közelebb külső és belső magja van. A külső mag 
körülbelül 2900, a belső körülbelül 5000 km mélységben kezdődik. 
A sűrűség már a külső magnál eléri a vasét (7,85 cm'). A Holdnak 
viszont nincs se külső magja, se belső vasmagja, és átlagsűrűsége a 
földköpenyének felel meg. A Hold tehát nem lehetett a Földdel 
nagyjából azonos időben és okból keletkezett testvérbolygó. Anya
gának összetétele sem mond ellent a „nagy ütközés"-ből eredő 
származásnak: a föld- és a holdkőzetek oxigénizotóp-aránya igen 
közel áll egymáshoz. A többi bolygónál ez az arány - nem tudni, mi 
okból - ettől eltér. Az ütközéskor tehát a földköpenyből szakadt ki 
az az anyag, amelyet aztán az ütköző bolygószerű test anyagával 
kibővülve gömbbé formált és Föld körüli keringésre késztetett a 
gravitációs erő. 
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Hogy a Holdnak nincs vasmagja, mint a Földnek, az is mutatja, 
hogy nincs jelentősebb mágneses tere. A Hold körül és a Holdon 
működő magnetométerek mérési adatai szerint a mágneses tér erős
sége a Hold térségében legfeljebb ezred akkora, mint a földi. 

Egykori ütközésekre vallhatnak a Hold nagy medencéi, amelyek 
kora egységesen 3,9-3,4 milliárd év. A kutatók egy része úgy véli, 
hogy a Föld ekkor a feltehetőleg jeges égitestekkel való ütközéskor 
juthatott vízhez, hiszen a szomszéd bolygókéhoz képest meglehe
tősen nagy folyékony vízkészlettel rendelkezik. A víz később, a rész
ben vízjég anyagú kisebb égitestek, elsősorban üstökösmagok és 
kisbolygók becsapódása révén kerülhetett a Holdra. 

A Hold tömege a Földéhez viszonyítva (1/81,3) a Naprendszerben 
egyedülállóan nagynak mondható, minthogy minden más bolygó 
tömegének sokkal kisebb hányadát teszi ki a legnagyobb holdja is. 
Ilyen szempontból a Föld-Hold-rendszert akár kettősbolygónak is 
nevezhetnénk. De még a Hold viszonylag nagy tömege sem volt 
elegendő arra, hogy a gáz- és vízmolekulákat a felszíne közelében 
megtartsa, úgyhogy ezek megszökhettek a közeléből. 

Noha nem ismerjük teljes pontossággal a Hold belső szerkezetét, 
bizonyos, hogy súlypontja nem esik egybe a geometriai központjával, 
hanem attól körülbelül 1,7 km-re a Föld iránya felé esik. A felénk 
forduló félgömbje tehát valamivel nagyobb tömegű, mint a másik 
fele. Különben a Hold egy kissé ki is domborodik a Föld felé. Egykori 
nyilván gyorsabb tengelyforgási ideje ezért fékeződött le a keringése 
idejére, aminél fogva mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk (5. 
ábra). Ezt nevezik a csillagászat
ban kötött forgásnak. Oka nem 
lehet más, mint amit említettünk, 
és a nagyobb vonzóerővel rendel
kező Föld a Holdat a közelebb 
levő tömegközéppontja („súly
pont") folytán „megköti", vagyis 
nem engedi többé más periódus
ban forogni. A naprendszerbeli 
bolygók és holdak között sok 
példát találhatunk ilyen kötött 
forgásra. Ez azonban megengedi, 
hogy a Hold egy központi hely
zettől kissé eltérjen, de ez a való
ságos lihegés, ingó mozgás, úgy- 5. ábra. A telehold. 
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nevezett fizikai libráció nem tesz ki többet 0,5"-nél, tehát szinte észre
vehetetlenül kicsi. 

A Hold túloldali felszínéből azonban többet láthatunk, mint ameny-
nyit ez a jelentéktelen mértékű libráció megenged. Egyrészt, minthogy 
a Hold pályasíkja körülbelül 5°-kal hajlik a földpályához, keringésen
ként hol egy kicsit „felülről", hol pedig „alulról" látunk a Holdra, tehát 
észak-déli irányból felszínének több mint felét látjuk. Ez az úgyneve
zett szélességi libráció. Ennek mértéke körülbelül 7-7° a Hold északi, 
illetve déli sarkvidékén. Másrészt mivel a Hold ellipszis alakú pályán 
kering a Föld körül, ennél fogva sebessége kissé változik. A pálya gyor
sabb, illetve lassabb szakaszán egy keveset megláthatunk a tőlünk el
fordított feléből is a bal, illetve jobb peremen túl. Ez a hosszúsági libráció. 
Ennek mértéke körülbelül 8-8°-nyi. Ezeken felül, minthogy a kelő és a 
nyugvó Holdat a Föld két átellenes pontjáról nézzük, a kelő Holdnak a 
nyugati, a nyugvó Holdnak pedig a keleti peremrészén látunk egy 
kicsit többet a Hold felszínéből. Ez a )wpi libráció. 

Mindezeknek a librációknak köszönhetően a teljes holdfelszínnek 
összesen körülbelül 59%-át láthatjuk a Földről. 

A Hold felszíne 

A klasszikus görög korban a Holdat éppúgy, mint a többi égitestet a 
legtökéletesebbnek hitt geometriai test alakúnak, tehát gömbnek 
tartották, amelyen a foltok csak kiemelkedés nélküli elszíneződések. 
Anyaga a görög és a középkori európai felfogás szerint a Földön nem 
létező, a föld, víz, levegő és tűz elemeken túli égi anyag, az ötödik 
elem (quinta essencia). A Holdat távcsővel elsőként tanulmányozó 
Galilei sokáig hiába bizonygatta, hogy az ottani felszín nagyon is 
eltér a gömbétől, és inkább a hegyekkel-völgyekkel szabdalt földi 
tájakra emlékeztet. Árnyékaik alapján meg is mérte a holdhegyek 
magasságát, amelyeket már ő is igen nagynak tartott. 

A tőlünk nézve mindig ugyanazon az oldalon levő holdfelszíni 
foltokat ősidők óta figyelték az emberek, és a legkülönfélébb ismert 
alakzatokat képzelték a Holdra (lásd az 50. ábrát). Emberarc, nyúl, 
béka, hegedű, rőzsét cipelő öregasszony. Szűz Mária, Káin, „Szent" 
Dávid, táncoló Cicelle (Szent Cecília) és a foltokból kialakítva sok más 
személy, állat és tárgy szerepelt a Holdon a népek képzeletében.* Plu-

* Ezek egy részérói a könyv vége felé olvashatunk eredetmondákat és láthatunk képeket. 
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tarkhosz görög filozófus és író (i. sz. 1-2. század) külön tanulmányt írt a 
telehold emberi arcnak mutatkozó képéről. (Latinra fordított változat
ban a címe: Defacie in őrbe Lunae: Arcról a Holdon.) 

Az első távcsöves megfigyelők tengereknek nevezték a sötétebb fol
tokat. Ezek a régi elnevezések mindmáig megmaradtak a tudományos 
nomenklatúrában, noha tudjuk, hogy a Holdon nemhogy valódi ten
ger, de semmiféle felszíni víz nincs. A „tengerek" a teljes, tőlünk látha
tó hold felszínnek mintegy a felét foglalják el. Kétségtelenül a Hold 
őskorában keletkeztek nagyobb kozmikus testek becsapódása után. 

Nagyságuk csökkenő mértéke szerint a sík vidékek, medencék 
között vannak tengerek (lat. maré, oceanus), van több öböl {sinus), tó 
Uacus), illetve mocsár (palus). 

Főként a nagyobb medencék peremén vannak hegyláncok {mon-
tes), van magános hegy (mons), hegy fok (promontor), völgy (vallis) és 
rianás, hasadék (rima). A szakadékok, vetődések holdbeli latin neve 
rupes. 

A „tengerek", medencék - nagyobb része ovális vagy nagyjából kör 
alakú. Széleiket általában hegyláncok határolják. Valószínűnek tartják, 
hogy nagyobb kozmikus testek - kisbolygók, üstökösmagok - becsapó
dásának nyomai. Ezt a véleményt erősítheti az a tény, hogy a meden
cék egy részének közepe helyén nagyobb gravitációt mértek a Hold 
körül keringő holdszondák. Feltételezhető, hogy ezt a felszín alatti 
nagyobb sűrűségű anyag okozza.* Lehet, hogy a masconok az egykor 
becsapódó testek mélyben rejtőző maradványai. Más elgondolás sze
rint a masconok egy része úgy alakult ki, hogy a nagyobb testtel való 
ütközéskor a Hold kérge behorpadt, majd visszarugódott, és közben 
magával rántotta a holdkéregnél sűrűbb, az alatti köpeny anyagát. 
Ennek megfelelően a mélységben képződött köpeny-dudor okozza a 
felszín alatti tömegnövekedést, a nagyobb felszíni gravitációt. 

A Holdnak felénk néző féltekéjén mintegy 30000, 1 km-nél na
gyobb átmérőjű „kráter" - helyesebben körhegy - található. Ezeket a 
többnyire lapos, sík belső résszel rendelkező képződményeket ki
emelkedő körsánc vagy körhegység veszi körül. A legnagyobbak 
átmérője 200 km-nél is nagyobb. Az átlagos, 20-50 km-es gyűrűshe
gyek általában mélyebbek a környezetüknél, és egy részük közepén 
egy, esetleg több kiemelkedés, csúcs látható. Ezek magassága sosem 
éri el a körsánc magasságát. A körsáncok magassága általában 1:20 

Ezeket mascon-oknak nevezik a lömegkoncentráció - mass coiicentration - angol kife
jezés rövidítésével. 

21 



6. lil'rii. A Plató körhegy Zac Pujic felvételén. 

arányban viszonylik az átmérő
höz. Ám van olyan gyűrűshegy 
is, ahol ez a viszony 1:50 (a Plató 
átmérője mintegy 100, a körsánc 
magassága 2 km; 6. ábra). 

A nagyobb körhegyek belső 
síkja a holdfelszín görbületének 
megfelelően domború. Ha tehát 
egy nagyobb méretű holdkráter 
közepén állnánk, meg sem lát
nánk a körsánc gerinceit. 

A gyűrűshegyek átmérője középértékben 20 és 100 km közt van. 
A közönséges meteorkráterek 10-20 km-esek. Közepükön gyakran 

láthatók kiemelkedő, többnyire kúpos hegyek, amelyek magassága 
sosem éri el a körsáncokét. 

A még kisebb kerek hegyek a földi vulkánokhoz hasonlók, sokszor 
központi hegycsúcs nélkül. 

A legkisebb krátereket a Földről távcsővel sem láthatjuk. Ezek 
nyilván mind meteorok becsapódása útján keletkeztek. 

A körhegyek egy részének alakja a szabályos hatszöghöz hasonló. 
A körsáncok, hajlása a belső oldalon nagyobb, a külsőnél enyhébben 
lankás. 

Körhegyeket már Galilei első, 
1609-es távcsöves megfigyelései 
is mutattak (7. ábra.) 

A körhegyek kialakulására 
több magyarázat is született. 
Ezekről később bővebben lesz 
szó. Annyi azonban kétségtelen, 
hogy a legtöbb körhegy kialaku
lására a becsapódási elmélet 
kielégítő magyarázatot ad. Bizo
nyításul elegendő megnézni 
néhány krátertől sugár alakban 
kiinduló vonalrendszert, az egy
kori szétszóródott törmelék nyo
mait. A legnagyobb és leghíresebb a Tycho kráterből kiinduló sugár
rendszer, amely több száz, sőt ezer km hosszúságot is elér (8. ábra). 
Ezek a sávok nem vetnek árnyékot, tehát kiemelkedés nélküli nyo
mok a holdtalajon. 

7. ábra. Galilco Galilei ebő rajza a Holdról. 
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A légi és mesterségeshold
felvételek bizonyítják, hogy a 
Föld felszínét is igen sok becsa
pódási kráter borítaná, ha az év
milliárdok óta ható légköri, mete
orológiai vagy tektonikus hatá
sok el nem tűntették volna nyo
maikat. De még így is, szerte a 
Föld felszínén mutatkoznak me
teorbecsapódási nyomok, asztrob-
lémák (csillagsebek). Ilyen például 
az arizonai (USA) Barringer-mete-
orkráter (átmérő 1230 m, mélység 
170 m; 9. ábra), a németországi 
Nördlinger-Riess, vagy az afrikai -
tanzániai - Ngorongoro (átmérője 
16-23 km), az ugyancsak afrikai, de kisebb (6-8 km) Ololmoti és Ela-
nairobi, vagy a 3 km-es, dél-líbiai Wau-en-Namúsz. Ezek legalább egy 
nagyságrenddel (tehát körülbelül 10-szer) kisebbek holdbeli társaik
nál (10. ábra). Akadnak persze nagyobbak is, mint például a legutób
bi időkben felfedezett dél-afrikai Vredefort Gyűrű, amelynek átmérője 
80 km. 

8. ábra. A Tycho-kráter sugárrendszere a Hol
don. 

9. ábra. A Barringer-meteorkráter Arizonában. 
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•Ngorongoro 

Ptolemaeus a Holdon 

Ololmoti 
Vezúv 

Vau-en-Namusz 

Arizona (Barringer-kráter) 

10. ábra. Földi meteorkráterek és vulkáni kalderák összehasonlitása a Ptolemaeus-kráter 
méretével. 

A nagy medencéket, „tengereket" többnyire íves, hosszabb hegy
ségek határolják. Nevüket nagyrészt földi hegyláncokról, hegyekről 
kapták, mint például Appenninek, Kárpátok, Pireneusok, Kordillerák, 
Kaukázus stb. Ezek vélhetőleg a külső, kozmikus testek becsapódása
kor keletkező hatalmas holdrengések okozta gyűrődések. A Hold 
kisebb gravitációja folytán ilyen 
becsapódások alkalmával sokkal 
nagyobb mennyiségű anyag moz
dul el, mint a Földön. 

Szép számmal találhatók a 
Hold lánchegyei környezetében 
szakadékok, rianások és barázdák. 
Ezek 1 km körüli szélességű, 100 
vagy még több km hosszú, több
nyire egyenes, néha kanyargós 
árkok. Náluk szélesebbek a völ
gyek. A legismertebb az úgyne
vezett Alpesi-völgy, amely mint
egy 130 km hosszú, 5-10 km 
széles, és helyenként 3 km mély 
árok (11. ábra). Emlékeztet a föl
di Vörös-tenger alakzatára. Le- n. ábra. Aholdbeli Alpesi-völgy a LunarOr-
het, hogy ezt is egykori kéreg- hiterfelvételén. 
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12. ábra. Az első fénykép a Hold túlsó oldaláról (halra): egy későbbi, részletes fénykép (jobbra) 

mozgás hozta létre, mert nagyon valószínűtlen, hogy egy nagy se
bességű kozmikus test hozta volna létre ilyen hosszú talajszántás 
útján. A vetődések és falak hirtelen felületi egy-kétszáz méteres ma
gasságkülönbségek. 

A Hold túlsó oldaláról 1959. október 7-én készültek az első felvéte
lek (Luna-3; 12. ábrán balra). Később jóval részletesebb feltérképezés 
is folyt erről a tőlünk sosem látszó holdfélről (12. ábrán jobbra). Meg
állapítható volt, hogy ezen jóval kevesebb medence és több kráterme
ző és hegyvidék található. 

A sötétebb tengerek és a vilá
gosabb hegyvidékek aránya a 
Hold felénk néző oldalán körül
belül 1:1, a túlsó oldalon 1:6. És 
jobbára csak ezen a féltekén lát
hatók a holdtengereknél kisebb, 
de a krátereknél nagyobb, kör 
alakú, többnyire több koncentri
kus körsáncot mutató képződmé
nyek, amelyeket íű/asszo/ííoknak 
neveztek el {thaiassza: görögül 
tenger). Ezeknek széle a gyűrűs
hegyek körsáncára, nem pedig a 
medencéket övező lánchegysé
gekre hasonlítanak (13. ábra). 

13. ábra. Egy holdbeli talasszoid,» A íiuc i hi-
entate a LunarOrbiter 4 felvételén. 
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14. ábra. Az egyik legnagyobb holdkráter: a 
Clavius 

Nagyon érdekesek a kráterlán
cok is (catena), amelyek egyenes 
vagy görbe vonal mentén elhe
lyezkedő kisebb kráterek sorából 
állnak. Igen szép példája ennek a 
Clavius óriáskráter belsejében 
kialakult krátersor, amely feltéte
lezhetően egyidőben keletkezett 
egy darabokra szakadt kozmikus 
test becsapódásakor (14. ábra). 

Elhelyezkedésük alapján két
ségtelen, hogy a körhegyek kü
lönböző időkben keletkeztek. 

A hegységek és a körhegyek távcsővel felejthetetlen látványt nyúj
tanak, ha ferde napállás esetén azok árnyékán meglátszik a sáncot 
alkotó hegyek finom csipkézettsége. 

A Holdon nincs, és nem is volt levegő és víz, így a kialakult felszí
ni alakzatok ma is híven őrzik a körhegyek ősidőkben történt kiala
kulási képét. Földünkön viszont már sehol sem találunk olyan tájat, 
amely a geológiai őskorban kialakult felszínt nagyjából változatlanul 
őrizné. A kéregmozgások, a felszínt koptató-romboló meteorológiai 
hatások már elmosták az ősi korokban bizonyára a Földön is keletke
zett körhegyek óriási többségét. 

A Hold felszínét 5-10 m vastagságban a felszíni kőzeteknek me
teorbecsapódások, illetve a nagy hőmérséklet-változások okozta fel-
aprózódásból származó málladé-
kos anyag, a regolit alkotja. A 
holdutazások előtt kétséges volt, 
hogy ez a laza felszín elbírja-e a 
holdkomp és az ember súlyát, 
nem merülnek-e bele túl mélyen. 
De bebizonyosodott, hogy a rego
lit jól megbírja az űrutasok sú
lyát. Egy iírhajós lábnyoma is 
igazolhatja ezt (15. ábra). 

A regolitot három holdi alap-
kőzet alkotja. Ezek: a Hold belse
jéből származó, magmatikus erede
tű kristályos töredékek; az 1 cm-nél 
kisebb szemcseméretű holdpor; és I Holdon. 
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a több ásványból kialakult, a meteorbecsapódások által szögletes törme
lékké aprózódott breccsa. A holdkőzetek nagy többségét szilícium-, alu
mínium-, magnézium-, kalcium- és vasvegyületek, elsősorban oxidok 
alkotják. 

A Földre eddig hozott 380 kg holdkőzetanyag vizsgálata során 
három, a Földön ismeretlen ásványt találtak. Az egyiknek armalcolit 
nevet adták, amely az első három holdutas nevéből származik (Arm-
strong. Alarm és Co/lins). Ennek titán-dioxid tartalma több mint 70%. 

A Hold, mint tudjuk, csekély gravitációs erejénél fogva nem képes 
állandó, számottevő légkört tartani maga körül. A meglevőnek „sű
rűsége" (körülbelül 3000 atom/köbcentiméter) még mindig sokkal 
ritkább, vagyis jobb vákuum, mint amit földi laboratóriumokban 
egyáltalán képesek vagyunk előállítani. i .. K , 

A látott Hold 

A Holdat - és a Napot - a látóha
tár közelében határozottan na
gyobbnak látjuk, mint amikor 
magasan járnak az égen.* Ha 
azonban optikai szögmérővel 
akarnánk igazolni ezt a ténynek 
látszó megnagyobbodási jelensé
get, a legkisebb eltérést sem tud
nánk tapasztalni a Hold átmérő
jében - ha azt a vízszintes irány
ban mérjük. A Hold - és a Nap -
korongjának a látóhatár közelé
ben látszó megnövekedése kizá
rólag belső, szubjektív látási okra, 
mondjuk: optikai csalódásra vezethető vissza. Az égboltot felettünk 
ugyanis nem félgömbnek, hanem olyan fél ellipszoidnak képzeljük, 
amelynek magassága körülbelül 2/3-része a vízszintes látóhatár 
szélső távolságának. Az égen magasan levő Holdat tehát közelebb 
gondoljuk hozzánk, mint a vízszintes irányban kelő-nyugvó égitestet. 

36. ábra. Optikai csalódás: a „távolabbi" kört 
nagyobbnak látjuk, pedig méretük tökélete
sen egyforma. 

A felszín közelében sokkal vastagabb a légkör, és ez a Hold - és a Nap - szép kör
alakját függőleges irányban összenyomja: a horizont közelében ezek az égitestek 
zsömle alakot vesznek fel. 
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A valóságban ugyanekkora Holdat messzebbinek képzelve nagyobb
nak érezzük. Ha ugyanis a távolabb levő tárgy akkorának látszik, 
mint közelebbről, akkor a távolabbit akaratlanul is nagyobbnak lát
juk. Ezt az optikai csalódást egy egyszerű rajz (16. ábra) is bemutat
hatja: a távolabbinak képzelt kört nagyobbnak tartjuk, bár ugyanak
kora, mint a „közelebbi".* 

Ide illik egy történet a híres Pieter Brueghel (körülbelül 1525-1569) 
flamand festő esetéről. Egy este fiával sétálva meglátta a kelő telehol
dat. - Milyen nagy! - kiáltotta. Fia azonban helyreigazította: - Nem 
nagyobb, mint szokott lenni! Fordulj meg, állj terpeszbe, és két lábad 
között nézz a Holdra! - És a festő ilyen szokatlan pozícióból valóban 
normális nagyságúnak látta a Holdat. Minthogy két nap múlva agy
vérzésben hunyt el, azt tartják, hogy a holdnézés ártott meg neki. 
Különben bárki, aki a horizont közelében levő Holdat nagyobbnak 
látja, nézze a Brueghel-fiú ajánlotta módszerrel (kivéve az idősebbe
ket és a magas vérnyomásúakat...). 

A Hold mozgásai 

A Hold kissé lapult ellipszispályán halad a Föld körül. Ebből követ
kezik, hogy havonta egyszer földközelben (perigeum), egyszer pedig 
földtávolban (apogeum) van. A középtávolság 384400 km, földközel
ben azonban távolsága ennél 22000 km-rel kisebb, földtávolban 
28000 km-rel nagyobb. Ezzel együtt módosul a Hold látszó átmérője. 
Ennek, mint majd meglátjuk, a napfogyatkozásoknál van különös 
szerepe. 

Az ellipszispályán haladó égitest sebessége is változik a keringési 
periódus szerint: a Hold földtávolban lassabban, földközelben gyor
sabban jár. 

A régi csillagászoknak gondot okoztak a Hold pályájában és pá
lyamenti sebességében mutatkozó egyenetlenségek, hiszen a platóni 
elv szerint az égitesteknek a tökéletesnek tartott körpályán kell mo-

* Itt említhető meg, hogy a planetáriumokban a vetített Hold - és Nap - képe a kupola 
belső falán nem a valóságnak megfelelő fél fokos szögű, hanem l°-os. Az ember 
szeme ugyanis a planetárium falán látott képet a valódi, távoli égboltra vetíti, és ott a 
látott körátmérőt kisebbnek véli. Az optikai csalódásnak ez esetben áldozatul esett a 
valóság. A planetáriumok történetében tudtommal még nem fordult elő, hogy a sok 
százmillió néző közül csak egy is reklamálta volna a vetített Hold - és Nap - átmérő
jének a valódi szögátmérőhöz képest kétszeresre megnövelt voltát. 
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zogniuk. A görög időkben ezeket excentrikus, vagy összetett körpá
lyákkal igyekezték megmagyarázni. Az iszlám csillagászok ennél is 
tovább menve több - szélső esetben nyolc - egymásban gördülő kris
tálygömb legbelső tagjának egyenlítői pontjához rögzítve igyekeztek 
értelmezni minden tapasztalt különösséget a Hold mozgásában. 

A Holdnak egy teljes, 360°-os keringési ideje a Föld körül 
27,3216614... nap, vagyis 27 nap, 7 ó 43 p és 11,5 mp. Ennek a neve 
sziderikus hónap, minthogy a Hold ennyi idő után ér az égen ugyan
abba a helyzetébe, tehát ugyanannak a csillagnak (lat. sidus) látszó 
közelébe. 

Már volt szó arról, hogy a holdpálya síkja nem fekszik a Föld ke
ringési síkjában, a nappályában, hanem azzal 5 fokos (pontosabban 5° 
8' 42"-es) szöget alkot. A két sík egymást egy egyenesben, az úgyneve
zett csomóvonalban metszi. Ennek az egyenesnek az a két pontja, 
amely mindkét pályához tartozik, a két csomópont. A holdpálya azon
ban billegő mozgással olyan térbeli körmozgást végez, hogy közben 
tartja az 5°-os térszöget. Ennek a 18,61 évig tartó pályamozgásnak az a 
következménye, hogy a csomóvonallal együtt a két csomópont ennyi 
idő alatt körbejár a nappályán - méghozzá az óramutató járásával 
azonos irányban. Minthogy a Hold a térben ezzel ellentétes irányban 
kering, az azonos csomóponthoz hamarabb ér, mint amennyi egy teljes 
keringés ideje a sziderikus holdhónap alatt. Az egyik csomóponttól 
ugyanaddig tartó keringésidő - az úgynevezett drákói hónap* - ezért 
rövidebb a sziderikus hónapnál. 

A Földről nézve azonban a 
keringési periódus hosszabbnak 
látszik, minthogy a Föld két azo
nos holdfázis - például két tele- ( ' ^ ^ P O ^ ^ ^ I T \ ^°''* 
hold - közt eltelt idő alatt tovább 
halad Nap körüli pályáján, így a \ . •'J^ '^^^^ 
Holdnak jó 1/12 résznyivel to
vább kell fordulnia a Föld felé 17. ábra. A Hold keringése a Föld körül. A szi-
(17. ábra). A Holdnak ez az úgy- nodikus holdhónap hosszabb a 360''-os teljes 
nevezett szinodikus keringésideje körpálya megtételénél 
29,5305887... nap, vagyis 29 nap 
12 ó 44 p és 2,9 mp. Ilyen hosszú tehát egy holdhónap, ami után meg
ismétlődnek a holdfázisok. Ezt az időkört, tehát két azonos holdfázis 
közt eltelt időt már a legrégebbi időktől kezdve számon tartotta, sőt 

* A drákói hónap nevéről majd a fogyatkozások tárgyalásánál lesz szó. 
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feljegyezte az egyre értelmesebbé váló ember. Valamivel több, mint 12 
(12,368...) holdhónap fér a napévbe, és ez a könnyen megfigyelhető és 
számon tartható. A legtöbb esetben kerek 12-nek vett természetes pe
riódusszám igen fontos időegysége lett az időbeosztási rendszereknek, 
tehát a naptáraknak - sőt később még a nap beosztásának is. 

Több neves tudománytörténész szerint a csillagászat tanította meg 
gondolkodni az embert. Ezek a tudósok bizonyára a periódusokra és 
azok összevetésére és rendszerré fejlesztésére gondoltak, amelyeket 
az égitestek mozgása és helyzetük ismétlődése mutatott a jó szemű 
régi embereknek, az első csillagászoknak. A bolygók mozgása a Föld
ről nézve sokszor rendkívül bonyolultnak tűntek, a periódusok pedig 
nem mutatkoztak egymással összevethetőknek. A régi korok embere 
a mozgó, fényesebb égitestek megfigyelése útján igyekezett megálla
pítani a maga és a rajta kívüli világ természetét, nagyságát, idő- és 
távolságviszonyait. A legfeltűnőbb égitestek látszó vagy valódi moz
gásaiból kellett időmérési, időbeosztási rendszert alkotnia. Az idő
múlás folyamatos rendszerbe foglalása a földművelésre való áttérés 
után életbevágó fontosságú lett. 

Mintegy 8-10 ezer évvel ezelőtt kezdődött az úgynevezett neolit 
(új-kőkori) forradalom: a főként gyűjtögető, nomád halász-vadász 
életmódról a növénytermesztésre való fokozatos áttérés. Valószínű
leg ez okozta az emberiség mindenkori létszámához arányítva a leg
nagyobb mérvű veszteséget. Ha ugyanis a vetőmagot nem megha
tározott időben vetik a földbe, az vagy nem érik be, vagy elfagy, vagy 
olyankor kellene aratni, amikor állandó esők akadályozzák a mezei 
munkákat a haszonnövények károsodásáig, vagy a szemek kipergé-
séig. A szó szoros értelmében életszükségletté vált a könyörtelenül 
haladó idő múlásának mérése, rendszerezése és állandó számon 
tartása. Az égitestek mozgásai által adott időegységek hosszának 
megállapítása, ezek összehangolása és rendszerbe foglalása viszont 
rendkívüli agymunkát követelt, és így nagy mértékben hozzájárult az 
ember összefüggéseket, törvényszerűségeket kereső és találó gondol
kodása kifejlesztéséhez és tökéletesítéséhez. 

Az idő felosztására és rendszerbe foglalására fordított nagy szelle
mi erőfeszítéseknek többé-kevésbé sikerült eredményeit naptáraknak 
nevezzük. Ezekben komoly szerepet kapott a Hold. 
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NAPTÁRAK 
A Hold szerepe a naptárak kialakításában 

Az időt igen különös fizikai alapmennyiségnek érezzük. Lelkiállapo
tunktól függetlenül elég pontosan meg tudjuk becsülni, hogy mekko
ra egy méter, milyen súlyú egy kilogrammnyi tömeg, mennyi egy 
liternyi térfogat. De annak megállapítása, hogy mikor telt le 10 perc 
vagy egy órányi idő, rendkívül bizonytalan, mert sok külső és belső 
körülménytől függ. Szorongó, eseménytelen várakozás, kínzó fájda
lom tűrése -, illetve érdekes könyv olvasása, kedvvel végzett tevé
kenység, barátok társaságában folytatott élénk eszmecsere vagy mu
latozás közben érzésünk szerint lassan vánszorognak, illetve villám
sebesen peregnek a percek, sőt az órák. És visszagondolva életünkre, 
feljegyzések nélkül többnyire nagyon bizonytalanul jelöljük ki utólag 
a napokat, a hónapokat, sőt az éveket is, amelyekben többé-kevésbé 
nevezetes események történtek. Sok esetben ezek sorrendje is bizony
talan már. Az ember egyre inkább rá volt és rá van szorulva a gyenge 
emlékezetétől független, az eseményeket időben lerögzítő, megbízha
tó időbeosztási rendszerekre, továbbá az idő múlását folyamatosan és 
pontosan mutató eszközökre. 

Az időt mindenkor egyenletesen megismétlődő, tehát periodikus 
események közt eltelt időszakaszok megszámolásával mérte az ember. 
A napnál rövidebb időegységek mérésére a legkülönfélébb működési 
elven alapuló óraművek szolgáltak és szolgálnak. A nagyobb időtarta
mok mérésére ősidők óta különféle hosszúságú időegységeket, időkö
röket használunk. Ezeknek csaknem mindegyikét az égitestek látszóla
gos vagy valóságos mozgása révén maga a természet adta nekünk. 

Az első, legfeltűnőbb időegység a Föld forgásideje, a nap. Ezt a 
periódust elsősorban a legfényesebb égitest, a Nap látszó égi helyze
tei, tehát például delelései, vagy a napkelték és napnyugták közt 
eltelt világos és sötét időszakaszok észlelése és számon tartása adja. 
Évezredekig azt gondolta az ember, hogy a Nap két-két delelése közt 
eltelt idők tökéletesen azonos időszakaszokat adnak, amelyek hossza 
soha nem változik. Csak a 20. század közepén üzembe állított kvarc
órák, majd atomórák erősítették meg a tudomány gyanúját, hogy 
változhat a nap hossza, vagyis a Föld forgásideje. 
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Voltak kutatók, akik szerint a Föld belsejének abnormálisra össze
nyomódott anyaga a Föld lassú hűlése folytán visszaáll „normál" 
térfogatúvá, tehát tágul. Ezért a földforgás lassul. Más tudósok sze
rint épp azért, mert a Föld izzó belseje hűl, a Föld összehúzódik, 
ezért forgása gyorsul. Sokan tudományos indoklással hivatkoztak 
arra, hogy a Föld felszínére állandóan rakódik olyan por, amely az 
űrből érkező, a légkörben elizzó-elgőzölgő meteorok maradványa. Ez 
a kívülről kapott tömegpótlék nem is kevés. A becslések szerint éven
ként több tízezer tonnát tesz ki, és a földkéreg felső 1 km-es rétegé
nek körülbelül 1%-át alkotja.* 

A meteorpor tehát folyamatosan növeli a Föld tömegét, ezért anya
bolygónk forgása lassul, a forgásidő növekszik. Meg fogunk ismer
kedni majd a harmadik okkal, amely a Holddal függ össze, és amely 
biztossá teszi és megindokolja a nap tartamának lassú, megállíthatat
lan növekedését. Ez a roppant kis mértékű változás azonban nem 
befolyásolja a napnak, mint időegységnek a naptárakban játszó fősze
repét. 

A Nappal függ össze a második naptáralkotó időegység, a napév. 
Első közelítésben ez a Föld keringésideje a Nap körül. Ettől függenek 
- a napi hőingadozásán kívül - a legfontosabb hőmérsékleti, meteo
rológiai változások. A napév periódusa szerint tolódik jobbra-balra a 
Nap keltének és nyugtának helye a horizonton, eszerint emelkedik 
vagy csökken a Nap delelési magassága, és eszerint rövidül vagy 
hosszabbodik a nappal és az éjszaka tartama. Az első földművelő 
népek bizonyára észlelték a napkeltének - és napnyugtának a látóha
táron erősen változó helyzetét. Minthogy ez az ide-oda tolódás az 
időjárás-változással párhuzamosan, tehát szabályosan megismétlő
dik, ennek alapján tudták fő részekre - évszakokra - osztani az évet. 
Meg tudták határozni, hogy mikor ér a napkelte, illetve a napnyugta 
a szélső helyzetébe, ami után az eltolódás iránya megfordul. Ezeket 
nevezték napfordulóknak. De a két szélső helyzet közti feleúton 
történő kelés-nyugvás napját is le tudták rögzíteni, sőt arra is rájöt
tek, hogy ekkor a nappal éppen annyi ideig tart, mint az éjszaka. 
Ezek voltak tehát a napéjegyenlőségek napjai. Az évszakok kezdete, 
tehát a napfordulók, illetve a napéjegyenlőségek mindenhol fontos 

Mellékesen megjegyezve: minthogy a meteoritok nagy hányada vas-nikkel anyagú, 
vérünk legfontosabb molekuláját, a hemoglobint alkotó vasatomoknak legalább 1%-a 
„csillaganyag". így vagyunk tehát a szó legszorosabb értelmében vett, valóságos 
„vérrokonai" a csillagvilágnak. 

32 



határnapok, többnyire ünnepnapok lettek. Ezekkel, vagy legalábbis 
ezek nyomaival még évezredek után, ma is találkozhatunk. 

Minthogy az év napjai között a napév kezdete nincs egyértelműen 
kijelölve, a régi népek évezredeken át nem tudták pontosan megálla
pítani a benne foglalt napok számát, vagyis meghatározni az év na
pokban kifejezett hosszát. Kétségtelen, hogy erre az első, bizonytalan 
megfigyelések kerek 360 napot adtak, mert ma is ezt a - nem túlságo
san - kerek számot használjuk a teljes kör felosztására. 

A harmadik naptáralkotó időegység a Hold alakváltozásainak 
könnyen megfigyelhető ciklusa, a - szinodikus - holdhónap. Az első 
megfigyelések szerint ez 30 napból áll, és belőlük 12 tesz ki egy évet. 
Ezek a számok, illetve ezek kétszeresei is beépültek szög- és időmé
rési rendszereinkbe. 

Sajnos az égitestektől kapott időegységek csak igen hosszú tizedes 
törtekkel fejezhetők ki a többiek bármelyikével, vagyis nem osztha
tók egymással. (Tudományosabb kifejezéssel: inkommenzurábilisak.) 
Nincs meg egész számszor a hónap az évben, a hónap és az év sem 
fejezhető ki egész számú napokban. Ez a körülmény teljesen lehetet
lenné teszi az ezeket az időegységeket felhasználó rendszerek, vagyis 
naptárak matematikai pontosságú, végleges megoldását. Hasonlítsuk 
csak össze a három természetes időegységet: • '• 

1 napév =365,242199... nap, és . -
= 12,368265... holdhónap; 

lho ldhó= 29,530588... nap, 
:. 12 " =354,367056... nap. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a csillagászatban ismeretes egy negyedik 
természetes időegység is, a csillagnap. Ennek hosszát ugyanannak a 
csillagnak két delelése közt eltelt idő határozza meg, amely kerek 
számban 4 perccel (3 p 56 mp) rövidebb a napi - szoláris - napnál. 

Egy ötödik időegység a csillagév, amely a Föld keringésideje, de 
nem a Nap, hanem egy csillag helyzetéhez - többnyire keléséhez -
viszonyítva. Ez csak néhány másodperccel tér el a napév tartamától. 
Használatára példát az egykori egyiptomi Szíriusz-év* adhat. 

Csak igen ritkán találkozunk ez utóbbi két időegységgel, mint 
naptáralkotó tényezővel. 

Mivel azonban a Szíriusznak elég nagy a sajátmozgása, a Szíriusz-év nem ideális 
példa a csillagévre. 
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Tudjuk már, hogy a három össze nem illő fő természetes időegységet 
nem lehet matematikai pontossággal egységes, végleges rendszerbe fog
lalni, vagyis egyszerűen, könnyen használható naptárt alkotni belőlük. 

A természet által adott három fő időkör közül egy naptáron belül 
csak kettőt lehet alkalmazni. A naptárak egy része csak a napot és a 
napévet veszi alapul és használja fel időbeosztás céljára. A holdhóna
pokkal egyáltalán nem számol, azoknak legfeljebb az egy napévben 
foglalt egész számát, a 12-t veszi tekintetbe az egy év hónapjainak 
számánál. Ilyen felépítésűek a Nap-, vagy szoláris naptárak. 

Más népek a napon, mint időegységen kívül kizárólag a holdhóna
pokat veszik alapul, és 12 holdhónapos évekkel számolnak - tehát 
nem tekintik naptáralkotó időegységnek a napévet. Ezek a Hold-, 
vagy lunáris naptárak. 

A kettő kombinációját alkotják az olyan naptárak, amelyekben az 
alap ugyan a természet éve, a napév, de hónapjai holdhónapok, és ezek 
száma hol 12, hol 13. Ezek a luniszoláris naptárak. Mindhárom fajtára 
volt - sőt van - példa az emberiség időfelosztási gyakorlatában. 

A három legfontosabb, csillagászati úton megállapítható és meg
mérhető időegységből általában csak kettőt használnak fel egy-egy 
naptár felépítésénél. A nap minden naptárban elengedhetetlenül 
szerepel. Nem ilyen biztos a holdhónap szerepe: ha ugyanis a napév az 
alap, a hónapjai nem lehetnek holdhónapok. Ha viszont 12 holdhó
nappal számolunk egy évben, a napév esik el. 

Látnunk kell, hogy a Holdnak meghatározó szerep jutott az év ré
szekre szabásában. A „12" alapvető szám lett az időbeosztás terén. A 
mezopotámiai népek az év hónapszámának mintájára a teljes napot is 
12 részre osztották. Egy ilyen „óra" (kas-hu) tehát két mai órának felel 
meg. Később az egyiptomiak eredményes újítása volt a nappalnak és az 
éjszakának is 12-12, a teljes napnak tehát 24 részre, órára osztása. 

A mezopotámiaiak még másban is utánozták a természetet: az ő 
/cfls-bujukat, kettősórájukat az egy hónapban foglalt napok egész 
száma mintájára 30 részre (wsra) osztották. (Egy iis tehát 4 mai perc
nek felel meg.) Egy későbbi egyiptomi ténykedés eredményezte az 
órák 60-60 percre osztását.* 

* Nézzünk a hagyományos beosztású óránk számlapjára. Ellentétben a hosszúság, a 
tömeg, a térfogat stb. osztásaival, az időnél nem 10, 100 stb. az osztószám, hanem az 
órákat illetően a 12 vagy 24, a perceknél és a másodperceknél a 60. És ahányszor óráin
kon látjuk a 12-t, gondoljunk a Holdra, mert ez a szám az egy éven belüli holdváltozá
sok számát tükrözi, a 60 pedig az egy holdhónap napjainak kétszeres száma. Karóráink 
számlapján tehát magunknál hordjuk a Hold mozgásának jellemző adatait. 
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És mit tett a régi ember, hogy megkönnyítse naptáralkotó munká
ját, egyszersmind kényelmét is szolgálja? Egy zseniálisnak éppúgy, 
mint kétbalkezesnek mondható újítást vezetett be: egy új, mestersé
ges időegységet alkotott és épített a naptárba. Ez a hét. 

Aligha lehet vitás, hogy ezt a naptári időegységet is elsősorban a 
Hold változásai sugallták: egész számokkal kifejezve ennyi nap telik el 
két egymást követő holdfázis - például holdtölte és utolsó negyed -
között. De csak teljes napokban ad a hét egész számot, hiszen a holdhó
napok negyedrésze nem kerek 7, hanem 7,38265... nap. A 7 napból álló 
hét sincs meg egész számszor sem a napévben, sem a holdévben: 

lholdhó = 4,218655... hét 
1 napév =52,177457... " 
1 holdév =50,623864... " 

Mielőtt szemrehányásokkal illetnénk a hetet bevezető, naptáralkotó 
tudós őseinket, gondoljunk arra, hogy a „hét" olyan emberbarát idő
egység, amely kedvező ütemben szakítja meg a munkanapok sorát: 
hat nap után mindenkor jött egy pihenőnap - még a bibliai Teremtő 
számára is. A hét napjait könnyebb megjegyezni, mint a hónapokét, 
amelyek napjait 30, sőt 31 különböző névvel kellene ellátni. 

A történelem során találkozhatunk a hónapokat felosztó napok más 
csoportosításával, különféle népeknél volt már tíz-, nyolc- és ötnapos 
„hét" is, mégis a hétnapos felosztás bizonyult a legkedvezőbbnek, ez 
állandósult. Igaz, sehol sem alapvető naptáralkotó időegység. Nincs 
példa olyan naptárra, amelyben mindig 4 hetes a „hónap", vagy kerek 50 
vagy 52 hét tesz ki egy évet. A hét nem naptáralkotó egység, csak a mun
kanapok korlátozására és a pihenés biztosítására szolgáló időkör. 

A Biblia egyértelműen szól hat munkanapról és egy pihenőnapról: 

Isten ... a hetedik napon megpihent munkája után, amit 
végzett. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, 
mert azon megpihent egész teremtő munkája után. 

(Ter 1;3) 

Természetesnek látszik, hogy a hét napjaínak nevét az ókoriak a hét 
szabad szemmel látható „bolygó"-ról,* illetve a hozzájuk képzelt 

A régiek szerint a Hold és a Nap is bolygónak számított, mert mozogtak, „bolyong
tak" az állócsillagok között. 
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istenekről nevezték el. Ősi időkben kerülhetett a palesztinai időkör 
Görögországba, ahol a hét napjai a „bolygók" neveit kapták. Minden 
név jelkép is volt. Héliosz (Nap) a világosságot, Szeléné (Hold) a va
rázslást, Zeusz (Jupiter) a törvényt, Hermész (Merkúr) a növekedést. 
Árész (Mars) a harcot, Aphrodité (Vénusz) a szerelmet, Kronosz (Sza
turnusz) pedig a békét jelképezte. A görögök utáni római időkben ez 
a hét „bolygó" a Földtől való - vélt - növekvő távolságuk alapján a 
következő volt: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szatur
nusz. A hét napjainak elnevezése viszont más sorrendet követ: vasár
nap - Nap, hétfő - Hold, kedd - Mars, szerda - Merkúr, csütörtök -
Jupiter, péntek - Vénusz és szombat - Szaturnusz nevét kapta. Ezek a 
nevek a latinból származott nyelvekben még jól felismerhetők. De 
miért változott meg az eredeti - távolsági - sorrend? 

Erre a kérdésre több magyarázat is adható. Az egyiptomiak állító
lag minden órának abban a sorrendben adták az égitestek nevét, 
ahogy - képzeletben - a tőlük való távolságuk csökkent a Föld felé. 
Tehát az első óra a legtávolibbnak képzelt Szaturnuszé, a második a 
Jupiteré volt, és így tovább. A 24. óra a Merkúré lévén a következő 
nap első órája - és ezzel együtt a teljes nap - a Nap nevét kapta. To
vább számolva a harmadik nap az ő első órája után a Holdé lett stb. 
Meg kell említeni, hogy a Szaturnusz napjának neve - a mi szomba
tunk - sok nyelvben a mezopotámiai újhold sabattu elnevezését örö
költe, amely a mienkben is még jól felismerhető. 

A hét napjainak különös sorrendű elnevezésére még több más 
magyarázat is létezik.* 

Hogy melyik legyen a hét kezdő napja és elnevezése, az időktől, 
népektől és vallásoktól függően változott. Ezekben a kérdésekben 
máig sem tudtak megegyezni a Föld lakói. A keresztény egyházi 
naptár hete vasárnappal kezdődik. A magyar hétkezdő nap kilétét 
már a neve is elárulja: a hét első napja, feje természetesen a hétfő, a 
második - kettedik - napja a kedd. A heti ünnepnap a keresztény 
világban a vasárnap, a zsidóságnál a szombat, az iszlámhívők számá
ra a péntek. 

Az indogermán nyelvek nagy részében még világosan felismerhe
tő a hétfő nevében a Hold illető nyelvű neve: Mond, Moon után (né
met: Montag; angol: Monday); vagy a (latin) Luna nyomán {lundi: fran
cia; lunedi: olasz; lunes: spanyol). 

Ezekről a kérdésekről a szerzőr\ek A Nap Fiai című munkája 40-43. oldalain olvasható 
bővebb ismertetés. 

36 



De a 7-es nemcsak az időbeosztás terén kapott szerepet. Szinte fel-
sorolhatatlan, hol mindenütt, az élet hány területén fordult elő és 
található ma is, teljesen függetlenül az eredetétől. Néhányukat már 
csak az érdekesség okából is említsünk meg itt. 

A mezopotámiai „bolygók" száma nagyrészt bizonyára a zsidók 
babiloni fogsága útján került annyi helyen a Bibliába: 7 napig tartott a 
teremtés; Jákob 7 évig, majd ismét 7 évig szolgált Lábánnál annak 
lányáért, Ráchelért; fia József megfejtette a fáraó két álmát: az egyik 
álom 7 kövér és 7 sovány tehénről szólt, a másikban 7 telt és 7 üres 
kalász szerepelt. József álomfejtése szerint 7 bőséges, majd 7 ínséges 
esztendő következik Egyiptomban. A zsidóságnál a 7-ik év volt a 
szabbatév, a 7x7-ik pedig a jóbelév. A szenteléshez 7-szeres befröcsö-
lés, a tisztuláshoz a Jordánba való 7-szeri alámerítés volt szükséges. 
Sámson haja 7 varkocsba volt fonva. A templomi gyertyatartó (a 
menórá) 7-ágú. 

A 7 a görög és római mondavilág számos helyén is megtalálható. 
Az újhold előtti 7. napot Apollónak szentelték a görögök. Ők 7 világ
csodát és 7 görög bölcset ismertek, továbbá 

Hét város verseng, melyikök fia volna Homéros: 
Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis, Khios, Argos, Athéné. 

(Ponori Thewrewk Emil ford.) 

Róma történelme első korszakában 7 király követte egymást. Külön
ben Róma 7 halmon épült. A tarpeji szikla templomában a birodalom 
7 nagy ereklyéjét őrizték. A 7 magánhangzónak is kozmikus eredetet 
és jelentőséget tulajdonítottak. A kocsiversenyeken a fogatoknak 7 
ízben kellett megkerülniük a pályát. A titkos iratokat 7 pecséttel 
kellett lezárni. Azóta is „hétpecsétes"-nek nevezzük a legféltettebb 
titkokat. 

A keresztény egyházak is őrzik a 7-est. Jézusnak a keresztfán mon
dott 7 szavát tartják számon. A Miatyánk 7 kérést tartalmaz. A Jelené
sekben 7 pecsét feltörése, 7 harsonaszó és 7 csésze kiöntése szerepel. 
A katolikus egyház 7 szentséget szolgáltat ki, 7 főbűnt, továbbá az 
irgalmasságnak 7 testi és 7 lelki jócselekedetét nevezi meg. A Szent 
Szűznek 7 fájdalma és 7 öröme volt. Húsvét előtt 7 hétig tart a böjt, 
utána 7 héttel következik a pünkösd. 

Az iszlám szent könyvében, a Koránban Mohamed 7 mennyorszá
got említ - nyilván a 7 „bolygó" égi szférájának megfelelően. A mo
hamedánok kötelező, Mekkába vezető zarándoklatának, a hadzsnak 
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végcélja a meteorkövet magába foglaló szent Kaába épületének hét
szeri megkerülése. És - mint tudjuk - nem hiányozhat az imaházak, 
mecsetek csúcsáról a Hold, amelynek járása és negyedei uralják a 
később ismertetésre kerülő iszlám naptárt. 

Megszámlálhatatlan sok mesében találjuk a 7-et a hétfejű sárkány
tól Hófehérke 7 törpéjén át a Bűvös vadász 7 lövedékéig. 

Még a tudomány területére is beosont a 7-es - igaz. Newton segít
ségével, aki a szivárványnak - indokolatlanul - 7 színét nevezte meg 
(vörös, narancs, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, viola.) 

Ki gondolná, hogy mindezek kiinduló alapja a holdnegyedek közti 
7 nap és a 7 „bolygó"? 

De térjünk vissza a naptárakhoz. Az alábbi felsorolásban azokat 
mutatjuk be, amelyekben a Hold fontosabb szerepet játszott és/vagy 
játszik a Föld jelentősebb kultúrnépeinél. 

, . Ósi Európa 

A holdhónap hosszát már valamivel könnyebb napokban megadni, 
mint a napévét, hiszen annál jóval rövidebb lévén könnyebb napjait 
megszámolni és észben tartani. Kézzelfogható bizonyítékaink van
nak arra, hogy az ősember már 35, sőt 50 ezer évvel ezelőtt, az úgy
nevezett pattintott kőkorszakban (a paleolitban) számon tartotta a 
Hold alakjának naponkénti változását, és ezzel a hónap napokban 
kifejezett hosszát. írni ugyan még nem tudott, de csontot faragni, 
beléje lyukat fúrni-mélyeszteni már igen. Franciaországban, a Dor-
dogne megyei Larfeí-barlangban 
olyan csontlapokat találtak, 
amelyekbe lyukak, illetve mélye
dések sorát fúrták (18. ábra). 
Többen arra gondoltak, hogy 
ezek a jelek csupán díszítés cél- «•*'* ™ oo a,9""a 
jaira készültek. De ha puszta dí- * * * * * , oo u 
szítés lett volna a cél, a lyukakat ^'*© '=' o ^ t ^ « (? ^ í ̂ ^ 
nyilván egymás után, egy ültő * * ' * * » ? » , , • * • • * « « 
helyében készítette volna az ős- * í ? ^ (^^ 
ember - és nyilván ugyanazzal a 
kőszerszámmal, amelyet haszná
lat közben pattintás útján kellett jg. ábra. A Lartet-barlangi több tízezer éves 
olykor újra hegyezni. csontlap a Hold alakját utánzófuratokkal. 
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19. ábra. A Stonehenge Sarscn-kürct 30 kőoszlop alkotta. 

Mikroszkópi vizsgálattal viszont meg lehetett állapítani, hogy 65 
lyuk elkészítéséhez 24 új, vagy újra pattintott csúcsú kőszerszámot 
használt ősemberelődünk, vagyis hosszabb időnként - valószínűleg 
naponként - bizonyára csak egy furatot készített. Ezek alakja kis 
mértékben változik, mintha a naponként kissé módosuló alakú Hol
dat akarnák utánozni. A furatok-mélyedések alakja a csontlapokon 
29-30 jel után megismétlődik. A. Marshak vizsgálata és véleménye 
szerint ez azt bizonyít(hat)ja, hogy ősünk valóban a Hold változó 
alakját „jegyezte fel" napról napra a csontlapokra. A holdváltozások 
periódusa, a szinodikus holdhónap hossza 29 és fél nap. Az első 
becslések bizonyára kerek 30 napnak vették. 

Valószínűleg erre utal a dél-angliai híres kőkor, a Stonehenge fő -
úgynevezett Sarsen - köre, amelyet 30 kőoszlopból alkottak az i. e. 2. 
évezred közepe táján élt építői (19. ábra). A Stonehenge oszlopai és 
egyéb jelzői különben világosan utalnak arra, hogy tervezői-építői 
nagy figyelemmel kísérték a Hold periódusait és a látóhatáron való 
kelte-nyugta helyzeteit. Tudjuk már, hogy a Hold pályasíkja 18,61 év 
alatt ír le egy teljes imbolygó körmozgást. Ennek megfelelően ilyen 
periódusban változik kelésének és nyugvásának szélső helye a hori
zonton. Ezek ismeretét mutatják a Stonehenge oszlopai, kövei és más 
jelzői. 

Neves csillagászok és kultúrtörténészek - Norman Lockyer, Gerald 
Hawkins, Fred Hoyle, Isaac Asimov és sokan mások - foglalkoztak a 20. 
század első éveitől mindmáig a Stonehenge kőoszlopai és gödrei által 
kijelölhető irányok esetleges csillagászati vonatkozásaival. Első he
lyen a körülbeiül i. e. 2600-2300-ra visszavezethető Stonehenge I. 

39 



20. ábra. A Stonehenge Hedstone jelzőköve. 

építőinek csillagászati elgondolá
sai szerepeltek. Ez az első konst
rukció voltaképpen elég egyszerű 
munkálatokat kívánt meg az épí
tőktől. De ha csupán ezeknek a 
köveknek és gödröknek elhelye
zését és számát tekintjük, mérhe
tetlen csodálatot kell éreznünk a 
kőkori mérnökök, csillagászok el
gondolásai és ezek megvalósítási 
módjai iránt. 

A Stonehenge I-et egy körülbe
lül 92 m átmérőjű körsánc, az 
ezen belül húzódó kör kerületén 
ásott 56 úgynevezett Auhrey-
lyuk* vagy -gödör, és a nagy 
sáncon kívül felállított hatalmas, 
durván faragott, kúpos kőoszlop, 
a Heelstone (Heel Stone, sarokkő) 
nevű jelző alkotja (20. ábra). A Stonehenge III. két nagy kőkör-sorból 
és a patkó alakban felállított legnagyobb kövekből - öt egység 3-3 kő
ből (trilit) - áll. A patkó nyitott része a Heel Stone felé néz. A leg
feltűnőbb az úgynevezett Sarsen („szaracén") kör, amit eredetileg 30, 
függőlegesen elhelyezett, sok tonnás oszlopból, és az ezeket felül víz
szintesen összekötő íves kőgerendákból alakítottak ki. Építési kora 
körülbelül i. e. 1700. A Sarsen-kört, illetve maradványát csodálhatják 
meg elsőként a látogatók. A két létesítmény elkészítése közti száza
dokban fogtak a Stonehenge II. építéséhez. A tervezett két - 29, illet
ve 30 kőoszlopból álló - kör befejezetlen maradt, csak az oszlopokat 
befogadó, a Sarsen-körön kívül eső úgynevezett Y és Z lyukak ké
szültek el. Mintha az alkotók elfeledkeztek volna a Stonehenge I. csil
lagászati, elsősorban a Holddal összefüggő szerepéről. A Stonehenge 
III. létesítői aztán - legalább részben - visszatértek az eredeti célok
hoz. Itt tehát elegendő a Stonehenge l-nek elsősorban a Holddal ösz-
szefüggő elemeire kitérni (21. ábra). 

Az Aubrey-gödrök körén 91-94-gyel jelölve négy pont található. 
Ezeket állomásköveknek is nevezik. Közülük a 92 és 94 két halmon 
fekvő, a másik kettő talajba beásott kő. E pontok egy különös négy-

/. Aubrey XVTI. századi régész volt a Stonehenge egyik legrégebbi kutatója 
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21. íibra. A Stonehenge [.felépítése (i.e. 2600környékén) 

szög csticsát alkotják. A téglalap rövidebb oldalainak iránya a Stone
henge középpontját és a Heel Stone-t összekötő egyenessel párhuza
mos. (Ez jelöli ki a nyári napfordulókor kelő Nap ÉK-i irányát.) A 
hosszabb oldalak a telehold keltének és nyugtának egyik szélső hely
zete irányába néznek. A másik két szélső helyzet irányát a téglalap 
egyik átlója mutatja. A két átló metszéspontja különben az egész 
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építmény geometriai középpontja. A Heelstone irányától balra és 
jobbra elhelyezett D, illetve F kő iránya a téli napfordulókor kelő 
(tele)Hold horizonton kijelölhető két szélső irányába néz. 

A nagy téglalap oldalainak iránya 10-20 km-rel északabbra vagy 
délebbre eső helyen már nem mutatná az említett csillagászati saját
ságokat. Más földrajzi szélességen nem lehetne kijelölni egy másik 
„Stonehenge"-ben a megfelelő irányokba néző egyeneseket tartalma
zó téglalapot. Ez egyértelműen arra utal, hogy a Stonehenge I-et 
csakis annak jelenlegi helyén élt emberek, papok (papnők?) tervez
hették, méghozzá igen pontos hely- és iránykijelölés után. Ezt a pon
tosságot csak hosszú évtizedek (-századok?) alatti Hold- (és Nap-) 
kelték és nyugták irányainak gondos megfigyelése útján érhették el 
az új-kőkori, az i. e. 3. évezred első felében élt tervezők. 

A nap- és holdfogyatkozások tárgyalásánál még visszatérünk 
európai csillagász-őseinknek erre a mesteri kőkori obszervatóriumára 
és esetleges felhasználására. 

Az észak-európai, elsősorban észak-angliai többi kőkori, megalitikus 
emlékek fő jellemzője az, hogy köveik, kőoszlopaik és a köztük levő 
rések elsősorban a telehold kelte, illetve nyugta két szélső irányát jelö
lik ki a sík vagy hegyes vidékek ezekből látszó horizontján. Már-már 
azt a benyomást keltik, mintha létesítőiknek a Hold fontosabb égitest 
lehetett, mint a Nap - bár egy részük segítségével a nyári és a téli nap
fordulók idejének napkelte, illetve napnyugta iránya is kijelölhető. 

Mezopotámia 

Az ókorban elsőként Mezopotámiában, a sumér, majd az asszír-babi
loni csillagászok foglalkoztak a Hold mozgásaival és alakváltozásai
nak előrejelzésével. Hónapjaikat az újhold első láthatósága idejétől -
újfény - számították. (Tehát ennek, és nem a csillagászati értelemben 
vett Nap-Hold együttállása időpontjának volt a neve egykor „új
hold".) A Hold tűhegyes szarvakban végződő sarlója ettől kezdve 
vastagszik, halad az égen egyre távolabb a Naptól. Mintegy 7 nap 
elteltével félkör alakúvá, majd újabb néhány nap után körré egészül 
ki és teljes fénnyel ragyogja be az éjszakai tájakat. Ilyenkor épp szem-
benáll a Nappal, vagyis napnyugtakor kel és éjfélkor delel. Újabb, 
körülbelül 7 nap elteltével félkörré fogy, közben egyre közeledik a 
Naphoz, majd néhány nap múlva eltűnik: belevész a Nap vakítóan 
fényes-tüzes közelségébe. Egy-két nap után a jó szemű csillagász-
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papok röviddel napnyugta után megpillanthatták a Hold vékony 
sarlóját, az „újfény"-t. Ekkor hirdették ki a hónap kezdetét. Ez ün
nepnap volt, egy azok közül, amelyek kijelölését a Biblia az égitestek 
feladatául rendelte. 

Az i. e. 7. századból érdekes formulát ismerünk, amelyet a babiloni 
csillagászok a holdsarló középső, erősen változó vastagságára hasz
náltak. Ha az újhold utáni legelőször észlelt, legvékonyabb holdsarló 
vastagságát ű-nak jelöljük, az egymás utáni napok sorrendjében a 
vastagság a következőképp növekszik: 

a; 2a; 4fl; 8a; 16Ű; 16fl(l+l/5); 16fl(l+2/5); ..., 

majd a 15. naptól (holdtölte) kezdve megfordított sorrendben csök
ken. Noha ennél a formulánál a legjobb esetben is 25%-os a hiba, 
jellemző a babiloni csillagászokra az igyekezet, hogy lehetőleg mate
matikailag fejezzenek ki minden változást az égitesteknél. 

Tudjuk már, hogy Babilóniában az évben foglalt hónapok számá
nak mintájára osztották a teljes napot is 12 részre. Egy akkori óra 
{kas-bu) két mai órának felel meg, és minthogy ez a kettősóra kezdet
ben 30 részre («s) oszlott, 1 us 4 mai perc hosszúságú volt. 

Az egyik babiloni időmérő eszköz volt a vízóra. Az alkalmazott 
edény kifolyónyílásán egy nap alatt 1 talentum (körülbelül 30 kg) víz 
csepegett ki. Az 1 us (4 perc) alatt kifolyó víz tömege - körülbelül 14 g -
is jól meghatározható mennyiség. Az idő mérését a babiloniak tehát 
tömeg („súly") mérésre tudták visszavezetni. 

Joggal mondhatná valaki, hogy ez az óra más hosszúságú Mst mu
tathatott tele, mint félig kiürült tartály esetén, más lévén a vízmagas
ság csökkenésével a víznyomás. Erre azonban már a régiek is gondol
tak, és folyamatos utántöltéssel biztosították a kicsepegő vízre gyako
rolt nyomóerő állandóságát. 

A vízórát a régi babiloni csillagászok igen szellemesen szögmérés
re is felhasználták. Egy függőleges fal széle vagy függőón zsinórja 
segítségével napi útjának közepe táján haladó Hold belépő, illetve 
kilépő peremét, vagyis átmérőjét a vízórából eközben kifolyt víz
mennyiség mérése útján tudták megállapítani. A Hold közepes átmé
rőjére így 31' 51,5"-et, a földtávolban levő Hold átmérőjére 29' 26,9"-
et kaptak. Ez utóbbi a távcső felfedezéséig a legpontosabb csillagá
szati szögmérési adat, lévén helyes értéke 29' 31"! 

A babiloni év a tavaszi Niszannu hónappal kezdődött. Érdemes 
megismerni az akkori ottani hónapneveket, mert a zsidó nép fogoly-
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ként Babilonba került része átvette, visszatérése után is megőrizte és 
a vallási életben mind a mai napig használja őket - bár kissé módo
sult formában: • 

Babiloni hónapnevek Zsidó 
Niszannu 

Airu 
Szimannu 

Du'uzu 
Abu 

Ulúlu .-
Tisritu 

Arah-szamna 
Kiszilimu 
Dhabitu 
Sabadhu 
Addaru 

niszán 
ijár 

sziván 
tammuz 
áv (áb) 

elül 
tisri 

hesván 
kiszlév 

tévész (tebeth) 
svát 
ádár 

Mint tudjuk, 12 holdhónap rövidebb egy napévnél, mivel csak 354 
(pontosabban 354,367056...) napból áll. Ezt már évezredekkel ezelőtt 
megállapíthatták az első mezopotámiai csillagász-papok. Ha ők az 
egyik évkezdetet a tavaszi napéjegyenlőség napján tartották, és az 
valamilyen jól észlelhető holdfázisra - például holdtöltére - esett, 12 
holdhónap eltelte után az akkori holdtöltekor még nem észleltek napéj-
egyenlőséget. Ha vártak még egy hónapot, akkor már áthaladtak azon 
és jóval távolabb kerültek tőle. Rájöttek, hogy csak körülbelül minden 
harmadik évben kell beiktatni egy 13. (szökő)hónapot, hogy a holdhó
napokkal számolt évek nagyjából összhangba kerüljenek, vagyis együtt 
fussanak a gazdasági életükben alapvetően fontos napévvel. 

Mezopotámiában már az i. e. 2. évezredben olyan 8 éves ciklust 
alkottak, amelyben három év 13 hónapos szökőév volt. (Ezt a görö
gök később o/c/(?efens2nek nevezték.) Nyolc napév ugyanis 90 nappal, 
vagyis mintegy három holdhónappal hosszabb 8 holdévnél. Az ere
deti Nap-Hold helyzethez tehát úgy igyekeztek visszatérni, hogy a 8 
éves ciklus három évét 13 holdhónaposnak vették. De a ciklusonként, 
tehát 8 évenként körülbelül 1,5 napos hibát követtek el, és emiatt 
idővel észrevehető eltérés mutatkozott a napév - a természet éve - és 
a holdhónapokkal számolt holdévek között. 

A babiloni csillagászok az i. e. 6. század elején pontosabb, 19 éves 
ciklust alkottak, amelyen belül 12 év rendes, 7 pedig 13 hónapos 
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szökőév volt. 19 évben ugyanis 235 szinodikus - tehát alak- vagy 
fényváltozási - holdhónap van: 12x12 + 7x13 = 235. Ezért 19 év eltelte 
után a holdfázisok a napévnek ugyanazon naptári napjaira esnek, 
mint 19 évvel azelőtt. A holdfázisok idejét is feltüntető naptárainkban 
utánanézhetünk, hogy a holdfázisoknak az egymás után következő 
években mindig más a dátuma.* 

A mezopotámiai csillagászok a 19 éves ciklus használatával elér
ték, hogy a napév és a holdév közti különbség mindig kevesebb ma
radt egy holdhónapnál. A mezőgazdasági munkák elvégzésénél ilyen 
egy hónapnál rövidebb eltérés a növények vetése, illetve érése tekin
tetében nem okozhatott nagyobb zavart. Mezopotámiában tehát 
sikeresen használták a luniszoláris naptárt: a holdhónapokkal felosz
tott évek mindig egy hónapon belüli pontossággal együtt jártak a 
növények életritmusát megadó napévekkel és évszakokkal. 

A holdhónapok helyes alkalmazása feltételezi azok hosszának 
pontos ismeretét. A babiloni csillagász-papok már i. e. 2. évezred 
végén alig több mint 1 perc eltéréssel állapították meg a szinodikus 
holdhónap hosszát. 

Hogyan lehet ilyen pontosságot elérni? Voltaképpen egyszerű a 
feladat. Ha ugyanis a holdtölték idejét 1 nap pontossággal tudták 
meghatározni, 2 év múlva, tehát összesen 25 teleholdat megfigyelve 
és a köztük eltelt napokat megszámlálva már csak 1 óra lehetett a 
hibájuk. 120 évnyi folyamatos megfigyelés már eljuttatta a régieket az 
1 percnyi pontossághoz. Az i. e. 4. század első felében élt Kidinnu 
kaldeus csillagász holdtáblázatokat állított össze. Ezekből megállapít
ható, hogy ez a késő-babiloni csillagász a holdhónapok átlagos 
hosszára a valóságostól alig fél másodpercceK!) eltérő értéket hasz
nált. A szinodikus holdhónapok hosszára nála középértékben ugyan
is 29 nap 12 óra 44 perc és 3,3 mp érték adódik a ma helyesnek ismert 
29 nap 12 óra 44 perc 2,9 mp helyett. Ezt a pontosságot csak igen 
hosszú időn át végzett gondos megfigyelések, azok feljegyzése és az 
adatok összevetése útján lehetett elérni. Ilyen megfigyelés-sorozatok
ra a közép-amerikai indián kultúrák ismertetésénél is fogunk látni 
példákat. 

A 19 éves ciklust az i. e. 5. században Meton görög csillagász is
mertette hazájában. Ott olyan nagyra értékelték ezt a tudományos 
eredményt, hogy az i. e. 432. évi olimpiai játékok alkalmával a csilla-

A mi Gergely-féle naptárunkban ugyanolyan fázisoknak csak minden 4x7, azaz 28. 
évben vannak azonos dátumai és heti napjai az év teljes hossza folyamán. 
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gászt olimpiai bajnoknak kiáltották ki, és róla nevezték el a 19 éves 
ciklust. Ma már nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy ezt 
Meton Babilóniából hozta, vagy hazájában újra felfedezte. 

A késő-babilóniai naptár nyomai és e naptár utódai ma is fellelhe
tők elsősorban a közel-keleti népek körében. 

Egyiptom 

Az egykor termékeny, ma már Nyugat-Szahara területére eső sivata
gos vidékeken élt pásztornépek Egyiptomba való településük előtt 
valószínűleg a 12 holdhónapos, tehát 354 napos holdévet használták. 
Ám i. e. 5. évezred vége felé azoknak az észak-afrikai vidékeknek 
éghajlata drasztikusan szárazabbá, forróbbá vált, és az egyetlen, 
viszonylag közeli folyóvíz, a Nílus partjai közelébe kényszerítette a 
hámita etnikumú népet. 

A Nílus völgyében azonban a holdév használata nagyon nem felelt 
meg sem az ottani természeti viszonyoknak, sem a földműves életfor
mának. Kezdetben ezen úgy segítettek, hogy tizenkét, kereken 30 
napos hónappal számolták az éveket. Tizenkét 30 napos hónap - 360 
nap - ugyan hosszabb volt a 356 napos holdévnél, de nem adott ki 
egy egész napévet. A Nílus pedig a napév ritmusában, szinte napra 
pontosan áradt ki minden év nyarán. És csak ez a közép-afrikai vidé
keken lehullt tavaszi esőzéseknek köszönhető rendszeres, 10 méter
nél több vízszintemelkedés öntözte és trágyázta termékeny iszappal 
az esőben szinte sosem részesülő földeket. Nílus-áradás nélkül 
Egyiptom földje a Nílustól néhány kilométerre kezdődő sivatagoké
hoz lett volna hasonló. „Egyiptom a Nílus ajándéka" - állapította 
meg már a görög Hérodotosz („a történetírás atyja", i. e. 5. század). 

Az áradás kezdete Közép-Egyiptomban érdekes módon a Szíriusz-
nak, a Nagy Kutya csillagkép és az egész égbolt legfényesebb csilla
gának a Nappal egy időben történő, úgynevezett heliakus kelése nap
jának közelébe esett. Ekkor a kelő Naptól bizonyos távolságra a hori
zonton a jó szemű papok megpillantották az előtte egy-két hónapig 
nem látott csillag kelését. És ezt minden évben megtehették a felhőt
len ég alatt. Ezt a csillagászatilag könnyen kijelölhető napot tették 
meg újévüknek az egyiptomiak, akik így voltaképpen Szíriusz-évek-
ben mérték az időt. Ennek a mitikus magyarázatokkal is kísért és 
indokolt évfajtának hossza - 365,25 nap - Ó-Egyiptom teljes történel
me folyamán azonosnak volt vehető a napévvel. Az egyiptomi papok 
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ugyanis az addigi 12, egyenként 30 napos, tehát a napévnél rövidebb 
évet a 12. hónap után öt nappal - vagyis egy rövid szökőhónappal -
kiegészítették. Ezt a naptári műveletet egy szép és szellemes legendá
val magyarázták. íme a későbbi görög időkben lejegyzett istenmítosz: 

Nut, az ég istennője az ősidőkben, amidőn még 360 napos volt 
az év, Ré kedvese volt - amíg a föld istene, Geb el nem szerette 
tőle őt. Ré napistent természetesen nem hagyta hidegen Nut 
hűtlensége, és bosszúból megátkozta egykori kedvesét, hogy az 
év egyetlen napján nem szülhet gyermeket Gébnek. Nut kétség
beesve a bölcs Thothoz fordult tanácsért és segítségért. Thot 
isten ravasz módot eszelt ki Nut gondjának elűzésére: kockázott 
a Holddal, és a szerencsejátékon elnyerte tőle - Pliitarkhosz (i. 
sz. 46-120) görög író kifejezése szerint - „a Hold fényének 70-ed 
részét". Ez a tizenkét 30 napos hónap esetében, kerek számban 5 
napot tett ki, amelyekre nem vonatkozott Ré átka. Thot ezeket 
az év 360 napjához csatolta, és Nut ezeken a napokon szülhetett 
Gébnek egy-egy gyermeket: Ozíriszt, Harwert, Szethet, Iziszt és 
Nephtüszt. A Hold minden ilyen nap alkalmával vesztett a 
fényéből, ezért lett halványabb a Napnál. 

Ilyen istenmondával okolták meg az egyiptomiak a 365 napos évre 
való áttérést. A nép évezredeken keresztül ezt az úgynevezett közön
séges évet használta. A papok azonban a Szíriusz heliakus kelte ide
jének gondos megfigyelése útján megállapították, hogy ez az évhossz 
nem eléggé pontos: egy negyed nappal rövidebb a Szíriusz-évnél, 
ezért négy évenként egy 366-ik (szökő)napot iktattak a közönséges 
évbe. Ezt a pontosabb, úgynevezett ünnepi naptárt azonban csak a 
papok használták (22. ábra). Az ünnepi év átlagértékben 365,25 napos 
volt, tehát négyévenként egy nappal eltért - elmaradt - a közönséges 
évtől. 120 év alatt egy teljes hónap volt az eltérés. Körülbelül 1460 év 
alatt már egy teljes évet tett ki: ekkor a közönséges és az ünnepi év 
újéve ismét egybeesett. (Közben tehát mintegy 1460 ünnepi és 1461 
közönséges év telt el.) Ennek a nagy, a Szinuszról - görögösített 
nevén Szdf/iiszról - elnevezett periódusnak leteltét nagy ünnepségek
kel kisérték Egyiptomban. Az ókorból két, sőt három ilyen nevezetes 
újév-összeesésről van tudomásunk. Hármat emlegetnek a görög 
források is. Az első i. e. 2773, a második i. e. 1318 körül lett volna, a 
harmadikról viszont Rómából, i. sz. 139-ből, Antoninus Pius császár 
idejéből származik a híradás. 
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nap ^ \ 

1 

2 

áradás 
1 2 3 4 

saijadás 
1 2 3 4 

aratás 
1 2 3 4 pót 

28 

29 

30 

22. ábra. Az egyiptomi ümiepi naptár éve. 

A pontosabb ünnepi naptár kidolgozója Dzsószer fáraó tudós mi
nisztere, közvetlen beosztottja és segítőtársa, Imhotep lehetett. Ismere
tes, hogy ő tervezte és vezette a fáraó Lépcsős Piramisának - az első 
egyiptomi (kő)piramisnak - építését az i. e. 27. században. 

Imhotep Ó-Egyiptom egyik legkiválóbb bölcse, egyetemes tudás
sal rendelkező építész és művész, Héliupolisz (a bibliai On) főpapja 
- vagyis a csillagok járásának fő figyelője - is volt. A tőle szárma
zott, vagy a neve alatt kiadott írásművek miatt még évszázadokon, 
sőt évezredeken át istenként tisztelték. A klasszikus ókorban a 
görögök Aszklépiosz, majd a rómaiak Aesculapiiis néven beemelték 
saját panteonjukba is, mint a gyógyítás istenét. Az i. e. 4-3. század
ban élt egyiptomi-görög pap és történetíró, Manethón így jellemez
te: „Aszklépiosznak tartották az egyiptomiaknál orvosi tudása 
miatt. Ő találta fel a faragott kövekből történő építkezést. írással is 
foglalkozott." Az emberiség nagy vesztesége, hogy írásos művei 
nem maradtak ránk, például az időszámításra és a naptárra vonat
kozók. 

Hogy az egyiptomi két évfajta bevezetésére egyesek az i. e. 2773-
nál egy periódussal régebbre mennek vissza, amennyiben a papi 
naptár bevezetését az 5. évezred közepe tájára teszik, az csupán fan
tasztikus és valószínűtlen elképzelésnek tekinthető. 
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Érdemes tudni, hogy Egyiptomban csak három évszakot ismertek. 
Ezek, vagyis az Áradás, a Vetés (Sarjadás) és az Aratás (Forróság) jól 
jellemezték a földeknek a Nílus évenkénti szabályos áradásával meg
termékenyítő életét. 

Joggal tehető fel a kérdés, hogy az egyiptomiak miért ragaszkod
tak a nyilvánvalóan pontatlanabb közönséges, kerek 365 napos év 
használatához, amikor papjaik már ismertek pontosabbat. A választ a 
nép évezredes szokása, részben maguknak a hagyományokhoz ra
gaszkodó papoknak ellenállása adja. A késői korban ///. Ptolemaiosz 
Euergetész i. e. 238-ban kiadott rendelete - az úgynevezett kanóposzi 
dekrétum - minden negyedik évet 366 naposnak írt elő, megmagya
rázva ennek szükségességét. Azonban az idegen - makedón - szár
mazású uralkodóházzal nem rokonszenvező papság ellenállása foly
tán továbbra is a közönséges év maradt a nép kizárólagos használatá
ban. A szökőévek beiktatásának indoklása azonban még két évszázad 
múlva is élt a haladóbb gondolkodású egyiptomi papok emlékezeté
ben, és végeredményben nekik köszönhető mai naptárunk alapjainak 
kidolgozása. Erről még bővebben lesz szó a rómaiak naptáránál. 

Az egyiptomiak 30 évenként általános ünnepet ültek. 30 napév csak
nem pontosan 401 sziderikus és 371 szinodikus holdhónap hosszúságú: 

401 X 27,321661 = 10955,9860 nap, 
371 X 29,530589 = 10955,8452 nap és 

30x365,24219 = 10957,2657 nap. 

A különbség 30 Szíriusz-év alatt csak körülbelül másfél nap. Ez azt 
jelenti, hogy 30 év után a holdfázisok közel azonos időben következnek 
be, a Hold pedig a csillagok között az égboltnak ugyanazon helyére 
kerül vissza. Úgy látszik, ezt a periódust még a késői korban is nagy 
tisztelet övezte, mert i. e. 200 körül V. Ptolemaiosz Epiphanész fáraó 
magát A Harmincéves Periódus Urának (Kűriosz Triakontaetéridón) ne
vezte. Ez a periódus azért is érdekes, mert a benne szereplő kétféle 
holdhónap számainak különbsége (401-371) ugyancsak 30-at ad. 

Kisebb jelentőségű, és nem minden esetben megrendezett ünnep
séget tartottak Egyiptomban 120 évenként, amidőn a két évfajta újévei 
épp kerek hónapnyi távolságra kerültek egymástól. Ennyi időnként a 
hónapok napjainak sorszámai azonosak voltak. 

Igen fontos és mindenképpen a Holddal összefüggő időkör volt a 
25 éves úgynevezett Ápisz-ciklus. Ugyanis a Napnak és a Holdnak 
földi megtestesítője, általában a termékenységnek képviselője a Hapi 
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23. ábra. Az Ápisz-bika kis szobra. 

(Ápisz) bika volt, amelynek kultu
sza már az I. dinasztia idején (i. e. 
3000 körül) is kimutatható. 

Ezt az istenségnek kijáró tisz
teletben részesített állatot külön 
lakosztályban, mint szentélyben 
tartották, volt külön háreme. 
Elhullása után bebalzsamozták és 
díszes szarkofágba helyezték. 
Utódának kiválasztása nagy 
körültekintést igényelt. A köve
telmények szerint ugyanis oldalá
nak fekete szőrzetén világos 
félholdnak, a fején háromszög 
formájú fehér foltnak, a nyelvén 
szkarabeusz alakú foltnak kellett 
lenni (23. ábra). Az Ápisz bikát mindenkor telehold napján avatták 
fel. 25 éves ciklus alapján ezt a napot előre ki tudták jelölni. 25 év 
alatt ugyanis csaknem pontosan 309 (szinodikus) holdhónap telik el. 
A számításokban e ciklus 25 évéből 16-ot 12 holdhónaposnak, 9-et 
pedig 13 holdhónaposnak vettek. Minden ötödik évben a két utolsó 
hónapot összesen 60 naposnak véve jött ki a 9125 napos - vagyis 25 
(közönséges) éves - ciklus. De minden Ápisz-ciklus leteltével 1/20 
nap hiba adódott. Ezek a kis eltérések azonban csak (20x25 =) 500 év 
alatt növekedtek egy teljes napra, amikor a hibát egy napos kiigazí
tással kiküszöbölték. Ezt a fél évezredes időkört nevezték - a későbbi 
görög időkben - Főnix- (Phoinix-) periódusnak. 

Látjuk, hogy az egyiptomiak ugyan felhagytak a naptárban a hold
hónapok használatával, de a Hold járásának időkörei legalább há
romezer éven át nemcsak emlékezetben maradtak, hanem olyan 
hosszabb-rövidebb periódusokat alkottak, amelyek mind a holdhóna
pokon alapultak. Ez viszont megkövetelte a Hold járásának, fázisai
nak állandó és gondos megfigyelését. 

Görögország 

Az ókori Görögországban mindenhol luniszoláris naptárakat hasz
náltak, vagyis holdhónapokkal számoltak, és az időnként beiktatott 
szökőhónapokkal biztosították a naptár és a napév együttfutását. Az 
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i. e. 2. században élt Hipparkhosz, „a csillagászat atyja" a holdhónap 
hosszát fél percnél kisebb hibával tudta megállapítani. 

A szökőhónapok beiktatásának sosem volt egységes szabályozása 
a görögöknél, és tartományonként, sőt po/íszonként - tehát önálló 
városállamonként - is különféle módon folyt a rendes és a szökőévek 
holdhónapjainak használata az években. Helyenként más és más volt 
a holdhónapok neve is. Az ókori görög vidékekről jó néhány tucat 
különféle szökőszabályt ismerhetett meg a kronológia. Mai szemmel 
nézve a görögségnél a naptár terén a legáltalánosabb szabálynak a 
szabálytalanság látszik. 

Az évet az ógörög időkben három, az Oroszlánnal, a Kecskével, illet
ve a Kígyóval jellemzett szakra osztották. Az év két felének határait 
Spártában és Delphoiban a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség, Athén
ben és Thébában a téli, illetve a nyári napfordulók napjai alkották. 

Az i. e. 5. századig egységesnek mondható viszont a 8 éves ciklus, 
az oktaeterisz használata, amelyről már a mezopotámiai naptáraknál 
esett szó. Ebben 8 évből 5 rendes, 12 holdhónapos év, 3 pedig 13 
holdhónapos szökőév volt. Nyolc így számolt holdév tehát összesen 
99 holdhónapból, vagyis 2922 napból áll. De 99 holdhónap 8 napév
nél másfél nappal hosszabb. Egy ciklus végén tehát a napév kiinduló 
napjától a holdfázisok másfél nappal eltértek. Ezért körülbelül 20 
ciklus után egy-egy holdhónap kiiktatásával kellett biztosítani a 
holdév és a napév viszonylag pontos együttfutását. 

A királyok uralmát 8 évenként felülvizsgálták, és vagy ünnepélye
sen megújították, vagy ilyen-olyan módon végét szakították. Az olim
piai játékok idejét is a 8 éves ciklus szabta meg: a 4 évenként tartott 
játékok között felváltva 49 és 50, két-két olimpia közt tehát 99 hold
hónap - körülbelül 8 év - telt el. 

A 8 éves ciklusok használatában mutatkozó eltolódásnak köszön
hető a 19 éves Meton-ciklusra való áttérés 12 rendes és 7 szökőév 
alkalmazásával. Ez végül egész Görögországban általános lett - kivé
ve a nem létező, vagy be nem tartott szökőszabályt, hogy a 19 év 
közül melyik 7 legyen szökőév. 

A 19 éves ciklus azonban csillagászatilag nem teljesen pontos, 
hiszen ciklusonként néhány óra eltérés adódik a napévhez viszonyít
va. Az i. e. 4. században Kallipposz csillagász új, nagyobb ciklust alko
tott, amely 4 Meton-ciklusból állt, de az utolsó egy nappal rövidebb 
volt a többinél. A négy Meton-ciklus 27 760 napjával szemben a 
(4x19 =) 76 éves Kallipposz-ciklus hossza tehát 27 759 nap. Hippar
khosz kiszámolta, hogy négy Kallipposz-ciklus egy nappal hosszabb, 
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mint 304 napév, ezért azt ajánlotta, hogy a negyedik Kallipposzból 
egy napot hagyjanak el. 

A Kallipposz-ciklust azonban sosem használták a polgári életben, 
csak a csillagászati számításokban volt szerepe. A túl hosszú - 304 
éves - Hipparkhosz-féle pedig kizárólag elméleti terv maradt. 

Meg kell jegyeznünk még azt, hogy az ógörög időkben olyan nap
tár is született, amelynek évében 13 holdhónap volt egyenként 28 
nappal. Ez voltaképpen luniszoláris rendszernek fogható fel, hiszen 
13x28 = 364, vagyis 13 ilyen hónap egy nap híján egy teljes napévet 
tesz ki. Ennek a 13 hónapos évnek nyomait Európában néhány nép
nél a Július Caesar-féle naptárreform bevezetése után is még több 
mint ezer évig lehet követni. . 

Róma 

Kétségtelen, hogy a napév mellett a holdhónap volt a régi itáliai 
népek fő időbeosztó egysége. A latinok az írásbeliség kialakulása 
után a Holdra a Luna mendax vagy fallax (hazug, illetve csalfa Hold) 
kifejezést használták. Ellentétben ugyanis a mi magyarázatunkkal, a 
telő Hold a latinban nem D (Dagad), hanem a Decrescit (csökken) szó 
első betűjét formázza. A fogyó Hold C-je nálunk a megfelelő Csök
ken, a rómaiaknál viszont a tényleges tevékenységével ellentétes 
Crescit (növekszik) szó első betűjét mutatja. 

Mindez azonban csak a Föld északi féltekéjéről nézve érvényes. A 
déli félgömbön nem „mendax" vagy „fallax" a Hold: onnan nézve 
180°-kal elfordított Hold látszik, így alakja megfelel a latin szavak 
első betűjének. Ezt azonban a régi rómaiak nem tudhatták, mert 
egyikük sem jutott a déli félgömb területére. Számunkra, magyarokra 
viszont a Föld déli félgömbjén fekvő helyekről a Hold „hazug"-nak 
látszik. 

A legrégibb római évnek csak 10 holdhónapja volt, 304 nappal. A 
téli időszak két hónapját, bizonyára azért, mert nem folyt bennük 
jelentősebb mezőgazdasági munka, nem is nevezték el, kihagyták a 
naptárból. Ezt az évfajtát a hagyomány szerint maga Róma alapítója, 
Romulus alkotta. A második király, Numa Pompilius (i. e. 715-672) 
azonban két további hónappal, összesen 61 nappal meghosszabbítot
ta az évet, amelynek így 355 napja lett. Az év márciussal kezdődött és 
decemberrel végződött. Az egyes hónapok nevét és hosszát az alábbi 
felsorolás mutatja: 
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sorszáma 
I. 

n. 
m. 
IV. : 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

A hónapok 
neve 

Martius 
Április 
Maius 
Június 

Quintilis 
Sextilis 

September 
October 

November 
December 
lanuarius 

Februarius 

napok száma 
31 
29 
M 
29 
31 
29 
29 
31 
29 
29 
29 
28 

A hónapok többségének neve számnév. A számok az eredeti, márciu
si évkezdetre utalnak: septem, octo, novetn, decem jelentése ugyanis 7, 
8, 9, illetve 10. A quintilis, illetve a sextilis is számnév, jelentésük ötö
dik, illetve hatodik. 

Figyeljük meg, hogy a hónapok - egy kivételével - páratlan számú 
napokból álltak, mert az általános római hiedelem szerint „numero 
deus impare gaudet", vagyis: az isten(ek) a páratlan számokat kedve-

\h() 
nap\ 

1 
2 
3 

28 
29 
30 
31 

M A M J Q s s o N D J F 

23 
24 

M 

1 

22 
23 

24. ábra. A régi római naptár éve. 
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li(k). Az egy kivétel, tehát az akkori év utolsó hónapja, február külö
nös szerepet kapott. A rómaiak ugyanis tudták, hogy 12 holdhónap 
körülbelül 11 nappal rövidebb, mint a napév, amely szerint a növé
nyek élnek és hoznak termést. Ezért kétévenként felváltva egy 22, 
illetőleg 23 napos szökőhónap, a Mensis Mercedonius napjait iktatták 
az év utolsó hónapjába. Attól tartva azonban, hogy az istenek észre
veszik ezt a rendzavarást, a szökőhónapot nem a február végéhez 
illesztették, hanem elrejtették e hónap napjai közé. így február 23-a 
után a szökőhónap, Mercedonius napjai következtek, majd ezek letel
te után jöttek 24-ével kezdődőleg a február további napjai (24. ábra). 
A szökőnapok beiktatásának ezt a helyét még a mi Gergely-naptá
runk is megőrizte, és ebben is február 24-e - és nem a 29-e! - a szökő
nap (bár helytelenül sok nyomtatott naptár eltér ettől a hagyomány
tól), így február 25-étől kezdve a hóvégi napok védőszentjeinek neve 
is egy napot csúszik. Szökőévekben tehát nem 24-ére, hanem 25-ére 
esik Mátyás-nap. (Ezt nevezi a nép Mátyás ugrásának.) Ilyenkor 
február 24-ének nincs egyházi ünnepe.) 

Szót kell ejtenünk Július Caesar igen fontos naptárreformjáról. A 
holdhónapokkal operáló, de azok rövidsége miatt kétévenkénti szö-
kőhónappal kiegészített évek elfogadható pontosságú naptárt adtak 
volna. A Mercedoniusok beiktatási joga azonban a megvesztegethe
tő főpapoké volt. Ha ezeknek érdekében állt az év rövidítése, nem 
volt szökőhónap. Ha viszont a hosszabbítás volt előnyös, akkor is 
beillesztették a szökőhónapot, ha nem kellett. (Gondoljunk csak 
arra, hogy az év végi határidő előtt mást akart az adós és mást a 
hitelező. Most már csak az a kérdés, hogy melyik fizetett többet a 
főpapnak.) 

Tény, hogy az önkényesen alkalmazott szökőszabály miatt az i. e. 
1. század közepére olyan zűrzavaros helyzet állt elő, hogy a naptár 
éve három teljes hónappal előbbre járt a természet événél. Például a 
naptári aratási ünnepek a tavasz elejére estek, a szüreti ünnepek 
idején pedig még csak virágzott a szőlő. Július Caesar (i. e. 100-44) 
Egyiptomban megismerhette az egyiptomi ünnepi naptári rend
szert, és az alexandriai görög-egyiptomi Szoszigenész csillagászt 
bízta meg a római naptár rendezésével. Ez a tudós először a három 
hónapos eltérést hozta helyre azáltal, hogy három rendkívüli hóna
pot iktatott az évbe. Ez volt az i. e. 46-os év, amelyet rendkívülisé
ge, 445 napos hossza miatt annus confusionis ultimusnak (utolsó za
varos évnek) neveztek. A további eltérési lehetőség kiküszöbölése 
céljából minden második egyiptomi 30 napos hónap végére illesz-
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25. ábra. A július Caesar által i.e. 46-ban bevezetett naptár éve. 

tett egyet-egyet az öt egyiptomi pótnap közül, de minden negyedik 
évben még a rendesen 29 napos február is kiegészült 30 naposra a 
római naptárban (25. ábra). 

Ekkor került január az év elejére, de a hónapok nevei megmarad
tak, bár számnévjelentésük már nem egyezett az évben elfoglalt tény
leges helyzetükkel. 

A február 24-ének latin naptári neve dies sextus ante kakndas mar-
tias volt, vagyis „március 1-je előtti hatodik nap". A szökőnap a dies 
bis sextus, vagyis a „második hatodik nap" nevet viselte. Ezt a külö
nös elnevezést megtartotta a későbbi, a keresztény egyházi életben 
továbbra is a latint használó gyakorlat: a szökőév neve annus bis 
sextus lett. Ennek az elnevezésnek maradványa néhány nyelvben 
mindmáig megmaradt. A szökőév például angolul - a leap yearen 
kívül - bissextile, franciául anttée bissexte. 

A Július Caesar- (igazság szerint Szoszigenész-) féle naptár szökő
éveiben, amelyekben a február is 30 napossá egészült ki, teljes volt az 
eredeti úgynevezett julián-naptári év szimmetriája. 

A közönséges években tehát minden páratlan hónap 31 napos volt, 
a többi 30 napos, kivéve a 29 napos februárt. A rómaiak eszerint Szo
szigenész közvetítésével a kissé módosított, rendezett egyiptomi 
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ünnepi naptárt kapták Caesartól, akiről ezért nevezték el a Quintilis 
hónapot júliusnak. Mi is megtartottuk ezt a hagyományt. 

Hogy ez a szép naptári harmónia miért és hogyan torzult el, abban 
Caesar utóda, a hiú Augustus császár a ludas. Bár ez egy másik, nem 
a Holddal összefüggő történet, a teljesség kedvéért halljunk itt is 
erről a rendzavaró uralkodói gyengeségről. 

Július Caesar (Szoszigenész nyomán) olyan rendelkezést hozott, 
hogy négy évenként {„quarto quoque anno") kell szökőévet tartani. Ezt 
a kifejezést a papság tévesen értelmezte, és Caesar halála (i. e. 44) 
után 36 éven át minden harmadik év lett szökőév. Ez az jelenti, hogy 
az ebben az időszakban szükséges 9 szökőnap helyett 12-t alkalmaz
tak. A naptári év kezdett elcsúszni a természet évétől. Az utódot. 
Augustusi figyelmeztették a hibára. A császár - nyilván tudós tanács
adói javaslatára - i. e. 8-ban elrendelte, hogy a következő 12 év alatt 
ne legyen szökőév, utána pedig ügyeljenek a helyesen értelmezett 
szökőszabály betartására. Rendelkezésére nagyon büszke volt, és az 
kívánta, hogy róla is nevezzenek el egy hónapot. így lett a Sextilishől 
Augustus. Igen, de július 31, augusztus pedig csak 30 napos volt. A 
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26. ábra. Az Augustus által módosított naptár. 
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hiú császár kijelentette, hogy nem érzi magát kevesebbnek Július 
Caesarnál, legyen az ő hónapja is ugyanolyan hosszú, mint azé. De 
honnan vettek el erre egy napot? Hát az amúgy is rövidebb, egykori 
utolsó hónapból, a februárból. Ám hogy ne kerüljön egymás mellé 
három 31 napos hónap - hiszen eredetileg szeptember is az volt -, az 
év második felében megcserélték a hónapok hosszát (26. ábra). 

Vége lett a szép harmóniának és szökőévben a félévek közti teljes 
szimmetriának. Az év első fele rövidebb lett a másodiknál, és két 
alkalommal is egymás mellé került két 31 napos hónap (július
augusztus és december-január). Különös, hogy XIII. Gergely pápa 
az általa elrendelt és 1582-ben bevezetett, megreformált naptárban 
nem állította vissza a szabályosabb, szökőévenként teljesen szim
metrikus hónaprendet az évben, így még ma is az emberi hiúság 
által összezavart naptárt kell használnunk. Ebben még szökőévek
ben sem lehet a statisztikákban közvetlenül összehasonlítani az év 
első és második 6 hónapját, vagyis félévét, továbbá negyedéveit. 
Van olyan naptárreform-terv, amely csak ezt a császári baklövést 
igazítaná ki, visszaállítva az eredeti, az i. e. 45-ben érvénybe lépett 
harmonikus naptári évet. 

Ám a 21. századi nagyhatalmú államférfiaknak a legkisebb gond
juk is nagyobb a kétezer év óta megszokott naptár Július Caesar-ira 
vagy még radikálisabbra, még tökéletesebbre igazításánál... 

Izrael 

Kétségtelen, hogy az eredetileg nomád pásztorkodással foglalkozó 
héber törzsek naptáruk alapjaként a holdhónapokat használták. Sőt a 
Biblia alapján azt gyanít(hat)juk, hogy egykor ezeket a holdhónapo
kat nevezték éveknek. Legalábbis erre utal a héber ősapák, pátriárkák 
életkora a Bibliában. Néhány példa: 

Járed 162 éves korában nemzette Hénochot. Járed Hénoch 
születése után még 800 évig élt. 

Metuselach Jámech születése után még 782 évet élt... 
egész életkora 969 esztendő volt... 

Noé 500 éves volt, akkor nemzette Szemet, Kámot és Jáfetet. 
(Ter 5;18,25,32) 
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Ha ezeket a fantasztikusan magas életkorokat 29,5 napos holdhó
napokra számítjuk át, Metuselach - vagyis Matuzsálem - (nagyon is 
hihetően) 79 évet élt. Az ilyen és hasonló tiszteletreméltó élethosszt 
évezredek óta matuzsálemi kornak mondják. Noé esetén sem jön ki 
40 évnél tóbb, amidőn apává lett. 

A héber pásztornépek később más időszámításra térhettek át, mert 
ezt olvashatjuk a Bibliában: 

Ekkor az Úr így szólt: „Nem marad éltető lelkem az em
berben örökké... Életkora csak 120 év legyen." 

(Ter 6;3) 

Ez utáni korokból a Bibliában valóban szerényebb életkorokat találunk: 

Terach 70 éves korában nemzette Abrámot... 
Terach 205 éves korában halt meg... 

(Terll;26,32) 

Vannak és voltak tudós kronológusok, akik szerint a héber és nyilván 
más pásztornépek később felhagytak a nehezen kezelhető holdhóna
pok használatával, és az életükben jelentős szerepet játszó másik 
periódust, a juhok vemhességi idejét vették évüknek. Ez körülbelül 5 
holdhónapot tesz ki. Kövesligethy Radó, egykori neves magyar csilla
gász ezt az időszakot jákob-évnek nevezte. Erre az évszámításra jó 
példa lehet az Ábrahám-házaspárnak a Bibliában leírt esete. Hosszú 
ideig magtalanok voltak, és amikor Ábrahám 99 és Sára 90 éves lett, 
megfogant Izsák. Ábrahámnak Jákob-években számolt korára 41, 
Sáráéra 38 év adódik az örvendetes családi esemény idejére. A szub-
tropikus vidékeken korábban érő és öregedő asszonyoknál 38 év már 
magas („magtalan") kornak számíthatott. 

A Biblia szerint néhány nemzedék (Ábrahám-Izsák-Jákob-József) 
után a héber törzsek egy része Egyiptomba került, eleinte „vendég-, 
munkás", majd „szolga", sőt szinte „fogoly" minőségben. Az egyip
tomi tartózkodás idején a sémiek átvették a 365 napos évekkel szá
moló egyiptomi naptár használatát. Innen kezdve már csak normális 
életkorokat találunk a Bibliában. De akad egy-két kivétel. 

Az egyik kivétel Jákob, aki 147 évig élt, ebből 17-et Egyiptomban. 
Bevándorlása idején ezek szerint 130 lett volna. Ezt átszámítva „Já-
kob-év"-ekre, csak 54 jön ki, egész élete tehát összesen 71 normál 
évig tarthatott. 
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A másik kivétel fia, József volt, aki 110 éves korában hunyt el, és 
került a balzsamozó papok kezébe. A 110 év igen gyanús az egyipto
lógiával foglalkozók előtt. Az egyiptomi jókívánatok közé tartozott 
ugyanis: „Elj száztíz évig!" Az egyiptomi mesékben szereplő Dzsedi 
varázsló is 110 éves volt csodatételei idején. Feltételezhető tehát, 
hogy a 110 év nem valóságos életidő, hanem csupán annyit jelent, 
hogy hosszú életkor, akárcsak a német - Bis hundert und zwanzig!: 
„(Elj) 120 évig!" - jókívánságban a 120 év. 

A harmadik kivétel Mózes kora. Az egyiptomi neveltetésű népve
zér a Tóra szerint 40 évesen kerül száműzetésbe. 80 (2x40), amikor 
visszatér Egyiptomba Midiánból, és 120 (3x40), amikor meghal. Nem 
kell rámutatni arra, hogy a keleten szinte szent számnak tekintett 40-
et nem kell nagyon komolyan venni, mert az azt megközelítő számot 
is ki lehetett (kellett?) egészíteni kerek 40-re - amelyet a Bibliában, az 
Új-testamentumi részben is még sok helyen olvashatunk. Mózes 
életkora tehát bizonytalan, csak annyit lehet róla mondanunk, hogy a 
legendás népvezető magas életkorban halt meg. 

A 12 ősi zsidó (hold?)hónap a mezőgazdasági munkák kezdetét, il
letve időszakát jelezte. Az egykori Gézerben talált mészkőtáblán (27. áb
ra) a 12 hónapban végzendő munkálatok olvashatók. A táblát egy 10. 
század második felében ott állt iskola romjai közt találták. Valószínűleg 
egy tanulónak kissé kusza, óhéber betűkkel kőre karcolt munkája, akinek 
nyilván meg kellett tanulnia ezt a rímes prózába rendezett naptárt: 

A tábla felirata Mai hónap 
IX-X két hónap: (olajbogyó) szedése .. y . 

két hónap: vetés y.. . 

két hónap: kései (vetés) I-II 
II-III 

egy hónap: len nyűvése IIl-IV 
egy hónap: árpa aratása IV-V 
egy hónap: aratás és ünnep V-VI 

VI-VII 
két hónap: szőlő őrzése VTT-VTTT 
egy hónap : nyári gyümölcsök (szedése) VIII-IX 

Mint tudjuk, a zsidók egy része i. e. 6. században több évtizedig fo
golyként az Új-Babiloni Birodalomban élt. Ott átvette a holdhónapok-
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kai számoló, de a napévhez iga
zodó luniszoláris naptárt, és 
visszatérte után is ezt használta. 
Ez a naptár lényegében a Meton-
féle 19 éves ciklus szerint alkal
mazta a holdhónapokat. Eszerint 
a ciklusok hét (a 3., 6., 8., 11., 14., 
17. és 19.) éve volt 13 hónapos 
szökőév, a többi tizenkét éve 
pedig rendes, 12 holdhónapos. A 
babiloniaktól átvett naptárban az 
év hossza azonban nem volt 
egészen pontos. Ezért az i. sz. 4. 
században élt //. Hillél - a judaiz-
mus nagy tanítóinak egyike -
bizonyára sok próbálkozás után -
pontosította és véglegesítette a 
zsidó naptárt. Ez csak néhány, 
egy-egy napra kiterjedő változást 
jelentett a Meton-féle ciklus évei
vel összehasonlítva, de hosszú 
időre gondoskodik a holdhóna- . • : 
pok és a napévek együttfutásáról. Ebben az első ízben 344-ben hasz
nált és mindmáig érvényben levő zsidó naptárban mind a rendes, 
mind a szökőéveknek három-három fajtája használatos 353, 354 és 
355, illetve 383, 384 és 385 nappal. Ezeknek az időnkénti változtatá
sára azért van szükség, mert a zsidó vallási előírásoknak megfelelően 
az újév és Pészah (húsvét) - csak a hét négy napjára eshet: az újév 
hétfőre, keddre, csütörtökre vagy szombatra, a húsvét pedig csak 
vasárnapon, kedden, csütörtökön és szombaton ünnepelhető. Hason
lóképp a Jajm (Jóm) Kippur, az engesztelés napja is csak a hét négy 
napjára eshet. Ezért nem mindig újhold - helyesebben újfény - nap
ján kezdődik a hónap, amelyeket olykor egy nappal rövidíteni, illetve 
hosszabbítani kell. 

A luniszoláris naptárakban, így a zsidó naptárban is az ünnepek 
egy holdhónapnyi csúszásnak vannak alávetve. Emiatt az őszi újév 
napja (a ros hasanah) szeptember 6-a és október 5-e közötti újhold 
idejére kerülhet. 

27. ábra. Az ősi zsidó naptár a 10. században 
egy mészkőlapra karcolva 
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Iszlám 

Az arab törzsek Mohamed (Muhammad, 570-632) előtt a luniszoláris 
naptárt használták, amelynek alapja a 12, időnként 13 holdhónapos 
év volt. A szubtropikus vidékeken az évszakok nem jelentkeznek 
olyan jól meghatározható határokkal, mint a mérsékelt égöv alatt, így 
a 13. szökőhónap beiktatása bizonytalan volt, és számos visszaélésre 
adott lehetőséget. Mohamed alapvető változást hozott a naptárban is: 
egyszerűen megtiltotta a szökőhónapok használatát, és csak 12 hold
hónapos éveket engedélyezett. Ezt mondja ki a Korán 9. szúrájának 
36. és 37. verse: 

A hónapok száma Allahnál tizenkettő... Ez az igaz val
lás... 

A szökőhónap betoldása a hitetlenség fokozása... 
A hitetlenek az egyik évben profánnak nyilvánítják azt, a 

másik évben pedig szentnek... hogy eképpen egyenlít
sék ki azoknak a hónapoknak a számát, melyeket Allah 
szentnek nyilvánított... 

(Simon Róbert ford.) 

így ugyan Mohamed megszűntette a naptári visszaéléseket, de a 
lunáris naptár, vagyis a tiszta holdév használata a napévtől, tehát a 
természet évétől való teljes szakítással járt. A hónapok 32 év alatt 
végigjárják az egész évet, beleértve az ünnepeket, köztük a Ramadán 
böjti hónapot. Egy holdév csak 354,36705 napig tart, tehát jó 11 nap
pal eltér a napévtől. 33 mohamedán holdév csak 32 napévet tesz ki, 
tehát egy magát - az iszlám naptár szerint - 66 évesnek mondó mo
hamedán voltaképpen csak 64 évet élt a mi évszámításunk - és a Nap 
járása - szerint. 

A mohamedán lunáris naptárban egy 30 éves szökőszabályt alkal
maznak, amely a 29, illetve 30 napos holdhónapokat a Hold járásával 
együtt futtatja. 

A szabály ezt 2500 évig egy napon belüli hibahatárig biztosítja. A 
szabály lényege az, hogy 30 holdéven, tehát 360 szinodikus holdhó
napon belül a ciklus minden 2., 5., 10., 13., 16., 18., 21., 24., 26. és 29. 
évében az utolsó, különben 29 napos hónap 30 napossá bővül. Ez 
tehát nem a Mohamed által megtiltott szökőidő, ezért megengedett -
és hasznos - naptári igazítás. 
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Az iszlám naptár kezdő napja 622. július 16-a, amelynek Hidzsra a 
neve. Ekkor menekült Mohamed Mekkából Jathribba, a későbbi Me
dinába. 

Az iszlám évszámok átszámítása a Gergely-naptárira -, illetve 
ennek fordítottja - nem túl bonyolult eljárás alapján lehetséges. Ha a 
Gergely-féle - vagyis gregorián - évről akarjuk megtudni, hogy há
nyadik mohamedán év(ek)nek felel meg, az évszámból kivonunk 
622-t, és hozzáadjuk a különbség 1/32 részét. 

(Példa: 2010. Elvégezve a számolást: 2010-622 = 1388; 1388:32 = 
43,375; 1388+43,375 = 1431,375, vagyis a mi Gergely-naptári 2010. 
évünk napjai a mohamedán 1431/32. évekre esnek.) 

Kereszténység 

Bár a nyugati világban használt Gergely-naptár nem a holdhónapo
kon alapszik, egy keresztény ünnep kijelölésének szabálya mégis 
tartalmaz egy olyan napot, amely a Holddal függ össze. A húsvétva
sárnap ugyanis a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni 
első vasárnap. Ennek következtében aztán a mi húsvétunk is vándo
rolhat március 22-e és április 25-e közé eső, tehát egy holdhónapnál 
valamivel hosszabb időszakon belül. E 35 nap alatt a nappal hossza 
nálunk csaknem 2 órával, a középhőmérséklet pedig 7 fokkal nő. 
Korai húsvét esetén a vidámságok, mulatozások időszaka, a farsang -
Vízkereszttől (január 6.) a húsvét előtti 7. hétre eső húshagyó keddig 
terjedő idő - is rövidebb. Naptárunk luniszoláris maradványa tehát 
még szórakozásainkba is beleszól. 

A legutóbbi évszázad során több naptárreform-tervezet született 
már, amely a húsvét helyét is rögzítené a Nap járásához illeszkedő 
naptárunkban. Minthogy Jézus halálának - a zsidó húsvét előtti nap
nak (niszán hó 14.) - dátuma valószínűleg 30. április 8-a, a szóban 
forgó naptárreformok is április elejére tennék a húsvét vasárnapot, 
ami így csak egy héten - és nem 35 napon - belül csúszhatna előre 
vagy hátra. 

Itt kell megemlíteni, hogy a nicaeai (nikaiai) zsinat (325) által meg
szövegezett húsvétszabályban szereplő „tavaszi napéjegyenlőség" és 
„telehold" kifejezéseket az egyházi életben ugyanis nem csillagászati, 
hanem egyházi értelemben kell venni. A tavaszi napéjegyenlőség 
napja sok esetben esik március 21-e helyett 20-ára, de ettől függetle
nül a húsvét idejének számításához mindig a 21-ét kell alapul venni. 
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A valódi vagy „csillagászati Hold" helyett egy elméleti, teljesen 
egyenletesen haladó, de keringési idejét megtartó - „egyházi Hold" 
szerepel a számításokban. Ennek a képzeletbeli egyházi Holdnak a 
helyzete a hónapokban szerencsére csak kevéssé tér el a valóditól. A 
kánon továbbá kimondja, hogy a húsvét vasárnap legkésőbbi napja 
április 25-e lehet. 

A március 21-ére rögzített egyházi tavaszi napéjegyenlőség né
hány esetben komolyabban befolyásolta már naptárunk valamelyik 
évében a húsvét idejét. Példának 2008 húsvétját említhetjük. Abban 
az évben ugyanis a csillagászati tavaszi napéjegyenlőség március 20-
ára esett, de a zsinati szabály szerint március 21-ét kellett alapul 
venni. Viszont a telehold is 21-én volt. Az eredeti szabály szerint a 
következő holdtölte napját, vagyis április 20-át követő vasárnapon, 
27-én lett volna húsvét vasárnap. Minthogy ez már túl lett volna az 
engedélyezett legkésőbbi, április 25-i dátumon, a március 21-i hold
töltét vették a tavaszi napéjegyenlőség utáninak. Szerencsére a zsinati 
szabály megengedi, hogy az egyházi tavaszi napéjegyenlőség napjára 
eső holdtölte is számításba jöjjön. Ezért volt 2008-ban olyan korán, 
március 24-én a húsvét, és ezért volt rövid a farsang. 

A lehető leghosszabb farsang 2011-ben lesz, amikor a húsvétvasár
nap április 24-ére esik. 

A görög-keleti egyházak nem fogadták el XIII. Gergely pápa nap
tárreformját. Náluk még mindig a Julián-naptár használatos, amely
nek eltérése a Gergely-félétől 1582-ben 10 nap volt. A Július Caesar 
(Szoszigenész) szökőszabálya a 4 évenkénti egy szökőnap beiktatásá
val 365,2500 hosszúságú évet ad, vagyis nem egész pontosan egyezik 
a 365,242199... nap tartamú napévvel. A kettő különbsége körülbelül 
128 évenként nő egy napra. Ezáltal a Julián-év és a Gergely-év elté
rése egymástól a nicaeai zsinat idejétől további 4 napra nőtt, tehát ma 
már 14 nap. A görög-keleti naptárnak sincs szoros kapcsolata a hold
hónapokkal, és rendszere az elméletileg 128 évenkénti l-l nappal 
növekvő eltérésen kívül megegyezik a Gergely-félével, tehát alapját 
ennek is a napévek, és nem a holdhónapok képezik. A tavaszi napéj
egyenlőség és a holdtölte fázisa alapján a Hold ebben is meghatároz
za a húsvét idejét, amely nagy eltéréseket mutathat a mi gregorián 
naptárunk húsvétjától. 
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India 

Különös naptár alakult ki Indiában. Az év nem valamelyik naptáral
kotó kardinális naphoz (napfordulók, napéjegyenlőségek) volt rögzít
ve, hanem a csillagokhoz. Ennek az asztrális érnek a hossza igen közel 
azonos a szoláris évvel, de ezzel a problémával itt nem foglalkozha
tunk bővebben.* Indiában létezik luniszoláris naptár is, amelyben 
természetesen holdhónapok szerepelnek. Ezeknek van szanszkrit és 
tamil nevük is. A napévvel való együttfutást szökőhónapok időnkén
ti beiktatása biztosítja. A szökőhónap nevét a következő hónap adja, 
de akkor az adhika (hozzáadott) vagy a prakszipta (szökő) jelzőt kapja. 
A luniszoláris évet a januári, illetve februári újholdra eső Kaliyuga 
ünnepnapon kezdik Indiában. 

Távol-Kelet 

A távol-keleti népek naptára az európaiaktól és a közel-keletiektől 
teljesen függetlenül alakult ki. Az égitestek persze onnan nézve is 
ugyanolyan ciklusokat jelöltek ki, tehát az ottani naptárak beosztása 
hasonló az eddig megismertekéhez. Itt csak nagy vonalakban futunk 
át a kínai naptárrendszeren azzal a megjegyzéssel, hogy a többi 
távol-keleti népnél - tibeti, koreai, mandzsu stb. - is hasonlókat talá
lunk. A főszerepet ezekben is a holdváltozások periódusa, a holdhó
nap játszotta és játssza. Hosszú történelme során Kínában legalább 50 
különféle naptárváltozatot dolgoztak ki, a legpontosabbat a 17. szá
zadban odatelepült jezsuita csillagászok segítségével. 

Az évet az ókori Kínában is 12 részre osztották a holdhónapok 
számának megfelelően. A napév és a holdév közötti 11 napos különb
séget úgy hidalták át, hogy egy 19 éves ciklus során 7 évet egy-egy 
13. szökő holdhónappal egészítették ki. Ezeket a ciklus 3., 6., 9., 11., 
14., 17. és 19. évének rendre a 6., 4., 3., 7., 5., 3., illetve 8. hónapja után 
iktatták be. A 19 éves ciklus használata arra utal, hogy Kínában is 
felismerték és használták a Meton-félét, állítólag már Yao császár 
ideje (i. e. 3. évezred vége) óta, tehát 18 évszázaddal megelőzve Me-
tont. Valójában azonban eddig nem találtak kínai írásos bizonyítékot 
a 19 éves ciklus ilyen ősi korban kezdett használatára. 

* Egyfajta asztrális évvel az egyiptomi naptárban találkoztunk: ez volt a Sziriusz-év. 
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Az újév napja Kínában az első újhold napja az után, hogy a Nap 
belép a Kutya (nálunk Vízöntő) jegyébe, ami a január 21/22. és feb
ruár 19/20. közti időt jelöli ki. Ezért a kínai - és általában a távol
keleti - népek újéve a mi naptárunk januári vagy februári újholdjá-
nak napjára esik. A hagyományos, úgynevezett „Holdújév"-et mind
máig megtartják, noha Kína már 1911-ben áttért a Gergely-naptárra. 
Ennek kizárólagos használata azonban csak 1949-ben, méghozzá 
Hong-Kongban kezdődött, de mint évenként értesülhetünk a hold
újév ünnepélyes megtartásáról, a Gergely-naptár használata Kínában 
nem is olyan „kizárólagos". 

Ugyancsak él még Távol-Keleten az ősi, 60-as évciklus, amelyben 
a 12 égi jel öt ízben ismétlődik a cikluson belül. A 12 állatjel aztán 
megadja az év jellegét és nevét. Ez utóbbiak: patkány, bivaly, tigris, 
nyúl, sárkány, kígyó, ló, juh, majom, kakas, kutya és disznó (2010 
például a tigris éve.) A 60-as ciklusok kezdő évének i. e. 2697-et 
veszik, amely sokkal inkább tartható mitikus, semmint reális erede
tűnek. 

A két legfontosabb égitest, a Hold és a Nap a távol-keleti népeknél 
a két fő alapelv vagy princípium, a Yin és a Yang képviselője. Yin a 
női alapelv a Hold, Yang a férfi, a Nap képviselővel. Kínában min
denkor virágzott az asztrológia. Ennek egyik legfontosabb feladata 
volt a megfelelő helyre és időre vonatkoztatott Yin/Yang arány meg
határozása. Állítólag a már említett második császár, Yao létesített 
külön hivatalt, amelynek egyik feladata volt a Yin-Yang viszony 
kiszámítása egy-egy adott helyre és időre. Ehhez természetesen nem
csak a Nap, hanem a Hold égi járását is nagy figyelemmel kellett 
kísérni a kínai csillagászoknak. Ezeknek a megfigyeléseknek alapfel
tétele és közvetlen folyománya volt a napév és a holdhónap hosszá
nak lehető legpontosabb megállapítása. I. e. 4. században a szinodi-
kus holdhónapra 29,53085, a napévre 365 és negyed napot határoztak 
meg.* Zu Chong-chi (Cu Csung-csi, 429-501) adatai 365,242814, illet
ve 29,53059 napra változtak - azaz pontosodtak, minthogy a ma is
mert értékek: 365,242199, illetve 29,530588 nap. A napév hosszának 
pontatlansága a nagy kínai csillagásznál csupán körülbelül 50, a 
holdhónapé pedig 10 mp körüli. Zu Chong-chinek** fia és unokája 
is neves csillagászként ismeretes. 

Kínában ezért a kört nem 360, hanem 365,25 részre osztották! 
A Zu Chong-chi különben jeles matematikus is volt. A pi értékére 355/n3-at, vagyis 
3,1415929-et, a ténylegeset hat tizedesig megközelítő számot adott meg. 
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Kínában gondosan figyelték a Hold útját a csillagok között. A 
sziderikus holdhónap, mint már tudjuk, valamivel hosszabb 27 nap
nál (27,321661 nap), ennek megfelelően a csillagászok az égen 28 
képzeletbeli holdházat alkottak, mint az indiaiak, akik nyilván Kíná
ból vették át ezt az égi beosztást. A holdpálya körére Kínában a fő 
égtájakra 4 állatot képzeltek. A 4 állat 4 palotában lakik, ahol minden 
palotának 3 része van, az elsőben és a harmadikban 2-2 szoba, a má
sodikban 3 szoba, így a 4 palotában összesen 28 szoba található. Ezek 
a holdházak, amelyeknek természetesen csak az asztrológiában volt 
szerepe. Az asztrológusok tanácsát a műveltebbek(?) életük minden 
fontosabb döntése előtt kikérték. A 13. század végén, Marco Polo 
ottjártakor a fővárosban 5000 asztrológus élt (meg). 

Japán az addigi kínai mintájú luniszoláris naptárát Meiji (Meidzsi) fen-
no (császár) uralkodása 6. évében, 1873-ban váltotta fel a Gergely-félével. 

Magyarok 

Csak következtetni tudunk arra, hogy az ősi magyar hitvilágban is 
nagy szerephez jutott Nap és a Hold. Az osztják-szamojéd (szelkup) 
sámándobokon éppúgy szerepel az „égig érő fa" (28. ábra), mint a 
nyugati, indogermán népek rajzos-írásos emlékein. A keleti és a nyu
gati világfa azonban egy vonatkozásban lényegesen különbözik egy
mástól: mégpedig a rajtuk levő égitestek megléte, illetve hiánya te
kintetében. A Hold és a Nap nem maradhat el egyetlen „tetejetlen" -
tehát égig érő - fáról sem az 
Urálon túli, a szibériai, vagy akár 
a székely faragott, vésett, írott 
emlékeken. Talán épp mi raktuk 
az európai világfára ezt a két 
fontos égitestet. A mérsékelt égöv 
lakóit tekintve fölösleges hangsú
lyoznunk a Nap szerepét, hiszen 
az életmenetüket megszabó fő 
periódust, az évet a Nap - látszó 
- járása határozza meg. Megerő
sítésre szorul viszont a Hold 
kiemelkedő fontossága ebben a 
négy évszak által meghatározott 
égövben. 28. ábra. Szelkup sámándob. 
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A magyar nép gyakran hozta összefüggésbe a holdváltozásokat a 
betegségek elmúlásával, féregirtással és egyéb bajokkal, kellemetlen
ségekkel, illetve ezek gyógyításával, eltávolítási szándékával. Gyako
ri volt a Hold emlegetése szemölcs, szeplő esetén. 

Általános mondóka volt holdtölte idején mindenfajta betegségre: 
„Úgy múljon el, mint a hold". Vagy újholdkor: „Hold újuljon, a sze
mölcsöm elmúljon". 

Van egy régi mondóka, amelyet általában ráolvasó, betegségűző 
hatásúnak gondoltak. Ebben a Hold olyan égi hatalmasságként szere
pelt, akitől az egészség, a gyógyulás, a gazdagság, a szerencse füg
gött. Fogfájáskor például az újhold (illetve újfény) felé kell lehelni és 
ez mondani: 

Uj Hód: uj kiráj! 
Köszöntelek tégöd 
Ezen üdvözlettel. 
Hogy a fogfájást 
Háricsd el tűlem! 

Vagy egy másik mondóka Őrszentivánból: 

„Uj Hód, uj kiráj 
Tégöd köszöntlek 
Eleven foggal. 
Döglött féröggel! 

Az én fogam 
Akkor fájón: 
Mikó kégyót. 
Békát őszök! 

Mikó meglátom az (hold-)újságot, akkó mondom észtet, háromszor 
köl' elmondani, le köl' térgyepülni, oszt' nem fáj az embör foga." 

Akinek a gyerekét „nehézség töri", mondja ezt: 

Uj Hód: uj kiráj! 
Az én gyerökömet 
A nehézség töri 
Te vagy a Ráadó, 
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Te vagy az Eevövö; 
Vödd le rúla! 

Akit újholdkor a hideg lel: 

Uj Hód: uj kiráj 
Házasíti a fiját 
Engöm hinak • 
Vendégségbe, 
De én nem möhetek, 
Küdöm a hidegömet. 

A szemölcs gyógyítására mondandó versike: 

Új hold, új király 
Engem vacsorára vár. 
De én nem mehetek el. 
Szemölcsömet küldöm el. 

Ezeknek a régi mondókáknak bizonyára az első sora a legősibb. 
Abból a korból származik, amikor a Holdat még férfinak gondolták. 
Több népmesénkben szerepel - a napkirály és szélkirály társaságában 
- a holdkirály. A finn Kalevalában is királyként szerepel: „Köszönte
lek hold, király, téged". 

Mások szerint nem az égi, hanem a földi királyra alkalmazandó a 
vers, amely arra a korra és körülményre utal, amidőn a testileg-szel-
lemileg leépülő uralkodót egy bizonyos idő után - és nyilván újhold 
idején - leváltották. Párhuzamként idézzük fel a régi görögök 99 
holdhónapos, azaz 8 éves ciklusát, az oktaeteriszt. Volt szó arról, 
hogy a királyok uralkodását minden ciklus - úgynevezett Nagy Év -
végén értékelték. Pótlólag annyit elmondhatunk, hogy egyes városál
lamokban a 8 éves ciklus helyett kettős - tehát 16 éves - ciklust is 
használtak, és az idősödő királyt ennyi idő után váltották le, száműz
ték, sőt alkalmanként megölték. 

A monda szerint csak Minosznak engedték meg, hogy 19 évig 
uralkodhasson, amely időszak elteltével a napév és a holdváltozások 
pontosabban egybeesnek, mint az oktaeteriszek végén (lásd Meton-
ciklus). 

Rituális uralkodó-váltásokra, netán gyilkosságokra és ezek idősza
kára nálunk és más népeknél is van példa. Az alattvalók érdeke 
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ugyanis az volt, hogy a király ne uralkodjék akkor, amidőn már testi
leg-lelkileg leépült. Több népnél az uralkodót megrokkanása után 
valamilyen módon azonnal kivégezték. Amikor a nagy ír király, 
Cormac mac Art egy szerencsétlenség folytán elvesztette a félszemét, 
tüstént lemondott - így kerülve ki a rá váró véget. 

Más népek olyan szűkebb időkört jelöltek ki, amely kizárta az 
uralkodónak korosodás miatti alkalmatlanná válását. Ennek letelte 
után - akár szükséges volt, akár nem - kímélet nélkül megszabadul
tak tőle. Dél-India némely vidékén ez az idő 12 év volt. Erre valószí
nűleg a Jupiter bolygó keringésideje vezette a papságot. 

A fejedelmek hatalmának idejét más csillagászati periódus is meg
szabhatta. Az Árpád-házi királyok korában a 19 éves ciklus ilyen 
értelmű alkalmazása valószínűsíthető - Kállay Géza kutató szerint. A 
magyaroknál azonban a honfoglalás utáni történelmi korban a ciklus 
letelte után már nem kellett kivégezni az uralkodót, bármilyen testi 
állapotban is volt. 

A 19 év a babiloni-görög-kínai Meton-ciklusra utal. Tekintsük át 
itt röviden ennek a ciklusnak lényeges vonásait. Annyit tudunk, hogy 
ez összhangba hozza a Nap és a Hold járását, mert 19 napév kerek 
235 holdhónapot tartalmaz, tehát ennyi idő után a napévben ugyan
azokra a napokra esnek a holdfázisok, mint 19 évvel azelőtt. Ponto
sabban számolva: 

19 X 365,24219 = 6939,6016 nap és 
235 X 29,53059 = 6939,6886 nap. 

(A különbség 0,087 nap, vagyis alig több mint 2 óra, másként kifejez
ve 220 évenként 1 nap.) Egyes régi európai mítoszok szent királyai 19 
évig uralkodhattak. Kérdéses, hogy mikor volt a mi Árpád-házi kirá
lyaink uralkodási idejébe beleszóló, esetleg azt meghatározó Meton-
ciklusok első éve. 

Tudjuk, hogy Géza fejedelem 997-ben halt meg. Fia, első és későb
bi szent királyunk, István csak 3 év múlva követte az uralkodásban. 
Miért? A történészek szerint ez idő alatt mint vezér működött, de 
erre nincs bizonyíték. Nyomós okunk van feltételezni, hogy a 19 éves 
ciklusok - egyik - kezdő éve az 1000 volt. 

Az 1000. évet különben Európában a világvégétől való rettegéssel 
várták. Druthmare corbiai szerzetes március 25-ére* jósolta ennek eljö-

* Európában a 16. századig március 25-ével kezdték az évet. 
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vételét. A halálra rémült hívők az Újév előtti napon a templomokban 
a szentek ereklyéi közelébe zsúfolódtak össze, várva végzetüket. 

A rettegett nap azonban baj nélkül elmúlt. István választói viszont 
megvárták a téli napfordulót, és csak az ezt követő újholdkor(!) tar
tották meg a koronázást. 

A régiek hite szerint a téli napfordulókor a Nap meghal, és más
nap reggel már az újszülött Napot köszönthetik. Ujholdkor pedig a 
Hold hal meg, majd új Hold születik, mint ahogyan ezt a mi nyel
vünk is őrzi erre a holdfázisra: u'/hold. István koronázása korában e 
két fontos égitest, a Nap és a Hold halála -, illetve születése - nem 
esett egy időre, köztük 17 nap eltérés volt. Nyilván nem az 1000 volt 
a ciklussor legelső, kiinduló éve, azt valamikor a jóval korábbi idők
ben lehetne keresnünk. Megvizsgálhatjuk viszont, hogy az 1000-re 
következő 19 évek alatt a magyar királyok utódlásában milyen emlí
tésre méltóbb események történtek.* Vizsgáljuk meg az évek így 
kiadódó Meton-számsorát az Árpád-háziak korában: 1000, 1019, 
1038, 1057, 1076, 1095, 1114, 1133, 1152, 1271, 1190, 1209, 1228, 1247, 
1266, és tekintsük át sorban az ezekben történteket: 

1000. Pár nappal a téli napforduló után (1001. január l-jén) 
Istvánt királlyá koronázzák. Koppány 1000 vége előtt akarja 
megszerezni a főhatalmat. 

1019. Ekkor kezdte írni István az Intelmeket fiához, Imréhez. 
1038. István Pétert teszi meg utódjának. Kérdés: Miért nem 

előbb? Imre halála és 1038 között legalább 7 év telt el. (Igaz, 
sok Árpád-házi hercegjelölt volt, nehéz lehetett dönteni.) 
István meghal. Nincs trónviszály. 

1057. I. András királlyá koronáztatja fiát, Salamont, aki még 
csak 5(!) éves. 

1076.1. (Szent) Lászlónak Salamon halála után legalább 7 év állt 
volna rendelkezésére, de nem koronáztatta meg magát, csak 
a koronázási jelvényeket vitette maga előtt. 1077 első felétől 
lett koronás király, amikor I. Géza meghalt. 

1095.1. László meghal. Nincs trónviszály. 
1114. Kálmán király uralkodói vetélytársát. Álmos herceget és 

ennek kisfiát, Bélát uralkodásra alkalmatlannak vélt állapot
ba hozza: megvakíttatja. 

* Ezek különben jól, sőt részben közismertek, nem kell hát a történelem területére lépő 
csillagásznak a történész palástját teríteni magára. 
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1133 körül Kálmán elűzött feleségének fia, Borisz Lengyelor
szágban hadat gyűjt II. Béla ellen. 1132 nyarán, az aradi gyű
lésen Ilona királynő parancsára legyilkolnak 38 Borisz-párti 
főurat. II. Béla a Sajó mellett legyőzi Boriszt, aki elmenekül, 
de 1133-ban betör az országba. Megfutamítják. 

1152. Borisz újból betör, feldúlja a Szerémséget és elfoglalja 
Zimony várát. Sok a magyar pártfogója. 

1171. Béla herceg (a későbbi III. Béla) bizánci sereggel Magyar
országra indul. A szófiai táborban éri 111. István halálhíre. 
Hazaérve királlyá koronázzák. 

1190. 111. Béla keresztes haddal a Szentföldre küldi 12 éve fog
ságban tartott öccsét, Gézát, aki Görögországban telepszik le. 

1209. Főurak összeesküvése II. András ellen. Megkísérlik Ma
gyarországra hozni Géza fiait. Tervük nem sikerül. 

1228. Béla herceg (a későbbi IV. Béla) apjától külön udvartartást 
és felségjogokat nyer 

1247. Egyes adatok szerint IV. Béla megkoronáztatja fiát, Ist
vánt, aki azonban csak 1262-től viseli a rex iunior (ifjabb ki
rály) címet. 

1266. V. István 1265-ben az isaszegi csatában legyőzi apja, IV. 
Béla seregét. IV. Béla kibékül fiával, és elismeri annak ural
mát a keleti országrészek felett. 

IV. vagy Kun László (1272-1290) uralkodása, majd az 
Árpád-házi férfiági királyok kihalása (1301) után az uralko
dási rend és a Meton-ciklus közti - feltételezett - összefüggés 
megszűnik. 

Újvilág 

A régi közép- és dél-amerikai indián népek mind nagy gondot fordí
tottak a rendszeres időbeosztásra. Naptáraik azonban többnyire 
merőben különböztek az eddig tárgyaltaktól. Náluk nem 12, hanem 
13 volt az alap, és ezt kombinálták számrendszerük alapszámával, a 
20-szal, ők ugyanis a kezük mellett a lábuk ujjaival is számoltak. A 
nagyobb, (13x20 =) 260 napos naptári egység neve a majáknál tzolkin 
(colkin), az aztékoknál tonalamatl volt. Ezen kívül azonban a napévet 
is számon tartották, sőt oly gondosan igyekeztek meghatározni a 
hosszát, hogy a maja napév (365,242129 nap) a Gergely-naptár 
365,242500 napos événél is pontosabb. A Gergely-naptár körülbelül 
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3300 évig használható kiegészítés nélkül, a majáké viszont 15000 évig 
folyhatna 1 nap hibán belül. 

A maják a tzolkinok és a 365 napos napév között egy közelítő 
pontosságú kiegyenlítő szabályt találtak: . 

52x365 = 73x260 (=18980 nap), ;• , - .'• 

amely szerint 52 évenként a folyamatosan számlált napévek és tzolki
nok kezdő napja („újéve") összekerült. Ezt az 52 éves periódust a 
maják xiuhmolpilli (siuh-) néven tartották számon, és ilyen időszakon
ként (is) kőoszlopokat állítottak fel és/vagy új piramist építettek, 
esetleg a régiekre új burkolatot készítettek. 

A templompiramisok - teocallik (...kallik) - egy része belsejében 
több korábbit rejt. A feliratos kőoszlopokat - sztéléket - naptárkövek
nek is nevezik, mert rávésett jeleik megadják felállításuk napját. 

Bár a holdhónap nem volt naptáralkotó időkör, az ó- és középkori 
indián kultúrák meglepő pontosan tudták meghatározni a hosszát. A 
törteket ugyan nem ismerték, de az időtartamokat ki tudták fejezni. 
Hogyan érték el a maják a pontosságot, és hogyan fejezték ki? Úgy, 
hogy gondosan figyelték a holdújulásokat, és megszámlálták a köz-

29. ábra. A teotihuacani Hold-piramis. 
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30. ábra. A Chichen Itzá-i Caracol obszervatoniim. 

tük eltelt napokat (mint a mezopotámiai csillagászok). Copdnhan 
(Kopán) talált egyik felirat szerint 149 holdváltozás ideje 4400 napig 
tart. Egy holdváltozásra így (4400:149 =) 29,530201 nap adódik. Az 
eltérés a helyes értéktől mindössze 33 mp. Egy másik, Palenque-i 
(palenkei) maja feljegyzés 81 holdváltozás idejére 2392 napot ad meg. 
Az így kiadódó (2392:81 =) 29,530864 nap a tényleges holdhónaptól 
csak 24 mp-cel tér el. 

Teotihuacatíban (-kan) a nagy Nap-piramis közelében áll a szintén 
impozáns méretű Hold-piramis (29. ábra). Noha ezek az elnevezések 
nem az építőktől, hanem jóval az eredeti lakosok eltűnése után meg
jelent aztékoktól származnak, annyit mindenesetre bizonyítanak, 
hogy az utóbbiaknál a Hold is, mint második legfontosabb égitest, 
istennő volt, Metztli (Mectli) néven, és a várandós asszonyok védel
mezőjének tartották. 

Európába is elkerült néhány azték nemesfém tárgy. így egy bámu
latos ötvösművészettel készített, 1 öl (körülbelül 2 méter) átmérőjű 
arany napkorong, és egy ugyanakkora ezüst Hold. Albrecht Dürer a 
16. század elején Hollandiában csodálhatta meg ezeket a - sajnos már 
rég eltűnt - újvilági kincseket, amelyekhez hasonlókat - mint jegyze
teiben leírta - egész Európában nem látott. 
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szélső holdnyugta 
március 21-én 

i f O M V O 

- • É 
37. ábra. A Caracol felső megfigyelő-szobájá
nak vízszintes metszete. 

A közép-amerikai Yucatán fél- j^ szélső 
szigeten levő Chichen-ltzá (Csi- , ». ,j . A holdnyugta 

° - , , . szelso holdnyugta " , . . , , 
csen-Ica) egykori maja nagyva- - . — . március 21-en 
rosban ma is látható egy épület, 
az úgynevezett Caracol (Karakol), 
amely meglepő hasonlatosságot 
mutat egy csillagászati obszerva
tóriumhoz (30. ábra). Érdekes
sége az, hogy valóban maja csilla
gászati megfigyelőhely volt. A 
„kupola" azonban megtévesztő, 
mert eredetileg az épületnek ez a 
része is hengeres volt, csak a 
romosodás következtében módo
sult félgömbhöz hasonlóra. A leg
felső, ugyancsak hengeres észlelő 
szobába csigalépcsőn* lehet fel
menni. Ennek a megfigyelő helyiségnek vastag falában néhány kes
keny, lőrésszerű ablakot alakítottak ki. Kettő közülük megmaradt, és 
ezeknek függőleges ablakélei a déli és nyugati irányokon kívül kije
lölik a horizonton a holdnyugtáknak a tavaszi napéjegyenlőség idején 
elfoglalt két szélső helyzetét (31. ábra). Ez a két irány is bizonyíthatja 
a Hold gondos és hosszabb ideig végzett megfigyelését a majáknál. 
Mélyen sajnálhatjuk, hogy az „obszervatórium" felső része tönkre
ment az egykor bizonyára meglevő többi, csillagászatilag nyilván 
jelentős egyéb irányokat kijelölő megfigyelő ablakokkal. 

Az inkák kora előtt több dél-amerikai indián nép az ottani sivata
gokban élt, és jobban tisztelte a Holdat, mint a Napot. Tudták 
ugyan, hogy a Nap az élet forrása, de tapasztalták, hogy forró lehe
letével kipusztíthatja földjeik növényeit. A chimu (csimu), a mochica 
(mocsika), a nazca (nazka) nép a Hold istenét tartotta fő védelmező
jének. Szerintük a Hold uralkodik a természet éltető és pusztító 
elemei felett. Hatalmát az is mutatja, hogy a Nap éjszaka nem vilá
gít, a Hold viszont éjjel és nappal is látható. A Nap soha nem veszi 
el e Hold világosságát, de a Hold néha elsötétíti a Napot. Napfo
gyatkozások idején ezért nagy ünnepségeket rendeztek, és ünnepel
ték a Holdisten(nő)nek Nap feletti győzelmét. Ellenben aggodalom 
fogta el őket holdfogyatkozások alkalmával, attól való félelmükben. 

Innen kapta a nevét az épület: a caracol spanyol szó csigát jelent. 
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hogy elveszíthetik szeretett égi anyjukat. Ilyenkor gyászruhát öltve 
lassú tánccal fejezték ki bánatukat. 

Az inkák - helyesebben a kecsua indiánok - a Nap feleségének tar
tották a Holdat, és Mama Quilla (Killa) - Holdanya - néven imádták. 

Az aranyat a Nap verítékének tartották. Az arany jelképezte a 
Napot és a férfit. Az ezüst volt a Hold könnye, ez képviselte a Holdat 
és a nőt. A csillagokat a Hold szolgálólányainak tekintették. A kon
dorkeselyű a Nap madara volt, a Hold állata pedig a puma. 

s 
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FOGYATKOZÁSOK 

A Föld különféle vidékein a Hold és a Nap emitt férfi, amott nő volt, de 
túlnyomórészt különböző volt a nemük. A magyar néphit szerint is a 
Nap „legény", a Hold viszont „lyány". Némely népek - például egyes 
észak-amerikai indián törzsek - szerint a napfogyatkozások az ő egye
sülésüket jelentik. Más elképzelés szerint az égi szerelmesek ilyenkor 
elrejtőznek, ezért fedik el magukat a sötéttel. Megint máshol - például 
Tahiti szigetén - úgy gondolták, hogy a sötétet nem ők okozzák, hanem 
valami külső égi tárgy, amely igyekszik gátolni a továbbhaladásukat. 
Ezért teremtette a két égitest a fénylő csillagokat. 

Jól tudjuk, hogy minden fogyatkozás okozója vagy tárgya a Hold, de 
az ősi korokban elég nehéz volt rájönni a napfogyatkozások okára. 
Minthogy az mindig újholdkor történik, számunkra kézenfekvő, hogy 
a nem látható Hold az, ami eltakarja a Napot. Ezt a görögök ugyan 
tudták már, de a csillagászatban nem jártas egyszerű természeti népek 
valami gonosz égi lényre gyanakodtak, amely fel akarja falni a Napot. 
Kínában rosszindulatú sárkányt vagy kutyát, másutt ragadozó óriás
madarat vagy más szörnyet képzeltek a fogyatkozások okozójául. Igye
keztek hát valamilyen módon elriasztani a fontos égitestek közeléből a 
falánk szörnyetegeket. Hangszerekkel, főként dobokkal csapott lárma, 
ütlegeléssel csaholásra késztetett, szerencsétlen kutyák fülsértő hangja, 
nyílvesszőknek a képzelt fenyegető lények felé lövöldözése, a későbbi 
időkben puskák durrogtatása volt az emberek módszere az égitestet 
támadó szörny elűzésére, vagyis a fogyatkozások megszűntetésére. És 
az igyekezetnek látszólag meg is volt az eredménye: egy idő után való
ban vége lett a riasztó égi jelenségnek. 

Olvassuk el, mi mindent gondoltak a régi mongolok a nap- és 
holdfogyatkozásokról - noha gyakoriságukat ugyancsak pontatlanul 
becsülték meg. 

Ráhuról 
Mongol népmese 

Régi időben Buddháé volt az ember életét végtelen hosszúvá 
tevő Örök Élet vize. Ezt Ráhu ellopta, megitta, de menekülnie 
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kellett. Menekülés közben elment a Nap és a Hold mellett. 
Buddha megparancsolta Ocsirváninak, hogy fogja el Ráhut és 
vigye eléje. Amikor Ocsirváni Ráhu keresésére indult, találko
zott a Nappal és megkérdezte: 

- Ráhu hová ment? - Arra ment - hangzott a válasz. Amikor 
tovább ment, találkozott a Holddal és megkérdezte: 

- Merre ment Ráhu? - A Hold azt felelte: - Erre ment. - Ráhu 
később megtudta, hogyan válaszolt a Nap és a Hold, ezért a 
Napot háromévente egyszer, a Holdat pedig háromhavonta 
egyszer lenyeli. Ráhunak nincs feneke, ezért a Nap és a Hold 
bántódás nélkül ki tud jönni a gyomrából. Hogy miért nincs 
Ráhunak feneke? Azért, mert Ocsirváni kereste Ráhut, és ami
kor megtalálta, a derekánál kettévágta, és így elválasztotta a 
mellkasát a fenekétől. Annak ellenére, hogy Ráhunak nincs 
feneke, nem hal meg, mivel korábban megitta az Örök Élet vizét 
és így örökké fog élni. Amikor Ocsirváni kettévágta Ráhut, az 
általa megivott Örök Elet vize a földre ömlött, és a borókára, a 
gyalogfenyőre és az erdei fenyőre cseppent. így ez a három 
növény az évnek mind a négy évszakában zöldellik: örökzöld 
növényekké változtak. 

Holdfogyatkozások 

A Nap és a Hold pályájának egymással alkotott szögeltérése a hold
fogyatkozás jelenségére is kihat. Holdtölte idején a Hold a Nap és a 
Föld vonalában a Nappal szemközt kerül. Ha a két pályának síkja 
azonos lenne, a Föld árnyéka minden szembenállás esetében a Hold
ra esne, vagyis minden holdtöltekor lenne holdfogyatkozás. Mint
hogy nem ez a helyzet, csak akkor látunk holdfogyatkozást, amikor a 
Hold a két pálya valamelyik metszéspontját (csomópont) legalább 
14°-nyira megközelíti (32. ábra). A klasszikus ókorban élt emberek 
képzeletében a holdfogyatkozásokat sárkány (lat. dracó) okozza, 
amely a holdpálya két pontjának egyikében várakozik, hogy az oda 
érkező égitestet elfedje. Ez a két csomópont, és ezért kapta az ezektől 
ezekig tartó holdkeringés a nevét: drákói hónap. 

Az indiai és kínai buddhista monda szerint a hét ismert bolygón 
kívül létezik két „sötét csillag". Ez a holdpálya két csomópontja (és 
a két sárkány). Ha a Hold valamelyiknek a közelébe ér, fogyatkozás 
várható. . v " ; , > 
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A Föld, mint ámyékvető test, Cs2 
teljes árnyékot vetne holdfogyat- • • ' ' T Í v ^ "^\^Hold 
kozáskor a Holdra, vagyis az nem \ j 
lenne látható az égen. A Föld OFold / 
légköre azonban a napfényt a Föld •. \ c s , ^,y^ 
széleinél kis mértékben megtöri, ; ^ 4 ° 
ezért a Holdra teljes holdfoeyatko-

^. • • . I • 32. ábra. Aholdfovyatkozások feltétele: a Hold 
zas eseten is lut valamennyi. , ,,,..„ .. - ,̂ o ,,... , , . , 

' -' holdtölte ideien i4-nal közelebb legyen a pa-
Olyan fény, amilyennek mi a lya valamelyik csomópontjához. 
Földön napkelte és napnyugta 
idején láthatjuk a Napot. Ennek 
színe ilyenkor sárga, narancssárga, sőt vörös is lehet. Ilyen „alkonyszí
nű" napfény esik a Holdra fogyatkozások alkalmával. Ezt a jelenséget a 
Föld atmoszférájának pillanatnyi állapota - főként portartalma - befo
lyásolja. A fogyatkozó Hold színe és a földárnyék sötétsége a Holdon a 
földi légkörnek a fogyatkozás idején meglevő állapotától függ. Vörös 
Holdat említ a Biblia néhány leírása is. Ha teljes holdfogyatkozás idején 
egy űrhajós a Holdon a Föld felé nézne, amely épp elfedi a Napot, a 
Föld körül égővörös karikát látna, amely gyengén megvilágítja a sötét 
holdtájat. (Ilyenkor van a Holdon napfogyatkozás.) 

A Hold pályasíkjának a nappályával alkotott körülbelül 5°-os szöge 
ugyan állandónak tekinthető, de ez a pálya - mint láttuk - körbefordul 
a nappályához viszonyítva, akárcsak egy pörgettyű forgási - „egyenlí
tői" - síkja. A holdpályának ez billegő, körülfordulási periódusa kihat a 
Föld tengelyének mintegy 26000 éves precessziós mozgására. A föld
tengelynek ilyen lassú, kúpfelület menti körmozgása eredményezi azt, 
hogy az égbolt napi mozgásának központja, a sarkpont helyzete ennyi 
idő alatt egy nagy kört ír le az égen. Most ez a pont Kis Medve (Kis 
Göncöl) legfényesebb csillaga, a Sarkcsillag - Poláris - közelébe esik. A 
holdpálya billegése miatt azonban a földtengely égi nyompontja 18,61 
évenként még egy kis ingadozást is végez a precessziós körön. Ezt a 
néhány ívperces kitérést nutációnaV nevezik a csillagászatban. 

A görög Diodórosz (i. e. 1. század) részben a milétoszi Hekataiosz (i. 
e. körülbelül 560-480) tudósítása alapján azt írja a messze északi 
földterületen lakó „hiperboreuszok"-ról, hogy a szigeten (nyilván a 
későbbi Nagy-Britannia) volt egy körtemplomuk; 

„Azt is mondják, hogy a (Nap-)isten a szigetet minden 19. 
évben meglátogatja. Ez idő után a csillagok visszaérnek a he
lyükre ... ezt az időkört Meton évének nevezik." 
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Tudjuk, hogy az i. e. 5. században élt Meton a babilóniai luniszolá-
ris naptár szökőhónapjainak számát és helyét jelölte meg a holdév
ben, de kétséges, hogy a „hiperboreuszok" ismerték volna ezt a nap
tári szabályt. Ezért könnyen lehet, hogy a Diodórosz említette 19 év 
más periódusra vonatkozik. A „19 év" ugyanis lehet még 

- a holdpálya síkjának 18,61 éves billegése; 
- az alább említésre kerülő 18 év 11 napos fogyatkozási vagy Szá-

rosz-ciklus. 
A pályasík billegése, helyesebben körülfordulása folytán például a 

holdtölte fázisban levő Hold kelési, illetve nyugvási pontja ilyen 
periódusban vándorol a horizonton.* 

A Stonehenge építői igen fontosnak tarthatták a fogyatkozásokat, 
illetve azok biztos előre jelzését, mert erre utalnak a Stonehenge 
köveinek segítségével kijelölhető irányok. A kőkor M központjából 
a Heelstone felé néző egyenes irányában kel a Nap a nyári napfor
dulókor. Ezen az egyenesen van az £, a C és a B jelű kő (lásd a 21. 
ábrán). Az ezektől balra, illetve jobbra levő D és F köveknek érde
kes helyzetük van: az MD és az MF egyenesek iránya között 18,61 
év leforgása alatt ingadozik a távoli horizonton a téli telehold kelé
sének iránya. Gondoljuk meg jól: a telehold mindig szemben áll a 
Nappal, de nem a Nap pályáján halad, hanem az azzal 5°-os szöget 
alkotó holdpályán. Ha tehát a Hold telehold idején közel - 14°-nál 
nem nagyobb szögtávolságra - van a nap- és holdpálya egyik met
széspontjától, a Nap épp a vele szemben levő másik csomóponthoz 
közeli helyzetben található. Ilyenkor van lehetőség holdfogyatko
zásra (lásd a 32. ábrát). Tehát ha a téli telehold a D vagy az f kövek
hez közeli irányokban kel, nem várható holdfogyatkozás. De ha a 
Heelstone irányával csak 1-2 fokos szöget alkot a telehold kelési 
iránya, biztosra vehető a fogyatkozás. A megfigyelő csillagászpa
pok (papnők?) ilyenkor előre figyelmeztethették a népet, hogy ké
szüljön fel ilyen jelenségre. 

Amennyiben nem a telehold, hanem az ismert helyzetű, odakép
zelt újhold keltét figyelték a papok, a napfogyatkozások idejére is 
tudhattak következtetni. Tanulságos tehát megnézni a 33. ábrát, 
amelyen az i. e. 1500 és 1600 közötti években bekövetkezett, a Stone
henge helyéről észlelhető, és a D-f-Heelstone kövek segítségével 
előre jelezhető nap- és holdfogyatkozások láthatók. Arra persze 

A Hold kelési-nyugvási szélső helyzetei irányainak megjelölésével már a majáknál, a 
Caracolnál is találkoztunk. 
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33. ábra. A Stonehenge kövei alapján előre jelezhetett hold- és napfogyatkozások az i. e. 16. 
században. 

nincs bizonyítékunk, hogy ezeket a fogyatkozásokat előre várták, 
vagy egyáltalán észlelték. 

Vannak csillagászok (például Fred Hoyle), akik azt állítják, hogy a 
Stonehenge felhasználói pontosabban is előre tudták mondani a fo
gyatkozások idejét. Számításaik alapjául az Aubrey-gödrök szolgál
tak volna. A gödrök száma miért 56? Voltaképpen semmi sem indo
kolná. Sokkal ésszerűbb és egyszerűbb lett volna a nagy körnek 24, 
32 vagy 48 részre osztása. De osszuk el az 56-ot 3-mal, az eredmény 
18,67. Ez a szám oly közel esik a holdpálya billegése - a csomópontok 
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körülfordulása - 18,61 évéhez, hogy szinte kizárhatjuk a véletlent. Ha 
tehát évenként 3-3 lyukkal odább tennénk egy jelzőkövet az Aubrey-
gödrökben, 18,67 év múlva visszaérnénk a kiinduló helyzetbe. Ha a 
kiindulás napján fogyatkozás volt, akkor a jelzőkőnek egy megtett 
kör után az eredeti helyére érkeztekor is biztosan várható egy. 

Természetesen a 18,67 éven belül is sok fogyatkozás adódik. Vajon 
ezeket is lehetne előre jelezni az Aubrey-gödrök segítségével? 

A kérdést igenlő Fred Hoyle ad erre egy egyszerű (?) módszert: 
Tekintsük az Aubrey-lyukak körét az ekliptikának, vagyis a nap

pályának. Vegyünk egy N (Nap), egy H (Hold) és két Cs (Csl, illetve 
Cs2) jelzőkövet. (Ez utóbbiak az ekliptika csomópontjai, vagyis met
széspontjai a holdpályával). Egy napfogyatkozás napján helyezzük el 
H-t, N-et és Csl-et együtt valamelyik Aubrey-lyukba, a Cs2-t pedig a 
Csl-gyei épp szemközt levő lyukba. Aztán 

1. Vigyük az N követ az óramutató járásával ellentétes irányban 
13 naponként 2 gödörrel tovább; 

2. vigyük a H követ az óramutató járásával ellentétes irányban 
naponta 2 gödörrel tovább; 

3. vigyük a két Cs (Csl, illetve Cs2), egymással szemben levő 
követ az óramutató járásával egyező irányban évenként 3 
gödörrel tovább. 

Ha az N és a H kő az egyik gödörben találkozik a Csl-gyei, akkor 
bizonyos, hogy napfogyatkozás lesz. Ha viszont az N ezzel és a H a 
Cs2-vel kerül össze, holdfogyatkozás várható.* 

Nyilván a ritka és váratlanul feltűnő természeti jelenségek okozta 
rémület megelőzése céljából foglalkoztak a mezopotámiai csillagá
szok is a fogyatkozások előrejelzésével. Kétségtelen, hogy hosszú 
időn át folytatott fogyatkozás-megfigyelések és azok feljegyzései 
alapján elég korán rájöhettek arra, hogy 223 holdhónap, vagyis 18 év 
11 nap (+7 ó 42 p) után a fogyatkozások visszatérnek. Lehet, hogy a 
teljes holdfogyatkozásból részleges lesz, vagy olyan órákra csúszik, 
amidőn már vagy még nincs az égen a Hold, de nagy a valószínűsé
ge, hogy egyáltalán lesz valamilyen fogyatkozás. A görögök Szárász
nak nevezték ezt a 18 év 11 napos fogyatkozási ciklust, nyilván az 
akkád sar (ciklus, periódus) szó után. 

A számításokra kapható kedves Olvasó utánagondolhat a helyzeteknek, amelyek 
részletezését itt a többség kedvéért nem szívesen, de mellőzi a szerző. 
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Egy i. e. 6. századból ránk maradt ékírásos agyagtábla is utal arra, 
hogy a fogyatkozás-előrejelzés nem biztos, csak valószínű volt. Egy 
udvari csillagász ugyanis ezt jelentette urának: 

„Éjjelre holdfogyatkozás-megfigyelést terveztem. Hét ízben 
keltem fel az éjszaka folyamán, de nem volt fogyatkozás." 

A csillagász felkészülése a fogyatkozás-megfigyelésre bizonyíthatja, 
hogy ismertek erre valamilyen előjelző módszert. Ez minden valószí
nűség szerint a 18 év 11 napos fogyatkozásciklus, a Szárosz volt. 

Egy Szároszon belül 70 (41 nap- és 29 hold-) fogyatkozás jön létre, de 
a Föld egy adott helyéről ezekből csak kevés látszik, az is többnyire 
holdfogyatkozás. Azért több hold-, mint napfogyatkozás észlelhető, 
mert holdfogyatkozás arról a teljes fél földfelszínről látható, amelyről a 
Hold a fogyatkozás tartama alatt a látóhatár felett tartózkodik. A nap
fogyatkozás viszont csak egy kisebb, behatárolt területsávról figyelhető 
meg. A fogyatkozás ennek a láthatósági területnek is csak egy keskeny 
központi sávjából észlelhető teljesnek vagy gyűrűsnek. 

Nevezetesebb holdfogyatkozások 

Kolumbusz sokak által ismert esete lehet az iskolapélda a holdfogyat
kozások által keltett rémületre. A felfedező az utolsó útján bajba 
került: kifogyott az élelem- és vízkészlete, ráadásul egy vihar Jamaica 
szigetére sodorta a hajóját, ahol az ellenséges érzületű karib indiánok 
megtagadták az európai hajósok kérésének teljesítését. Kolumbusz 
megfenyegette őket, hogy vérrel festi a Holdat, és elveszi annak vilá
gosságát. Valóban, akkor (1504. március l-jén) este teljes holdfogyat
kozás állt be - természetesen a felfedező ezt jól tudta a csillagászati 
évkönyvek alapján. A megrémült bennszülöttek könyörögtek, hogy 
szűntesse meg ezt az égi csapást (34. ábra). Kolumbusz - persze a 
hajósnép minden szükségletének beszerzése után - nagykegyesen 
„visszaadta" nekik a Hold megszokott színét és fényét. 

Az ó- és középkori vallási vagy világi krónikákban elég gyakran 
találkozunk (nap- és) holdfogyatkozásra vonatkozó leírásokkal, uta
lásokkal, megjegyzésekkel. Mindenekelőtt a Bibliából vegyünk né
hány példát. 

Elsötétül a fölkelő Nap, a Hold nem világit... 
(Ézs 13;10) 
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A nap és a hold elsötétedik... 
(Joel 2;10) 

A nap elsötétedik, a hold vérré változik, mielőtt eljön az 
Úrnagy és rettenetes napja... 

(Joel 3;4) 

A végítélet előtt: 

A negyedik angyal is megfújta a harsonát. Erre a nap har
madát, a hold harmadát és a csillagok harmadát érte a 
csapás: harmadrészük elsötétedett... 

. . ; • ; , • . . (Jel8;12) 

A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig 
olyan, mint a vér... : . • ., 

(Jel6;12) 

34. ábra. Kolumbusz holdfogyatkozása Jamaicán (19. századi rajz). 
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Nem kétséges, hogy a Jelenések szerzője és a próféták láttak már 
(nap- és) holdfogyatkozást, és tapasztalták a Hold színének megvál
tozását is. 

A holdfogyatkozások lélektani, és ezáltal néha a történelmi esemé
nyekre is befolyást gyakoroló hatására Nikiasz esete is példa lehet. Ez 
az athéni politikus és katona hadjáratot vezetett Szicília ellen. Szüra-
kuszai (Szirakuza) város hosszan elhúzódó ostroma arra az elhatáro
zásra bírta, hogy seregével és hajóival elvonuljon. 1. e. 413. augusztus 
27-én este már készen állt az elvitoriázásra, amikor éjjel váratlanul 
teljes holdfogyatkozás kezdődött. A babonás Nikiasz, engedve a még 
babonásabb legénysége kívánságának, kijelentette, hogy a következő 
holdtöltéig nem távozik Szürakuszai alól. Ez a késedelem eldöntötte 
az athéni had és vezére sorsát. A városbeliek megtámadták az ost
romlókat, hajóik nagy részét elpusztították, és a szárazföldön meg
verték a sereget. Nikiaszt kivégezték, foglyul esett katonái pedig a 
szürakuszai kőbányákban robotoltak halálukig. 

Álljon elő a holdfogyatkozásról egy Fülöp-szigeti - bogobó-legenda: 

Réges-régen, akkor, amikor még fiatal volt a világ, élt Minoka-
va, a hatalmas madár, olyan nagy volt, mint a Negros- vagy a 
Bohol-sziget. Acélcsőre és acélkarmai voltak. A szeme helyén 
tükröt viselt, a szárnyai pedig éles szablyák voltak. Az ég túlsó, 
keleti oldalán lakott, és állandóan azon törte a fejét, hogyan 
ehetne meg a Holdat, amikor az a föld alatti utazása után meg
jelenik az égen. 

Minokava egyszer valóban elfogta és lenyelte a Holdat. Az 
emberek megrémültek és kiabálni kezdtek, s a hatalmas zaj az 
ég felé tört. - Minokava megette a Holdat! Lenyelte Minokava a 
Holdat! - kiáltozták. Minokava ekkor a Földre pillantott, hogy 
megtudja, miért zajonganak az emberek, és önkéntelenül kitá
totta a csőrét. A Hold nyomban kiugrott belőle, és elfutott, ez
után nyolc lyukat vágott az ég keleti részébe. Ezekbe lép be, 
amikor az égen utazik; és nyolc lyukat vágott a nyugati égbol
ton is, hogy az égen való vándorlása után betérhessen azokba is. 
Azért tette ezt, mert Minokava állandóan a nyomában jár, hi
szen fel akarja falni. A hatalmas madár mindennap ott várja az 
egyik lyuknál, és a Hold retteg a találkozástól. És ha Minokava 
már felfalta a Holdat, akkor leszállhat a Földre is, hogy az em
bereket is elpusztítsa. Ezért amikor Minokava elnyeli a Holdat, 
a bogobók kiáltoznak, és verik a gongokat és a dobokat. Mino-
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káva ilyenkor lepillant a Földre, kitátja a csőrét, hogy jobban 
halljon. A Hold azonnal kiugrik és elmenekül. 

Minokava történetét valamennyi bogobó ismeri, és abban is 
hisz, hogy a Hold azért sötétedik el, mert elnyeli a nagy madár. 

Minket bizonyára közelebbről érdekelnének a magyarországi, vagy 
legalábbis magyar vonatkozású holdfogyatkozások. Különféle króni
kák leírásai alapján lássunk néhányat, amelyeket valamilyen szem
pontból feljegyzésre érdemeseknek tartottak: 

1056.01.17: „Nagyon sötét holdfogyatkozás" 
1544. Az évben három holdfogyatkozást is megfigyeltek: 

01.04: teljeset, ,, , 
07.04: részlegeset, > 
12.24: részlegeset. ' , . 

1563.06.05: „Sötét holdfogyatkozás" • 
1594.04.29: Ijesztő holdfogyatkozás 

02.21: Csaknem teljes fogyatkozás . • 
08.16: Teljes holdfogyatkozás 

1620.12.09: A teljes holdfogyatkozás: „A Hold egészen elvesz
tette a fényét este nyolc óra előtt. Egy óráig volt elborítva a 
Hold, hogy teljességgel semmi fénye nem volt". (Leírás Se
gesvárról.) 

1628.01.20: „Borzalmas holdfogyatkozás" (Leírás Erdélyből.) 
1790.04.28: „Teljes holdfogyatkozás volt, a melyet éjfél után egy 

óráig néztek" (Leírás Veszprémből.) 
1848.03.19: Vörös holdfogyatkozás. (Leírás Pozsonyból: „Vérve

res a Hold!" Széchenyi is megfigyelte.) 

A különösen sötét holdfogyatkozásokat gyakran az okozta és okozza, 
hogy előzőleg egy nagy vulkáni kitörés igen nagy mennyiségű finom 
szemcséjű port és hamut juttat a légkörbe, és ez - mint már tudjuk -
sokáig befolyásolja az egész földi légkör állapotát. 

Napfogyatkozás 

Különös - és a csillagászat számára szerencsés - véletlen, hogy 
mind a Nap, mind a Hold tőlünk látszó átmérője csaknem azonos. 
De a két égitest pályája nem kör, hanem ellipszis alakú, ezért válto-
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^^P földfelszín 

35. ábra. Teljes (a), részleges (b) és gyűrűs (c) napfogyatkozás létrejöttének feltételei. 

zik a Nap, illetve a Hold tőlünk való távolsága, és emiatt módosul 
látszólagos átmérőjük is. Teljes napfogyatkozás létrejöttéhez az 
szükséges, hogy a Hold látszó átmérője legalább akkora, vagy na
gyobb legyen, mint a Napé. 

Ha a Hold látszólag nagyobb, és a Nap elé kerül, képes egészen 
lefedni azt, ekkor teljes napfogyatkozás jön létre (35. ábra a). Amikor 
a Föld felszínén nem a teljesség sávjában, hanem attól kisebb-na
gyobb távolságra vagyunk, a fogyatkozás részleges (35. ábra í;). Ha a 
Nap földközelben és/vagy a Hold földtávolban van, a Nap átmérője 
tehát nagyobb, mint a Holdé, a napfogyatkozás nem teljes, hanem 
egy vékony körcsík, centrális fogyatkozás* esetén egy vakító fény
gyűrű látszik ki a Napból. Ez a gyűrűs napfogyatkozás (34. ábra c). A 
Nap nyáron (pontosabban július elején) földtávolban van, átmérője 
többnyire kisebb, mint a Holdé. A nyári napfogyatkozások ezért 
nagyrészt teljesek. A gyűrűs napfogyatkozások valószínűsége az év 
első felében nagyobb. 

Ha a Hold a Napot azért nem fedi le teljesen, mert a Hold köz
pontja távolabb van a Naptól, mint annak fél átmérője, a fogyat
kozás részleges (lásd 34. ábra b). A fogyatkozás nagyságát az elfe
dett napátmérő százalékában - régebben annak 12-ed részében 
(hüvelyk, ") - szokták megadni. Például egy 75%-os napfogyatko
zás 9"-es. 

Ha a 2. ábra segítségével magunk elé képzeljük a Földet és a Hol
dat, amelyet még kiegészítünk a körülbelül 30 cm átmérőjű, és a Föld 
körétől mintegy 17 méterred) levő Nappal, fogalmat alkothatunk 
magunknak arról, hogy milyenek a valódi geometriai viszonyok a 
térben. A Hold teljes árnyékának (az umbrának) a 2. ábrán igen vé
konynak kell lenni, és minthogy a Nap jóval nagyobb nála, az árnyék 

* Centrálisnak nevezzük a fogyatkozást, ha a Nap és a Hold középpontját összekötő 
egyenes a földfelszín azon pontját éri, ahol a megfigyelő tartózkodik. 
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alakja a Föld felé keskenyedő kúp. Ennél jóval nagyobb a szélesedő 
félárnyék (penumbra). A félárnyék sávjába eső területekről részleges 
napfogyatkozás észlelhető (34. ábra b). 

A Föld árnyékkúpjának hossza 379870 és 367230 km között, a 
Hold távolsága pedig 406 700 és 356400 km között változhat. Nyil
vánvalóan a teljes árnyék nem mindig ér el a Földig. Ha ez a helyzet, 
a centralitás vonala közeléből gyűrűs fogyatkozást észlelünk (lásd a 
32/c ábrán). Ha a teljes árnyék eléri a Földet, legfeljebb 273 km átmé
rőjű, a Föld forgása és a Hold keringése folytán nagyjából nyugat
keleti irányban gyorsan haladó sötét folt keletkezik a Föld felszínén. 
Ismét tekintsük meg a 2. ábrát, hogy kellőképpen tudjuk értékelni a 
csillagászok számításait, amelyek alapján a 12756 km átmérőjű föld
golyó felszínén 1 km-nél és 5 mp-nél is pontosabban meg lehet hatá
rozni, hogy hol és mikor fed el egy kisebb területet a teljes fogyatko
zás árnyékmagja, tehát hol lesz - legfeljebb 7 percig tartó - sötétség a 
teljes árnyékba került helyen. 

A Nap kétségtelenül a legfontosabb égitest, ezért ennek csorbulása 
vagy teljes takartsága igen komoly lélektani hatást gyakorolt az em
berekre. Minthogy régen nem ismerték a napfogyatkozások termé
szetét, a néphagyományokban - mint láttuk - különféle magyaráza
tokat találunk a képzeletbeli okokra. 

Minthogy a Nap sokkal fényesebb égitest, mint a Hold, ezért 
felülete egy részének vagy egészének elfedése, világító és melegítő 
erejének ettől függő mérvű csökkenése nagyobb feltűnést, többnyi
re nagyobb rémületet keltett az emberekben, mint a gyakrabban 
látható holdfogyatkozás. Olyasmire is gondoltak, hogy ilyenkor az 
égről mérgező sugárzások vagy más ártó anyagok érkeznek, ezért 
Európában a napfogyatkozások előtt még az újkor századaiban is 
befedték a kutakat, hogy megóvják az ivóvizet, és a mosott ruhane
műt sem tették ki száradni a szabadba. Az eszkimó asszonyok nap
fogyatkozás kezdetén minden főzőedényüket lefelé fordították, 
hogy elkerüljék azok megmérgeződését. Még manapság is akadtak, 
akik tartottak a fogyatkozás alatt károsnak vélt napfénytől, és az 
1999. augusztus 11-i napfogyatkozás idején nem mozdultak ki beár
nyékolt szobáikból. 

A nagyfokú vagy teljes napfogyatkozásokról érthetően jóval több 
említést találunk a hősénekeket, mítoszokat, mondákat, legendákat 
tartalmazó régi írásokban, mint a Hold fogyatkozásairól. Számos 
esetben a történelmi eseményeket: háborúk kitörését, békekötése
ket, csatákat megörökítő krónikák is említik, sőt hosszabban-rövi-
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debben leírják ezt a velük egyidőben beállt feltűnőbb csillagászati 
jelenségeket. Minthogy ki tudjuk számítani a múltbeli napfogyatko
zások idejét és nagyságát egy-egy földrajzi helyre, megtudhatjuk 
annak a történelmi eseménynek napra pontos idejét is, amelyen a 
jelenség bekövetkezett, noha a történészek számára olykor az év 
ismerete is elegendő. 

Nevezetesebb napfogyatkozások 
A perzsa Xerxész hadai Görögország ellen indultak, amidőn egy 
napfogyatkozás besötétítette a vidéket. Xerxész azonnal megtuda
kolta a varázslóitól, hogy mit jelent számára ez a jel. Azok azt állí
tották, hogy a Nap a görögöknek jósol, a perzsáknak pedig a Hold. 
Minthogy a Nap adott jelet, a görög városok el fognak pusztulni. 
Az ismételt hadjáratok azonban a perzsák vereségével végződtek. 
A szóban forgó napfogyatkozás különben i. e. 478. február 17-én 
történt. 

Amidőn a nagy athéni államférfi, Periklész hadiflottájával Spárta 
ellen indult, hajójának kormányosát megrémítette az akkor beállt 
napfogyatkozás sötétje, és vonakodott hajóra szállni. Periklész odalé
pett hozzá, köpenyét a kormányos szeme elé tartotta, sőt a fejét is 
betakarta vele, aztán megkérdezte tőle, vajon ezt a sötétet félelmetes
nek, vagy valami szörnyű esemény jelének tartja-e. A nemleges vá
laszra - Plutarkhosz görög író (46-120) szerint - Periklész így szólt: 
„Nos, mi a különbség a kettő között? Legfeljebb az, hogy ami az elsö-
tétedést okozza, nagyobb a köpenyemnél." A felvilágosítástól meg
nyugodott hajós ezután elfoglalta helyét a kormány mellett. Ez a 
fogyatkozás i. e. 430. augusztus 3-án állt be. 

Ugyancsak a görög történelemből ismeretes az úgynevezett ko
rinthoszi háború (i. e. 395-387), amelyet a spártaiak a thébaiszi, 
argoszi, korinthoszi és athéni szövetséges hadak ellen vívtak. A 
történelem a Koroneia mellett vívott csata napra pontos dátumát, a 
spártai hadvezér, Ageszilaosz pedig győzelmét köszönheti egy csak
nem 90%-os gyűrűs napfogyatkozásnak. Nem állapítható meg, 
hogy a kis-ázsiai hadszíntérről visszahívott spártai vezér egyáltalán 
tudomást szerzett-e előre ennek a fogyatkozásnak helyéről és idejé
ről, és értesítette-e róla a csapatait, de tény, hogy a napfogyatkozás 
i. e. 393. augusztus 14-én bekövetkezett. A csata a spártaiak győzel
mével végződött, akiket nyilván kevésbé félemlített meg ez a jelen
ség, mint az ellenfeleiket. 
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A Biblia is szolgálhat olyan leírásokkal, amelyekből nagyfokú 
napfogyatkozásra, ebből pedig időpontra következtethetünk. Első 
ízben Mahler Ede magyar csillagász és egyiptológus gondolt napfo
gyatkozásra a zsidók egyiptomi fogságból való megszabadulása - az 
Exodus - egyik előzményével, a kilencedik - a sötétségi - csapással 
kapcsolatban (a szöveget Károli-féle régebbi fordításban adjuk): 

És kinyújtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű sötét
ség egész Egyiptom földén három napig. Nem látták egy
mást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig... 

(Kiv 10; 22-23) 

Minthogy a (teljes) napfogyatkozás okozta nagy sötétség legfeljebb 
percekig, és nem napokig tart, Mahler szerint a bibliai szövegben a 
mondatok elválasztása más helyre került. Ha tehát visszaállítjuk a 
vélhető eredeti szöveget, máris elfogadható egy napfogyatkozásra 
illő utalás: 

... és lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földén. Három 
napig nem látták egymást, és [mert] senki sem kelt fel az ő 
helyéből három napig. - . 

A sötétség tehát akármilyen rövid ideig tarthatott, csak a jelenségtől 
megrettent lakosok házaikban maradtak, és azért nem látták egymást. 
Mahler ezért végigkutatta az akkor szóba jöhető, i. e. 14. századi, Egyip
tomban teljes napfogyatkozásait, és úgy találta, hogy a bibliai leírásnak 
legjobban az i. e. 1335. március 13-i tesz eleget. Mahler a kutatásai idején 
(19. század vége) csak a holdmozgások akkor helyesnek tekintett ele
meit tartalmazó táblázatokat használhatta. Ezeket az adatokat mára már 
az általa valószínűsített időpontoktól többé-kevésbé eltérőknek határoz
hatjuk meg. Az újabb, majd a modern számítógépes adatokkal való fel
dolgozások és az ókori történelem módosított, megbízhatóbb időrendje 
szerint nagyfokú napfogyatkozás i. e. 1262. április 14-én állt be, Egyip
tom északi részén jól észrevehető sötétedést okozva. 

A bibliakutató történészek és kronológusok azonban még évtized 
pontossággal sem tudják megmondani, hogy mikor vonultak ki a 
zsidók Egyiptomból, meddig tartott az utána következett vándorlás, 
és mikor volt a palesztinai honfoglalás - amennyiben egyáltalán úgy 
esett meg mindez, ahogyan a Tóra - a Mózesnek tulajdonított öt 
szent könyv - és Józsue könyve tartalmazza. ' h . . ; - ; 
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Ha valóságosnak vesszük a Biblia történeti leírásait, egy másik égi 
jelenségre is bukkanhatunk a zsidók palesztinai honfoglalása korá
ból. Józsue vezetése alatt ugyanis a zsidó harcosok elfoglalták Jerikó, 
majd Ai városát, de Gibeon (Gabaon) mellett öt amorita király seregei 
állták útjukat. Megkezdődött hát velük a küzdelem. A harc már jó 
ideje folyt, és Józsue attól tartott, hogy ha bealkonyul, az ellenség 
erősítést kaphat az éjszaka sötétjében. A harcot tehát még aznap be 
kell fejezni. 

Akkor... Józsue... fölkiáltott: „Nap, állj meg Gibeon fölött, 
s hold, Ajalon völgye fölött!" S a nap megállt, a hold is 
megállt, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein... A nap 
megállt az ég közepén s csaknem egy egész nap halogatta 
lenyugtat. 

(Józs 10;12-13) 

Látni fogjuk, hogy a Nap és a Hold „megállása" a régieknek azt jelen
tette, hogy elsötétedtek, és addig nem haladtak égi útjukon. Józsue 
csodás Nap-megállítása tehát napfogyatkozásra utal(hat). 

Mikor történhetett ez az esemény? A Biblia szerint az Egyiptomból 
való kivonulás és a honfoglalás között a zsidók 40 évig vándoroltak a 
pusztaságban. Ha a kivonulás idejére elfogadjuk az i. e. körülbelül 
1262-t, a Józsue-féle fogyatkozás i. e. 1220 körüli évekre tehető. A 
számításokból kiderül, hogy 1223. március 5-én valóban volt egy, 
Gibeonra nézve nagyfokú napfogyatkozás - amely akár a történészek 
előtt a zsidók honfoglalásának még homályban rejlő idejét is megha
tározhatja. Két hét múlva, i. e. 1223. március 19/20-a éjjelén ezt kö
vette egy részleges holdfogyatkozás, amelynek utolsó fázisai Gibeon-
ból nézve ENy felé látszottak, amerre Ajalon völgye fekszik. 

A 20. században végzett alapos régészeti ásatások révén sem sike
rült egyértelműen meghatározni, hogy az egykori, a Bibliában emlí
tett palesztinai városokat mikor érte Józsue hadseregének támadása. 
A kutatók többsége az eseménysort az i. e. 13. századra datálja. 

A későbbi korok zsidóságának prófétái sokszor jövendöltek, de 
jóslataik nem minden esetben váltak valóra. Ezért nyilván olyan 
események előre jelzésére törekedtek, amelyekről biztosan tudták, 
hogy bekövetkeznek, mert akkor a nép az összes többi jövendölésük 
teljesülésében is meg fog bízni. 

A jövőbe látás képessége - bizonyos jelenségekre vonatkozóan -
egyedül a csillagászok birtokában van. Például a holdmozgások 
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természetét ismerve és felhasználva évtizedekkel előre meg tudják 
mondani, hogy hol milyen fogyatkozás látványában fognak részesül
ni a földlakók. Az 1999. augusztus 11-én délben Magyarországon 
látható teljes napfogyatkozást már legalább másfél évszázaddal az
előtt tudták és jelezték a csillagászok. Az esemény valóban bekövet
kezett, és nyár lévén, a Balatonnál üdülők szemtanúi és részesei lehe
tett egy teljes napfogyatkozásnak, amilyen másfél évszázada nem 
volt és 2081-ig nem is lesz látható hazánk területéről. 

Kétségtelen, hogy a zsidó próféták kihasználták a csillagászat 
egyedülálló jövőbe látási képességét. Az i. e. 6. századi babiloni fog
ság idején kapcsolatba kerül(het)tek az ottani csillagászkollégákkal, 
akik a felismert - 18 éves - Szárosz-periódus és az egy-egy Szárosz-
hoz tartozó fogyatkozás-sorozat alapján már nagy valószínűséggel 
előre tudtak jelezni fogyatkozásokat. Persze az ezt megelőző idők
ben is értesülhettek a jövőben várható csillagászati jelenségekről. 
Mint példa, álljon itt Ámosz próféta (körülbelül i. e. 783-743) jöven
dölése: 

Azon a napon - így szól az én Uram, az Úr - naplementét idé
zek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. 

(Ám8;9) 

így fenyegette bűnbe süllyedt népét a próféta. És jövendölése be is 
vált: i. e. 763. június 15-én a közel-keleti vidékeken teljes napfogyat
kozás sávja húzódott végig. A sötétség az Asszír Birodalom fővárosá
ban, Ninivében is olyan nagyfokú volt, hogy egy írnok, aki akkor egy 
száraz hivatalnoklistába másolta a tisztségviselők neveit, az egyiknél 
ezt írta a név mellé: „Szimannu hónapban napfogyatkozás volt". 

Ezek a hivatalnoklisták igen fontosak az ókori közel-keleti történe
lemben. Mindegyik asszír főtisztviselő (úgynevezett limmu) csak 
egyetlen egy évig töltötte be a hivatalát (az ilyenek görögből szárma
zó elnevezése epom'm). A listák minden neve tehát egy évnek felel 
meg. Ha az egyikük évét le tudjuk rögzíteni, meghatározhatjuk a 
listában szereplő valamennyi eponímét is. És ha egy ilyen listában 
egy névhez egy király uralkodási évét is megemlítették, akkor a fo
gyatkozás évének kiszámolása komoly segítséget nyújt - és nyújtott 
is - az ókor történészeinek. Erre az előbb említett eponimlista a pél
da, amelyen egy limmu: Pur-an-szagal-e nevénél olvasható a napfo
gyatkozás említése. Ennek a megjegyzésnek így, magában nincs je
lentősége. Biztosra vehetjük azonban, hogy ha a csupán neveket tar-
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talmazó, száraz eponimlistába ilyen megjegyzés került, akkor annak 
a fogyatkozásnak nagyfokúnak kellett lennie. A hónap megjelölése is 
segített e jelenség azonosításában, amely kétségtelenül az i. e. 763. 
június 15-én bekövetkezett, Ninivében csaknem teljes napfogyatko
zással volt azonosítható. 

Az évszám jelentősége akkor nőtt meg, amidőn előkerült egy 
másik eponimlista, amelyen Puranszagale limmu mint egy bizonyos 
Mannukiasurli 54. elődje szerepelt, vagyis 54 évvel előbb volt hivata
lában, mint Mannukiasurli. Róla viszont ismeretes volt már, hogy //. 
Szdrgon (Sarrukin) uralkodásának 13. évében töltötte be hivatalát. 
Asszíria egyik legkiválóbb uralkodójának korát addig csak évtizedes 
pontossággal ismerték a történészek, akik a fogyatkozás segítségével 
megtudták, hogy II. Szárgon i. e. 721-ben lépett trónra. Minthogy a 
feljegyzésekből ismeretes volt az előtte pár száz, és utána még mint
egy száz éven át uralkodó asszír királyok neve és uralkodási ideje 
években, egyetlen napfogyatkozás egy sereg fontos évadatot juttatott 
az ókori keleti történelemmel foglalkozó szakemberek birtokába. 

Egy másik, ennél még jelentősebb példa az olimpiai játékok kezde
tének idejét meghatározó napfogyatkozás. 

A kis-ázsiai lüdiai Alüattész és a méd Küaxarész király seregei 
hosszabb háborúskodás után a Halüsz folyó mellett ütköztek meg. A 
gondos történetíró, Hérodotosz meg is jegyezte, hogy mikor: a 48. 
olimpiai játékok 4. évében. Az ókori görögök ugyanis az események 
idejét az olimpiád-éra éveiben adták meg. Csak az volt a baj, hogy a 
19. század közepéig senki sem tudta, hogy mikor volt az 1. olimpia 1. 
éve, az éra kiinduló pontja, úgynevezett epocha]a. Szerencsére Héro
dotosz azt is megírta, hogy a nevezetes csatának egy napfogyatkozás 
sötétsége vetett véget, mert úgy megrémítette a hadakozó feleket, 
hogy szétfutottak. 

Erről a nevezetes napfogyatkozásról még azt is tudjuk, hogy a 
milétoszi Thalész görög tudós előre jelezte honfitársainak. Minthogy 
az be is következett, Thalészt a legkiválóbb bölcsek társaságába 
emelték, amelynek később a „hét görög bölcs" nevet adták. Az új
kori számítások szerint Thalész fogyatkozása i. e. 585. május 28-án a 
Halüsz folyó vidékén teljes volt. Nos, ha a 48. olimpiai játékok 4. 
éve 585-re esett, akkor az 1. olimpia 1. éve i. e. 776-ra volt tehető. És 
ezzel valamennyi, az olimpiád-érában megadott dátumot át lehetett 
számítani a mi naptárunk éveire. így tehette egyetlen napfogyatko
zás sok évszázadnyi történelmi kor minden eseményét biztos idő
beli helyére. 
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Ismeretes egy olyan jövendölt napfogyatkozás is, amely egy hold
fogyatkozással is kapcsolatos. Ez Habakuk prófétánál található, és 
mindkettő kora reggel lehetett: 

Hajlékában marad a nap és a hold, 
elrejtőzik nyilaidnak csillogása, 
lándzsáidnak villogása elől... 

(Hab 3;11) 

Történeti úton valószínűsíthető, hogy a próféta i. e. 605 és 597 között 
jövendölt. Ezekben az években csak egyetlen reggeli, részleges napfo
gyatkozás jöhet számításba: az i. e. 603. május 18-i, amely nem sokkal 
napkelte után kezdődött, és az alacsony napállás folytán szembeötlő 
lehetett, lévén 66%-os. A megfelelő reggeli holdfogyatkozás pedig 
egy év múlva, i. e. 602. április 12-én volt látható. Ekkor a Hold már a 
teljes fogyatkozás fázisában kelt fel. A próféta szerint mindkét égitest 
a „hajlékában", tehát a horizont közelében marad, vagyis „áll". Már 
Józsue Napja esetében sejtettük, hogy ha a Nap megáll, akkor elsöté
tül, tehát fogyatkozik. Ezt a sejtésünket tehát ennek a két fogyatko
zásnak prófétai jellemzése is igazolhatja. 

Az i. e. 603. május 18-i napfogyatkozást Thalész átélhette - vagy 
legalábbi hallhatott róla -, és miután ismerhette a Szárosz-periódust, 
ennek alapján jelenthette ki, hogy 585. májusában - tehát 18 év 11 nap 
múlva - biztosan lesz egy napfogyatkozás. Nem valószínű, hogy 
ennek a teljességi láthatósági zónáját is képes lett volna kiszámítani. 
Hérodotosz csak annyit ír Thalész javára, hogy a fogyatkozás évét 
tudta megmondani. Lehet, sőt szinte bizonyos, hogy a bölcs annak 
hónapját és napját is megadta, de a történész ezt annyira hihetetlen
nek tarthatta, hogy csak az évet merte közölni. 

A kínai Hűn-dinasztia kezdő évét is egy napfogyatkozás segítségé
vel lehetett lerögzíteni. Egy feljegyzés szerint a dinasztia első császá
ra, Kao-cu uralkodása 9. évében, a 6. félhónap utolsó napján napfo
gyatkozás volt. A csillagászati kronológia szerint ez az i. e. 198. 
augusztus 7-ivel azonosítható. A dinasztia tehát i. e. 206-ban került 
hatalomra. 

A közép-amerikai aztékok Tonatiuh Cualónak (Kualó; Megették a 
Napot), a maják Chibil (Csibil) Kíwnek (Napharapás) nevezték a nap
fogyatkozásokat. Szerintük ilyenkor jaguárok nyelik le a Nap suga
rait. Sok megfigyelést végeztek a fogyatkozások alkalmával, és meg 
is örökítették őket. Egy csaknem teljes napfogyatkozásról az a fel-
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jegyzés maradt meg, hogy „a Napot megették, csak egy darab maradt 
belőle. Sok csillag tűnt fel az égen, ezért nagy volt a rémület".* 

Emlékszünk még Kolumbuszra, aki egy holdfogyatkozás idejének 
ismeretében félemlítette meg a Jamaica-szigeti indiánokat. Nos, ennek 
csaknem a fordítottjára is van példa. Ez egy napfogyatkozás, amelyről 
egy észak-amerikai indián vallási vezető, a shawnee törzsbeli Tenskiva-
tawa próféta értesült valahonnan. Ó vissza akarta téríteni törzsének 
megkeresztelt tagjait az indián életmódhoz, valláshoz és szokásokhoz, 
továbbá egyesíteni szándékozott az egész törzset ikertestvére, Tecumseh 
vezetése alatt, hogy sikeresebben ellenállhassanak a fehérek terjeszke
désének. A 19. század elején W. H. Harrison tábornok - az Egyesült 
Államok későbbi elnöke - volt az Indiana Terület kormányzója. Harri
son úgy akarta lejáratni az indián vallási vezetőt, hogy megkérdezte 
tőle: tud-e valami csodát tenni, például a Napot megállítani, megvál
toztatni a Hold járását, vagy feltámasztani a halottakat. 

A próféta 1806. július 16-ra általános gyűlést hirdetett, hogy le 
fogja törölni a Napot az égről. A meghirdetett időben teljes szertartá
si díszöltözékben a Napra mutatott, és a tömeg nagy meglepetésére a 
fogyatkozás elkezdődött, majd beállt a sötétség. Akkor Tenskwatawa 
arra kérte a Mindenség Atyját, hogy vegye el a kezét a Nap elől. És 
íme: visszatért a teljes napfény. A csoda híre gyorsan elterjedt az 
indiánok körében - Harrison nagy bosszúságára. Attól kezdve nevez
ték Tenskwatawát a Shawnee Prófétának. A fehérek területhódítása 
azonban nem állt meg. A kormányzó megnyitotta Ohiót és Indianát a 
fehér telepesek előtt, és amikor az indiánok ellenálltak, 1811 novem
berében a tippecanoe-i csatában szétverték őket. 

Elsorolhatatlanul sok ó-, közép- és újkori napfogyatkozás lenne 
még megemlíthető, amelyek mindegyike valamilyen szempontból 
érdekes vagy fontos volt. Térjünk át azonban a magyar vonatkozású 
napfogyatkozásokra. 

Ilyen a 9. századi Salzburgi Krónikában található - eredetileg latin 
nyelvű - feljegyzés: 

„881-ben [augusztus 28-án] a Nap a harmadiktól a hatodik óráig 
elsötétedett; az első háború a magyarokkal VViena mellett." 

A leírás több szempontból is érdekes. Ez a magyarok első említése 
nyugat-európai krónikában. Árpád hadai csak másfél évtizeddel 

* A fogyatkozás kiszámítható ideje 1477. február 13. 
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később vonultak a Kárpát-medencébe. A magyar jelenlét megemlítése 
vagy a kettős honfoglalásra utal, vagy arra, hogy egyes nyugati ural
kodók magyar harcosokat fogadtak fel saját háborúik céljaira. Lehet
séges, hogy Szvatopluk morva fejedelem alkalmazott magyar segéd
csapatokat a keleti frankokkal vívott, Bécs melletti csatájához. És 
ebben a krónikás szövegben található első ízben az egykori római 
Vindobotta város neve VViena alakban (Wien = Bécs). 

Ha már szóba került a honfoglalás: ennek évét is egy napfogyatko
zás révén sikerült megtudni. Az 1880-as évekig a történészek ugyanis 
csak jó néhány év pontatlansággal ismerték a magyarok bejövetelé
nek idejét. Már készülődni kellett volna a honfoglalás ezredik évfor
dulójának, a Millenniumnak méltó megünneplésére. Salamon Ferenc, 
neves történész és irodalomkritikus felhívta Lakits Ferenc magyar 
csillagász figyelmét egy bizánci krónikában talált - görög nyelvű -
leírásra, amely évmegjelölés nélkül említ egy Bizáncból látott csilla
gászati jelenséget. íme a krónika szövegének egy részlete: 

„Napfogyatkozás állt be, úgy hogy éjjel lett a hatodik órában, és 
a csillagok is megjelentek..." 

„A hatodik óra" a római rendszerű időmérés szerint 12 óra, csillagok 
is feltűntek, tehát ez a fogyatkozás délidőben okozhatott nagyfokú 
sötétedést. Lakits 1882-ben 21 napfogyatkozás adatait számolta át, és 
úgy találta, hogy csak egyetlenegy jöhet számításba: a 891. augusztus 
7-i, amelynek maximuma bizánci időben háromnegyed 12-kor volt. A 
nagyfokú, Bizáncban 93%-os fogyatkozás idején a Naptól keletre 
látszott a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter bolygó. A fogyatkozás utáni, 
de a krónikában nem említett történelmi események - így a bolgár 
háború tartamának - figyelembe vételével Lakits szerint a honfogla
lás éve 895, amikor a magyarok zöme Árpád vezérletével a Vereckei-
hágón át bevonult a Kárpát-medencébe. 

Ám amire ez az adat (1892-ben!) az országgyűlés elé került, a ter
vezett millenniumi ünnepségekig már csak három év lett volna hátra. 
Pusztán technikai okok miatt az ünnepségeket egy évvel elhalasztot
ták, és a 896-ra „módosított" honfoglalás ezredéves évfordulójára 
minden készen állhatott. E négy év alatt fejeződött be a Sugár- (ké
sőbb Andrássy-) út palotáinak építése és alakították ki a Városligetet. 
Igen sok híd, középület, sok száz vasúti „indóház" és iskola létesült 
hatalmas munkával és még több lelkesedéssel. A Városligetben 
sosem látott pompával ünnepelte az ország a nevezetes kerek évfor-
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dulót. Jóformán senki sem tudta azonban, hogy erre egy természeti 
jelenség adott lehetőséget: a Hold egykor elfedte a Napot, és ezt 
Bizáncban feljegyezték, továbbá azt, hogy az ünneplést egy évvel a 
kerek évforduló után tartják. 

A napfogyatkozásokat a régiek általában baljós előjeleknek gon
dolták. Minthogy nyomasztó, tragikus, sőt végzetes események oly
kor napfogyatkozások után is adódtak, ezek csak erősítették a babo
nát. Ilyen volt 1239-ben és 1241-ben Spalatóhól (ma Split) észlelt két 
egymást követő teljesd) napfogyatkozás utáni helyzet, mert a mongo
lok rövidesen betörtek hazánkba, és megkezdődött a „tatárjárás", 
amelynek hullámai az Adriáig is elhatoltak. 

Az 1485. március 16-i napfogyatkozás teljes volt a Bécshez közeli 
Kroneuburgból, ahol Mátyás táborozott a fekete seregével. Ezt Bécs 
és a közelében levő, ostromlott helyiségek lakói valóban baljós jelnek 
tekinthették. A támadó magyaroknak mindenesetre hasznos volt a 
sötétség, mert megközelíthették és megostromolhatták a Duna pon-
tonhídját védő erődítményt. Elfoglalták egyik bástyáját, sőt zsákmá
nyoltak négy, élelmiszerrel megrakott hajót. Mátyás ekkor már a 
közeli Ebersdorfban irányította az ottani kastély ostromát. Március 
17-ről 18-ra virradó éjszaka a kastélyból kilőtt ágyúgolyó - árulás 
folytán megtudott helyzetű - sátrát érte. Szerencsére ő sértetlen ma
radt, noha a lövedék a közvetlen közelébe csapódott. 18-án a felbő
szült uralkodó oly nagy erővel kezdte lövetni Ebersdorf erődjét, hogy 
a védők megadták magukat. 

Egy erdélyi - német nyelvű - krónika említi 1595-ből: 

„Ez év októberében a Nap elsötétedett és másfél órára meg
állott." „ , , . . . 

Ismét visszaemlékezhetünk e bibliai Józsue-féle „Nap-megállítás"-ra. 
Csodálhatjuk, hogy még csaknem háromezer év után is azt tartották, 
hogy ha a Nap elsötétedik, nem halad tovább az égen, vagyis megáll. 
Ez az Erdélyben feljegyzett fogyatkozás csak részleges (37%-os) volt, 
és valóban jó másfél óráig észlelhették (1595. október 3-án 13 óra 13 
perctől 14 óra 59 percig). 

Az erdélyi Brassóban 1748-ban írta egy krónikás - ugyancsak 
német nyelven: 

„Július 25-én ... olyan irtózatos fogyatkozás volt a Napon, ame
lyet csak egyszer kisgyermekként éltem meg 1709-ben. A kez-
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dete 10 órakor, a közepe 12 órakor, a vége 2-kor volt. A tyúkok 
a fára telepedtek, a madarak az erdőbe igyekeztek, az égen 
nagyon világosan láthattuk a Vénuszt, [és] a Kutya-csillagot. 
Adja Isten, hogy ne következzék semmi rossz." 

Tehát a Vénuszon kívül a Procyon (a Kis Kutya legfényesebb csillaga) 
is látszott. A fogyatkozás különben 94%-os volt Brassóból nézve. 

A gyermekkorinak említett fogyatkozás 1709. március 11-én volt, 
és - Brassóból - mindössze 56%-osnak volt észlelhető. 

Igen nevezetes volt a Magyarország nyugati részét átszelő zónájú 
teljes napfogyatkozás 1842. július 8-án a reggeli órákban, amelyről és 
következményeiről sok részletes leírás jelent meg a napilapok hasáb
jain. Ezt a fogyatkozást Petőfi Pápán nézte végig, és - a szó szoros 
értelmében - csaknem belevakult a látványba. 

Lássunk néhány jellemző részletet az akkori leírásokból: 

„Reggel 6 % óra. A sötétség annyira növekedvék, hogy gyertya 
nélkül írni nem lehete... 7 óra. Teljes fogyatkozás, az udvaron 
nagy sötétség, a baromfiak rémülten futkosnak anyjok alá s 
aiunni készülnek, a fecskék fészkeikbe vonulnak, a méhek nem 
dolgoznak köpüikbe vonulva, a nagyobb gyermekek nagy ijed
ten futottak anyjokkal a mezőről haza, nagy záport várván, 
némelyik pór végítéletet közelíteni vél... Némely virág bokritája 
be húzódik. A homályos égen csillagot láthatni, amelly szintúgy 
ragyog, mint éjszaka..." 

(Kubinyi Ágoston, Surány) 

„A napsötétedés kezdetét toronyóránk szerint 5 óra 59-kor 
vette... Hévmérőnk pontban a sötétedés kezdetén +17° Reau-
mur szerint ... 6 óra 30'-kor +15 R [ 19, illetve 17 °C]... ugyanak
kor az állatvilágban élénkebb mozgalom mutatkozék. A fecskék 
és galambok nyugtalanul repdestek... a tyúkok összeszaladtak, 
felültek, a kakasok kukorikoltak, a méhek köpüikbe vissza re
pültek, a denevérek, melyek csak esthajnalon láthatók, tova 
repdestek... 6 óra 58' 15" teljes elsötétedés kezdete... a zenit 
körül, mint az alsóbb láthatáron a csillagok láthatók, a szobák
ban éjjeli sötét... A hévmérő 10° [11 °C]... Teljes elsötétedés 
tartott 200 másodperczig... s végződött 7 óra V 35"-kor. 

(Tóth Mihály, Losonc) 
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És Orlay Petrich Soma pápai leírása: 

„Ez évben [1842] teljes napfogyatkozás volt látható, s mi e tüne
mény kedvéért a város [Pápa] szélére mentünk ki, hogy teljes 
pompájában láthassuk. A mint a nap fényes tányérja fogyni kez
dett, Petőfi föltette magában, hogy annak teljes elfogytáig bele fog 
nézni, s csakugyan, intésem daczára sem vette le arról tekintetét. 
De amint az első sugár igen éles hatással ismét kilövelt, Petőfi 
szemeire csapta tenyerét, s egész hazáig karon kellett őt vezet
nem, s csak napok múlva szűnt meg káprázata, de balszemének 
ez annyira ártott, hogy avval soh'se látott többé tisztán." 

Petőfi még szerencsésnek mondhatta magát, hogy csak az egyik sze
mének ideghártyája, retinája sérült meg maradandó jelleggel. Az 
1970. március 9-i teljes fogyatkozáskor Észak-Amerika délkeleti ré
szén 145 néző szeme szenvedett valamilyen károsodást. És ezek fele 
soha nem nyerte vissza teljesen a látását, mert a retina közepén levő 
legérzékenyebb látási terület, az úgynevezett sárga foltot vagy annak 
egy részét roncsolta el a szemlencse által fókuszált napfény. Fogyat
kozáskor csak a teljesség rövid perceiben lehet veszély nélkül a 
Napra nézni. Amikor az áldott Hold teljesen elfedi a napfelületet, 
szabad szemmel ilyenkor - és csak ilyenkor - lehet látni minden 
műszer nélkül a tágabb naplégkört: a napkoronát, és a holdperem 
mögül ki-kibukkanó naplángokat, az égővörös protuberanciákat. 

Érdemes egy pillantást vetni a napfogyatkozásoknak e természet 
élettelen és élő világára gyakorolt hatásaira. 

Sok esetet láttunk arra, hogy egy-egy napfogyatkozás milyen hat
hatós segítséget tudott nyújtani a történészeknek. íme egy példa arra 
is, hogy az ilyen visszaszámolható csillagászati események magát a 
csillagászatot, szűkebb területen a holdmozgások elméletét is gazda
gították. 

A mezopotámiai egykori Szippar földjéből sok mással együtt olyan 
ékiratos agyagtábla is előkerült, amelyen az olvasható, hogy egy 
napfogyatkozás 4 Mssal - azaz 16 perccel - napnyugta előtt kezdő
dött. A körülbelüli kor ismeretében ez a fogyatkozás csak az i. e. 322. 
szeptember 26-ira illik. A 19. században viszont a holdmozgás akkori 
értékeivel számolták ki ezt a régi fogyatkozást, és azt kapták, hogy a 
jelenség napnyugta előtt 3 óra 40 perccel kezdődött. A roppant nagy 
eltérésnek oka a holdmozgások adataiban időközben bekövetkezett 
változásokban volt kereshető. Módosítani kellett tehát az értékeket 
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oly módon, hogy azokkal számolva a fogyatkozás kezdetére a mezo
potámiai csillagászok által megadott időpontot kapják, és amiben 
szinte perc pontosságig megbízhatunk. Ennek - és néhány hasonló, 
időadattal is rendelkező ókori fogyatkozásnak - segítségével már 
pontos és megbízható eredményeket adó módosítások voltak elvé
gezhetők a Hold mozgásegyenleteiben. Ezekkel már nyugodtan szá
molhatjuk ki a távoli múltban történt fogyatkozásokat is, mert rájuk 
biztos időadatokat nyerhetünk. 

Itt jegyezhetjük meg, hogy az iszlám világban élt al-Battáni (858-
929) pontos fogyatkozás-megfigyeléseinek adatait a 18. században élt 
angol Dunthome felhasználta a Hold árapály okozta gyorsulásának 
meghatározására. 

A modern fizika egyik alapvető rendszere az Einstein-féle relativi
táselmélet. Ezt a teret, időt, a fénysebesség szerepét, a tömeg és ener
gia átszámíthatóságát, a gravitációt és sok más alapvető fogalmat 
lényegesen befolyásoló, a Newton-féle fizikától a mai mindennapi 
életben csak igen kis mértékben eltérő törvényeket hozó elméletet 
kezdetben nagyon sok kritika érte. Az első, mellette szóló döntő 
bizonyítékot egy napfogyatkozás adta. Az elmélet egyik folyománya 
ugyanis a tömegek okozta térgörbület, amely eltéríti a fény haladási 
irányát. A Nap elég nagy tömegű ahhoz, hogy ezt az eltérítést a köz
vetlen közelében haladó fénysugárnál mérhetővé tegye. A Nap mel
lett látható csillagok fénye ugyanis az elmélet szerint kissé a Nap felé 
hajlik, tehát más helyzetben látható egy csillag a Földről a Nap köze
lében, mint amikor a Nap távol van tőle. A nappali égen a csillagok 
nem láthatók, ezért a Napot le kell takarni. Erre a Hold a legalkalma
sabb, vagyis teljes napfogyatkozáskor kell pontosan megmérni az 
érintett csillagok helyzetét. Ezeknek a csillagoknak alaphelyzetét fél 
évvel előbb, az éjszakai égen kell a lehető legprecízebben meghatá
rozni, majd ezeket az adatokat összehasonlítani a napfogyatkozás 
idején megfigyelt helyzeteikkel. 

A nevezetes napfogyatkozás 1919. május 29-én, Közép-Afrikában 
látszott teljesnek. Az akkor a Nap közelében látszó csillagok az oda 
utazott európai csillagászok által felvett fényképeken valóban a rela
tivitáselmélet által megkövetelt, igen kis mértékben eltolódott helyze
teket mutatták. A tömeg tehát valóban eltéríti az elektromágneses 
sugarakat, mint amilyen a fény is. így igazolódott a relativitás elmé
lete, minden folyományával együtt. A Hold tehát abban is segített, 
hogy - távoli eredményként - ma atomerőművek fedezhetik energia
szükségletünk nagy részét. 
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Az állatvilágra is erős hatást gyakorol a nagyfokú napfogyatko
zások idején beálló váratlan sötétedés. Az átélők szinte minden eset
ben tettek ilyen megfigyeléseket. Az állatvilág fogyatkozások alatti 
viselkedésére - mint láttuk - a magyarországi napfogyatkozások 
leírásai is kitértek. A madarak általában mind nyugtalankodtak, a 
majd fészkeibe ültek. Volt olyan megfigyelés is, hogy a fogyatkozás
kor a legelésző tehenek - mintha már este lenne - hazatértek istál
lóikba. Az 1961. február 15-i fogyatkozás Budapesten valamivel na
gyobb mint 90%-os volt a délelőtti maximuma idejében. A budapesti 
Állatkertben a patások - őzek, szarvasok stb. - reggel rendben meg
kapták a nappali élelmüket. A fogyatkozás sötétségének növekedésé
vel azonban ismét előjöttek, és bár még csak délelőtt volt, követelték 
az esti adagjukat. Külföldi megfigyelők a majmok és az elefántok 
fogyatkozás alatti nyugtalanságáról számoltak be. 

Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás balatoni nézői szinte mind 
tapasztalták, hogy a teljesség idején - délben - a nappal egyébként 
rejtőzködő szúnyogok előjöttek és zümmögtek, sőt támadtak, mint 
azt általában csak bealkonyulás után teszik. 

Sokan számoltak be a növényvilág változásairól napfogyatkozások 
idején. Az 1842. június 9-i hazai napilapok cikkeiben is olvashattunk 
ilyesmiről. A virágok általában bezárták szirmaikat. A fővárosi Állat-
és Növénykertben az 1961-es fogyatkozás idején az érzékeny mimóza 
éjszakai állapotra konyította le vékonyka leveleit. 

A légkör állapota gyakran megváltozik napfogyatkozások idején. 
A legkellemetlenebb a felhőképződés, amit számos esetben tapasztal
tak az észlelésre készülődő csillagászok és a bosszankodó kíváncsiak. 
Többször keletkezik kisebb-nagyobb szél is. A legészrevehetőbb 
változás a hőmérséklet csökkenése, amely több °C-ot tehet ki. Ilyen
ről is olvashattunk az egykori magyarországi beszámolókban. Feltű
nő és nyomasztó a teljes vagy csaknem teljes fogyatkozások erősebb 
fázisainál a tájék színeinek elszürkülése, „fémessé" változása. 

És mindezt az átlátszatlan, árnyékvető Hold okozza. 
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A HOLD FÖLDI HATÁSAI 

Árapály 

Aki első ízben kerül nyílt óceánok partvidékére, bizonyára nagy 
meglepetéssel érzékeli a tenger felszínének néhány órán belüli, jelen
tős mértékű magasságváltozását. 

A tengerek mellett élő ókori népek csodálatának tárgya volt na
ponta kétszeri tengerár és -apály. Beltengerek esetén, mint a Földkö
zi-tenger, az Adria stb. ez a jelenség többnyire alig érzékelhető. A 
Földközi-tengernél az ár legfeljebb fél méter tesz ki. A nagy óceánok 
mentén azonban tekintélyes a szintváltozás. És a dagály magasságát 
a partközeli sekély tengerfenék, továbbá a partszakasz alakja és ta
goltsága még jócskán megnövelheti. 

Mint feljegyezték, a tengerár alaposan beleszólt Nagy Sándor in
diai terveibe. 

Nagy Sándor (i. e. 356-323) hódító seregeivel Kis-Ázsián és Perzsián 
át szárazföldön jutott India - mai pakisztáni részének - területére. 

Curtius Rufus (1. század) római szerző egykorú beszámolókból 
merítve részletesen elbeszéli a nagy király egyik indiai kalandját. Ő 
ugyanis állandóan sóvárgott az óceán meglátására, hogy ez által -
szerinte - a „világ végére" jusson el. 

Folyami hajóhada teljesen tájékozatlanul tartott az Induson a nagy 
víz felé. A hajósok nem tudták, milyen messze lehet a tengerpart, 
mert a lakosok elmenekültek az idegen seregek elől. Végül néhány 
bujdosó paraszt tájékoztatta őket, hogy három nap alatt eljuthatnak a 
keserű vízhez, amely megrontja a folyam édesvizét. 

A hajósok tudták, hogy a tengerről van szó, és nagy buzgalommal 
eveztek tovább. A harmadik napon azt tapasztalták, hogy enyhe 
hullámzással kétféle víz vegyül össze. Egy szigetre hajóztak, hogy 
ennivalót keressenek. Ám mintegy három óra múlva az óceán nagy 
erővel beáramlott a folyóba, elöntve az addig száraz mezőket. Hátára 
kapta a gályákat is, amelyek egymásnak ütköztek, összezúzták egy
más evezőit. A szétszórt gályák részben a mély vizekre vetve hány
kolódtak, részben az elárasztott földeken zátonyra futottak. Ekkor 
újabb veszély rémítette meg a hajósokat: a tenger apadni kezdett. 
Minden hajó megfeneklett a szárazra került földeken és az oldalára 
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dőlt. Mellettük a partok mentén mindenütt szétszórt fegyverek, mál-
hák, tört evezők hevertek. 

Jött az éjszaka, de a királyt nem hagyta el lelki ereje. Lovasokat kül
dött a folyó torkolatához, hogy jelentsék, ha megváltozik a tenger álla
pota. Hajósainak utasításokat adott, hogy a lehetőség szerint javítsák ki 
a megrongált hajókat és evezőket. Hajnalban bevágtattak a lovasok az 
ár megérkezése hírével. Az emelkedő vízfelszín rövidesen a hátára 
kapta és magával sodorta a gályákat, amelyeket a hajósok nyomban a 
tenger felé irányítottak. A király a torkolathoz érve még behatolt a 
tengerbe, és ezzel betelt szíve vágya. Áldozatot mutatott be a tenger és 
a partvidék oltalmazó isteneinek, majd visszatért a hajóhadhoz. 

A Holdnak 81-szer kisebb a tömege, mint a Földnek, tehát a tö-
megvonzási, gravitációs ereje is ennyiszer kisebb. A vonzóerő a tá
volság négyzetével fordított arányban csökken. Kétszer nagyobb 
távolságban négyszer kisebb a mérhető gravitációs erő. A dagálykel
tő erő viszont a távolság harmadik hatványával arányos. A Hold 
gravitációs ereje a megközelítőleg 400 ezer km távolságból elenyé
szően kevésnek tartható itt a Földön. Valóban: ha a Hold épp a fejünk 
fölött állna, testünk súlya körülbelül egy búzaszem súlyával lenne 
kevesebb, mint a Hold nélkül. 

Ha egyetlen ember súlya a felette levő Hold vonzóerejének hatásá
ra néhány milligrammal csökken, mennyivel lesz „könnyebb" a Hold 
alatti tenger sok ezer köbkilométernyi tömege? És mi ennek a vonzás
nak a hatása? 

Az apály és dagály - összefoglaló néven tengerjárás vagy árapály -
mértéke igen változó. A legtöbb tengeri parton a dagály magassága 
csak pár dm, esetleg 1-2 m. A nagy óceánok partjainál a helyi körül
mények folytán már 10,15, sőt néhol és olykor 20 m fölé is emelked
het. A kínai Jang-ce torkolatától még 40, sőt 80 km távolságban is 
képes volt a tenger dagálya több deciméterrel, esetenként több méter
rel megemelni a folyó szintjét. Az Atlanti-óceán partjainál sok kárt 
okozó torlóár alakult ki a tengerbe tartó európai folyókon, amíg meg 
nem szabályozták őket. 

Az ókori emberek különféleképpen magyarázták az árapály okát. 
A kínaiak úgy vélték, hogy a tenger az élőlénynek tekintett Föld vére, 
az árapály a Föld szívverése. Több nép észrevette, hogy újhold és 
telehold idején a dagály magasabb az átlagosnál. A régi arabok azt 
képzelték, hogy holdtölte idején a Hold sugarai felmelegítik a tenger 
vizét, ezáltal a víz kitágul, ritkul, és ez a vízmennyiség tör a partok 
felé. Izlandon azt gondolták, hogy a Hold újholdkor a Nap útjába áll, 
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és megakadályozza abban, hogy felszárítsa a tengert. Ezért van ilyen
kor nagyobb ár. Holdtöltekor viszont a Nap akadály nélkül melegít
heti a tenger vizét, azért van akkor is erős dagály. 

Már Arisztotelész (i. e. 4. század) megállapította, hogy szoros össze
függés áll fenn a tengerjárás és a Hold fényváltozásai között. Okát 
azonban sem ő, sem a többi ókori tudós nem tudta megadni. Az újkor 
elején már olyan neves természettudós is foglalkozott a kérdéssel, mint 
Galileo Galilei. Nagy vitaművében, a Dialogóban (Párbeszéd) a tenger
járást a Föld forgása egyik bizonyítékának hozta fel - de helytelenül 
magyarázta. Felismerte ugyan, hogy a tengerjárás havi periódusának a 
Hold lehet az oka, de a napi két árapályra csak olyan párhuzamot tu
dott felhozni, hogy a körbe keringetett lavórban is periodikusan válto
zik a vízmagasság. Végül még azt a tudománytalan állítást sem cáfolta, 
hogy ha Isten úgy rendelkezik, emelkedjék naponta kétszer a tenger 
szintje, a tenger azt a Mindenható szavára megteszi. Kétségtelenül 
ezzel a Szentszék kedvében akart járni, hogy az ne akadályozza a Dia-
logo megjelenését. Ezzel ellentétben bizonyosra vette, hogy az árapály
ra van természetes magyarázat. Ezt azonban a Newton-íéle gravitációel
mélet kidolgozásáig nem tudta megadni a tudomány. Newton után 
kiváló elméleti fizikusok, mint Leonhard Euler, Jean és Dartiel Bernoulli, 
Colin Maclaurin és mások kezdeményezései után Piene Simon Laplace, a 
nagy francia matematikus tárgyalta első ízben teljes tudományos ala
possággal az árapályjelenségek lefolyását. 

Már az újhold idején tapasztalható nagyobb ár - az úgynevezett 
szökőár - bizonyíthatja, hogy az árapály elsődleges okozója a gravitá
ciós erejével a Hold, a második ok pedig a Nap. Ez ugyan sok-sok 
nagyságrenddel nagyobb tömegű és gravitációjú égitest, de csaknem 
400-szor van távolabb a Holdnál, így árapályt keltő ereje a Föld távol
ságában a Holdéhoz csak úgy aránylik, mint 1 a 2,3-hoz. 

A kérdés szemléletes tárgyalásához az egyszerűség kedvéért te
kintsük csupán a Holdat, mint árapályt keltő okot, és tételezzük fel, 
hogy a Földet egyenletesen mély tenger borítja. 

A Hold nem a Föld középpontja, hanem a két égitest közös tömegköz
pontja körül kering. Ez a pont - helyesebben tengely - a Föld belsejébe 
esik, a Föld tömegközpontjától mintegy 4700 km-re eltolva a Hold felé. 
Tehát a Föld a napi forgáson kívül egy hónap alatt e tengely körül egy 
körülforgást végez (36. ábra). Láthatjuk, hogy az T forgástengely körül a 
Holdéval azonos idő alatt a Föld is megtesz egy teljes keringést. A fiziká
ból jól ismeretes, hogy a forgó testnek a forgástengelytől távolabb levő 
pontjaiban nagyobb a röpítőerő („centrifugális erő"), mint az ahhoz köze-
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^ 
Hold 

36. ábra. A Hold és a Föld keringése e két égi
test tömegközéppontja körül. 

lebbi részekben, tehát a Holddal el
lentétes helyzetben levő tenger kis
sé felpúposodik kifelé. A Hold felé 
néző víztömeget viszont a Hold 
erősebben vonzza, mint a távolabbi 
részeken levőt, tehát a Hold felé is 
keletkezik egy dagálypúp. 

A Hold két delelési ideje közti 
idő a Földön megfigyelve valami
vel több, mint 24 óra. A Hold ugyanis egy nap alatt is haladt a pályá
ján a Föld forgásának megfelelő irányban, a megfigyelés helyének 
tehát utána kell fordulnia a Hold felé több mint egy nap alatt. A Hold 
két delelése közt eltelt idő 24 ó 50 p. Minthogy két „dagálypúp" van 
a tengereken, a Föld bármely pontja ennyi idő - egy lunáris nap - alatt 
két púp áthaladását észleli, mert a dagályhullámok nem a földfelület 
egyes pontjaihoz, hanem a Hold irányához rögzülnek. Tehát nem a 
dagályhullámok haladnak, hanem a Föld fordul el a két dagálypúp 
alatt. Két árhullám közt eltelt idő középértékben 12 óra 25 p. A ten
geri kikötőkben feltűntetik, hogy aznap mikor várható a dagály ma
ximuma. Sok kikötőbe csak ilyenkor lehet behajózni. 

A 37. ábrán látható, hogy a Hold nem a földpálya síkjában kering, 
iránya tehát hol föléje, hol alája mutat. Emiatt a napi két dagály nem 
azonos nagyságú. Innen adódik az árapály napi egyenlőtlensége. 

Mivel a Hold ellipszis alakú pályáján kering a Föld körül, egy 
hónap folyamán hol közelebb, hol távolabb van tőle. Ez okozza az 
árapály havi szakaszosságát. A holdpálya ellipszise azonban lassú 
forgásban van, ezért két földközelpont közt mérhető idő eltér a Hold
nak a Földhöz vagy a csillagokhoz viszonyított keringésidejétől. 

Látjuk tehát, hogy ha csak a Holdat vesszük figyelembe, mint 
árapálykeltő erőt, akkor is elég bonyolult feladat egy-egy földrajzi 
helyre előre pontosan meghatározni a dagályok egymás utáni idejét 
és nagyságát. A tengerjárást a 
Nap is befolyásolja. 

Bár nem tartozik szorosan egy 
Holdról szóló könyvbe, vegyük 
most csak a Napot figyelembe. 
Az eddigiek továbbra is alkal
mazhatók azzal a különbséggel, 
hogy az árapályt keltő erő kisebb, 
és a dagályok közt eltelt idő ke-

37. ábra. A hold- és a földpálya hajtása egy
máshoz. 
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rek 12 óra. Az árapályjelenségek alakulásába persze a Föld pályájá
nak ellipszis alakja is beleszól. A Föld január elején közelebb van a 
Naphoz, mint július elején, tehát a januári Nap okozta dagályok ma
gasabbak, mint a júliusiak. Ez az árapály évi szakaszossága. 

A Hold- és a Nap-hatások tehát hol gyengítik, hol erősítik egymást. 
Közvetlenül is belátható azonban, hogy újhold (és telehold) idején az ár 
lényegesen magasabb, mint első és utolsó holdnegyedkor, amidőn a 
Hold és a Föld iránya a Napéval derékszöget alkot. A lehetséges legki
sebb és legnagyobb ár magasságának aránya 1:3 is lehet. A hatások 
összeadódásakor keletkező maximális ár neve szökőár.* 

A holdnegyedek idején az ár csak csekély magasságú, ez a vak-ár. 
Természetes, hogy a kikötők tengerjárás-jelentései minden szóba 
kerülhető csillagászati hatás figyelembe vételével készülnek - akár 
évekkel előre kiszámítva egy-egy kikötő számára. Ehhez még hozzá
járulnak a meteorológiai prognózisok, hiszen a viharoktól felfokozott 
úgynevezett vihardagáli/ veszélyes lehet a hajókra - és a kikötőkre. 

Napjainkban - hála a Föld körül keringő mesterséges holdaknak -
a meteorológiai prognózisok segítik a hatóságokat, hogy kivédjék, 
legalábbis csökkentsék a vihardagály, tehát a komoly vihar által 
tetemesen megnövelt magasságú dagály okozta károkat. Nagy tragé
dia érte még az űrkorszak előtt, 1953. február l-jén Hollandiát, ahol a 
tenger amúgy is állandóan veszélyezteti a tengerszintnél mélyebben 
fekvő területek védőgátjait. Ezen a napon a vihardagály következté
ben néhány óra alatt addig példa nélküli vadságú árvíz több ezer 
hektár területet öntött el, és igen sok szarvasmarhán kívül mintegy 
2000 ember pusztulását okozta. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legnagyobb dagály nem a Hold 
alatti ponton mutatkozik. A Föld ugyanis jóval gyorsabban forog, mint 
ahogyan a Hold megkerüli. A dagálypúpokat a Föld tehát magával 
viszi, és ezért azok előbbre járnak a Hold irányánál (38. ábra). Vegyük 
szemügyre a Holdhoz közelebbit. Ennek a púpnak víztömege, még ha 
csak néhány deciméter is a magassága, súrlódik a tengerfenékhez, 
különösen a partok menti sekélyebb vizű úgynevezett se//ekhez, tehát a 
Hold fékezi a Föld forgását. Ezt a hatást ugyan csökkenti a Holddal 
ellentétes oldalon keletkezett dagálypúp, de ez messzebb lévén a Hold
tól, gravitációs hatása kisebb, mint a Hold felé esőé. 

Ez nem tévesztendő össze az óceánok mentén vagy alattuk kipattant földrengések 
keltette tengerrengéssel, amely gyakran oly nagy pusztítást okoz a partokon, és 
amelynek tudományos neve tsunami (cunami, japán). 
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A Föld forgásidejének, vagyis . iu.üa , . ^-N Hold 
a nap hosszának tehát növeked
nie kell. A csillagászatban az ál
lócsillagokhoz viszonyítva igen 
pontosan meg lehet határozni a 
nap hosszát. Növekedése - amit 
az atomórák már közvetlenül is 
ki tudnak mutatni - évenként 
legfeljebb ezred másodpercekben 
fejezhető ki. Néhány (tíz)milliárd 
év múlva azonban ez a lassulás 
már igen jelentékenyen, végső 
esetben 55 mai napra növelné a 
Föld tengelyforgási idejét. így 
lenne egyik deleléstől a másikig 
terjedő időből, tehát 1 mai napból 
55 nap. Ezt az időt azonban a 
Föld aligha fogja megérni... 

A nap tartamának növekedési 
folyamata tehát rendkívül lassú: 
legalább százezer év kell ahhoz, 
hogy a dagálysúrlódás következ
tében a nap egy másodperccel 
hosszabb legyen. Ha a hatást visszakövetkeztetjük a múltra, azt az 
eredményt kapjuk, hogy százmillió évekkel ezelőtt az év több napból 
állt, mint ma, tehát a nap tartama rövidebb volt. 

Az ősi, de meghatározható időkben élt korallok és kagylók mészvázait 
mikroszkopikus vizsgálatnak vetették alá. Az éves növekményeken, mint 
a fák évgyűrűin belül még a naponta keletkező rétegek is észrevehetők, 
sőt megszámolhatok az ősi mészvázak metszetein. A sekély vízben élő 
korallok és kagylók ugyanis éjszaka, a csökkent hőmérséklet és a kisebb 
megvilágítás folytán nem építenek meszet a vázukba. 

A vizsgálati eredményekből az adódott, hogy 200 millió évvel 
ezelőtt, a nagy sárkánygyíkok virágkorában az év 385 napig tartott, 
de egy nap csak 23 mai órát tett ki. 400 millió évvel ezelőtt 405 napos 
volt az év, és 21,5 órából állt egy nap. 

A Föld tengelyforgási idejének mára nagyobbra nőtt értéke világo
san utal a Hold által okozott, állandó dagálysúrlódás létezésére. A 
kiszámolt nap- és évhosszak távoli múltbeU értékeit a tengeri mész
vázas állatok maradványainak vizsgálata teljes mértékben igazolta. 

dagály 

38. ábra. A dagáli/púpok helyzete a Holdhoz 
viszonyítva. 
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De nemcsak a Hold vonzza a dagálypúpot, hanem az is pontosan 
ugyanolyan erővel vonzza a Holdat: sietteti a pályáján (lásd 38. ábra). 
Ilyen esetben, tehát ha egy égitest körül keringő kísérő mozgását 
gyorsítja valami, az az anyaégitesttől távolabbi pályára tér, ahol vi
szont csökken a sebessége. Ha tehát egy keringő égitestet gyorsítunk, 
az lelassul. Ez az úgynevezett égi mechanikai paradoxon, amellyel állan
dóan számolnak az űrkutatásban a mesterséges holdak pályáinak 
kialakításakor. Idővel a Hold olyan távolra kerül tőlünk, hogy a szá
mítások szerint egy keringése 55 mai napig fog tartani. A folyamato
san végzett lézeres távolságmérések igazolják a Hold elméleti távolo-
dási sebességét. Ez most évenként mintegy 3,2 cm. 

55 nap lesz tehát - elméletileg - a Hold Föld körüli keringésideje, 
amely ma kerek számban 27 nap. Az előbb viszont azt láttuk, hogy 
(tíz)milliárd évek múlva a Föld tengelyforgása is 55 napig tartana. 
Ha egy hónap hossza is ennyi lenne, akkor a Hold továbbra is min
dig ugyanazt az oldalát fordítaná felénk, de a Föld is ezt tenné a 
Holddal, tehát nemcsak a Hold keringése maradna kötött, hanem a 
Föld forgása is kötött lenne a Holdhoz viszonyítva. A földlakók fele 
tehát soha nem látná a Holdat, ha akkor még egyáltalán létezne 
emberiség. De Ch. Darivin számításai szerint ugyanis ez az idő csak 
körülbelül 40 milliárd év múlva következne be. A Nap viszont már 
5-6 milliárd év múlva vörös óriás csillaggá fúvódik fel, és a Mer
kúrt, a Vénuszt, de valószínűleg a Földet is magába olvasztja, illet
ve elgőzölögteti. 

Okozhat-e árapályt a Hold a folyókon és tavakon? Sejthető, hogy 
ha igen, akkor is roppant kis mértékűt, hiszen egy nagyobb tó víztö
mege is teljesen eltörpül a tengereké mellett. Nagyon nehéz is lenne 
kimutatni egy ilyen kis, esetleg meglevő felszíningadozást, amelyet 
bármilyen csekély meteorológiai hatás - széljárás - is felül tud múl
ni, és ezáltal észrevehetetlenné tesz. Nehezen, de mégis valószínű
síthető például, hogy a Michigan-tó dagálya legfeljebb 5 cm-t érhet 
el Chicagónál. 

A fizikusok már jó kétszáz évvel ezelőtt gyanították, hogy ha a 
Holdnak a Föld tengereire ilyen nagy, napi kétszeri dagályt keltő 
hatása van, ez az erő a földi levegőtengene is hathat. Minthogy a nor
mál nyomású levegő körülbelül 1300-szor kisebb tömegű, mint a víz, 
a dagálykori nyomásváltozás a földfelület közelében igen kicsi lehet. 
A 100 km feletti légrétegek valóban mutatnak dagályhullámokat, 
amelyek a 19-20. századi gondos mérések - a meteorológiai baromet-
rikus hatásokat leszámítva - 0,1-0,13 Hgmm-es nyomásnövekedése-
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ket mutattak ki a tengerszinten. Már a 20. századi rádióhullámú 
mérésekből kiderült, hogy az ionoszférának az £ rétege, amely körül
belül 110 km magasságban helyezkedik el, a dagállyal párhuzamosan 
körülbelül 1 km emelkedést, az apállyal pedig 1 km süllyedést mutat. 
A légköri árapály értéke tehát körülbelül 2 km szintkülönbséget hoz 
létre a felső légkörben. Ez a földfelszín közelében légköri nyomásvál
tozást okoz. Az £ réteg magasságmaximumai a Hold felső és alsó 
delelésekor jelentkeznek a mérsékelt égöv tetszőleges helyén. 

Itt csak röviden említjük meg a szárazföldekre gyakorolt árapályha
tást. Ennek a néhány mm-es, vagy legfeljebb egy-két cm-es, napi két 
hullámzásnak nincs különösebb jelentősége. Gondoltak arra, hogy 
földfelszíni dagályok idején az épp kipattanás határán levő földké
regfeszültségek tényleges földrengéseket okozhatnak. Ennek megerő
sítésére vonatkozó meggyőző statisztikai adatokat azonban nem 
kaptak a kutatók. Néhány vulkanológus a tűzhányók kitörésében 
talált némi gyakoriságot nagyjából 14 napos periódussal - amely a 
Hold keringési idejének fele. 

Egyéb, ám csak vélt Hold-hatásokról majd később lesz szó. 

Az élet és a Hold 

Merész kijelentés, de valószínűleg igaz: ha nem lett volna Hold, az 
emberiség sem született volna meg. 

A földi élet feltételeit már a nagy ütközés is kedvezően befolyá
solta. Először is: a Hold múltjának számítógépes elemzése szerint a 
nagy ütközés, majd a Hold keletkezése és fékező hatása nélkül a 
Föld forgása túl gyors, tehát a napi világosság tartama túl rövid, 
csupán körülbelül 3-4 óra lett volna. Ez részben az élővilág létrejöt
tét, részben alkalmazkodó képességét nagy mértékben nehezítette 
volna. A másik előnyt a nagy ütközés azzal nyújtotta, hogy az ősföl-
di légkörnek legalább 15%-a elveszett a bolygó számára. Ez a gáz 
jórészt szén-dioxidból állt, aminek átalakítása később az úgyneve
zett (jMfofrd/élőlények - elsősorban a növények - feladata lett: ezek 
ugyanis a fotoszintézis révén lebontják a szén-dioxidot, és a szá
mukra használhatatlan oxigént kilélegzik. Ez az igen reakcióképes 
gáz eleinte minden oxidálható anyaggal - például vassal - vegyüle
tet alkotott, és kezdett felhalmozódni a légkörben. A szén-dioxid
vesztés nélkül az oxigénképződés - és a szén-dioxid-leépülés -
jóval tovább tartott volna. 
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Sokan rámutatnak arra is, hogy ha a Föld légkörében megmaradt 
volna a sok szén-dioxid, a Vénuszéhoz hasonló üvegházhatás léphe
tett volna fel, pokolivá téve a Föld évi átlaghőmérsékletét. Bizonyos 
határ felett az életnek semmilyen, vízhez kötött formája nem alakul
hatott volna ki. 

Hold nélkül bizonyára nem lett volna a Földnek mágneses erőtere 
sem. A Hold gravitációjának hatására ugyanis a belső földmag for
gása némileg eltér a Föld köpenyének-kérgének forgásától, és a belső 
rétegek szögsebesség-eltéréséből olyan dinamóhatás lép fel, amely 
elektromos áramot gerjeszt, ez pedig létrehozza a Föld kétpólusú 
mágneses mezejét. Enélkül a Földön kívüli terekből származó erős 
elektromágneses sugárzások bizonyára nem engedték volna kialakul
ni, illetve tovább élni a kezdődő életcsírákat. 

A Hold gravitációs hatásának köszönhető a Föld tengelyének vi
szonylagosan állandó hajlása a nappályához. Erről még lesz szó a 
továbbiakban. 

Talán a legfontosabb szerepe a Holdnak a szárazföldi élet kialaku
lása, illetve az egysejtűtől az emberig tartó evolúciója terén az általa 
keltett árapályok, a dagályhullámok lehettek. 

Az egykor még közelebb levő Hold keltette tengerjárás a szárazföl
dekről a tengerekbe sodort sok ásványi anyagot. így alakulhatott ki 
olyan „ősleves", amelyben a sok szerves molekula összeépülése foly
tán létrejöhetett az élet. 

A biológusok ugyan megegyeznek, hogy az élet a tengerben kelet
kezett, csak abban tér el a véleményük, hogy hol: a tenger felszínén, 
vagy a tengermélyi hőforrások közelében. A régebbi és elfogadottabb 
az első változat. A másik elgondolás csak nemrég született, miután fel
fedezték a lermofil (hőkedvelő) élőlényeket a tenger alatti hőforrások 
olykor 100 °C-os, sőt afeletti(!), igen nagy nyomású forró vizében. 

Adva van tehát a felszínközeli életszülő tenger (amelynek egykori 
sótartalmát és valószínűleg hőfokát is őrzi testünk). Ebben születtek 
jó hárommilliárd évvel ezelőtt az első egysejtű élőlények, amelyek 
aztán nagy változatosságban fejlődtek tovább, és sok millió fajra 
oszolva népesítik be a Föld több kilométer mély óceánjait. Ma is a 
tengerek vizében található az élővilág legalább háromnegyed része. 

Mi emberek, milliónyi más növény- és állatfajjal együtt viszont a 
szárazföldön élünk. Hogyan kerültünk ide? 

Tudjuk már, hogy a Hold milliárd évek múlva olyan messze lesz a 
Földtől, hogy egy keringése sok mai napig fog tartani. De ha a kozmi
kus eseményeket visszafelé gömbölyítjük, a számításokból cáfolhatat-
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lan tényként adódik, hogy a Hold egykor közel volt a Földhöz. Oly 
közel, hogy megkerülése - azaz egy hónap - nem 55, nem is 27 napig, 
hanem mindössze néhány óráig tartott. 

Idézzük emlékezetünkbe a gravitáció törvényét: annak ereje a távolság 
négyzetével áll fordított arányban.* Ha kicsi a két gravitáló test távolsá
ga, igen nagy a köztük ható gravitációs erő. A távoli múltban ez a Föld és 
a Hold közt fennálló erő a földi tengerek vízére szinte katasztrofálisan 
nagy hatást gyakorolhatott. A nyílt óceánokon az árapály manapság 
mindössze pár deciméterrel emeli-süUyeszti a felszínt. Sok százmillió 
évvel ezelőtt azonban az ősóceánokon akár kilométer magasságú árhullá
mok száguldottak, amelyek rendszeresen csapódtak az őskontinensek 
partjaira és hatoltak a partoktól jóval távolabbi területekre is. Töméntelen 
sok tengerlakó: egysejtű növény-állat, rengeteg alga, hínár, puhatestű, 
fejlábú, rákfajta, később még sok gerinces hal vetődött ki a gyilkos szá
razra. Az oda kerültek szinte mind elpusztultak, mert nem bírták ki a 
vad erejű csapódást a sziklákhoz, a vízközeg híján fellépő testsúlyt, a 
hőmérséklet-ingadozást, a közvetlen napsugárzástól a bőr kiszáradását 
és a kozmoszból érkező egyéb káros sugárzásokat. Jó 400-500 millió évvel 
ezelőtt mégis akadt néhány tengeri élőlény, amelyik átvészelte a nem túl 
hosszú, kínos szárazföldi létet, és a következő dagályhullámmal vissza
kerülhetett otthonos közegébe. Az ilyen halak utódaiban - az ismételt 
szárazra jutás kényszeréből - évmilliók folyamán, többnyire a halhólyag-
ból olyan tüdőszerű szerv alakult ki, amellyel tulajdonosa már könnyeb
ben élhette át a dagályok közti időszakokat akkor is, ha nem került vissza 
egy tengerjáráshullám eltelte után a tengervízbe. Ilyenféle változat lehe
tett a ma is élő lábas hal, amely időszakosan és korlátozottan helyet is 
tudott változtatni a száraz terepen, és tüdőkezdeménye útján még éltető 
gázhoz is tudta juttatni szervezetét. 

A tüdős halak is bizonyítják, hogy a nagyobb alkalmazkodó képes
séggel rendelkező tengeri gerincesekben levegőcserére többé-kevésbé 
alkalmas szerv alakult ki. Igaz, ezek az egy- vagy kéttüdős halak ma 
már csak édesvízben élnek, és egyik pocsolyától a másikig uszonyaik 
segítségével sikerrel elkúszhatnak. Ilyen például a hazánkban is 
előforduló Idpi csík - népi nevén kutyahal -, amely az uszonyait karok 
gyanánt felváltva tudja mozgatni, mint a négylábúak. Ezért a „kutya
halak" szárazföldi „járása" a kutyák kúszó mozdulataira emlékez
tette a megfigyelőket és elnevezőket. 

A dagályhullámokat keltő erő ennél is erősebben, mint már megtudtuk: a távolság 
köbével fordított arányban csökken. 
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Talán az eszkimó (unuit) nyelven tiktaalik („nagy sekélyvízi") 
nevű, tekintélyes méretű - 1-2,5 m-es - halak képviselik a hiányzó 
láncszemet a vízi és a szárazföldi állatok között. Kizárólag a sarkvi
déki £//eswjeere-szigeteknél találhatók, és elülső uszonyaikban már 
csontszerkezetek találhatók: váll-, könyök-, csukló- és ujjkezdemé-
nyek. Fejük a krokodilokéra emlékeztet, de nyakuk segítségével for
díthatják is a fejüket. 

A tiktaalik még hal, de olyan hal, amely - bizonyára az árapályok
nak köszönhetően - már magában hordja a szárazföldi négylábúak 
jellemzőit. 

A nagyobb átalakulásokra is képes növények és állatok már állan
dóan a szárazon maradtak, és megkezdték lassú, megállíthatatlan 
járásukat a természetes kiválasztódás, a darwini evolúció útján. 

Az állatokénál azonban talán még lényegesebb volt a növények 
szárazra jutása. Az ő anyagcseréjük révén egyre több, addig gyilkos 
gáz: oxigén szaporodott fel a légkörben. Bizonyára rengeteg élőlény 
és ezek faja pusztult ki a szárazon, mert nem volt megfelelő alkal
mazkodó képességük. A növényeknek helioszintézis - napsugárzás 
hatására fellépő gázcsere - útján kellett az akkori, főként szén-dioxid
ból álló légkört „belélegezni", és egyre több oxigént „leheltek ki", 
mint anyagcsereterméket. 

Igen sok olyan állatfaj élt az ős-Földön, amelyek számára hosszú 
idő - néhány ezer, tíz- vagy százezer generáció - után már az oxigén 
volt a légkörben az éltető, és a szén-dioxid a gyilkos gáz. E gázok 
mennyiségét és arányát olyan növények alakították ki, illetve tartot
ták - tartják - egyensúlyban, amelyek számára ezek fordított értelem
ben lettek életbevágó fontosságúak. Ebben az oxigénben feldúsult 
levegőkörnyezetben fejlődtek ki a hüllők, a rovarok, a kis rágcsálók 
és az óriási sárkánygyíkok. Ezeknek az állatoknak már csak ivóvíz 
mennyiségben volt szükségük a vízre. Bizonyíthatólag voltak olyan 
fajok, amelyek visszatértek a tengerbe, vagy a pocsolyákban és folyó
vizekben édesvízi életre kényszerültek. A szárazon maradtak között 
fejlődtek ki az emlősök, a főemlősök - és végül az ember. 

De Hold keltette árapály nélkül talán ma sem élne magasabb 
rendű szárazföldi lény a Földön. Ember sem. 

Mondhatná valaki, hogy a Nap is részt vesz a tengerjárásban, őt 
sem szabad kihagyni. Igaz, de a Nap hatása manapság a felét sem éri 
el a Holdénak. Milliárd vagy százmillió évekkel ezelőtt pedig a Hold 
hatása a mainál több nagyságrenddel volt nagyobb, mint a Napé, 
amelynek árapálykeltő ereje távolságának csaknem állandó volta 
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miatt viszont milliárd évek óta alig változott. A szárazföldi élőlények 
megjelenése idején a Nap hatása a Holdé mellett még teljesen elha
nyagolható volt. Az akkori időkre visszavetítve tehát teljesen elegen
dő csak a Holddal, mint árapálykeltő tényezővel számolni. 

A geológiai korszakok során egyre távolabbra került Hold. A tá
volsággal csökkent a gravitációs hatása, a csekélyebb mértékű tenger
járás következményeként ma már nyilván nem alakulnak ki újabb élő
lényfajok a Föld tengerpartjain. A jövőben pedig még kevésbé, hiszen -
mint tudjuk -, a Hold egyre távolodik, tehát csillapul a Föld tengereire 
ható gravitációs ereje, és ezzel együtt a tengerjárás mértéke. 

De nemcsak az árapály játszhatott közre abban, hogy ma virágzó 
élet lepi el a Föld szinte minden zugát. Az élet kialakulásához, a 
törzsfejlődés állandó tevékenységéhez időre, méghozzá nagyon 
hosszú időre, és a külső körülmények viszonylagos állandóságára 
volt szükség. A Föld forgástengelyének a keringés síkjához mérhető 
ferde helyzete meghatározza az általános és hosszú távú földi éghaj
lati viszonyokat. A Földön olyan zónák alakultak ki, amelyekben a 
mai pazar gazdagságban jöhetett létre és maradhatott fenn az élet. A 
földtengelynek a Nap körüli keringés síkjához mérhető szöge (jelen
leg körülbelül 66,5 fok) csak nagyon kis mértékben (67,9-65,5) válto
zik. Ennek a szögnek drasztikus, 0-tóI 90 fokig terjedő módosulása 
megakasztotta, sőt egyenesen lehetetlenné tette volna az élet kifejlő
dését és fennmaradását.* A Hold gravitációs ereje viszont gondosko
dott arról, hogy a földtengely helyzete a kaotikus, olykor szélsőséges 
szögváltozások helyett gyakorlatilag állandó maradt, ezért (is) élhet a 
Földön ma már sokmillió növény- és állatfaj. És a Hold továbbra is 
folyamatosan gondoskodik e tengelydőlési szög viszonylagos állan
dóságáról, és ennek folyományaként a élet fennmaradási és fejlődési 
lehetőségéről. 

Bizonyos, hogy ha mindezt átérezték volna a régiek, a Hold még 
több tiszteletben és imádásban részesül. Ma elegendő, ha tudunk 
erről, és átgondoljuk a földi Élettel, a mi életünkkel is összefüggő, 
meghatározó szerepét. 

0°-os dőlési szög esetén például a fél éves szüntelen napsugárzás hatására az északi 
sarkon nyaranként +50, a délin +80 °C-ig emelkedne a hőmérséklet. 

112 



BIOLÓGIAI HATÁSOK 
Állatvilág 

Néhány madárfaj a Hold járása, világító ereje szerint kezdi élelem
szerző útját alkonyat után. A lappantyú (Caprimulgus europaeus) tojója 
mindig a Hold utolsó negyede idején rakja le tojásait. A kelési idő 
körülbelül 18 nap, vagyis a fiókák néhány nappal holdtölte előtt 
kelnek ki, amikor a szülőknek könnyebb a táplálásukra szolgáló 
férgek-szúnyogok észrevétele és zsákmányolása. 

A Hold sok, vízben élő állat életében játszik nagy szerepet. Több 
afrikai tóban vagy folyóban élő szúnyog- és kérészfaj a Hold járásá
hoz igazítja rajzási idejét. Különös, hogy még a rokon fajok is egy 
időben kelnek ki, nyilván azért, mert ha nagyon sokan vannak, több 
egyednek van esélye az életben maradásra. 

A déli tengereken, Ausztráliától keletre fekvő Szamoa-szigetek part
vidékén élő őslakók az ottani tavasz elején összegyűlnek, és várják a víz 
felszínén megjelenő bizonyos tengeri gyűrűs férgek, a palolók megjelené
sét. Ezek a mintegy 40 cm hosszú férgek (tudományos néven Eunice 
viridis) ugyanis egész évben a korallzátonyok rejtekeiben meghúzódva 
élnek, és csak kétszer egy évben jönnek elő. Szaporodásuk ugyanis úgy 
megy végbe, hogy mindkét nem testének az ivarszerveket tartalmazó 
hátsó része leválik, és felemelkedik a felszínre. Ott a kiontott csírasejtek 
összekeveredve megtermékenyülnek. Ez a szigetlakók nagy örömünne
pe, mert a palolo-csírasejtek tömege a legkedvesebb csemegéjük, amely 
ilyenkor kimeríthetetlen mennyiségben áll rendelkezésükre. De csak az 
ottani tavasszal: októberben és novemberben. Akkor sem egész hónap
ban, hanem csak az e hónapokra eső utolsó holdnegyedeket megelőző 
napon, méghozzá mindig ugyanabban az órában. A megjelenés ideje 
csakis a holdfázistól függ, az időjárás sem befolyásolja. 

Az Atlanti-óceánban is él egyfajta palolo, az Eunice furcata. Ezek is 
a számoai palolókhoz hasonlóan szaporodnak, de nem október-no
vemberben, hanem június második vagy júHus első felében az utolsó 
holdnegyed utáni napon vetik ki testük hátsó felét, hogy az a tenger 
színére kerüljön. A különbség még annyi, hogy ha abban az évben a 
júliusi utolsó negyed a hó második felére esik, a férgek nem az utol
só, hanem az első holdnegyed utáni napon rajzanak. 
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Ennek a különös szaporodási periódusnak szabályosságát régóta 
ismerik, és számon tartják, de máig nem találtak megnyugtató magya
rázatára. Többen az árapályra utalnak, de az összefüggés még homály
ban rejlik. Egy bizonyos csak: a palolo-rajzások időpontja szorosan 
összefügg a Hold járásával, méghozzá a holdnegyedekkel. 

A holdjárás bizonyos emlősökre is befolyást gyakorol. Az ázsiai 
bivaly (Bubalus arnee) nőstényeinek peteérése újhold idejére esik. 
Emiatt e bivalyok párzása mindig a sötétben történik, amikor a legki
sebb a veszély, hogy ragadozók támadják meg őket. 

Valószínűleg sokunkat zavarta már vidéki holdas éjszakákon a 
kutyák szüntelen csaholása-vonítása, és a macskák nyávogása-miáko-
lása. Ezek a nem éppen kellemes zajongások gyakrabban fordulnak 
elő teleholdkor, mint más holdfázisok idején. Talán nem szükséges 
időszakos, közvetlen idegrendszeri hatásra gondolnunk, hiszen az 
éjszakák sötétje helyett beálló, szokatlan világosság is adhat elegendő 
magyarázatot egyes háziállataink viselkedésére telehold idején. 

Emberiség 
Menstruáció 

Nem véletlen, hogy a legtöbb ősi kultúra, a legtöbb ókori nép a Hol
dat nőneműnek képzelte. A női periódus, a menstruáció elnevezése is 
a latin mensis (hónap. Hold-nap), illetve az abból származtatott 
menstruus (havonta megismétlődő) szóból ered. Nagyon is érthető, 
hogy a női periódust már az ősi matriarchális korokban párhuzamba 
állították a Hold járásával. A női ciklus ideje valóban megegyezni 
látszik a nagyjából 28 napos holdváltozással.* 

A csillagászat a Holdnak többféle keringési idejét tartja számon. 
A holdpálya teljes, 360°-os befutási ideje, a sziderikus holdhó 27 
nap, 7 ó, 43 p és 11,5 mp-ig (27,321661... nap) tart. Ettől csak körül
belül 7 mp-cel rövidebb az ekliptikán levő tavaszponttól a másik 
tavaszpontig tartó úgynevezett tropikus holdhó: 27,321582... nap. A 
szinodikus keringésidőt már jól ismerjük: ez a 29,530588... napig 
tartó fény-, vagy alakváltozási periódus, a holdnegyedek váltako
zás! ideje. 

Igazság szerint a már említett és alább is részletezett ötféle holdhónap közül négy 
csak 27 napos és pár órás, egy pedig 29,5 napos, mégis 28 lett a Holddal összefüggő 
szent szám az ősi társadalmakban. 
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39. ábra. A női cikluskezdési időben (a) ill. a szülések idejében (b) mutatkozó két minimum a 
twpikt4s holdhónap két helyén. 

Azért meggondolandó, hogy ha a női ciklus a holdfázisokkal állna 
szoros kapcsolatban, akkor minden nő havi ciklusának azonos idők
ben kellene kezdődnie. Ezt azonban semmiféle statisztikai vizsgálat 
és tapasztalati tény nem igazolja. Valami gyenge hatásról azonban 
olvashatunk az alábbiakban. 

Még a 19. század végén a híres svéd geofizikus, Svante Arrhenius 
végzett statisztikai felméréseket két női kórház mintegy 12 ezer pa
ciensének menstruációs ciklusain. Azt vizsgálta, hogy a női ciklus kez
detének hány százaléka esett a tropikus hó (pár másodperces eltéréssel: 
a sziderikus hó) egyes napjaira. Igen érdekes eredményt kapott: a cik
luskezdésnek egy minimuma a tropikus hó ötödik, a másik, erősebb 
minimum a hó 18. napján jelentkezett (39. ábrán a). A svéd tudós ezzel 
párhuzamosan a születések idejének eloszlását is vizsgálta, és úgy 
találta, hogy ez a gyakorisági görbe hasonló jellegű kettős ingadozást 
mutat, az előzővel szinte teljes párhuzamban ugyancsak az 5. és a 18. 
napon beálló minimummal (39. ábrán b). Ennek az összefüggésnek 
érdekessége az, hogy nem követi sem a Hold fényváltozási periódusát, 
a szinodikus holdhónapot, sem az árapály ciklusát. 

Az Atlanti-óceán néhány európai part menti vidékén - például Portu
gália, a franciaországi Bretagne - a néphit szerint az emberek dagály 
idején születnek. A dagálykor történő szülés ezeken a vidékeken olykor 
30%-ban is gyakoribbnak volt kimutatható, mint más időpontokban. 

Minthogy tapasztalati tény, hogy a női ciklus megindulása a hold
fázisokkal, elsősorban a szizigiákkal* látszik némi kapcsolatban áll-

* Szizigiáknak a keringő égitestek együtt- és szembenállását nevezik a csillagászatban. 
A Hold szizigiái az újhold és a telehold. 
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ni, több orvosprofesszor ezt az összefüggést kereste ugyancsak több 
mint 10-10 ezer nő cikluskezdési idejének vizsgálatával. 

A szinodikus holdhó napjaira vetített kezdési idők valóban mutat
tak újholddal, illetve teleholddal összefüggő bizonyos gyakoriságot 
(40. ábra). A maximumok azonban nem azt jelentik, hogy a két ki
emelkedő holdfázis idején kezdődik a nőknél a ciklusok zöme, 
hanem azt, hogy e határidők előtti napokban kevesebb a megindulá
sok száma, és csak ennek a késedelemnek behozása jelentkezik az 
azokat követő, újholdra, illetve holtöltére eső napokon. Tény, hogy 
valóban tapasztalható ez a két maximum a szinodikus holdhónap
ban, méghozzá azon a két napon, amelyen a tengereken a szökőárak 
jelentkeznek. 

A ciklusok hossza azonban egyetlen nőnél sem állandó, tehát hu
zamosabb ideig nem egyezik a holdfázisokéval. Ismert tény, hogy a 
női ciklusok egymás utáni gyakorisága egy-egy személynél néhány 
évenként egy nappal rövidül. A 20-25 éves korosztályoknál a ciklus 
átlagos hossza körülbelül 30 nap, a 30-40 éveseknél ez már 26 napra 
csökkenhet. Tehát ha valakinél pillanatnyilag éppen 29,5 nap - vagy
is megegyezik a Hold alakváltozási periódusával -, egy-két év, sőt 
néhány hónap után már kiesik ebből a ritmusból: rövidebb lesz. A 39. 
ábrán különféle ciklusú nők adatai szerepelnek, de a holdhónapok 
hosszától eltérő tartamúaknái is gyakoribb a szizigiák napjára, és 
nem az előttük levő 1-2 napra eső kezdés. 
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40. ábra. A női cikluskezdési időkét maximuma holdtölte és újhold idején. 
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Vannak orvosok, akik tagadják a női ciklus bármi összefüggését 
a Holddal. Az ábrák azonban mást mutatnak. A - különben való
ban nem túl meggyőző - egybeesések oka azonban még nincs tisz
tázva. 

A Hold és a női ciklus összefüggésre utal egy érdekes dél-amerikai 
indián elbeszélés: „Két fivér élt együtt nővérükkel egy kunyhóban. 
Az egyik szerelmes lett a húgába. Minden éjjel meglátogatta anélkül, 
hogy megmondta volna, ki ő. A másik fivér észrevette, hogy nőtest
vére állapotos. Megparancsolta neki, hogy kenje be látogatója arcát 
^e«ipa-növény nedvével. Az úgy is tett. Amikor a bűnös látta, hogy a 
lemoshatatlan foltok elárulhatják, húgával az égbe futott. Ott össze
vesztek, a férfi ledobta az asszonyt a földre. Az ott tapírrá változott, ő 
pedig Holddá lett az égen. A másik fivér összehívta valamennyi 
harcosát, hogy nyilazzák meg a Holdat. Egy tatu nyílvesszője találta 
el. A Hold vére a földre folyt, és összemocskolta a férfiakat és a nő
ket. A nők alulról felfelé törölték le a vért magukról, azért lettek 
kitéve a Hold befolyásának." 

Holdkórosság 

Az alvajárás vagy holdkórosság (szomnambuíizmus) igen különös 
idegállapot. Az ebben szenvedők éjszaka teljes önkívületben járnak, 
cselekszenek - olykor bonyolultabb tevékenységet is folytatnak, de 
magukhoz térés után semmire nem emlékeznek. A hozzátartozók a 
szokatlan, veszélyes helyen (például háztetőn) barangolókat nem 
ébresztik fel, hogy elkerüljék a nagyobb bajokat. Van olyan hiteles 
történetünk is, amely szerint egy éjjel egy beteg lemászott a kórház 
kerti kútjába, és kiszedte a kövek közti fészkekből a verébfiókákat. A 
történetnek volt egy szemtanúja, de nem merte megszólítani a mély
ség, a víz felett kritikus helyzetben kapaszkodó tevékenykedőt. Reg
gel a madárfiókákat a holdkóros ágyánál találták meg, de az nem 
tudta megmondani, hogyan kerültek oda. 

A közhit szerint ennek az önkívületi állapotnak a Hold az oka, 
ezért nevezik holdkórosságnak. Azt is tartják, hogy „nem jó a Holdba 
soká belenézni, mert holdkóros lesz az ember." Háromszéken attól 
tartottak, hogy ha kicsi gyerekre rásüt a telehold, holdkóros lesz. 

A még teljességgel fel nem tárt ilyen és hasonló idegi rendellenes
ségek általában csak teleholdkor jelentkeznek. 
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Vélt Hold-hatások 

Itt említjük meg £. Jonas cseh kutatónak az 1960-as években közzétett 
elgondolását. O azt állította, hogy az anya születési idejében fennállt 
holdfázis meghatározza a termékeny napok idejét. (Ehhez még azt is 
hozzáteszi, hogy a Holdnak a nappályához viszonyított északi, illetve 
déli helyzete meghatározza a magzat nemét.) 

Egy másik, magyar kutatótól származó, statisztikailag ugyancsak 
nem igazolt elmélet szerint: ha ismeretes az anya születési idejében a 
holdfázisok dátuma, továbbá a legutóbbi havi vérzés kezdésének 
időpontja, akkor a holdhelyzetek ismeretében előre meg lehet mon
dani, hogy az adott hó adott napján történő fogamzás esetén nagy 
valószínűséggel milyen nemű lesz a magzat. 

Az ilyen és hasonló tudománytalan és igazolhatatlan kijelentések 
már az asztrológia körébe tartoznak, így semmi közük a természettu
domány ellenőrizhető igazságaihoz. Az ilyesmiben hívőknek fele azon
ban igaznak tartja őket, mert az újszülöttek nagyjából fele ilyen, a 
másik fél pedig olyan nemű. A szülők-ismerősök emlékezetében azon
ban minden bizonnyal több „bevált", mint be nem vált eset rögzül. 

Holdnegyedek szerint 

A növénytermesztők és földművelők egykor komolyan gondolták, 
hogy ha a Hold egyszer dagad, másszor fogy, akkor ez nyilván útmu
tatás a növényzet természetére, életritmusának párhuzamosságára is. 
A régi népi vélekedés szerint „holdtelire" - tehát növekvő Hold ide
jén - kell vetni, ültetni, mert a növény is akkor fejlődik jól. 

Hogy már igen régen is hittek a Hold sarjasztó hatásában, arra a 
Bibliában is találunk utalást: 

Földjét áldja meg az Úr! 

A legjava annak, amit a nap érlel, 
A legjava annak, amit a hold sarjaszt... 

(Mtörv 33; 13-14) 

A földművelők, növénytermesztők nem csupán a bibliai hivatkozás 
miatt hittek egykor a holdhatás meglétében. Azt tartották, hogy ez a 
hit igen régi, tehát bizonyára igaz. De miért lenne mind igaz az, ami 
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régi? Gondoljunk csak a különféle, életünk legkülönbözőbb területein 
ma már nélkülözhetetlen műanyagainkra, hogy a „régi tudomány": 
az alkímia képes lett volna-e előállítani őket... 

Újhold, telő Hold, holdtölte 
Újholdkor jó borsót, gabonát vetni, tüzelőnek bükkfát vágni, gyü
mölcsfát oltani, festőnövényt szedni - tartották többfelé az ország
ban. De nem jó ilyenkor zöldséget, veteményt, krumplit, uborkát, 
babot, kukoricát, kendert ültetni. Nem ajánlatos vesszőt szedni és 
szerszámfát vágni. A Jászságban egykor tiltották a szántást újhold
kor, ami után három napig nem fogtak új munkába. Borsót újhold 
után három nappal, búzát újhold előtt két-három nappal ajánlottak 
vetni, zabot viszont újholdkor, de még inkább holdtöltekor. Árpát 
újhold után kövér földbe, holdtöltekor sovány földbe előnyös vetni. 

Bácskai vélemény szerint újhold péntekjén vagy vasárnapján jó 
hajat vágni, mert akkor az sűrű lesz. Az ottaniak szerint ekkor nem 
szabad szántani, mert a föld csak gazt teremne. Jászladányban vi
szont azért, mert nem nő meg. Rábasömjénben azt tartották, hogy ha 
valaki újhold vasárnapján vág fát, azt „felszívja a Hold". 

Egykori általános vélemény szerint újhold idején ajánlatos libatö
mést kezdeni, disznót herélni. Jó, ha a háziállat kicsinyét, sőt a fiú
gyermeket is ekkor választják el az anyjától. Kedvező, ha a szárnyas
jószág újholdkor kel ki. Háromszéken úgy tartották, hogy az ilyen 
csirkéből jól tojó tyúk lesz. Tehenet, disznót hágatni holdtöltekor jó. 

Tilos viszont disznót vagy kacsát újhold idején vágni és tyúkot 
ültetni. „Nem jó (hold)újságkor disznót vágni, mert megavasodik a 
szalonnája" - olvasható egy régi kaledáriumban. 

Jó viszont, ha újholdkor pénz van a zsebünkben, mert az szapo
rodni fog a növő Holddal, és lesz belőle egész hónapban. 

Gyimesben pénzzel, keresztvetéssel, imával köszöntötték az újhol-
dat. A bizonyára pogánykori köszönésmágiát imával illesztették a 
keresztény keretekbe. Háromszéken nem volt ajánlatos újholdkor 
házat meszelni. Az ez utáni pénteken kellett hajat és körmöt vágni. 
Újhold utáni pénteken tilos volt Csíkban a kenyérsütés. Újholddal 
volt kapcsolatos a leánynézőbe menés és lakodalomtartás. Moldvai 
magyarok szerint az újholdkori kedélyállapot és éhezés egész hónap
ban kitart. Bukovinában jónak tartották az újholdra szülést. Máshol 
viszont úgy gondolták, hogy lehetőleg ne ilyenkor szüljenek az 
asszonyok. 
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Csak egykor tartották úgy Kalotaszegen, hogy a holdtöltekor lo
pott és leköpött szeméttel trágyázott szántóföld bő termést fog hozni. 
Nem él már az a tiltás sem, hogy ilyenkor ne vágjunk lófarkat, és ne 
tartsunk disznótort. Ellenben Bukovinában ma is tanácsosnak tartják 
a gyümölcsfa metszését és szőlő oltását teleholdkor. 

Kalotaszegen azt állítják, hogy a holdtöltekor kivágott fa jól szá
rad. Ott inkább tréfából, mint komolyan emlegették a mondást: 
„Holdtöltekor a gazdasszony pucéran kerülje meg a búzatáblát, 
akkor nem lepik el azt a verebek, és nem eszik meg a termést." 

Általában azt tartották, hogy épületnek való fát azért kell holdtöl
tekor vágni, mert akkor nem esik bele a szú. Holdtöltekor jó dohány
ágyat készíteni, és jó mákot vetni, mert a dohány sok, a mák pedig 
nagy fejű lesz. 

Sok helyen tartották úgy, hogy retket, hagymát, káposztát tele
holdkor jó vetni, hogy „telefej" legyen. 

Új házba telő Hold idején ajánlatos költözködni-hurcolkodni. 
Ilyenkor, „holdtelire" kell vetni a föld feletti termésű növényeket. 

Észak-Afrikában éppúgy, mint Dél-Amerika egyes területein élők 
szerint bizonyos növények fejlődésére szemmel látható hatással van 
az ültetési, vetési idő, és ezért ezeket a műveleteket növekvő Hold 
idején tanácsos végezni. 

A régi görögök házasságkötésre a holdtöltét tekintették a legalkal
masabbnak. 

Holdfogyta, fogyó Hold 

A Csallóközben azt tartották, hogy holdfogytakor - teleholdtól újholdig -
semminemű vetés vagy ültetés nem jó. A föld alatt termő növényeket 
fogyó Hold idején kell vetni, „amikor a Hold a föld alatt van". 

Szemölcsöt irtani holdfogytakor ajánlatos. Erdélyben,* Felcsík 
bizonyos vidékein a holdfogytára született gyermeket agosnak nevez
ték, és azt tartották róla, hogy hajlamos a fogyatékosságra „elméileg 
vagy testnövésibe". Hogy az újszülött mentesüljön az ilyenféle bajok
tól, ágazásnak vetették alá. 

Ennek az volt a menete, hogy újholdkor befűtötték a kemencét és 
kenyeret sütöttek. A kenyér mellé nagy vakarékot készítettek, ame-

Az erdélyiek számára a különféle holdfázisok idejére ajánlott, végezhető, nem java
solt vagy tiltott tevékenységekre igen gazdag táblázat Zsigmond Győző könyvében 
található. 
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lyen akkora lyukat hagytak, hogy a gyermek átférjen rajta. Amikor a 
vakarák kisült, a gyermeket háromszor áthúzták rajta, ezt mondván: 
„Úgy teljen meg ez a gyermek, mint a vakarák ás a Hold! Legyen 
kövér és egészséges!" Akkor felmutatták a Holdnak, és azt mondták: 
„Üresét adok, telit várok!" Majd levették a pólyásról a vakarékot, és a 
kutyára tették. Hagyták, hogy az megegye, „hogy az agos ne fejlőd
jön tovább a gyermeken." 

Az erdélyivel ellentétesen az ország sok helyén úgy tartották, hogy 
körmöt holdfogytára kell vágni, mert ilyen köröm csak lassan fog 
utánanövekedni. Általános szabályként tartották, hogy: „Holdfogytá
ra ne ültessünk (tyúkot), gabonát se vessünk, mert a növény vagy 
nem kel ki, vagy satnya lesz." 

A régi görögök óvakodtak frigyre lépni fogyó Hold idején. 

Meteorológia 

Gyermek- és ifjúkorom minden nyarát a Balaton mellett, a Bakony 
előhegységének lejtőjén álló kúriánkban töltöttem. Ott kaptam 
nagyanyámtól az első, mérnök apjáról rá maradt kihúzhatós - „te
leszkópos" - távcsövemet. A háznak a Balatonra, tehát DK-re néző 
nagy teraszáról ezzel végeztem első csillagászati megfigyeléseimet. 
Természetes, hogy ezek leglátványosabb tárgya a Hold volt, amely 
a túlsó - siófoki - part kékes vonala fölött kelt fel. A legszebb - nem 
csillagászati - látványt a narancssárga vagy vöröses telehold nyúj
totta, ahogy alul kissé belapult, de szokott méreténél feltűnően 
nagyobbnak látszó korongja a tó fölé emelkedett. A népes család 
figyelmét is fel szoktam hívni a tagadhatatlanul, megkapóan szép 
látványra. Az idősebbek azt mondogatták, hogy teleholdig szép 
marad az idő, de utána jönnek az esős napok. Minthogy néhány 
esetben magam is ezt tapasztaltam, elmondtam a holdhatásról tett 
ilyen irányú megfigyeléseink eredményét budai lakásunk házában 
lakó Róna Zsigmondnak, az egykori neves meteorológusnak. O 
azonban kétkedve rázta a fejét, hogy ilyen hatást a meteorológia 
nem ismer, ezért nem is hisz benne. 

Néhány évtized múlva Berkes Zoltán meteorológus végzett ilyen 
irányú és célú statisztikai vizsgálatokat. Az eredményekből a csapa
dékos időjárás néhány százalékkal nagyobb gyakoriságát tudta kiol
vasni, de - ellentétben a nyári megfigyeléseinkkel - a holdtölték előtti 
napokban. Azóta a Föld több helyén vizsgálták a holdjárás és a csapa
dékos időjárás összefüggését, de a helyszíntől függően hol ezt, hol azt 
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41. ábra. Mennyi ideig látszik a Hold? A kül
ső számok a Hold korát jelentik napokban 
újholdtól számítva 0-30-ig; a belső körök szá
mai a Hold láthatósági idejét adják meg órák
ban, illetve percekben. 

az eredményt kapták. így kimond
hatjuk, hogy vagy nincs határo
zott, általános holdhatás az időjá
rásra, vagy elhanyagolhatóan 
kicsi. Tanulság: soha ne általáno
sítsuk saját időszakosan végzett 
megfigyeléseink eredményét... 

A Hold, mint láttuk, gyakran 
szerepel bizonyos népi meteoro
lógiai előjelzésekben, inkább 
jóslatokban. 

Erdélyben sok helyen állítják, 
hogy újholdkor változékonnyá 
válik az idő. Szatmárban azt tart
ják, hogy amilyen idő volt hold
újságban, olyan marad hosszabb 
ideig. 

Az újhold utáni Hold színére 
ilyesmit tartottak: „Hogyha sárga ' . > 
színt mutat, eső lesz; ha vöröset, szél fúj; ha pedig tiszta s fehér, tiszta 
és szép idő lesz." A vörös szín valóban a távolabbi vidékeken a szél 
által felkavart pornak a következménye, tehát ez a népi megfigyelés a 
valóságot tükrözheti. Viszont az is népi vélemény volt, hogy: „Hold
újság utáni első pénteken amilyen idő van, leginkább olyan lesz mind 
a holdtöltéig." 

Ha a teleholdnak udvara van, eső lesz - tartják sokfelé az ország
ban. Nyilván kedvező jövő évi időjárásra utal a következő jóslat: 
„Hogyha Karácson napja Hold töltére esik, a régiek számtartása 
szerint bő esztendő lesz"... 

Lehet, hogy egy-két alkalommal valami ok miatt kedvezőnek, 
illetve kedvezőtlennek látszott a Hold hatása a földek terményeire, és 
ezt a megfigyelést általánosítva leírták a nép nagy részének egyetlen 
évi olvasmányába, a kalendáriumba, vagy régebben a csíziókba.* 
Ezekbe az évenként kiadott könyvecskékbe a naptáron kívül egész
ségügyi tanácsokkal, időjóslással, kertészeti teendőkkel, általános 
termeléssel, állattenyésztéssel stb. kapcsolatos hasznos, vagy annak 
vélt olvasnivalók, igaz vagy igaznak tartott tapasztalati megállapítá-

A csízió nevet a régi naptárak az év első napjának latin nevéről kapták: Circumcisio 
Domini, vagyis az Úr körülmetélése. 
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sok kerültek. Az alapvető csillagászati ismeretek közlésén kívül a 
holdjárástól függővé tett érvágás, köpölyözés és purgálás idejével, 
asztrológiával, tenyérjóslással, fiziognómiával és sok más hasonló, 
többnyire féltudományos vagy tudománytalan témával foglalkozó 
írások közt böngészhetett a téli estéken a nép. 

A kalendáriumok és csíziók a vitatható tudományosságú írások 
mellett hasznosnak mondható tudnivalókat-képeket is közöltek. Volt 
bennük egyszerű, csupán a puszta kézben tartott fapálca árnyékával 
működő napóra leírása. Egy csízióábráról le lehetett olvasni, hogy 
„Hány óráig lesz fenn a Hold világa éjszaka" (41. ábra). 
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A HOLD MEGISMERÉSE 
A Földről 

Évezredeken át az ember csak szabad szemmel figyelhette a Holdat. 
Az alakváltozáson kívül legfeltűnőbb, szembeötlőbb jelensége min
den időben felületének foltossága lehetett. A Föld legkülönbözőbb 
tájain élt népektől maradtak ránk mondák, mesék, legendák, amelyek 
a foltok vélt keletkezésére, alakjára, természetére és okaira vonatkoz
nak. Az európai kultúrára meghatározó erővel ható görög filozófiai 
gondolkodás az istenek szféráiban létező, tehát igen távoli, elérhetet
len testeket a legtökéletesebbnek tartott tulajdonságokkal ruházta fel. 
Elsősorban alakjukra, majd pályájukra és anyagukra nézve mondtak 
hozzájuk méltónak tartott jellemzéseket. A görögök egyik legistenibb 
tudománynak a geometriát tartották. Ennek segítségével jelölték ki a 
legtökéletesebb síkidomokat és testeket. Az úgynevezett platóni elv 
szerint az égi szférákban keringő testek pályája csakis kör, és mind
egyiknek alakja csakis gömb lehetett. Ez a szilárd hit olykor a való
sághoz vezette a görögöket: a Nap és a Hold is sík korongnak látszik, 
de erről a véleményről áttértek a gömb alakra anélkül, hogy erre 
bizonyítékot találtak volna. A Föld is véges vagy végtelen kiterjedésű 
síklapnak mutatja magát. Ennél azonban idővel már egzakt megfi
gyelések útján jutottak a görbült felület megállapítására. Ilyen megfi
gyelések voltak: 

- a hajónak a partról előbb az árboca látszik; 
- a holdfogyatkozáskor a Föld árnyéka a Holdon minden eset

ben körív alakú, ilyen árnyékot csakis a gömb vethet; 
- észak, illetve dél felé haladva a Sarkcsillag - és minden csil

lag - látóhatár feletti magassága nő, illetve csökken. 

I. e. 5. századtól már tudták, hogy a Hold is gömb alakú, és a Naptól 
kapja a fényét. Anaxagorász (i. e. körülbelül 500-428) már helyesen 
magyarázta a holdfogyatkozásokat. Arisztarkhosz (i. e. körülbelül 
310-230) már végrehajtotta az első méréseket is az égitestek világá
ban, amelyben addig a földiektől eltérő más, égi törvényeket tartot
tak érvényesnek. 
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Arisztarkhosz első mérése a 
Hold valódi átmérőjének meghatá
rozása volt a földi geometria égi 
alkalmazása segítségével. Szerin
te a Hold látszó átmérője 1 /15-öd ^^^ 90° - 3° 
(állatövi) csillagkép, vagyis 2°.* ^ (89°52) 
Eratoszthenész (i. e. 276-?) Egyip
tomban már megmérte (méghoz- ^2. ábra. Arisztarkhosz naptávolságmérése 
Zá kielégítő pontossággal) a Föld ̂ '^őnegyed,de,é„. 
kerületét, ebből pedig kiadódott 
az átmérője. Arisztarkhosz feltételezte, hogy a Nap jóval messzebb 
van, mint a Hold, tehát az általa megvilágított Föld árnyékának átmé
rője a Hold távolságában még nagyjából azonos lehet a földátmérő
vel. Ha tehát holdfogyatkozások alkalmával megfigyeli, hogy a Hold
nak az árnyékba való belépése a külső érintkezéstől a belsőig mennyi 
ideig tart, ezt az időt összevetheti az árnyékon való teljes áthaladás 
idejével. Úgy találta, hogy a Hold valódi átmérője a Földének körül
belül l/3-a.»» 

Második mérése a Hold távolságának meghatározása volt. Ő még 
2°-osnak vette Hold látszó átmérőjét, és tudta, hogy minden tárgy a 
saját méretének 28,5-szeres távolságában látszik 2°-osnak. Megszo
rozta tehát a látszó holdátmérőt (1/3 földátmérőt) 28,5-del, így 9,5 
földátmérőt kapott a Hold valódi távolságára. Ezt az adatot később 
nyilván javította, mert a Plutarkhosztól (i. sz. 1-2. század) ránk maradt 
adata szerint a helyes 30,2-től nem nagyon eltérő 28-szoros földátmé-
rőnyire helyezte a Holdat. 

Arisztarkhosz harmadik mérése a holdtávolság ismeretében a Nap 
távolságára vonatkozott. A Hold szerepe folytán kell erre is kitér
nünk. Különben ez volt az első háromszögelési eljárás az égitestek 
világában: a trigonometria első. Földön kívüli alkalmazása. 

Első holdnegyed idején a Földnél levő, a Hold és a Nap közt mér
hető szögtávolságot 87°-nak találta - a valóságos 89° 52' helyett (42. 
ábra). Az ezzel a szöggel szerkesztett háromszögben a Föld-Nap
távolságra körülbelül 19-szeres Hold-távolságot, vagyis 180-szoros 
Földátmérőt talált. Itt nagy volt az eltérés a valódi értékektől, hiszen 

Az utána élt Arkhimédész - i. e. 287-212 - a kör 1/720-ad részének, vagyis a valósá
goshoz közeli, fél fokosnak vette. 
Erre utalt a Holdra vetült földárnyék körcikkfvének összehasonlítása is a Hold kerü
leti ívével. 
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43. ábra. Dante képzeletbeli égi útja. 

a Nap távolsága középértékben 11726-szoros földátmérőnek felel 
meg. A nagy távolságeltérési hibát a szögmérésben követte el, ugyan
is a Hold és a Nap a Földdel akkor alkot derékszöget, amidőn a Hold 
első negyedben van, vagyis pontosan félkör alakú. Ezt megállapítani 
szabad szemmel viszont az amúgy sem szabatosan gömb alakú Hold
nál roppant nehéz.* 

Csak utalok az 1988-ban Egyiptomban végrehajtott méréseinkre, amelyeket modern 
eszközök kizárásával végeztünk, hogy ellenőrizzük Eratoszthenész földátmérő méré
sét. Az expedíció hibája az első holdnegyed szabad szemes megfigyelésénél 6° volt, 
vagyis a régi görög méréseknek éppen kétszerese! 
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Arisztarkhosz naptávolságmérésének eredménye ugyan jóval 
alatta volt a valóságosnak, de ez a hibás adat is azt bizonyította, hogy 
a Nap sokkal - 180-szor - nagyobb a Földnél. Ez volt egyik érv Arisz
tarkhosz kezében amellett, hogy nyilván nem a nagy Nap kering a 
kis Föld körül, hanem a valóság éppen fordított. A csillagok napi 
körmozgását is úgy magyarázta, hogy nem a távoli csillagok kerülik 
meg szédületes sebességgel a kis Földet, hanem a Föld forog a tenge
lye körül, ezért az égitestek napi mozgása csupán látszólagos. Felállí
totta tehát a Nap központú - heliocentrikus - világképet több mint 
másfél ezer évvel Kopernikusz előtt. És mint a nagy lengyel csilla
gász számos követőjét, hirdetett meggyőződése folytán őt is elérte a 
végzete: kortársai mint vallástagadót száműzték hazájából. 

A középkor végén, a reneszánsz hajnalán (1265-1321) élt Alighieri 
Dante. Őt nem szabad csak mint „költő"-t emlegetni, mert politikus, 
nyelvújító, filozófus és korát megelőző természettudós volt. Ezt mű
vei, köztük a La Divina Commedia, az Isteni Színjáték is bizonyíthatja. 
Ebben Dante a római költővel, Ver^í/iwsszal végigjárja a Föld alatti 
Pokol, továbbá a Jeruzsálemmel épp ellentétes helyen - antipódus 
pontján - magasodó Purgatórium hegyének tájait. A pogány költő 
tovább nem kísérheti útján, erre csak Dante szerelme, Beatrice méltó 
és képes: ők ketten felrepülnek a csillagokig, és az ezen túl képzelt 
mennyországig (43. ábra). 

Ez a repülés a hét „bolygó" szféráján át az első igazi gondolati 
űrutazás. Dante sorra leírja, milyen égitestek világát járják be. Az első 
szféra a Holdé. Egyszersmind ez az első alkalom, hogy a klasszikus 
korok által elképzelt anyagot, a föld, a víz, a levegő és a tűz négy 
elemén túli ötödiket, a qiiinta essenciát, az égitestek isteni anyagát egy 
földi halandó egyáltalán meglássa. Dante Örök Gyöngynek nevezi a 
Holdat, és rá is lép a felszínére. Ilyesmiket mond róla és anyagáról a 
Paradicsom II. éneke 31-42. sorában: 

Úgy volt ott, mintha ránk felleg borúina 
tömör, kemény, csupa fény, sima, kába, 
mint gyémánt, ha napverés behullja. • -í . 

Az Örök Gyöngy így fogadott magába, , - ' • , . 
miként a víz a fénysugárt fogadja 
anélkül, hogy megtörne simasága. ' ' ., 

Ha test valék (s az ember gondolatja 
nem érti ezt, mert a tér a térbe nyúlna 

. avval, hogy test a testet így behajtja) 
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kellett, hogy vágyam még nagyobbra gyúlna 
az Esszenciát szemmel látni, melyben 
emberi létünk beolvad az Úrba. 

(Babits M. ford.) 

Dante - és nemcsak az ő - véleménye szerint a világrendszer legkül
ső szférája - a Paradicsom előtt - a Primum Mobile (az „első mozga
tó"). Ez végzi a leggyorsabb körforgást, és adja át ezt a mozgást a 
belső szféráknak. A legbelső a Holdé, amelynek haladása elmarad a 
Nap, méginkább a csillagok szférájának forgási sebességétől, mint
hogy körülbelül 25 óra alatt tesz meg egy - látszó - kört a Föld körül, 
így ez volt a régiek szerint a leglassabb égitest. 

A Holdon látható foltok természetére Dante kérdéseket intéz Beat-
ricéhez. A már régebben meghalt szépséges ideál megcáfolja egykori 
szerelmese véleményét, hogy a foltokat a holdanyag különböző sűrű
sége okozná (ezt a feltevést a 13. századból származó ófrancia költe
mény, a Rózsa regénye is tartalmazza, lásd 153. old.) 

...ha e homályfoltokra más ok 
nem volna, mint sűrűség: e planéta 
lyukacsos lenne és anyaga-vásott 

...sugara a napnak 
fogyatkozáskor áthatolna rajta, 
mint mindenütt, hol rés nyílik vagy ablak. 

(Parii. 73-81) 

Végül Beatrice olyan megokolását adja a foltoknak, hogy a napfény, mint 
ólomhátú tükrön visszaverődve nem ad egyenletes fényt, így, bár tökéle
tes gömbfelületű a Hold, a róla visszavert fény mégis lehet helyenként 
változó erősségű. Be kell vallanunk, hogy Beatrice - vagyis Dante - nem 
tudott helyes magyarázatot adni a holdfelszín foltos voltára. 

Amint Dante - és kísérőnője - a csillagok szférájához ér, visszanéz 
a megtett égi útra. A Földet „csúf, csöppnyi rög"-nek látja - nem úgy, 
mint az űrkabinból a Kék Bolygót napjainkban csodáló űrhajósok. De 
látja más látószögből is a Holdat: 

Láttam Latóna lányát, ama folttól 
menten, mely miatt (láttad, hogy csalón-é?) 
ritkább-sűrűbb szőttesnek néztem olykor. 

(Par. XXII, 139-141) 
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Latóna lánya a Hold. Dante szerint tehát a Hold másik, a Földről 
nem látható felén nincsenek foltok. Különös megérzése ez a valóság
nak, hiszen a Hold túlsó oldalán valóban jóval kevesebb és kisebb 
sötétebb síkság található, mint az innensőn. Ha tehát a Hold megfor
dulna, a teleholdat szinte foltmentesnek, a megszokottnál fényesebb
nek látnánk. Ezt azonban 1959-ig senki nem tudhatta. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) a nagy itáliai festő, szobrász, építész 
és természettudós 1487 és 1490 közt keltezett jegyzetei közt megemlí
tette, hogy a Holdnak éppúgy, mint a Földnek tengerei vannak, ame
lyek visszaverik a napfényt, ezért világosabbak a sötétebb foltoknál. 
Ez a vélekedés tehát éppen ellenkezője az addiginak, amely szerint a 
Hold tengerei sötétebbek a szárazföldjeinél. Hozzá hasonlóan a ve
lencei Pietro Sarpi filozófus is tengereket képzelt a Hold világos ré
szeire, de feltételezte, hogy a halványabb részeknél a tengerek seké
lyebbek, ezért a vízen átlátszik a tengerfenék. 

Giordano Bruno (1548-1600) itáliai filozófus és természettudós is 
kontinenseknek tartotta a sötétebb holdfoltokat, a világosakat pedig 
tengereknek és azok partvidékeinek. A Holdról az angol Godwin az 
1584-ben írt, de csak 1638-ban, Domingo Gonsales álnéven kiadott. 
Ember a Holdban című utópisztikus regényében nagy kiterjedésű óceá
nokat képzel a Hold felszínére, amelyen kevesebb a sötétebb száraz
föld. A Földet szerinte a holdbeli tengerek vizének csillogása világítja 
meg holdas éjszakánként. 

A Holdra vonatkozó tudományos ismeretek csak a 17. század 
elején, a távcső feltalálása és a csillagászatban való alkalmazása után 
bővültek lényegesen. Galilei 1609 végén készített és próbált ki kétlen
csés távcsöveket. Ezeknek a kezdetlegesnek mondható távcsöveknek 
tárgylencséje domború, szemlencséje pedig homorú volt.* A Galilei
távcsövek meglehetősen kis látómezejében az egyenes állású kép a 
tárgynak néhányszoros nagyítású alakjában szemlélhető. A Galilei 
által készített távcsövek legnagyobb nagyítása körülbelül 30-szoros 
lehetett. (Egy mai színházi látcső nagyítása általában 2-3-szoros, a 
tábori látcsöveké 5-15-szörös.) 

Galilei csillagászati megfigyeléseinek egyik első célpontja a Hold 
volt. Ó készítette az első Hold-rajzokat (44. ábra). Lehet, hogy ismerte 
a görög pitagoreus Parmenidész (i. e. 5. század) véleményét, aki elő
ször mondta ki, hogy a Föld gömb alakú, továbbá azt állította a Nap
ról, hogy izzó test, és a Hold, amely tőle kapja a fényét, földszerű 

' Az ilyen lencsékkel felszerelt távcsövet ma is Galilei-félének nevezzük. 
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égitest. A nagy olasz természettu
dós távcsöve ugyanis a Hold 
felszínén síkságokat, hegyeket és 
kör alakú krátereket mutatott. A 
Hold hegyeinek magasságát, 
mint már tudjuk, a vetett árnyék 
hosszából és a megvilágító suga
rak szögéből meg is tudta mérni, 
és megállapította, hogy ezen a 
Földnél kisebb égitesten még a 
földieknél is magasabb hegyek 
találhatók.* 

Galilei tehát meglátta azt, amit 
néhány görög csak sejtett: a Hold ^^- "'"•"• G«' ' '" Hold-rajzai a Sidereus nun-
felszíne nem geometriai gömbfelü
let, és a földihez hasonlít. A szabad 
szemmel látható foltokat nem magasság nélküli, az ideális gömbalakot 
nem érintő elszíneződések, hanem a sötétebb síkságok és a világosabb 
hegyvidékek okozzák. A síkságokat Galilei tengereknek vélte, és ezek az 
elnevezések mindmáig megmaradtak, noha biztosan nincs szabad vízfel
szín a Holdon. Különösen érdekelték a körhegyek, a holdkráterek. 

A Hold különös felszíni alakzatait egy idő múlva már a művészek 
is mintegy távcsövön át nézve ábrázolták, így Donato Creti (1671-
1749) olasz festő is a 18. század elején (lásd a címlapon). 

Ahogyan nőtt a távcsövek fénygyűjtő és felbontó képessége, a 
Holdról alkotott kép is egyre finomodott. Amint ez utóbbi az 1 ív-
másodpercet is elérte, a Holdon már mintegy másfél km-nyi részletek 
is láthatóvá váltak. 

A körhegyek kialakulása 

Messzire vezetne annak a kérdésnek részletes vizsgálata, hogy ho
gyan alakultak ki a Hold körhegyei. Annyit azonban tudnunk kell, 
hogy erre nézve két alapvető elmélet született aszerint, hogy külső 
vagy belső erőket tételeznek fel létrehozó oknak, 

Ez különben nem igaz, mert a földi hegyek magasságát a tengerszinttől mérik, a 
Holdon pedig, nem lévén tenger, a síkságok aljától - az ott nem létező tengerek fene
kétől - számítják a csúcsok magasságát. így mérhetők ott 9000 méteresnél magasabb 
hegyek is. 
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Ha laza, mállékony, képlékeny vagy porszerű anyag felületének 
kis kiterjedésű részére akár alulról, akár felülről hat valamilyen 
szétsugárzó erősereg, az eredmény mindenképpen körszimmetri
kus képződmény lesz. Például a nem túl híg iszapból feltörő bubo
rék körülbelül olyan időszakos nyomot hagy a felszínén, mint a 
ráhulló kis kavics. A Földön kitört vulkán, amely körül a kitörés 
után körben megsüllyedt a felszín, úgynevezett kalderát alkotva, 
erősen hasonlít egy nagy test becsapódási kráterére, vagy annak 
idővel módosult alakjára. Még az olykor meglevő központi csúcs is 
hasonló a holdiakhoz. 

A sokak által védett holdi belső, vulkáni tevékenységet feltételező 
elméletnek ellentmond a földi és holdbeli körhegyek közötti igen 
jelentős nagyságbeli különbség. A földi vulkáni kalderák legfeljebb 
néhány kilométer átmérőjűek, a Holdon egyik-másik körhegy a 300 
km-t is megközelíti (lásd 10. ábra). És ezt az eltérést nem magyarázza 
a kisebb gravitáció sem. A másik ellenérv a vulkánossággal szemben 
a holdhegyek alakja. A Mars bolygón felfedezett tűzhányók is a föl
diekhez hasonlítanak: magas, kúp alakú, általában kaldera környezet 
nélküli hegyek. A holdbeli gyűrűshegyek, „kráterek" egy részének 
viszont nincs is központi kiemelkedő hegye. Ha van, a magassága 
nem éri el a körsáncét, és a csúcsán csak elvétve látható olyan mélye
dés, amely egykori kiömlési kráter lehetett. De ezt egy később vélet
lenül épp oda csapódott kisebb meteor is okozhatta. 

Nem lehet kizárni azonban jelentéktelen vulkáni tevékenységet 
néhány holdkráter esetében. Ny. Kozirjev szovjet-orosz kutató 1958-
ban a még hamuszürke fényben, tehát csaknem sötétben levő Al-
phonsus kráter csúcsánál vett észre olyan világos foltot, amelyet 
vulkanikus kitörésnek minősített. A később megejtett színképelemzés 
kétatomos szenet mutatott ki azon a helyen. Más holdkrátereknél is 
észleltek rövid időn belül eltűnő foltokat. Ezeket LTP-knek nevezték 
(ang. Lunar Transient Phenomena: időszakos holdbeli jelenségek). 
Magyar amatőrök már a '40-es évek végétől megfigyeltek változó 
jelenségeket a holdkrátereknél, és azóta is részt vesznek keresésük
ben és észlelésükben. 

A holdkutatók a Holdat vulkáni szempontból már kihűlt égitest
nek tekintik, és a megfigyelések ellenére csak fenntartással fogadják 
el az LTP-k létezését. 

A másik holdkráter-keletkezési elmélet külső erőkkel: kisbolygók, 
esetleg üstökösmagok, nagyobb meteorok becsapódásával magyaráz
za a Hold körhegyeinek kialakulását. Ennek az elméletnek jobb meg-
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45. ábra. Az Arislotclos-kratcr körvonalait 
egy tipikus réteges felépítésű körsáttcfal je
löli ki. 

erősítése nem is lehet, mint a 
Tycho kráter, amelyből kiindulva 
1500-1800 km-re is követhetők 
egy kisebb égitestnek a holdfel
színbe csapódásakor a nyilván 
nagy sebességgel sugárirányban 
szétrepülő repeszdarabok nyoma 
(lásd a 8. ábrát). A régebbi, nagy 
becsapódások után érkezett koz
mikus testek a már kialakult 
kisebb-nagyobb kráterek körsán
cára vagy belső platójára hullva 
nyomukkal világosan mutatják 
későbbi eredetüket. ., • , ' 

Egy harmadik keletkezési elmélet az rfrűprf/i/erőkkel hozza kapcso
latba a holdkráterek egy részének kialakulását. Tudjuk, hogy pár 
milliárd évvel ezelőtt a Hold lényegesen közelebb keringett a Föld
höz, mint ma. Emiatt mind a Földre, mind a Holdra a mostaninál 
nagyságrendileg nagyobb árapályerők hatottak. Elképzelhető, hogy a 
Föld dagálykeltő ereje több helyen felszakította az alig megszilárdult 
holdkérget. Ezen a nyíláson át a felszínre tört a híg lávaanyag, és 
nagyjából kör alakú területet öntött el. Apály idején a folyékonyan 
maradt ömledék visszafolyt a felszín alá, de azon a kiömlés határain 
egy nagyjából kör alakú, megszilárdult sáncot hagyott hátra. Ez aztán 
a következő lávakitörések alkalmával egyre vastagodott. Még az is 
elképzelhető, hogy a folyamatok végén a láva már csak megemelni 
tudta a kiömlési nyílás feletti, még képlékeny anyagot, és ez képezte 
a központi hegyet a „kráter"-ben. 

A dagályelgondolást valószínűsítheti a nagyobb kráterek sáncának 
erős rétegződése is, amely megismétlődő folyamatokra utal (45. ábra). 

Az egy ideig a felszínen maradó, izzó lávató megolvaszthatta, 
majd magával sodorta az elárasztott terület talajának felső rétegét, 
ezért lett a körhegyek belső talaja mélyebb a környezeténél. 

Ilyen típusú körhegykeletkezés könnyen szimulálható - kicsiben. 
Viasz- vagy szurok-olvadékkal vékonyan bevont, peremes csésze fene
kén egy vagy két zárható lyukat hagyva, és a csészét ismételten egy 
nagyobb edényben levő olvadt anyagba mártogatva jól lehet utánozni 
az egykori holdfelszínen lejátszódott eseményeket: a láva feltörését a 
csésze nyílásán, a nagyjából kör alakú lávató és annak határán körsánc 
kialakítását, majd visszafolyását. Az így képződött néhány mini-kör-
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hegy (46. ábra) megdöbbentő 
hasonlóságot mutat a holdbeli 
körhegyekkel. Jellemzőik is telje
sen beleillenek azok adataiba: a 
körperemek átmérő-magasság vi
szonya 1/7, 1/10 körül jár; a sán
cok rétegesek; külső lejtőjük ki
sebb, a belső nagyobb szög alatt 
hajlik a szint síkjához, a belső szint 
mélyebb a környezetnél; a köz
ponti csúcs magassága nem éri el 
a sáncét. 

A vázolt elgondolás megalapo
zott voltára szinte kézzelfogható 
bizonyítékot azonban a 86 km 
átmérőjű Wargentin körhegy 
adhat, amelyet a körsáncig kitölt 
a megszilárdult láva, körülbelül 1 
km magas fennsíkot alkotva (47. 
ábra). Nehéz lenne a dagályerőn 
kívül más okkal magyarázni a 
Wargentin esetében a lávaanyag 
felszínre kerülését. Ennél az utol
só lávakiáramlás után nyilván 
eltömődött a nyílás, ezért ezen át 
már nem tudott visszafolyni az 
anyag, és a már kialakult körsán
con belül megszilárdult. Lehet, 
hogy a felület az utolsó dagály-ár 
helyzetének megfelelően maradt 
kissé megdőlt állapotban. 

A három körhegykeletkezési 
elgondolás akár egyszerre is 
illeszthető egyik-másik holdbeli 
kráter történetéhez: egy meteor 
által ütött kéregnyíláson át ki-
kiömlött a lávadagály, és gyűrűs
hegyet alkotott. A lyuk idővel 
vulkáni kürtővé alakult, és szabá
lyos, kúp alakú tűzhányó hegy 
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46. ábra. Arapályerök utánzásával előállt 
holdkrátermodellek. 

a. A Wargentin körhegy. 
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alakult ki a kráter köralapjának közepe táján. A becsapódási és az ár
apályerőket felhasználó két elgondolás gyakorlati eredménye lehet 
például a 8. ábrán bemutatott Tycho körhegy a Holdon. 

Lassan ismét a Hold felé fordul az űrkutatás érdeklődése. Ennek 
oka azonban részben nem a Hold maga, hanem az onnan a távolabbi 
célok felé könnyebben indítható űrszerkezetek, űrhajók állomásának 
kiépítése. Az előbb-utóbb oda telepített és a Holdat kutató expedí
ciók eredményei bizonyára meg tudják válaszolni a tudománynak a 
Hold felszíni alakzataira és ezek kialakulására irányuló kérdéseit is. 

A Hold meghódítása 
Képzeletbeli holdutazások 

Ha a kelő-nyugvó Napot nem számítjuk ide, a Hold az egyetlen égi
test, amelynek felületét szabad szemmel lehetett és lehet tanulmá
nyozni. Foltjai keletkezését és alakjainak értelmezését a Föld minden 
részén az ember régóta gazdag képzeletet tükröző mesékkel, mon
dákkal, legendákkal magyarázta, amelyek persze nem a természettu
domány körébe tartoznak. 

És ősi a vágy, hogy valamiképpen el kellene érni ezt az ember 
szeme előtt szinte megfogható közelben haladó érdekes égitestet. A 
Föld és a Hold közötti teret egykor levegővel kitöltöttnek vélték, 
ezért az oda utazást nem tartották lehetetlennek. 

A görög Lukianosz (2. század) két fantasztikus regényt is írt a hold
utazásról. Az Ikaromenipposzhan az utasok - mint a mondabeli Ika
rosz - madárszárnyakat öltenek, és így repülve érik el céljukat. Az 
Igaz történet címűben egy tengeri út alkalmával szélvihar emelte fel és 
repítette a Holdig az utasok hajóját. Hét nap és hét éjjel repültek, 
amíg elérték. Az ott látott tájakat a földihez hasonlóknak találták, sőt 
értelmes lényekkel is találkoztak (akik jól tudtak görögül). 

Firdauszi perzsa költő (körülbelül 930-1020) elbeszéléséből ismerjük 
Kai-Kau's király űrutazását, aki az istenek lakhelyére akart jutni olyan tró
non, amely elé kiéheztetett sasokat fogott. Az űrjárműre a sasok elé 
nyers, elérhetetlen húsdarabokat erősítve vélte fenntartani az állandó haj
tóerőt. Célját nem sikerült elérni, mert az éhes sasok teljesen kimerültek. 

A. Dante (1265-1321) - mint láttuk - a Divina Commedia Paradicsom 
részében a Purgatórium hegyéről a mennyországig repült, közben 
kiszállt a Holdon. Az odajutás módjáról Dante nem ejt szót a Com-
mediában. 
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/. Kepler (1571-1630) már sejtette, hogy a légkör neii\ terjed a Hol
dig, ezért a Somnium - Almok - című realisztikus regényében az uta
sok szivacsokban vittek magukkal kellő mennyiségű levegőt. 

/. Wilkins angol író fantasztikus írásában (1638) szintén a levegőt 
képzeli közegnek, ezért a madarak jól tudnak repülni az égitestekig. 
Az író nagy hattyúkat használ „űrhajója" hajtására a Holdig. 

Cyrano de Bergerac a Holdbéli utazás című szatirikus munkájában 
(1657) több módszert ismertet az űrutazáshoz. Még rakétahajtású 
járműről is tesz említést. 

Dávid Russen 1703-ban mejelent fantasztikus írásában - Iter Lunare 
(Út a Holdhoz) - egy gigantikus méretű, összenyomott rugó adná az 
űrjármű kezdő sebességét, amivel az utas a Holdhoz juthat. 

A francia Edmond Rostand verses drámát írt Cyrano de Bergeracról 
(1897). Ebben felsorolja Cyrano elképzeléseit az utazás módjairól, a 
drámahős szájába adva a szavakat: 

Hatféleképp tudok az égbe menni! 
Harmattal töltött sok kristály-üveggel, 
Amit testemre aggatok. A nap. 
Amint járása mindig magasabb, 
A harmatot felszívja s véle megy 
A testem is... 

A levegőt cédrus-ládába zárom. 
Gyújtó-tükörrel fölfogott sugáron 
Addig hevítem, addig ritkítom. 
Míg száll s a holdig meg sem áll, tudom! 

Mint gépész, meg rakéta-mester. 
Kemény acélból löveget csinálok... - • • < 
Lőport alája - aztán uccu, vesd el. 
Tüzes golyómmal az egekbe szállok! 

Ha egy gömb füsttel van tele. 
Magasba röppen s én lengek vele. - i 

Rám kenek sok lágy ökör-velőt. 
Mert Főbosz* ezt gyönyörrel szívja!... 

* Főbosz = Phoibosz-Apollón, a görög fény isten 
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Végül: felállók egy arasznyi vasra, 
S mágnest dobok föl, n\ég pedig magasra, 
A mágnes röppen és mint egy bolond: 
A vonzott vas rögtön utána ront. 
S addig vetem föl mágnes-darabom. 
Amíg elérem holdam vagy napom! 

De Cyrano - Rostand szerint - említ egy hetedik módot is: 

Ez a dagály!... A tündöklő egén 
Fönnjár a hold és vonja, vonja lágyan 
A halk hullámokat fénylő magasában. 
Én fürdöm és lefekszem a homokra. 
Egyszer csak húznak a fejemnél fogva. 
Mert legtöbb víz a hajfürthöz tapad -
És lebegek, mint egy szeráf-csapat... 

A Münchhausen báró csodálatos kalandjai című munkájában G. A. Bürger 
(1786) még ezeknél is képtelenebb módszert ír le. Münchhausen a 
Holdra dobott értékes fejszéjét vissza akarja szerezni. Elültet egy 
török babszemet, amely igen gyorsan nő. A babszár el is ér a Holdig, 
és beleakad annak egyik szarvába, így Münchhausen felkúszhat a 
fejszéjéért. Visszajövetele sem akármilyen. A babszárat ugyanis a 
Nap közben összeaszalta. Erre ő egy hosszú, szecskából font kötelet 
erősít a Hold szarvához, azon leereszkedik a kötél végéig. A megtett 
út kötélszakaszát aztán maga alá köti, és így ereszkedik tovább... 

Münchhausen másodszor is eljut a Holdra. Lukianosz Igaz történe
téhez hasonlóan egy tengeri vihar emeli ki a vízből, és a Holdra repíti 
a hajóját. 

A legismertebb művek ebben a témakörben bizonyára Jules Verne 
(Verne Gyula) francia regényíró (1828-1905) Utazás a Holdba, illetve 
Utazás a Hold körül (1865) című, űrutazással foglalkozó fantasztikus 
regényei. Cyrano harmadik módszerének megfelelően - ha nem is 
acél, de alumínium - lövegben repíti utasait a Hold közelébe. A löveg 
egy 270 m hosszú, függőleges ágyúcsőből lőgyapot robbantásával 
indul. Verne gondolt az induláskor fellépő roppant nagy gyorsulás 
csökkentésére, és a lövegben alul vízzel telt rekeszeket helyez el, 
amelyeken a kabin padlója nyugszik. E rekeszek, induláskor széttör
ve mérsékelnék a nagy lökést. A valóságban ez sem érne semmit, 
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hiszen az ilyen induláskor fellépő több tízezer ^-s gyorsulást senki 
nem élne túl. Verne abban is téved, hogy a lövegűrhajó belsejében 
csak a Föld és Hold közti semleges ponton lép fel súlytalanság - noha 
az induláskor elpusztult és közben kidobott kutya teteme kint súlyta
lanul követi a löveget. 

A fantasztikus regényben az a legérdekesebb, hogy néhány jóslata 
valóra vált: Vernénél is Floridából és három utassal indul az embere
ket szállító űrjármű, amint az közel száz év múlva valóban megtör
tént az első, embereket szállító Apollo-11-gyel. 

£. A. Poe (1809-1849) a nagy amerikai költő is írt fantasztikus re
gényt, amelyben a főhős, Hanns Pfaall léggömbbel utazik a Holdra. 
Poe már tudta, hogy a levegő sűrűsége a magassággal csökken, és 
hogy az űrben fellép a meteorveszély. 

Verne regényeivel ismertségben vetekszik H. G. We//s (1866-1946) 
fantáziadús regénye, az Emberek a Holdban. Ő egy különleges, a gravi
tációt leárnyékoló anyag (a cavorit) segítségével röpíti űrgömbjét és két 
utasát a Föld kísérőjére, amelynek felszín alatti barlangrendszereiben 
értelmes lények, a szelenitek* élnek. A szelenitek nem mindig barátsá
gosak a földlakókkal szemben, különösen azután, hogy értesülnek a 
Holdon bőségesen található arany utáni olthatatlan vágyukról... 

A Hold elérésével kapcsolatos fantázia alkotásai idők multával a 
film területén is jelentkeztek. Az erdélyi származású Hermann Obert 
mérnök is részt vett 1928-ban egy Németországban, az UFA film
gyárban készített, Frau iin Mond (Asszony a Holdon) című film készí
tésében, mint szaktanácsadó. Öt mint a rakétatechnika és az űrutazás 
egyik úttörőjét tartják nyilván. 

Itt kell megemlíteni a Földről a Hold elérésének megvalósítását -
ember alkotta rádióhullámokkal. Magyar részről a 2. világháború 
idején, 1942-ben kapott megbízást Bay Zoltán fizikus, hogy dolgozza 
ki a budapesti Egyesült Izzóban a katonai célú, rádióhullámokkal 
működő radarberendezést. A sikeresnek ígérkező kísérleteket azon
ban megszakította a szövetségeseknek az ország 1944. március 19-én 
történt német megszállása utáni tervszerű bombázása. Bay Zoltánék 
akkor már a Hold-radarra gondoltak. A Hadügyminisztérium rendel
kezésére a radarberendezéseket Észak-Magyarországra telepítették. 
A kutatók nem sokáig dolgozhattak ott, és a szovjet csapatok köze
ledtére visszaköltöztek Budapestre. A csoportot a háború szele szét
szórta, és a kísérletek csak 1945. februárban folytatódtak. De röviddel 

* Szeléné, Héliosz napisten testvére holdistennó volt a görög mitológiában. 
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ezután a szovjet megszállók leszerelték és jóvátétel fejében minden, a 
radar, így a Hold-radar készítéséhez szükséges berendezést elszállí
tottak. A kutatók töretlen hittel újra kezdték a tervezést. Decemberre 
megindulhattak a 2,5 m-es rádióhullámhosszon működő Hold-radar 
kísérletek. 

A háború idején a világon - egymásról nem tudva - négy államban 
folytak radarkísérletek. A megszerzett tudás és gyakorlat ismereté
ben két helyen is megkísérelték elektromágneses sugarakkal elérni a 
Hold felszínét, és felfogni az visszaverődött rádióhullámokat. Az első 
sikeres kísérletet az USA-ban levő Belmarban John H. De Witt ezredes 
végezte 1946. január 10-én. Tőle teljesen függetlenül a budapesti 
Egyesült Izzó Tungsram Laboratóriuma tetején felállított antenna és 
egy elmés felfogó berendezés segítségével Bay Zoltán és csoportja 
tudta kimutatni az év február 6-án a Holdra küldött jelek radarvissz
hangját. A rádiójeleknek a holdfelszínről visszavert igen kis hányada 
körülbelül két és fél másodperc múlva érkezett vissza. 

A nemzetközi tudománytörténet a két, egymástól függetlenül 
végzett, sikeres Hold-radar kísérletet egyaránt elsőnek ismerte el. 

Azóta hasonló elven, de lézersugarak és a Hold felszínének meg
határozott helyeire telepített tükrök segítségével mérik a Hold min
denkori távolságát - cm-es pontossággal. 

Valóságos holdutazások 

A 20. század második felében már minden elméleti és technikai felté
tel adott volt olyan űrszerkezet megépítésére és felbocsátására, 
amellyel élő embert a Holdra lehet küldeni, majd onnan épségben 
visszahozni a Földre. 

Valóban ijesztőnek tűnt eleinte az első égitestig tartó kozmikus 
távolságra, vagyis közel 400 ezer km-re juttatni a néhány tonnát kite
vő űrkabint a leszálló egységgel, az úgynevezett holdkomppal, benne 
emberekkel. Ehhez ugyanis azt közel 11 km/s sebességre* kell gyor
sítani. A végsebesség sok tényezőtől függ, amelyek között a leglénye
gesebb a hajtóanyagon kívül az úgynevezett tömegarány. Ez a tört
szám (például 1:100) azt fejezi ki, hogy hogyan aránylik a kellő sebes
ségre felgyorsított végső tömeg az indulóhoz, vagyis: hányszor na
gyobb az induló tömeg a végsebességet elért részénél. Minthogy ez 
utóbbi az embereket is szállító kabin, ennek tömege nem csökkenthe-

* A földi lőfegyverek lövedékeinek sebessége 1 km/s körüli. 
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tő tetszőleges mértékben. Az űrkabin ugyanis nem lehet meg a belső 
nyomástól, a világűr hidegétől, a veszélyesen nagy sebességű mikro-
meteoroktól és a visszatéréskor a légsúrlódás következtében fellépő 
felizzástól védő burkolat, továbbá az űrben az élet feltételeit biztosító 
levegő, víz, élelem és más felszerelés nélkül. Ebből következik, hogy 
az induló rakéta tömegének igen nagynak kell lennie. Ennek legna
gyobb része természetesen a hajtóanyag: kerozin, folyékony hidrogén 
és folyékony oxigén - esetenként még szilárd hajtóanyag is. 

Egyenesen a holdutazás céljára tervezték az amerikaiak a Saturn-5 
rakétát, amelynél nagyobb űrszerkezet még nem indult a Földről. 
Ennek a 110 m magas, több mint 2000 tonna hajtóanyagot tartalmazó 
és összesen csaknem 3000 tonna tömegű óriásrakétának megépítésé
vel sietniük is kellett az amerikai NASA (ang. National Aeronautics 
and Space Administration: Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Igazgató
ság) mérnökeinek, hiszen /. F. Kennedy elnök az 1961. május 25-i 
kongresszusi beszédében ezt mondta: 

„Úgy hiszem, a mi nemzetünk maga elé tűzheti azt a célt, hogy 
még mielőtt ez az évtized véget ér, embert juttasson a Holdra, 
és onnan épségben vissza is hozza a Földre..." 

Ráadásul az első - szovjet - Szputnyik felbocsátása (1957) és /. Gaga-
rin űrútja (1961) óta elkeseredett verseny folyt az USA és a Szovjet
unió között az űr meghódításáért, amelyben nemcsak tudományos, 
de - talán első sorban - katonai célok játszották a legfőbb szerepet. 

A 60-as évtizedben lázasan folyt a Hold meghódítására irányuló 
űrkísérletek sora. Nemcsak az amerikai, hanem a másik űrhatalom, a 
Szovjetunió is készülődött. De nézzük időrendi sorrendben a hold
utazásra és a helyszíni holdkutatásra szolgáló felkészülés állomásait: 

1964. július 31. Az amerikai Ranger-7 becsapódott a Hold felszí
nébe, de előtte 4308 felvételt készített és a képeket továbbítot
ta a Földre. 

1965. február 20-i becsapódásáig a Ranger-8 7137 képet küldött. 
1965. március 24-ig a Ranger-9 5814 felvételt juttatott a Földre. 
1966. február 3-án a szovjet Luna-9 elsőként simán leszállt a 

Holdra, és elsőként készített ott panorámaképeket. 
1966. április 3. A Luna-10 szovjet szonda Hold körüli pályára 

állt. Az év május 30-ig küldött felvételeket és adatokat a 
Holdról. 
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1966. június 2. Az amerikai Surveyor-Í simán ért le a Hold Viha
rok Óceánja síkságára. Július 14-ig 11 ezer felvételt küldött. 

1966. augusztus 14. Megkezdte Hold körüli keringését az ameri
kai Lunar Orbiter-1. Augusztus 18-19-én 206 széles látószögű 
felvételt készített. 

1966. november 18. és 22. között a Lunar Orbiter-2 208 nagy 
látószögű képet küldött a Földre. 

1966. december 24-én a szovjet Luna-13 simán leszállt a Hold 
felszínére, és elvégezte az első talajvizsgálatokat. 

1967. január 27-én az Apolló-űrhajó egyik földi előkísérlete 
során R. Chaffee, V. Grissom és £. White űrhajósok az oxigén
nel feltöltött parancsnoki fülkében keletkezett tűz áldozatai 
lettek. Az űrhajósok emlékére a Hold túlsó oldalán egy-egy 
krátert neveztek el. 

1967. február 15. és 23. között a Lunar Orbiter-3 156; 
1967. május 10-13. között a Lunar Orbiter-4 123; 
1967. augusztus 6. és 16. között a Lunar Orbiter-5 213 széles 

látószögű felvételt készített. Ezek fontos előkészítői voltak az 
ApoUo-programnak. 

1967. április 20-án a műszeres amerikai Surveyor-3 leszállt a 
Viharok Óceánja Hold-síkságon, ott részletes talajvizsgálato
kat végzett és 6300 felvételt készített. 

1967. szeptember 11-én a Surveyor-5; 
1967. november 10-én a Surveyor-6; 
1968. január 10-én a Surveyor-7 érte el a Hold felszínét és végzett 

fontos talajvizsgálatokat. 
1967. november 9-én sikeresen kipróbálták az első amerikai 

Saturn-V óriásrakétát, amely a Hold közelébe juttatta az 
Apollo-4 űrhajót, illetve a holdűrhajó makettjét. A Hold felől 
visszaérkező, pilóta nélküli Apollo-4 parancsnoki kabinja 
11,1 km/s sebességgel érkezett az úgynevezett leszálló folyo
sóba, és ejtőernyős fékezéssel ért le a Csendes-óceánra. 

1968. április 4-én a Saturn-V sikeres próbarepülést hajtott vég
re a pilóta nélküli Apollo-6-tal, amely épen ért vissza a 
Földre. 

1968. szeptember 21-én a szovjet Zond-5 holdűrhajó teknősökkel 
a fedélzetén sikeresen leszállt az Indiai-óceánra. A négy tek
nősön kívül rovarok, baktériumok és növényi magvak voltak 
az első élőlények, amelyek a Hold közelébe jutottak és épség
ben visszatértek. 
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1968. december 8. A szovjet vezetőség nem engedélyezte a Zond-7 
űrhajó indulását, amellyel két orosz űrhajós indult volna a Hold 
közelébe, hogy megelőzzék az amerikaiakat. 

1968. december 21-27.: az amerikai Apollo-8 24-én három űrha
jóssal 113 km-re közelítette meg a Hold felszínét. Az űrhajó 
tízszer kerülte meg a Holdat, majd visszaérkezett a Csendes
óceánra. 

1969. február 21. Felrobbant a Hold-programra tervezett szovjet, 
2800 tonnás N-I óriásrakéta. 

1969. március 3-13. között az amerikai Apollo-9 űrhajóval Föld 
körüli pályán három űrhajós kipróbálta a kezdetben a pa
rancsnoki kabinhoz kapcsolt holdkompot. 

1969. május 18-26. Az Apollo-10 Hold körüli pályára állt, és végre
hajtotta a Hold-program főpróbáját. A lekapcsolt holdkomppal 
két űrhajós 15 km-re megközelítette a Hold felszínét. Vissza
térve a parancsnoki kabinba a Holdat 31-szer megkerülték, 
majd visszatérve leereszkedtek a Csendes-óceánra. 

1969. július 13-21. A pilóta nélküli műszeres szovjet Luna-1517-én 
Hold körüli pályára állt. A sima leszállás nem sikerült, a talaj
minta vételére szánt szonda becsapódott a Hold felszínébe. 

1969. július 16. A Saturn-5-tel elindult Cape Kennedyről az 
ApolIo-11 amerikai űrhajó három főnyi személyzettel. Az 
űreszköz a Columbia nevű parancsnoki kabinból és a kis, 
kétszemélyes Eagle (Sas) nevű holdkompból állt. Michael 
Collins a Columbiában maradt, amely Hold körüli pályán 
keringett tovább, Neil Armstrong és Edwin Aldrin a holdkomp
ban leszállt a Nyugalom Tengere holdsíkságra. Némi pihenés 
után Armstrong - magyar időszámítás szerint - július 21-én 
kilépett a Sasból, és a történelemben először rálépett a Hold
ra, egy idegen égitestre. Híres mondása: „One small step for a 
man - a giant kap for mankind." (Kis lépés egy embernek, de 
nagy lépés az emberiségnek.) A felszínt finom por fedte, de 
nem nagyon süllyedt bele a cipője (lásd 15. ábra.) Lefényké
pezte Aldrin Holdra ereszkedését (48. ábra). Ketten több 
mint 20 kg mintát gyűjtöttek a holdkőzetből, de - az ókori 

: quittta essencia feltételezéssel ellentétben - nagyon közönsé
ges, a földiekhez hasonló vulkanikus kődaraboknak és por
nak bizonyult a Földre hozott „égi elem". 

A parancsnoki kabin az űrhajósokkal 24-én érkezett vissza 
épségben a Csendes-óceánra. 
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1969. november 19-én az 
Apollo-12 három fős le
génységéből ketten leszáll
tak a Hold Viharok Óce
ánja síkságon. Minthogy 
közel érkeztek a két és fél 
évvel azelőtt oda juttatott 

. Surveyor-5 űreszközhöz, 
oda sétáltak, leszerelték és 
magukkal hozták annak 
tv-kameráját. A földi labo
ratóriumban aztán óriási 
meglepetésre a kamera 
optikáján olyan baktériu
mokat találtak, amelyek 
kibírták a holdbeli nagy 
hőingadozást, az erős koz
mikus sugárzást, a leve
gőtlen, légnyomás nélküli 
környezetet - és feléledtek 
(ha ugyan nem utólagos 
földi szennyeződés tör
tént...). 

1970. április 11-17. Az Apollo-13 űrhajót a Hold elérése előtt 
baleset érte: felrobbant egy oxigéntartály, és az űrhajósok 
roppant lélekjelenléttel átszálltak a kétszemélyes holdkomp
ba, és annak hajtóanyaga segítségével, sok viszontagságot 
átélve értek vissza a Földre, a Csendes-óceánra. 

1970. szeptember 24. A szovjet Luna-16 automatikus talajmin
tavevő holdszonda tartálya 10 dkg, 30 cm mélyről vett hold
kőzettel ejtőernyős fékezéssel leszállt a Szovjetunió terü
letére. 

1970. november 17-én ért a Holdra a szovjet Luna-17, fedélzetén 
az első automatikus holdjáró, a 756 kg tömegű Lunohod-1. Ez 
1318 napig tartó működése alatt 10,5 km hosszú útvonalon 
210 panoráma- és 20000 tv-képet készített, továbbá 500 talaj
mechanikai és 25 talajkémiai vizsgálatot végzett. 

1971. január 31. - február 9.: az ApoUo-14 sikeres holdexpedí
ciója. A három amerikai űrhajós 43 kg holdkőzetet hozott a 
Földre. 

48. ábra. Neil Armstrong felvétele Í969. jú
lius 22-én, amint Edtvin Aldrin a Holdra lép. 
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1971. július 26. - augusztus 7.: az Apollo-15-tel nemcsak két űr
hajós, hanem egy holdautó, a Lunar Rover is a holdfelszínre 
került. Az autón összesen 28 km utat tettek meg, tanulmá
nyozva a holdfelszín különféle tájait és felszínét. Tudnunk 
kell, hogy a minden tekintetben sikeres Roverek fő tervezője a 
magyar Pavlics Ferenc volt. 

1972. február 14-25. között a szovjet Luna-20 sikeresen kőzet
mintát vett és hozott a Földre. 

1972. április 16-27. Az ötödik amerikai holdexpedícióval a má
sodik Lunar Rover jutott a Holdra. Két utasa összesen csak
nem egy mázsa holdkőzetet gyűjtött. 

1972. december 7-19. Az Apollo-17 két űrhajósa is hagyott egy 
műszeregyüttest a Holdon. Ezzel befejeződött az Apolló-prog
ram, amelynek keretében hat amerikai űrhajón 12 űrhajós járt a 
Hold felszínén. A program keretében a hat Holdra szállás al
kalmával összesen 380 kg holdi kőzetmintát - ebből 283,5 kg-ot 
a Roverekkel bejárt útjaikon - gyűjtöttek az űrhajósok. 

1973. január és május között a szovjet Lunohod-2 a Holdon 37 km 
hosszú terepet járt be és kutatott át. 

1976. augusztus 9-22. között a szovjet Luna-24 2,5 m mélység
ből vett és hozott kőzetmintát a Földre. 

1994. január 25-én indult a Clementine amerikai szonda a Hold 
felé. Célja, hogy víz után kutasson a déli pólus közelében 
fekvő kráterek környékén. A látható fényben, az ibolya és az 
infravörös tartományban működő kamerákkal és egyéb táv
mérő műszerekkel végzett vizsgálatok után a szondát május 
5-én a Föld felé vezető pályára akarták irányítani, de hajtó
műhiba folytán egyik további programja - például a Geogra-
phos kisbolygó megközelítése - sem sikerült. 

1998. január 7-én indították az amerikai Lunar Prospector 158 kg-
os szondát, amely január 16-án megfelelő Hold körüli pá
lyára állt. Igen sok műszerével vizsgálta a holdfelszínt, és 
megállapította, hogy a Hold sarkvidékein lehetnek olyan 
kráterek, amelyek mélyén vízjég jelenléte lehetséges. A szon
dát 1999. július 31-én beleütköztették a holdfelszínbe azzal a 
céllal, hogy a kidobott, szétszóródott anyagban esetleg ki 
lehet mutatni a vízgőzt. A Földről végzett mérések azonban 
negatív eredménnyel jártak. 

2004. november 15. Az első európai holdszonda a szeptember 27-én 
indított és kísérleti plazmahajtóművel ellátott SMART-Í Hold 
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körüli pályára állt. Többszörös pályamódosítással 2005. február 
27-re 2200 és 4600 km-es felszín feletti magasságú, öt órás kerin
gési idejű pályára állt. A program befejeztével 2006. szeptember 
3-án a tervezettnek megfelelően a Holdba csapódott. 

2007. október 4. Hold körüli pályára állt a japán Kaguya (a japán 
holdistennő) szonda, amely két segéd holdműholdja segítsé
gével a Hold felszínét és gravitációs terét vizsgálja. A Kaguya 
(másik nevén Selene) folytatja az Apolló programok asztro
nautáinak a 70-es években megkezdett, ilyen irányú részletes 
vizsgálatait. Október 18-án pályáját 100 km-es magasságúra 
változtatták. A holdszonda megállapította, hogy a Clementine 
szonda adataiból a holdpólusokon vízjég jelenlétére való 
következtetés nem valószínű. 

2007. október 24. Elindult az első kínai holdszonda, a Change-1, 
és november 7-én 200 km felszín feletti magasságú Hold 
körüli pályára állt. 2300 kg-os tömegének közel fele a pálya
módosításokhoz szükséges hajtóanyag. Fedélzetén sztereó
kamerák, lézeres távmérő, gamma- és röntgensugárzási szín
képelemzők, rövidhullámú sugárzásmérő, valamint napszél-
és nagyenergiájú részecskék érzékelői működtek. 2009. már
cius l-jén fejezte be működését: a Maré Fecunditatis holdme
dence DK-i felén a felszínbe csapódott. 

2008. október 22-én útnak indult az első indiai holdszonda, a 
2300 kg tömegű Csándráján-1 (angol átírással Chandrayaan-1, 
szanszkritul holdhajó). November 15-én a holdfelszíntől 100 km-
re húzódó pályára állt. Vele a NASA is visszatért a Holdra, mert 
fedélzetén - indiai és európai műszereken kívül - két amerikai 
műszer is helyet kapott: az MMM (Moon Mineralogy Mapper) a 
holdfelszín ásványi összetételét vizsgálja, a Mini-SAR (Miniatűré 
Synthetic Aperhire Radar) tisztázza a Hold pólusai vidékén 
esetleges meglevő vízjégkészletek kérdését. A szonda egy 30 kg-
os penetrátort is vitt magával, amelyet november 14-én eresztett 
el. Ez a Hold déli pólusa vidékén csapódott a Hold felszínébe, 
közben fényképeket és adatokat közvetített a Földre. Egy indiai 
zászló is került vele a Holdra. Az indiai holdprogramban a ma
gyar BHE Bonn Magyarország Kft. is részt vesz elektronikai mik
rohullámú részegységekkel. 

2009. májusára tervezik az amerikai LRO (Lunar Reconnaissance 
Orbite, Holdfelderítő szonda) és az LCROSS jelű becsapódó 
űrszonda indítását. Feladatuk kideríteni, hogy a Hold délsarki 
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vidékeinek árnyékos krátereiben található-e vízjég. Azon a 
vidéken a Shackleton-kráterben tervezik felépíteni a 2020-as 
évektől az első amerikai holdbázist. A 898 kg-os LRO-t fényké
pező kamerákkal, lézeres magasságmérővel, sugárzásmérők
kel, radarral, valamint amerikai és orosz hidrogénérzékelőkkel 
látták el. A 700 kg-os LCROSS kísérőszondát és a Centaur 
rakétafokozatot a tervek szerint július folyamán becsapódtatják 
a holdfelszínbe, és a kivágódó anyagot az őt követő LCROSS 
műszerei fogják részletesen analizálni.* 

Amint látható, a 60-70-es évek lázas iramú programjai után évtizedekig 
alaposan megcsappant, szinte elhalt az érdeklődés a Hold iránt. Élénk 
figyelem fordult viszont a Naprendszer közelebbi és távolabbi tagjai 
felé. Napszondák vizsgálják minden oldalról a Napot. Sok szonda 
jutott a nagybolygók és ezek holdjai, kisbolygók és üstökösök közelébe, 
sőt felszínére, de a legközelebbi égitestről mintha lekerült volna a fi
gyelem. Egykor biztosra vettük, hogy rövidesen megvalósulnak olyan 
önfenntartó holdállomások, ahol évekig élnek, dolgoznak szaktudósok, 
kutatók, munkások, bányászok, kertészek. Elsősorban az anyagi ráfor
dítások csökkenését emlegetik a Hold elhanyagolásának okául, de ez 
csak részben adhat magyarázatot. Megszűnt a pár évtizeddel ezelőtt 
még erősen érezhető űrverseny az akkori két űrnagyhatalom között. 
Véget ért a hidegháború, amelynek katonai céljai letagadhatatlanul 
erős ösztönzőként szolgáltak az űr- (és a Hold-)kutatás megfelelő esz
közeinek létrehozása terén is. Már sok állam foglalkozik űrszerkezetek 
felbocsátásával és működtetésével, köztük nemcsak olyan nagyok, mint 
Kína, India, Japán vagy a népesebb európaiak, de kisebbek is, mint 
például Izrael, vagy akár Nigéria. Amelyik ország teheti, az űrkutatás 
fejlesztése terén ruház be a jövő érdekében, mert látja, hogy ezek a 
kiadások idővel bőven és sok területen megtérülnek, így az állampol
gárok mindennapi életében is. 

Megvalósult viszont az állandó Nemzetközi Űrállomás (ISS), ez a 
Föld legnagyobb mesterséges holdja, amely közel van, pár óra alatt 
elérhető, tágas, egy időben sok személy lakhatja, rengeteg tudomá
nyos és gyakorlati technikai kísérlet végezhető benne. Az 1998-tól 
mindmáig folyó megépítésének egyik indoka volt az is, hogy róla 
könnyebben lehet majd indítani űrhajókat például a Holdra. 

Itt kell megköszönnöm dr. Horváth Andrásnak az 1970-2009 időszakban történt 
űreseményekhez utólagosan fűzött érdekes kiegészítéseit. A szerző. 
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A Holdat is érintő űrkutatási ás űrutazási remény 2004 vége felé 
csillant fel újra, amikor George W. Bush USA-elnök a Mars meghódí
tása mellett űrhajósok Holdra való visszatéréséről is beszélt. Nyil
ván ezzel függ össze a Hold és a holdutazások iránti érdeklődés 
2006. szeptemberétől kezdve. Az amerikai űrkutatási szakemberek 
a Holdra és a Marsra indítandó Ares-1* és Ares-5 hordozórakéta, 
valamint 3-, 4- és 6-személyes űrhajó, az Orion tervezéséről és meg
építéséről határoztak. Az egykori Saturn-V utóda, az Ares-5 108 m 
magas, 3350 tonna induló tömegű óriásrakéta 130 tonna hasznos 
terhet lesz képes juttatni Föld körüli pályára, 65 tonnás terhet pedig 
a Holdra. A tervek szerint az Orion 2015-ig három űrhajóst a Nem
zetközi Űrállomásra, 2020-ig négy űrhajóst a Holdra fog szállítani. 
Ezek visszahozása után kezdődhet az állandó holdbázisok kiépíté
se. Ebben részt vesznek az Ares hordozórakéták, az Orion űrhajó és 
a 4-személyes holdkomp. -

• Aresz a görög. Mars a rómaiak hadistene volt. 
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MÍTOSZOK, NÉPMESÉK, MONDÁK, 
LEGENDÁK A HOLDRÓL 

A Természet igazságai csak ideiglenesen maradhatnak rejtve. Galilei 
távcsövei megmutatták a Hold hegyeit, de akkor sokan nem hittek a 
látott képekben. A Sas leérkezett a Hold felszínére, Armstrong és 
Aldrin rá is lépett, kőzeteket gyűjtött és hozott a Földre. Még tízen 
követték őket a lukiánoszi, dantei, wellsi úton, de a Földön maradot
tak közül sokan még évtizedek múlva is szemfényvesztésnek tartot
ták a holdutazásokat, hamisítványnak az ott készült fényképeket, 
filmeket. Mindenkinek jogában áll kételkedni valamiben, a tudo
mánynak viszont kötelessége az igazság feltárása és bizonyítása. A 
Holddal kapcsolatban ma már nincs miben kételkedni, hiszen szinte 
minden négyzetméteréről vannak 
biztos adataink. Ezer és ezer éve
kig azonban nem ez volt a hely
zet. Az ember csak a puszta sze
mére és a képzeletére szorítkoz
hatott, amelyek segítségével be
népesítette a Holdat. 

A Hold az egyedüli égitest, 
amely oly közel van hozzánk, 
hogy a felszínén szabad szemmel 
is tudunk részleteket megkülön
böztetni. A Hold sarlója vagy a 
telehold korongja a Földről nézve 
kicsi: kinyújtott karunk végén levő 
kisujjunkkal is le tudjuk takarni. A 
jószeműek több részletet és éleseb
ben látnak rajta. Az élénkebb 
fantáziával rendelkezők viszont a 
foltok összevonásával alkotnak ott 
gazdag világot. Teljesen érthető és 
természetes tehát, hogy a Föld 
minden népe körében oly sok 49. ábra. Szűz Mária a holdsarlón (E.Muril-
legenda, monda, népmese szüle- lofestménye). 
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tett hű és titokzatos kísérőnkről. Ehhez még az ember kétszeműsége, a 
térben való látás képzelete is hozzájárul. A Hold képe a Nap más és 
más szögű megvilágítása folytán egyik napról a másikra változik, és a 
néző képzelete minden holdfázisban más és más személyt, állatot, tár
gyat, jelenetet tud látni a holdsarlón, a félholdon, a teleholdon. 

A Földről bárhonnan nézve ugyanaz a Hold képe. Csak a dőlése 
más, és így ugyanaz a foltcsoport másnak látszik például 90° vagy 
180°-kal elfordított Hold-helyzetben - dél felé haladva. Ezért is olyan 
változatos az északi, illetve a déli féltekén élő népek legenda- és me
sekincse a holdfoltok magyarázatára. 

Ebben a szerényebb terjedelmű könyvben csak keveset tudunk 
megmutatni ebből a nagy képzelet-óceánból. -

MESÉK A H O L D FOLTJAIRÓL 

Európa 

Európában gyakori a különféle bibliai személyek és történetek Hold
ra vetítése. A foltmagyarázatok többsége valamilyen tabusértésre 
vezethető vissza. így például a tolvajok, a vasárnap is dolgozók - fát 
vágók, rőzsét gyűjtők stb. - büntetésből kerültek a Holdba. 

Franciaország bizonyos vidékein Mária képét látják a Holdban. 
Egyesek szerint ez a nézet összefügg azzal, hogy Szűz Máriát gyak
ran ábrázolják a holdsarlón állva (49. ábra). E vélemény azonban 
valószínűleg téves, és alapja a bibliai Jelenések könyve egyik szemlé
letes képe lehet: 

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába 
alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona. 

0ell2;l) 

Megjegyezhető, hogy noha a Jelenések könyve valószínűleg még 
Jézus születése előtti korból származó héber mítosz, és semmi utalás 
nem lehet szövegében Máriára, a kereszténység első századaitól 
kezdve mindig Jézus anyjával azonosították a Jelenések „napba öltö
zött" asszonyát. így természetes, hogy a képzőművészek igen sok 
Mária-ábrázolásán a Szűzanyát a holdsarlón állva láthatjuk.* 

* A kérdésről a szerző Hajnali Szép Csillag című munkájában lehet bővebben olvasni. 
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Természetesen férfiak is szerepelnek a Holdba képzelt személyek 
között Káintól „Szent" Dávidig, a fatolvajtól Szent Péterig. 

A Hold foltjai sokfelé emlékeztettek különféle állatokra is. így 
került a Holdra farkas, kutya, medve, jaguár, majom, kecske, de a 
leggyakrabban nyúl és béka. A legújabb-kori kutyamondák egy ré
szének eredetije kétségtelenül a Gagarin-féle űrutazást megelőző 
állat-űrkísérlet (Szputnyik-2,1957. november), amelynek főszereplője 
Lajka kutya volt. 

Magyarország, Erdély 

A holdfoltokról szóló eredetmagyarázó mondáink nagyjából meg
egyeznek abban, hogy a Holdra képzelt személyek valamilyen bünte
tés következtében kerültek oda, alkalmasint valaminek lopásával, 
vasárnap vagy más ünnepnapon az egyházak által tiltott munkavég
zéssel, olykor átkozódással kapcsolatosan. 

Megjegyezhető, hogy míg Erdélyben és Moldvában a kapcát szárí
tó pakulárt (juhászt) idéző elképzelés az elterjedtebb, a magyar nyelv
terület többi részén legáltalánosabb, leggyakoribb Dávid és Cicelle, 
illetve a valamit vivő ember alakjának a Holdba vetítése. 

Gyimesben és Csíkban - csoda ez? - Babba Máriát (Szűz Máriát) 
látják a Holdon. Némelyek még imádkoznak is hozzá, és segítségét 
kérik. Igazat lehet adnunk azoknak, akik ennek eredetét még a ke
reszténység előtti korba helyezik. A sámánmitológia például a Hol
dat a világ éjszakai, sötét, női felével hozza kapcsolatba. Pogány kori 
magyar (hold)istennő egykori kultuszát az is valószínűsíti, hogy a 
középkori papság tiltotta Babba (= szép) Mária imádását és minden
féle tiszteletét, ez mégis mindmáig fennmaradt Erdélyben. 

A Holdba képzelt személyek között van Dávid, Cicelle, fát vágó 
ember, kapcát szárító juhász, ökrökkel szántó paraszt, legeltető pász
tor, cigány, fát, tüskét vágó (lopó), rőzsét, vizes vödröt cipelő ember 
vagy asszony, meszet vivő gyerek, kovács, angyal, Lucifer, Ádám és 
Éva, Káin és Ábel, Jézus vagy a Szent Család más tagja, a Szenthá
romság, Szent Péter, név nélküli emberi arc stb. 

És most lássunk néhány Hold-mesét: .1^ 

A kapcát szárító juhász . , , , , 
Egyszer egy pakulár (juhász) kimosta viseltes kapcáit, és a 

holdvilágnál egy bokorra terítette őket. Minthogy azonban nem 
száradtak meg, mérgesen nézett fel a Holdra, hogy az miért 
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nem szárította ki a mosott kapcákat, és közben káromkodott és 
átkozódott. Bizony nem tette jól, mert a Hold a juhásszal együtt 
felszívta a bokorról a kapcákat. Azóta is ott láthatók, és ezért 
mondogatják: „Ne káromkodj, mert a Hold úgy felszív, mint a 
juhászt!" 

Verekedések 
Egy somogyi monda szerint egyszer a Nap és a Hold össze

verekedett. A Nap ganéval dobálta meg a Holdat, az meg tüs
kés rózsákat hajigált a Napra. Ezért vannak foltok a Holdon, és 
ezért szúrósak a Nap sugarai. 

Ugyancsak Somogyban mondják, hogy Szent Péter vereke
dett össze egy másik szenttel, aki Pétert feldobta a Holdba. 
Azóta is ott látszik. 

Dávid és Cicelle < . •. 
Dávid király a Holdon hegedül és hárfázik, Cicelle (Szent 

Cecilia) pedig táncol a zenéjére. Dávid hegedűje szépen látszik a 
Holdban (50. ábra). Szent Cecilia a katolikus egyházban az 
éneklés védőszentje, nyilván ezért került a muzsikáló Dávid 
mellé. Más vidékeken Jézus átkozta meg őket állandó táncolhat-
nékuk miatt, ezért kell örökké a Holdban élniük. Néhol Dávidot 
és Cicellét mulatós testvéreknek tartották, akiket anyjuk átko
zott meg, hogy se ég, se föld ne fogadja be őket. Nem említette 
külön a Holdat, a testvérek ezért kerülhettek oda. 

Van olyan bibliai eredetű, módosított legenda is, hogy Cicelle 
Uriás felesége volt, akit Dávid elcsábított. A bűnösök a felszar
vazott Uriás megfogant átka miatt kerültek a Holdra. 

Észak-Európa 

Vízhordók (Ó-germán monda) 
A Hold felragadott egy fiút és egy lányt, amikor azok Bygir 

forrásából akartak meríteni. Azóta látni őket a Holdon, ahogy 
vízhordó rudat visznek a vállukon. 

Hasonló monda született a régi svédeknél is: a Holdban két 
ember látszik, amint a vállukon rúdra akasztott vizes vödröket 
visznek. 
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Németország 

A fatolvaj 
Egyszer, régesrégen egy ember elment vasárnap az erdőbe, 

levágott néhány faágat, összekötözte és hazacipelte. Útközben 
találkozott egy szép külsejű, vasárnapi ruhás férfival, aki a 
templom felé igyekezett. Az megállt, és azt kérdezte a fatolvaj-
tól: „Nem tudod, hogy vasárnap van, és ezen a napon az Isten is 
pihent, miután megteremtette az állatokat és az embert? Nem 
tudod, hogy ez áll a harmadik parancsolatban: Szenteld meg az 
ünnepnapot?" A tolvaj nem vette észre, hogy a kérdező maga 
az Úristen, és nagy hetykén azt válaszolta: „Mit érdekel engem, 
hogy vasárnap van, és mit érdekel téged, hogy én mit csiná
lok?" Az Úristen azt mondta: „Minthogy számodra a vasárnap 
nem számít, cipeld örökké a fát a Holdon. Légy intő példája 
annak, hogy milyen sors vár arra, aki megszentségteleníti a 
vasárnapot!"* 

Azóta látni a Holdban azt a fatolvajt, aki pihenés nélkül cipe
li a hátán a köteg fát. 

A vasárnap dolgozó paraszt 
Egyik vasárnap az Úr lenézett a Földre, és látott egy parasztot, 

aki villával trágyát szórt szét a földjén. Szólt a parasztnak, és 
szemére hányta, hogy vasárnap szolgai munkát végez. A paraszt 
dühös lett, és nyersen válaszolt: „Vasárnap is kell enni, ezért 
dolgozom ezen a napon is. Nekünk parasztoknak kora reggeltől 
késő estig kell fáradnunk és gyötrődnünk, hogy a városbeli sem
mittevők és henyélők kényelmesen sétálgassanak, és a mi verejté
künkből éljenek. Ne gyere közelebb, mert megkergetlek a vasvil
lámmal!" Az Úr felháborodott ezen a beszéden, és elrettentő 
példaként arra ítélte az ünneprontót, hogy minden hétköznap és 
ünnepnap éjjel-nappal trágyát szórjon szét a Holdon. 

A teleholdban jól lehet látni a parasztot, ahogy a villáját az 
előtte levő trágyadombba szúrja. 

* Valószínűnek tarthatjuk, hogy a megbüntetett fatolvaj ősét a Bibliában találjuk. Ezt 
olvashatjuk ugyanis Mózes 4. könyvében: 

Amikor Izrael fiai a pusztában voltak, rajtakaptak egy embert, amint szom
bati napon rőzsét szedegetett.,. Az Úr... ezt mondta Mózesnek: „Halállal 
kell büntetni az embert...!" 

•^ *•'*•: ' . ; (Szám 1532-35) 
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A káromkodó tolvaj 
Élt egyszer egy ember, aki elhatározta, hogy éjszaka lopni 

megy. De a Hold olyan fényesen ragyogott, hogy terve meghiú
sult. Mérgében káromkodott, és átkokat szórt a Holdra. Ezt 
meghallotta az Úristen, és azt mondta neki: „Nem tűrhetek 
ilyen beszédet senkitől, ráadásul ma vasárnap van, példásan 
megbüntetlek intő jelül az embereknek. Választhatsz: vagy 
elmész a Napba és elégsz a forróságban, vagy mehetsz a Hold
ba, hogy a világ végéig ott maradj." Az ember természetesen a 
Holdat választotta. Azóta ott látszik, ahogy hajlottan áll, és 
szeretne hazamenni, de ez az idő sosem érkezik el számára. 

Az üldöző 
Egyszer egy tolvaj elhatározta, hogy éjszaka fog lopni vala

mit. Belopózott egy házba, de ott nem talált mást, mint egy 
vödröt. Elhozta hát azt, és ment haza. Észrevette ám, hogy 
valaki követi. Elkezdett szaladni, de az üldöző akkor is követ
te. A tolvaj hátrafordult, és akkor látta, hogy az üldöző a saját 
árnyéka, amelyet a telehold vetett. „Átkozott Hold, most meg
bűnhődsz!" - mondta. Elment egy kúthoz, megmerítette a 
vödröt, és a Hold felé loccsantotta. Abban a pillanatban a 
vödörrel együtt felrepült a Holdba. A figyelmes szemlélő ma 
is ott láthatja őt. 

A t e j e s k a n n a ' i <:U..<J ": r- '\'.'> >. ;• • ' . ><• 
Egyszer egy szegény asszony kérte a havasi pásztort, hogy 

adjon a kannájába egy kevés tejet. A pásztor nyersen elutasítot
ta. Az asszony azt kívánta neki, hogy kerüljön a leghidegebb 
helyre. így került a pásztor a Holdba, ahol még mindig látható 
az asszony tejeskannájával. 

Menyasszony a Holdban 
Amikor egy szegény ember lánya árva lett, szövőnőként szol

gálatba állt. Ez a munka úgy lefoglalta minden idejét, hogy csak 
éjjel, a holdvilág fényénél tudott fonni, hogy valamilyen hozo
mányt vigyen tervezett házasságába. Különösen szombat éjsza
kánként font sokat, amikor több ideje maradt. A nyitott ablakon 
át a Hold egyre barátságosabban tűzött a lányra, akit halvány-
sága egyre szebbé tett. De a gazdasszony gyakran szidta éjsza
kai különmunkája miatt. A Hold viszont részvéttel volt iránta. 
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hiszen sok lányszívet vígasztalt már, lévén maga is boldogtalan 
a Naphoz fűződő reménytelen szerelme miatt. Egyszer a lány 
fonás közben elaludt. Azt álmodta, hogy a Holdra került. Amint 
felébredt, valóban a Holdon találta magát. Ó látszik a Holdban, 
mint fonónő a rokkájával. 

Dagály és apály 
A Holdon látszó ember egy óriás, aki ha meghajol, vizet 

önt a tengerbe. így jön létre a dagály. Amikor azonban fel
egyenesedik, és nem dolgozik, a tengervíz le tud folyni, és 
apály lesz. 

A hegedűs 
Dávid, a hegedűs szomorúan ült az utcasarkon egy kövön. A 

jámbor pásztor megkérdezte tőle, hogy miért olyan szomorú. 
Dávid elpanaszolta, hogy apja, anyja meghalt, és most a pokol
ban sülnek. A jó pásztor azt tanácsolta neki, hogy játsszon el a 
hegedűjén három dalt. Dávid úgy is tett: játszott egy dalt a 
Szentháromságnak, egyet Szűz Máriának, egyet pedig a Szentlé
leknek. Hallotta ezt egy angyal, és kijárta, hogy engedjék ki a 
pokolból Dávid szüleit. Azok megszabadultak, Dávid pedig 
azóta ott látszik hegedűjével a Holdon. 

Franciaország 

A 13. században írt Rózsaregényhen is találunk utalásokat a Hold 
foltjaira. Ebben az a feltételezés olvasható, hogy a Hold anyaga rit
kább és sűrűbb anyagból áll. A ritkább részeken világosabb a tele
hold képe (16981-16886. sor): 

Viszont a sűrűbb részeken 
A napsugár át nem megyén, 
A sűrűség visszaveri: 
így tud a Hold lám fényleni. 
Ezért világos sok helyen. 
Másutt viszont meg fénytelen. 

(Rajnavölgyi Géza ford.) 

Már láttuk, Dante Isteni Színjátékában, a Paradicsom 2. énekében 
Beatrice épp ezt a magyarázatot cáfolja. 
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A Rózsaregény kitér egy elismerésre méltó fantáziával alkotott 
alakzatra is a Holdon (16987-17000. sor; Rajnavölgyi G. ford.): 

A Hold homályos foltjai 
mutatnak jól rajzolva ki 
egy különös vadállatot: 
hatalmas kígyó kunkorog, 

-. . a íeje kelet felé tekint, • ' ' 
• míg farka napnyugatnak int, 

látjuk hátán fát tartani, 
keletre nőnek ágai, 
de aztán visszahajlanak, 
s van rajtuk egy emberalak, 
ki e haránt ágakra dől, 
ott fektében felkönyököl, 
s lábát nyugatnak nyújtja ki 
- így véljük őket látszani. 

Most jöjjenek a francia népi mondák és legendák: 

Egy Jézus-legenda 
Egy este Mária elküldte a gyermek Jézust egy kosár almával 

a nevelőapjához, Józsefhez. Minthogy a kosár nehéz volt. 
Jézus megkért egy embert az úton, hogy vegye át és vigye egy 
darabon. A szívtelen ember azt mondta, hogy cipelje csak ő a 
terhét. Jézus akkor azt kérte, hogy vigyék együtt a kosarat. De 
az ember ezt is visszautasította. Erre Jézus csak annyit kért az 
embertől, hogy vigyázzon a kosárra addig, amíg az anyjához 
szalad, hogy az segítsen neki. „Micsoda?" - mondta a szívte
len. - „Hogy vigyázzak az almáidra? Inkább fenn üldögélek a 
Holdon!" 

Menten odakerült, és mindmáig ott is látható. 

A Hold foglya 
Egy ember, amikor még a Földön élt, gyakran dolgozott 

vasárnap is, mint valami pogány. Szomszédja figyelmeztette: 
„Vigyázz, mert nem lehet sokáig gonosz dolgot cselekedni. 
Megbántod a Jóistent, aki egyszer valamilyen bajjal fog sújtani." 
De az ember nem hallgatott rá. Egy húsvéti ünnepnapon is 
fogta a fejszéjét, és az erdőbe ment tüzelőért. Amint visszatért a 
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faluba, épp vége volt a szertartásnak, nagy szél kerekedett, és a 
rőzseköteggel együtt felröpítette őt a Holdba, ahol büntetésből 
ítéletnapig kell élnie. Ma is ott látszik. 

Az istentelen büntetése 
Amikor megtelik a Hold, a jószemű egy emberi alakot lát 

rajta. Erre két magyarázat létezik. 
Az egyik: egy rossz keresztény vasárnap, ahelyett hogy mi

sére ment volna, földjének bekerítésével foglalkozott. Isten 
azzal büntette meg, hogy a Holdra emelte, hogy ott éljen az 
utolsó ítélet napjáig. Ott látható ma is a kerítésével. 

A másik: A Holdban látható ember Hérouet [ejtsd: érué], aki a 
téli hidegben tüzelőt szokott gyűjteni az erdőben. Ám amikor 
karácsony szent napján is ezt tette, az Úr a teleholdat rendelte 
otthonának, ahol az utolsó ítéletig kell maradnia. Azóta is ott 
látható Hérouet, rőzseköteggel a hátán. 

Bulgária 

Káin a Holdban 
Miután Káin megölte fivérét, Ábelt, Isten a Holdba helyezte, 

és ezt mondta neki: „Te gyilkos, itt fogsz szenvedni örökké: 
tizenöt napig halott leszel, és tizenöt napig megint élő." A 
Holdban fél holdhónapig [az első negyedtől az utolsóig] látható 
arc Káiné. 

A holdtündér arca 
Egykor egy lány és a holdtündér együtt élt a Holdban. 

Mindkettő nagyon szép volt, nem volt náluk szebb sehol sen
ki. Egyszer azonban versenyre keltek, hogy melyikük a szebb. 
A vetélkedés egyre hevesebbé vált, végül a lány egy marék 
sarat dobott vetélytársnője arcába. A holdtündér arca akkor 
lett foltos. 

Kovács a Holdban (Délszláv monda) 
Élt egyszer egy kovács, aki elhatározta, hogy olyan titkos 

álkulcsot készít, amellyel minden zár nyitható. Az nap azonban 
vasárnap volt, de ő mégis elkezdte a munkát. Büntetésből a 
Holdra került, ahol örökké kell dolgoznia a kulcson. Ott látható 
a Holdban üllőjével és kalapácsával együtt. 
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Észtország 
A vízhordó asszony • , 

Egy vasárnap este, amikor már fenn járt a Hold, egy asszony 
két vödör vizet cipelt haza. Senki nem volt a közelben, aki segí
tett volna neki. Akkor felnézett a Holdra, és szidni kezdte: „Óh 
te nyomorult! Miért nem segítesz nekem, miért nézel csak lus
tán?!" És a Hold megsegítette a vasárnapsértőt, de másként, 
mint ahogy az asszony gondolta: felemelte magához a két vödör 
vizet, de azokkal együtt őt is. Most is ott lehet látni a vödreivel. 

A házaspár a hátrányos vödörrel 
Egy házaspár egy szombat este elindult lopni. Be akartak tömi 

egy paraszt csűrébe, de a Hold úgy világított, hogy nem merték 
átlépni a csűrajtót. Akkor azt mondta az ember: „Hallod-e feleség, 
a Hold most jó alacsonyan áll, vegyük ezt a kátrányos vödröt, és 
mielőtt a Hold feljebb menne, másszunk a szénapajta tetejére, és 
öntsük onnan a kátrányt a Holdra, hogy ne világítson!" Fel is 
másztak a pajtára, és csodák csodája! Feljutottak a Holdra, de sem 
a kátrányt nem tudták ráönteni, sem vissza nem tudtak térni, ott 
maradtak egymás mellett. Ma is ott láthatók tiszta időben a tele
holdon, köztük a kátrányos vödörrel. 

Ázsia 
Mongol mesék 

A Holdról 1. 
Azt mondják, Buddhának harminckét megtestesülése léte

zett. Ezek egyike a nyúl volt. Az élőlények megsegítésének 
érdekében Buddha ezek táplálékává akart lenni, ezért hegynyi 
hatalmas nyúllá változott. Azt a nagy nyulat a ragadozó állatok 
megették, bőrét pedig egy szent ember, Mangirbe buddha felvit
te a Holdra és ott leterítette. Ezért tűnik nekünk úgy, mintha a 
Holdon egy nyúl alakú folt lenne. 

A Holdról 2. 
Azt beszélik, hogy a Holdon van egy nyúl. Ez a nyúl volt 

régen az egyetlen baknyúl, s a Földön ekkor nem volt egyetlen 
baknyúl sem. Azt hallottam, hogy minden év tavaszának közép-
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ső hónapjában, annak is a tizenötödik napján a Földön levő 
nyulak vágyakozva nézik a Holdat. Azt mondják, hogy a Hol
don levő nyúl gyógyszereket tör porrá. Ezért a régi orvosok, 
akik a mi vidékünkön éltek, gyógyszertörő mozsarukat egy 
nyúl kiszárított mellső lábával szokták kitörölgetni, kitisztogat
ni. A tibeti gyógyszereket a Nyúl napján készítik és a Kakas 
napján kezdik el szedni. 

Irán 
Az özvegy bosszúja 

Egykor a férj: a Hold, a feleség: a Nap és a gyermekük béké
ben éltek együtt. A Hold akkoriban még olyan fényesen-mele-
gen ragyogott, mint a felesége, a Nap. Az emberek éjjel-nappal 
forróságban éltek. A nappal és az éjjel csak abban különbözött, 
hogy éjszaka más égitest volt az égen. 

Egy éjszaka egy özvegy a teraszon hagyta aludni a gyerme
két anélkül, hogy árnyékvetőt tett volna föléje. A Holdnak 
olyan erősek voltak a sugarai, hogy a gyermek meghalt. Az 
asszony szörnyű haragjában a rizsboros edényét vágta a Hold 
arcába. Ezért lett halványabb a Hold, mint a Nap. 

A piszkos holdarc 
A Nap és a Hold férj és feleség volt. A feleség a férjétől több 

fényt és meleget kért. A Nap azonban nem adott, azt mondván, 
hogy ezekre szüksége van a gyerekeinek: az embereknek. Hogy 
ne zargassa a feleség, bedobta őt egy tóba. Annak az ottani 
iszaptól piszkos lett a képe, ezért csak akkor jön elő, amikor a 
Nap már lenyugodott a hegyek mögé. 

Miért halványabb a Hold a Napnál? 
A Nap és a Hold édestestvérek voltak, ám folyton csak ci

vakodtak. A lány, a Hold azzal dicsekedett, hogy ő fényesebb 
és szebb, mint a bátyja. A veszekedés közben a Nap földet 
dobott a húga arcába. Az nem törölte le a foltokat, hanem 
megvárta az anyjukat. Amikor az megjött, a Hold bepana
szolta a bátyját a tette miatt. Az anyának azonban nem tet
szett az árulkodás, és megparancsolta a lányának, hogy ezen
túl ilyen foltos képpel járjon. Ezért lett a Hold foltos, és ke
vésbé fényes, mint a Nap. 
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Burját mese 

Az árvalányka 
Élt egyszer egy szegény árvalányka, akinek nagyon szigorú, 

szívtelen mostohája volt. Dolgoznia kellett szüntelenül. Minden 
nap hosszú úton el kellett mennie a tóhoz, ott vizet mernie, és a 
két vödröt hazacipelnie. 

Egyik este nagy hideg lett, a szokottnál tovább tartott az út 
hazafelé. Ott már dühösen várta a mostoha, szidta, mint a bok
rot, és a végén azt kiáltotta: „Ó, hogy vinne el a Nap és a Hold!" 
A kislány másnap is ment vízért a tóhoz. Amint sötétedni kez
dett, észrevette, hogy a Nap és a Hold is leszáll hozzá. Félelmé
ben egy fa alá bújt. Amit a Nap közeledett feléje, így szólt a 
Hold a Naphoz: „Te egész nap úton vagy, elégetnéd a kislányt. 
Engedd hát hozzám!" A Nap beleegyezett. így került a kis árva
lány a Holdba, ahol ma is lehet látni. 

Burma ' ' 

Mese a holdbéli öregemberről 
Élt egyszer egy faluban egy öregember. Rizst hántolt bérbe, 

ebből élt. Nem volt se rokona, se barátja, csak egy öreg nyula. 
Egész nap, és ha a holdvilág engedte, még fél éjszakán át is 
szemelgette a rizst, nyuszija pedig felszedegette az eldobott 
szalmát. Egy szép holdvilágos éjszakán azt mondta az öreg: „Jó 
volna, ha itt teremne egy jóravaló öregasszony, aki megrostálná 
a magot, közben elszórakoztatná a nyuszimat meg engem!" 

Meghallotta ezt a holdistennő. Megszánta az öreget, felöltötte 
egy öregasszony alakját, elment az öreghez, rostálta a magot és 
elszórakoztatta őt meg a nyusziját. Mindennap ezt tette, de 
alkonyatkor elhagyta őket, mert holdfényes éjszakákon kell a 
Hold az égre. Egyszer aztán megkérdezte az öreg: „Ki vagy te 
és miért hagysz el minket, ha jön az éjszaka?" Akkor az öregasz-
szony elmondta, hogy ő bizony a holdistennő. Erre azt mondta 
az öreg: „Vigyél el hát engem meg a nyuszit a Holdba, hogy ott 
éljünk veled, mert itt olyan magányosak vagyunk!" 

A holdistennő el is vitte magával az öreget meg a nyulat. Ott 
élnek együtt mindhárman. Telehold idején mind a mai napig ott 
látható az öregember, amint hántolja a rizst, meg a nyúl, amint 
felszedegeti az elhullott szalmát. 
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Japán 
A nyúl és a borz 

Egy öregember lakott egykor egy hegy lábánál a feleségével. 
Amikor a közeli földjén gabonát vetett, azt mondogatta: „Egy 
mag ezret hoz!" Egyszer azonban a hegyről egy borz jött le, ez 
kiáltva: „Pusztuljon minden mag!" - és feldúlta az öregember 
földjét. Próbálta az öreg megfogni, de nem sikerült. Végül egy 
követ enyvvel kent be, és így lett fogoly a borz. Az öreg egy cö
löphöz kötötte az állat lábait, és elment dolgozni. A borz kérlelte 
az asszonyt, hogy oldozza el, hálából segít neki magot törni a 
mozsárban. Az asszony meg is tette, de a borz egy óvatlan pilla
natban a döngölővel agyoncsapta. Kivágott belőle egy darabot, és 
megfőzte. Amire az ember hazatért, már asszonnyá alakította 
magát annak ruháiban, és kínálta az öreget a vacsorával. Az nem 
vette észre a cserét, és megette a borzzal a húst. Az utolsó falatnál 
a borz elárulta, hogy mit ettek, majd visszaváltozott eredeti for
májára és elszaladt. Az öreg nem tudta megfogni. De volt egy 
hűséges barátja, egy nagy nyúl. Miután ez meghallotta, mi tör
tént, megígérte, hogy megbosszulja az asszony meggyilkolását. 
Elment a borz házához, ahonnan az állat épp háttal kifelé kászáló
dott. A nyúl a földre teperte, és a hátán tüzet rakott. A borz felug
rott, és a kórházba futott. A nyúl részvétteli képpel mustáros
borsos ruhát terített az égett sebre. A kínlódó borznak egy hajót 
ígért, amivel az a hűs tóvízben enyhítheti fájdalmát. Ö maga egy 
fahajóba ült, a borzot egy agyaghajóba ültette. Ez persze hamar 
szétmállott, és a borz belefulladt a tóba. A nyúl visszaevezett, 
elmesélt mindent a gyászoló öregnek, aki megnyugodott, hogy a 
barát megbosszulta felesége halálát. 

A történet ott látszik az égen: a hajó alakú Holdban, telő hold 
idején lehet látni a nyulat. 

Kína 

A titokzatos fa -
Kung-Su tartományban állt egykor egy titokzatos, óriási fa. 

Ezen egy gonosz lény lakott, amely időnként a földre ereszkedett, 
majd elkapott és megevett egy-egy embert. A környék rettegő 
lakossága összebeszélt, hogy kivágják a fát és megölik a szörnyet. 
De a fát nem fogta sem balta, sem fűrész. Akkor a szörny elpusz-
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títására felbéreltek egy rákot és egy sast. De ez a kísérletük sem 
járt sikerrel. Egy nap arra járt egy nagyon szép fiatalasszony. A 
szörny azonnal beleszeretett. Egy alkalmas pillanatban a szépasz-
szony levágta a szörny kezét-lábát, és felrepült velük a Holdba. 
Ma is ott látszanak ezek az asszonnyal együtt. 

Sri Lanka 

Buddha és a nyúl 
Egykor Buddha az erdőben járt, és eltévedt. Sok bolyongás után 

találkozott egy nyúllal. Az megszólította: „Segítek rajtad: kivezetlek 
az erdőből." „Köszönöm neked - mondta Buddha -, de szegény és 
éhes vagyok, nem tudom megszolgálni a szívességedet." A nyúl 
erre azt mondta: „Ha éhes vagy, gyújts tüzet, süss meg és egyél 
meg engem." Buddha tüzet rakott, a nyúl beleugrott. Buddha érvé
nyesítette isteni erejét, kikapta a lángok közül a nyulat, és a Holdra 
helyezte. Ettől kezdve lehet nyulat látni a Holdban. 

Új-Guinea 

Miért vannak fekete foltok a Holdon? 
Élt egyszer egy férfi meg egy asszony. Egy kis kunyhóban 

laktak. Egy nap elmentek a kertjükbe. Igen meleg volt és erősen 
sütött a Nap. Estére nagyon megéheztek. Az asszony banánt 
sütött héjában a parázson. Amikor a banánok megsültek, hívta a 
férjét, és hozzáfogtak lehúzni a banánok héját. 

A Hold éppen felkelőben volt. Ott ragyogott a fejük felett. Na
gyon szerették volna közelebbről szemügyre venni, ezért mind a 
ketten megfogdosták, de piszkos kezük nyoma ott maradt a Hold 
felszínén. Ezért láthatók mai napig is fekete foltok a Holdon. 

Történet a hat asszonyról, akik felmentek a Holdba 
Élt egyszer hat asszony, akik férjükkel együtt egy hozzánk 

közel fekvő faluban laktak. A hat férfi halász volt. Minden reg
gel kimentek halászni, és minden este hat óra körül tértek 
vissza. Amikor hazaértek, megverték az asszonyaikat. Egyetlen 
nap sem múlhatott el anélkül, hogy ne ütlegelték volna a nőket. 

Ezért egyik nap, amikor a hat férfi megint halászni ment, az 
asszonyok megbeszélték, hogy elegük volt az állandó ütlegelés
ből, és megszöknek. 
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Másnap reggel a férjek újból halászni indultak. Az asszonyok 
magukhoz vették bozótvágó késeiket meg egy-egy kis tarisz
nyát, és elmentek az erdőbe. Már messze jártak, amikor egy 
nagyon hosszú létrára leltek, ami az égből ereszkedett alá. All
tak körülötte, néztek felfelé, de a létrának nem látszott sehol a 
vége. Felmásztak a létrán, és végül is a Holdra értek. Amikor az 
utolsó asszony is felért, késével elvágta a létrát. 

Amikor a férfiak hazaértek, senki sem várta őket. A házak 
csendesek, üresek voltak. Az emberek egymástól kérdezgették, 
hol lehetnek az asszonyok, de egyikőjük sem tudott válaszolni. 

Nagyon elszomorodtak. Magányosnak érezték magukat 
feleségük nélkül. Gyermekeik sem voltak, és egész életükön 
keresztül magukra maradtak. 

A hat asszony még ma is a Holdon van. Három-három min
den oldalon. Ha figyelmesen nézitek a Holdat, láthatjátok az 
árnyékaikat. 

Afrika 
Algéria 

Az árva könnyei 
Élt egyszer egy árva gyerek, aki apátlanul-anyátlanul vándo

rolt a világban, és senki nem kérdezte: „Miért vagy olyan szo
morú?" Mert a gyermek nagyon szomorú volt, de nem tudott 
sírni, mert akkoriban még nem volt sírás. 

Egyszer a Hold meglátta és részvéttel volt iránta. Egy éjjel 
lefektette a földre, és azt mondta: „Sírj, te kis árva gyerek! De a 
könnyeid ne hulljanak a földre, mert az emberek abból élnek, és 
a könnyek beszennyeznék. Engedd rám hullani a könnyeidet, 
én majd elviszem őket az égbe!" 

A gyermek erre sírni kezdett. Ez volt a Földön az első sírás. 
Az árva attól fogva boldogan élt. Az égbe visszaszállt Hold 
pedig azóta hordja magán az árva gyerek könnyeinek nyomát. 

Maszáj mese 

A Nap és a Hold sebei 
Egykor a Nap és a Hold összeházasodott. Egy nap összevesz

tek. A Hold arcul csapta a Napot, a Nap is megsebesítette a 
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Holdat. A Nap nagyon röstellte, hogy az emberek meglátják az 
arculcsapás nyomát, ezért oly erősen kezdett világítani, hogy 
nem lehetett többé ránézni. A Hold azonban nem bánta, hogy 
sebes az arca, és hogy még ez egyik szeme is hiányzik. 

Észak-Amerika 
Alaszka 

Hogy került a vödrös ember a Holdba? 
Egyszer a Hold meglátott egy férfit, amint a patakból vizet 

akart meríteni a vödrével. Kinyújtotta a kezeit, vagyis a suga
rait, hogy megfogja. Az azonban egy bokorba bújt előle. De a 
Hold erősebb lévén kihúzta őt és a vödrét. Ha tiszta az idő, látni 
lehet a Holdban a férfit a vödrével. 

Brit-Kolumbia 

A síró gyerek 
Egykor egy anya a fiatal lányára bízta annak kisöccsét, amíg 

ő távol van. A kisfiú elkezdett sírni, de olyan hangosan, hogy a 
lány bebugyolálta a köpenyébe és egy kis vödröt adott neki 
játszani. De az ez után nem maradt csendben, csak sírt éktele
nül. A nővére megfenyegette, hogy elviszi a Hold. Másodszor, 
harmadszor is ezzel fenyegette. A negyedik fenyegetést meghal
lotta a Hold, leszállt a Földre, egyre nagyobbra nőtt, végül óriás 
lett, és magával vitte a síró gyereket a vödrével. Ezeket ma is ott 
lehet látni a Holdban. 

A Hold és két felesége 
A Holdnak férj korában két felesége volt. Va'ela volt az első, 

Cita'eka a második. Va'ela szült neki két gyermeket. Cita'eka 
gyermektelen maradt. Őt szerette jobban a Hold. Lassan már 
nem is törődött Va'elával. 

Egy este, amikor a Hold Cita'ekával volt, megkérdezte tőle 
Va'ela: „Hova menjek a gyerekeiddel?" Háromszor is kérdezte, 
de a férje nem is válaszolt. Amikor negyedszer is ezt kérdezte 
az első feleség, a Hold mérges lett: „Menj a szemembe!" Va'ela 
azonnal oda ugrott. 

Ma is ott lehet őt látni a Holdon. 
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Dél-Amerika 

Ide is tartozik az a mese, amelyet a vérfertőző testvérpárról a nők 
ciklusa és a Hold közti összefüggésről már elmondtunk (117. old.). 

Bolívia 

A guarajo szerető 
A guarajók mesélik: Abaangu főisten fia egyszer felment a 

Holdba, hogy kikövetelje a neki járó részesedést. Meg is kapta: 
ő lett a Hold, de nem maradt az égen, hanem sietett vissza, 
hogy meglátogassa gaurajo szeretőjét. Minthogy azonban nem 
akarta, hogy felismerjék, egy ifjú alakját vette fel. Éjszakáról 
éjszakára meglátogatta a szép guarajo lányt. Az pedig egyszer, 
hogy majd felismerje, ki az az ifjú, ágyba bújás előtt bekormozta 
a kezét. Amikor az megjött, rányomta a kezét az ifjú arcára. A 
lemoshatatlan foltokat lehet látni a Holdon. 

Brazília 
A Nap vagy a Hold? 

Az inkák korában a Nap volt a főisten, az inka maga volt „A 
Nap Fia". Az idők kezdetén élt Virakocsa, aki a világot és az 
embereket teremtette. Ezek az első emberek azonban sötétség
ben éltek, és idők folyamán kezdték nem tisztelni az isteneket. 
Virakocsa ezért vízözönnel elpusztította őket. Elhatározta, hogy 
új nemzedéket teremt, amely majd világosságban fog élni. A 
Titicaca-tó egy szigetén megteremtette a Napot, a Holdat és a 
csillagokat. A Hold azonban sokkal fényesebb volt, mint a Nap. 
Ez aztán irigységében egy marék sarat dobott a Hold arcába. 
Ezért lett az foltos és halványabb a Napnál. 

Peru 

A szerelmes róka 
A peruiak mesélik: Volt egyszer egy róka, aki nem tudott 

betelni a Holdhölgy ragyogásával és szépségével. Fülig belesze
retett. Minden nap jobban vágyakozott rá. Alig várta, hogy 
meglássa. Az égi szépség azonban messze volt tőle, nagyon 
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messze. De ravaszságában a róka kimódolta, hogyan juthat az 
égre, hogy egyesülhessen a szépséges Holddal. Sikerült is a 
terve, és átölelhette őt, de akkora szerelmi hévvel, hogy zúzódá-
sos foltokat okozott rajta. Még ma is ki lehet venni a Holdon 
ezeket a róka szerelmét bizonyító jeleket. 

Ausztrália 
Közép-Ausztrália 

A fiúk bosszúja 
Két fiú megharagudott az apjára, mert az sok páfrányherét 

gyűjtött magának, és nekik semmit sem adott belőle. Egy nap 
látszólag igen segítőkészen hosszú fahorgokat készítettek, hogy 
azokkal apjuk sok kövér pondrót tudjon kihúzni a fatörzsekből. 
Az öregnek tetszett a terv, és elmentek egy nagy fához. A fiúk 
felküldtek apjukat, hogy keressen pondrólyukakat, amikből ki
húzhassa a férgeket. De az hiába mászott feljebb és feljebb, egyet 
sem talált. A fiúk csak küldték tovább, és a fa csodás módon 
egyre nőtt. A fiúk alul meggyújtották a fát, és a tűz már elérte a 
szerecsétlen öreget. Az egyik fiú a bumerángjával egy állatbőrt 
dobott fel neki, hogy az védje meg a lángoktól. A fa közben fel
nőtt a Holdig. Rajta látszik ma is az apa a foltos állatbőrrel. 

Új-Zéland 
Maori mese 

Róna a Holdban 
Egyszer, nagyon régen, az emberek egyik őse. Róna nagyon 

szomjas lett, de nem talált a közelben patakot vagy más édesvi
zet. Minthogy sötét lett, várakozott, hogy majd feljön a Hold és 
világít neki, miközben vizet keres. Várt, várt, de elfogyott a 
türelme, és tökedényével elindult a sötét éjszakában. Nagy 
nehezen jutott el a távoli patakhoz. Visszafelé botorkálva bele
akadt egy nagy fa gyökereibe és ágaiba, és erősen megsérült. 
Teljes dühével a Hold ellen fordult: „Légy átkozott. Hold, hogy 
nem világítasz jobban!" A Hold mérges lett az átkozódás miatt, 
és sugaraival felemelte a fát Rónával és az vízmerítő edénnyel 
együtt. Ezek mind ma is láthatók a Holdon. 
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Az alábbi rajzok (50. ábra) a Hold foltjainak néhány népi elképze
lését mutatják be a Föld különböző tájairól. 

50. ábra. Különféle népek elképzelései a Hold foltjaira . 
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UTOSZO 

Kétségtelen, hogy égboltunkon a Hold a legromantikusabb, sőt a leg
titokzatosabb égitest. A legősibb koroktól napjainkig az emberi kép
zelet ezt vette körül a legtöbb, a leggazdagabb kulturális alkotásaival. 
(Gondoljunk például Beethoven Holdfény-szonátájára.) Bármelyik 
költő verskötetét vesszük elő, tucatjával találhatunk benne Holdat 
megemlítő, sőt azt szerepeltető költeményt. Ő a legtöbbet idézett 
égitest valamennyi között. A Bibliában, az Énekek Énekében is úgy 
szerepel, mint a (női) szépség megtestesítője: 

Ki az, aki úgy ragyog, mint a hajnal pírja, 
s szép, mint a telihold...? 

(Én 6;10) 

Assisi szent Ferenc Naphimnuszában a természet alkotásait nagy 
családnak fogva fel az égitesteket közeli rokonaiként említi: „urunk-
bátyánk a nap"; vagy „Áldjon Uram, téged hold nénénk..." 

Régi magyar, Máriához intézett imák szövegében gyakran fordul elő a 
Szűzanya szépségének égitestekkel való jellemzése, például „Haynaly 
chyllagh", „Napnál fenessegesb", vagy „Holdnál zepsegesb maria". 

A csillagászatban a Hold a legbonyolultabb mozgású természetes 
égitest, térbeli haladását csak több, igen hosszú mozgásegyenlettel 
lehet leírni. 

A valóságban is a Föld körül keringő Hold szolgáltatott a régiek
nek szinte kézzelfogható bizonyítékot lakóhelyük, a Föld kiemelt, 
egyedülálló helyzetére, mint valamennyi égi mozgás központjára. 
Csalóka szerepet játszott, hiszen egyes egyedül csak ő kering a Föld 
körül, de a téves analógiára csak Kopernikusz világított rá. Ha pél
dául a Vénusz körül keringene, a Földről jól lehetne látni szabad 
szemmel is, és már évezredekkel Kopernikusz előtt tudta volna min
denki, hogy nem csak a Föld az égi mozgások központja. Az ember 
eleve tudatára ébredt volna, hogy nem az ő lakhelye és ezért nem ő 
maga a világ közepe és legfontosabb része. Nem születik korlátolt 
geo- és antroponcentrikus lénynek, másképpen formálódott volna 
világnézete, bizonyára még mindenféle vallási felfogása is. 
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Viszont itt, a közelünkben él-kering a Hold, kissé foltos-ragyás a 
képe, de megmutatta, hogy ugyanolyan változatos, hegy-völgyekkel, 
síkságokkal tarkított vidék ez, mint a Föld. Szinte kínálta magát: Itt 
vagyok a közeledben, érj el! 

Sok száz millió ember nézte a képét, rakta össze valós alakokká 
szabálytalan foltjait, élte ki rajta formalátó képességét, meseszövési 
vágyait. Tengernyi legenda, mítosz, mese tárgya lett a képe. 

Sokan állítják, hogy a Hold volt az űrkutatási, űrutazási tevékeny
ségek fő forrása. Ezt bizonyítják a kultúra múltjából az egykori kép
zeletbeli holdutazások is. És valóban a Hold lett első kozmikus állo
más, hiszen az Ég Királynője emberemlékezet óta a kozmikus köze
lünkben kering, kínálva magát: Itt vagyok, érj el! 

És elértük. 
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FÜGGELÉK 

Magyar holdkráter-nevek 

A holdkrátereket első ízben G. Riccioli olasz csillagász (1598-1671) 
nevezte el híres csillagászokról. Ezt a gyakorlatot a későbbi csillagá
szok elfogadták. Az első hivatalos lista 1935-ben jelent meg, és még 
csak három magyar nevet tartalmazott. A teljes holdi nevezéklista 
1963 és 66 között jelent meg, amelyet 1970-ben egy nagy kiegészítés 
követett. Ebben nyolc újabb magyar elnevezés olvasható. Addig 
összesen 16 magyar nevű kráter volt ismeretes - bár mind a név 
írása, mint a nemzetiség terén több pontatlanság található a listában. 
1970 óta is történtek elnevezések magyar tudósokról. Az egyenkénti 
felsorolás ezekről rövid tájékoztatót ad. 

Az alábbi lista az elnevezett kráter (központjának) két-két szeleno-
grafikus (holdi) koordinátáját, a kráter átmérőjét, a névadás évszá
mát, továbbá a névadó személy nevét, egykori foglalkozását és fő 
életrajzi adatait tartalmazza. 

von Békésy-kráter. É 52, K 127,96 km, 1979. Békésy György magyar -
Nobel-díjas - fizikus (1899-1972) 

Bolyai-kráter. D 34, K 126, 135 km, 1970. Bolyai János magyar mate
matikus (1802-1860) 

Eötvös-kráter. D 36, K 134, 99 km, 1970. Eötvös Loránd magyar fizi
kus (1848-1919) 

Fényi-kráter. D 45, Ny 105, 38 km, 1970. Fényi Gyula magyar csil
lagász (1845-1927) 

Hell-kráter. D 32, Ny 8, 33 km, 1935. Hell Miksa (Ausztriában dolgo
zó) magyar csillagász (1720-1792) 

Hédervári-kráter. D 82, K 84, 69 km, 1994. Hédervári Péter magyar 
ismeretterjesztő természettudós (1931-1984) 

Hevesy-kráter. E 53, K 150, 50 km, 2009. Hevesy György magyar 
származású német - Nobel-díjas - kémikus (1855-1966) 

Izsak-kráter. D 23, K 117, 30 km, 1970. Izsák Imre magyar-amerikai 
csillagász (1929-1965) 

von Kármán-kráter. D 45, K 176, 180 km, 1970. Kármán Tódor ma
gyar-amerikai rakétatudós (1881-1963) 
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von Neumann-kráter. É 40, K 153, 107 km, 1970. Neumann János 
(magyar születésű) amerikai matematikus (1903-1957) 

Petzval-kráter. D 63, Ny 113, 150 km, 1970. Petzvál József (magyar 
születésű) osztrák optikus (1807-1891) 

Rhaeticus-kráter. E 0, K 5, 45 km, 1970. (G. J. Lauschen) magyar (szü
letésű német) csillagász, matematikus (1514-1576) 

Szilárd-kráter. É 34, K 106,122 km, 1976. Szilárd Leó magyar-ameri
kai fizikus (1898-1961) 

Weinek-kráter. D 28, K 37, 30 km, 1935. Weinek László (magyar szü
letésű) csehszlovák csillagász (1848-1913) 

Zach-kráter. D 61, K 5, 70 km, 1935. Zách Ferenc Xavér János magyar 
(születésű német) csillagász (1754-1832) 

Zsigmondy-kráter. É 49, Ny 105, 70 km, 1976. Zsigmondy Richárd 
Nobel-díjas osztrák kémikus (1865-1929) 

169 



Forrásmunkák és ajánlott olvasmányok 

ASIMOV, ISAAC: A Hold tragédiája. (Ford. Békés András.) Kozmosz Könyvek. 
Budapest, 1979. 

Az ősi magyar hitvilág. (Válogatta és szerkesztette Diószegi Vilmos.) 2. kiadás. 
BALFOUR, MICHAEL: Stonehenge and Its Mysteries. Hutchinson & Co. London, 

1979. 
Ifj. BARTHA LAJOS: Séta a csillagos égen. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1960. 
BEIER, ULLI (ed.): The Origin of Life and Death. African Creation Myths. Heine-

mann. London, Iradam, Nairobi, 1966. 
Biblia. (Munkaközösség ford.) Szt. István Társulat. Budapest, 1979. 
Biblia. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Budapest, 1990. 
BLUNCK, JÜRGEN; Wie die Teufel den Mond schwárzten. Elsevier GmbH, Spekt

rum Akademischer Verlag. Heidelberg, 2007. 
BODÁCS ISTVÁN: A Hold és hatásai a Földre. Diplomamunka. Szegedi Tud. Egye

tem TermTud. Kar, Kísérleti Fizikai Tsz. Szeged, 2000. 
BROWN, PÉTER LANCASTER: Megaliths, Myths and Men. Harper & Row. New York, 

1978. 
CHAPMAN, ALLAN: Istenek az égen. (Ford. Tamás Gábor.) Gold Book Kft. 2001. 
Csillagászati és Meteorológiai Lexikon. (Szerk. Lassovszky Károly és Réthly An

tal.) Franklin Társulat. Budapest, É.n. Csízió. (Utánnyomás.) Mezőgazdasági 
Kiadó. Budapest, 1986. 

CURTIUS, RUFUS: Nagy Sándor (Ford. Kárpáty Csilla.) Európa Könyvkiadó. Buda
pest, 1967. 

DANTE, ALIGHIERI összes művei. (Munkaközösség ford.) Magyar Helikon. Buda
pest, 1965. 

DANTE, ALIGHIERI: Isteni Színjáték. (Ford. Szabadi Sándor.) Püski Kiadó. Buda
pest, 2004. 

DAUVILLIER, ALEXANDRE: Le volcanisme lunaire et terrestre. Éd. Albin Michel. 
Paris, 1958. 

DETRE LÁSZLÓ: Üzenetek a világűrből. Kir Magy. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1939. 
DIÓSZEGI VILMOS: A pogány magyarok hitvilága. Akadémiai Kiadó. Budapest, 

1967. 
DITFURTH, HOIMAR V.: A Világegyetem gyermekei. (Ford. Svékus Olivér.) Táncsics 

Könyvkiadó. Budapest, 1973. 
DRÓSSLER, RUDOLF: Als die Steme Götter waren. 3. Auflage. Prisma-Verlag. Leip-

zig, 1981. 
FAZEKAS ISTVÁN - SZÉKELY SZ. MAGDOLNA: Igézet ne fogja... Magvető. Budapest, 

1990. 
FRANCIS, PETER: A bolygók. (Ford. Guman István.) Gondolat Kiadó. Budapest, 1988. 
FRAZER, J. G.: AZ Aranyág. (Ford. Bodrogi T. és Bónis Gy.) Gondolat. Budapest, 

1963. 

170 



FUCHS, WALTER R.: Mielőtt a Föld „mozgásba jött". Minerva. Budapest, 1978. 
GAUSER KÁROLY - SZTRÓKAY KÁLMÁN: AZ ember és a csillagok. Tankönyvkiadó. 

Budapest, 1963. 
GRAVES, RÓBERT: A görög mítoszok I., II. (Ford. Szíjgyártó László.) Budapest. 

Európa Könyvkiadó, 1970. 
HABER, HEINZ: Der offene Hímmel. Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart, 1968. 
HAHN ISTVÁN: Naptári rendszerek és időszámítás. Gondolat. Budapest, 1983. 
HÉDERVÁRI PÉTER: A Hold meghódítása. Gondolat. Budapest, 1970. 
HERRMANN, DIETER B.: Az égbolt felfedezői. (Ford. Nagy Imre.) Gondolat. Buda

pest, 1978. 
HORVÁTH ANDRÁS - SZABÓ ATTILA: Űrkorszak. Ekren. Budapest, 2008. 
HOYLE, FRED: Stonehenge-től a modern kozmológiáig. (Ford. Kada Júlia.) Magvető 

Kiadó. Budapest, 1978. 
HUMBERT, PlERRE: De Mercure a Pluton. Éd. A. Michel. Paris, 1937. 
KÁKOSY LÁSZLÓ: Ré fiai. Százszorszép Kiadó-BUK. 1993. 
KÁLLAI GÉZA: Új Hold! Új király! In: Valóság, 1985/3, pp. 99-105. 
KÉRI ANDRÁS: Napharapás. In: Természet Világa, 13. évf. 8. sz. 1999. augusztus, 

pp. 363-365. 
Korán. (Ford.: Simon Róbert.) Helikon Kiadó. Budapest, 1987. 
LÁNG JÁNOS: A mitológia kezdetei. Gondolat. Budapest, 1979. 
LORRlS, GuiLLAUME DE - MEUN, JEAN DE: Rózsaregény (ford. Rajnavölgyi Géza.) 

Eötvös József Könyvkiadó. Budapest, 2008. 
Magyar Néprajzi Lexikon I-V. köt. (Főszerk. Ortutay Gyula.) Akadémiai Kiadó. 

Budapest, 1977-1982. 
Miért jön a nyárra a tél? Mongol eredetmondák és mítoszok. (Válogatta Birtalan 

Ágnes.) Terebess Kiadó. Budapest, 1998. 
Mitológiai ÁBÉCÉ. (Munkaközösség.) 2. kiad. Gondolat. Budapest, 1973. 
MORENZ, SIECFRIED: Gott und Men,sch im allen Ágypten. Koehler & Amelang. 

Leipzig, 1964. 
MÜLLER, ROLF: Der Hímmel über dem Menschen der Steinzeit. Springer-Verlag. 

Berlin, Heidelberg, New York, 1970. 
Ó és Új Testamentom. Ford. Károli Gáspár. (Az eredeti szöveggel egybevetett és 

átdolgozott kiadás). Brit és Külföldi Biblia-Társulat. Budapest, 1933. 
Po úrfi és a tigris. Burmai népmesék. (Ford. Borbás Mária). Európa Könyvkiadó. 

Budapest, 1959. 
PONORI THEWREWK AURÉL: A Nap Fiai. (A Nap tisztelete, napisten-mítoszok ural

kodóikat a Nap Fiának tartó népeknél.) Magyar Csillagászati Egyesület. Buda
pest, 2007. 

PoNORi THEWREWK AURÉL: Divina Astronomia. (Csillagászat Dante műveiben.) 
Magyar Csillagászati Egyesület. Budapest, 2001. 

PONORi THEWREWK AURÉL: Csillagok a Bibliában. (A Biblia a csillagászat fényé
ben.) Tertia Kiadó. Budapest, 1993. 

PONORI THEWREWK AURÉL: Hajnali Szép Csillag. (Csillagászat a Mária-mítoszok
ban.) Magyar Csillagászati Egyesület. Budapest, 2003. 

PONORI THEWREWK AURÉL: Hogyan alakultak ki a Hold hegyei? In: Élet és Tudo
mány XVII. évf. 19. sz. 1962. május 13, pp. 579-582. 

171 



- K ) ö^ í° 
PONORI THEWREWK AURÉL: Napfogyatkozások és a történelem. In: Természet 

Világa, 13. évf. 8. sz. 1999. augusztus, pp. 350-354. 
PONORi THEWREWK AURÉL; Naptárunk története. TIT Planetárium. Budapest, 

é.n.(1984). 
PRITCHARD, JAMES B.: Gibeon - Where the Sun Stood Still. Princeton University 

Press. Princeton, 1962. 
RÓKA GEDEON: A csillagászat és mindennapi életünk. Táncsics Kiadó. Budapest, 

1968. 
SÁRNECZKY KRISZTIÁN: Magyarok a Naprendszerben - és azon túl. Magyar Csilla

gászati Egyesület. Budapest, 2005. 
SCHALK GYULA: Naptártörtcneti kislexikon. Fiesta-Saxum. Budapest, 1999. 
SIMON, ZOLTÁN ANDREW: Absolute Dates for Ancient China by Astronomy. 

Rhombos-Verlag. Berlin, 2007. 
Stonehenge and Avebury. (An Illustrated Guide.) Her Majesty's Stationery Office. 

London, 1959. 
SZABÓ GYÖRGY: Európai mítoszok és mondák. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 

1977. 
THEWREWK-kódex 1531. (Közzéteszi Balázs Judit és Uhl Gabriella.) MTA Nyelv

tudományi Intézete. Budapest, 1995. 
Történet a hat asszonyról, akik felmentek a Holdba. Mesék Pápua-Új-Guineából. 

(Válogatta és fordította Bori Clark.) Európa Könyvkiadó. Budapest, 1980. 
Úrkaleidoszkóp 2008-as számai. Budapest, 2008. 
Űrtan Évkönyv. (Asztronautikai Tájékoztató 57. sz.) Magyar Asztronautikai Tár

saság. Budapest, 2006, 
Űrtan Évkönyv. (Asztronautikai Tájékoztató 58. sz.) Magyar Asztronautikai Tár

saság. Budapest, 2007. 
WOHLFART ZOLTÁN: AZ újholdas nyári napforduló pogánykori emlékei. Magyar 

Ház Kiadó. Csíkszereda, 2005. 
ZSIGMOND GYÖZÖ: Égitest és néphagyomány. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csík

szereda, 1999. 
50 éves a magyar űrkutatás. Magyar Űrkutatási Iroda. Budapest, 1996. 

172 








