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A tilosétla о tudooányok Idolab&áoásak ап idojőn
Qg&aÓQOt alkotott. A iudo- 

w&cyofc dlfforanciálődácával bonta&osott Ы a filosőfio. 

ösintetisálá >• A fllosáfla óz a oaaktuűomáisyö!:

alakjának őlotr^ivü /pl# Boooartoc» Lotbnis, !ШЬ/.

A filocúfia tárára о világosáé# A filonáfía a viláQO- 

öáosro vomtkooá topot alakit kt a ssaktudoadiiyok által 
feltárt rőosismorotok ssistettsáláoa áe dltalásooitáoa 

rőván, a vilác vágoo ráesőre vemtkosá tapasntolatok *» 

lapján. A világosásnro vomtkoső kővotkostotősok lovc-
Dáaábos ота asUkoőcoo as ©fídes Tildém vomtkoaá imoro-
tok birtokláea. /I/

edveü a vlláror’őcnro vonatkocá Ismerőtökre toss csórt.
osárt as iránytű csoropát toll botöltonio a tudományok
fejlődőcőbon» socitoalo toll a tudományokat a fejlőűóo 

Lolyoo ъхёщшшж raogtülalum пап» a шшоик oXiroralo-

filosáfia legalább annyira tcraőcsottudomány» ólat tárca- 

dalootudoolny.

A tudcoányoL* fejlődőoo folyamán kottás Ш?Ш:обще1 I:oll 
csáoolai» eeyik a tudás uunkáját io k&svetlenlll bofolyú- 

űoló jósán ács Íratlan esabdlya» adói!: a tudományban а 

törtőnotl fejlődés oorán lorakódó focolonroMi.csór# As át
vett örükcőc kritikátlas olkaloasáaa rojtott üocpák to- 

vábbvitolőt jelentheti* a fejlődést meoakodályosbatja 

”do GC io aacNhrt* hogy as ilyképpon elsajátított son-
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dolkociucd twsaők Ъхж&вШкш feladathat látok ol9 a
tisáouás&oü íaípeolotot a felfedésé odlt Mg м visaeélt.
aoTácuú értett örváuyés vestöüls irásts#** /2/ A fűáloűÚG 

ШШш pontjain шт®ё@т1Ш№б válik а korábban кЗ- 

wfcott sédcsasok ée g hagyoHltoiytMwa idileMt ЯсдаХоа- 

readeaer МЯШгШш» csatot из a £isika tértémtáben
ni. a relutivitú о-о1и<51 Qt а кФш^щдоогкшАГш, kio-
lekuldaakor tartánt.

'’\чл« ‘̂Л v *-■**■*. /'1,л*t mi л. Ä **v. ■ ,W|r—I -■■-.♦ r -IА w., л,.*. иг-ЧкА*! j!? А^лгч»*/! .- .мм А-ься«ш@в*8 oo^3ilapata£S2 ешкшв ап шввомпл wraöc®®ttu»

ш’: cocán a taraSosöti tfolpcaatöSc dioloktikuo «jellegé-* 

fíOL ^3üC3 й 1в|5Жк.г£У!5ШвшЛ eűLl0tySE5®níllO Шар&7га)ДЩРСШ le
nlnainfclbb” tudatosulni I:oll. /3/ A ei&ObN^űiáXúu-G 

apán Itlola’rLÜt шя?*г ollOHtátö!:, áthághatatlan batérvo»

A pótária ellentétek kíEcc^c átotácámk törvénye jcü-
lenni a flloeéflr. со a io,
mly aucadat oqIos és rácra, általános és különös cüloa-
tétoa pólusai ко1сзвп<5гзап átot^ák e@paást. LUvoi a 

imeszéet foltfömt mjáteaeta&t alapvot&m из mssro^i v£-

deader pedis as «гоэ eaálooöus*

ládáüőmk c&apveté foltátöloi ác ügcíüugoí, a filocóflа

5xo tott nosSllapitáöoIs pedig a eualrtudoaunyo:: suSnára 

isjmátomk utautatdet as olapvotu kérdésekben. A onoteto
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latív 6с abosolut noasoBatainak űloloktürfja

А tczvCcsettuüoa&sy irsrmmm £q$МШво által folvotatt 

filcjőilaí. prebláaále a teraácsetta&saánjr 6c a filoséfia 

bold?, l&srocl öoOTotfögséedr© utelrsc?:. A flsUMbcm vác- 

Ъшепб forralni vdltoadoo!; ecnlrfcuüdeoöQt vittek 6c 

vte®cSs a ÍSloodfia torOletáro /pl# Шей;» ЯеткЛ a 

itsdraSsy fcjláááoe аешяйп fcűmröld tHoaSfíed kásrdástó 

Wmfä2Q3t6b№$ sünt pl# a aoza$ сщос 6c a tár-i&u vi» 

eaonya, vagy а оЗгСЪстоааоайо do a mórt «о1сшг*$о карею» 

late.

Л torndcsottisööab^ol!: feltárják as ac?agi világ nteöoő- 

Ói sal^dloodrjdt, esd neonban noa jalontl a ШвпЪЗеб cd«* 

tiSsági m&őv&z abosolut aUontátát do Oltetároládását# A 

ttsdctóEpOk -ojlGadcsü bioouyoo msint alatt lobotó'vá tokot- 

to a netöSisilaiü osaaláletnáö eltörjoöőoát, öo oár a 

o&t ssdöűd £alyauía io» do aadta folroüoáo uűrfcákban 

OC3TQ gncáaűcbb tdi^uEyaggol Möonyitja a tanai esetben 

ŐTTŐiüTQdIXie dialektikát» a törődéséiben ae$.09в cOlesstá» 

tflü relatív árváryát, a МШ&Ьв80 ataáaágt coflteSk кв» 

setti átneootet#

As cnfcarl cyokcrlat akkor cálrivosetS» Ы fisyolonbo vo- 

csl ae cDj<fótiV világ törvényeit» ©sök Aoaoroiőboa, cso- 

kot folLooüiaálva oűűlGkösik# аз objektiv világ de a gpu» 

korlat egyseget csikót» cnolybor oc objektiv világ as ей» 

c&Siecoo# As objektiv tona5sset»dl£űloktlkát tagadj do 

as ettél olczakiiott gyakorlatot ttdbaagscŰTOflá filosd- 

ftaedk Vüocd сотое a ccubjoktiv tdeallflnrefeoa jótok# A 

iox'adcsct-eicloktika oliosserőoo Х&щ9&ВЪт a gyakorlat 

objektiv alapjának clicaorooévol áll kapccolatbcn. /5/

A tenaScsettuűeatoyoI: flloeáfial рвоtláaál&ak kutotdoi 

területe uajátoo, objektiv taTGS&ürráX roaOelkosik# A
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Qorsista morfin lényegéből, а Шх$т&кШк xas&ámém
&Ш1 6а a oassxieta mooéfia áolosí:o3?i fodléaéoéből fb- 

ltodé tOßdOTiCia tx.y vtesssylaeocao ВссШб “toraéűsotdla- 

XelstUsa* disacipllridrlo tetalalmldctt, aaolv a пг^йажз*
шЬ cí tärt&uQlai aatesplsliaauÉml cxaléc» velő ©ey rcud» 

mrtaal diocseiéba cc€ - toMt а estetvén le
vő - гбеае* /6/ A tudosányolc fe&Lt'ddodt OGJPIO ftfrooot- 

tabb oértélrbca áelloaső, ös/idöji&Qe МтМдчМЮ&б 

diZfJL-zzo'illóűáú ős intocsélóáde folyoortn ЧЕйёви&тЯ а 

taTző&iotbuda^L&üJ: ftlooőflel protitáaiinalg a f&loaéft- 

ßi íaitetásoá no^oaw eatatáéc lövő o^Goáálic feníatdoi 

toartSlQt&éöt való foiiemaadám*

A airüdkiiísue ш*«к4а11шшз ktdolQoaácriüol: és továbbfej- 

* - 'etek wiffltaé««e féltőtől« - mist «et angtüe Se £#» 

cln Is : ^jCülyoata - & tor^scettudoateTOlí fejlődésével 

syert dredaé&orei: folsca&tos ficyelcabovétele uc foldol- 

casátu* A tOKnŐissorHudooSavo^ tovt'bbfojluddcdaa’': vimesrfc 

qüZzcőqcí: feltétele as objektív vtűéséfí uiuőaS^llo'j uj 

«af&d4r..iü föltárása oorác folr*rtü6 123 octolő^lol, te- 

oDrctolüélotl és csoteorlcti psobléaftmak a fUoséftoi 

aacpláása*

A tuűoc^aytÖptéöSt tanultá^os fsjOiíete a íSLsÜsáben ecáso-
dtttifc elején klbaatoMtf forraűalea, aal^oels cocáén a fiat- 

la •válságát®» & ШШ idcolicaus" MMtbűcdett öfcoa- 

tű . sse^tuűécafc diololrbi.*raa mtorialissjustjoa void tdjé- 

kosatloncáűa» a mtaricüicta flloséfia aloplait«odMajdU 

soll» aa ««ев foaolaficQ!: в® laswrése*

aiü i~asüS£ls3-SEüii2- ---------------

As С taaulia&q^oáaü történhet q&oeifilaao joaiesnsolnok 

G« oldTücrdl» ill* ©oyotoooc tulajdonsáéit oldaláréi* ás
шите Gtposiftklio trlajdorCÍT-tt, G feOC’srét GC^ŰSfhátÜIffilt
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dcdrélac о eaafetutadsyofe vlcooáláál:, a filoaSfia po
fiig IdUsárélag as оа^ос оа?оЬ<ххш ХбщофШй áollaoca«» 

saolgálé általános filecéj^LcA Isategérla*

Ae «mgag ogyotcaoc ttllo^äonedgolnafc ftltfirdeo csak a 

kortoSt jn^dtoncágol: ,,»sAran*.-séve2,# calat;...•;„La sej» 

Icüácdvrl és dltclítaocdtdcr!^! titrtéEhot* c kofferét au- 

«latorodé©!: feitérécteak általános elvi de a5é.Lac&*k£4. 
alapját pofiig ев egyet anoc ttiiCjS&craágok aogtaeréoa 

MctQLi$äa« ~07 ас anyag ttika^fiocatoaisa!: és iÖ^v&&j&9» 

rQségOinok kutatásában а filoséfla dc a am’rfculoiaSayok 

állrmlé mooSDbatáelbQa» agyőért cogitvo Ьа1а4шк* Ac 

ot>3o!:tiv vc£6d*c czz/^ot оц&шSge uallott c:;::o*: а kOLosHe* 

határnak ic eserepo von аЪЪшз* hogy a fiioleSttilms onto» 

vialiuone de a oaoJrtudUiaáayofe ore&aé&yol egybaOiJoéls« A 

fieUm által faltért - as anyagi vthSc MSLftnbßeS onfésá-
&SO ŐZWÓXS?/Oö —

aalr as oaysg№jncsft-.úáL általános £41 océfiai tételében is. 

A to^motiMoraásiyetoaak os objektiv világ minőségi cois- 

téllóságét foltáré erefiofeyetben os anyag :dua?itkoteiltt»» 

fiége jut Irlfoáocécro, aisacboa ащге lobban kirojaoléfilk 

аз oa^agfaétáís tiírténoti joliago.

eméácd. törvények talapét : ;olöáltot-5ЯЙ1

A iS# saáoafii tcraécnotononűélot eddi пЪ c kinetikai 

liécluülot Iddoloooásávol io nogáelantak a statisstikttö
térgyoláöméa Ca a reléealutffldiBt osocűélot révén, л ocou- 

láleftaSfi teüís ccyaéoéaok mrgércéae céljából cc agyoa 

wlokuiák lototo ocoppoutjábél véletlen jeÜlagU ooecjéaét 

objekiven - a QBtorao^^nllfcal objekttsaattiee ЬашаХ&ш - 

lOplaOC-i értolciábca fiotemteáltnak tekintették«

А tu&oaányofc foál&Iéoo Муедз&а fclsmdlw tipustt 

lonoúcjtímo!: da кШо&кйю,Н&1 eelBtekafifk a régi elvek és 

oifisserok dLapján vrűé értolsesécéhca általában olyan 

föltételanéoo& eOBkeégooefe». шейуек as u3 etafilot kiöl»» 

kulácát Шт%8т <&Ш1 t irtai*
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vátől 6ш а

tO ÜltÜDtötOtt GGOTOpÓt,

- POölult OS Q22&LÍ.Q átlxitolbatatliffiSEl0SBQls tdtolo.

IcoalapvotSbb elvoiaolr йшс^<5со'’ alapára ocyooo!: /pl. 

Bolnooro/ act as idoallcta IrövotkostotŐst vonták lo, ooly

tiv ж&бо&с tükörkdpoí, Innen tudatunk temlkoi.

A flßüäa komboli nvdledöltw de a tdvoe filondflai >övot- 

?:ostotdao*:ot as оауас foQolnlTd kapooolatoo hiánsroeelcok

taecboaStoi toraőosotü, do ob^olstivo ldtos6 dolco’rkal állí
totta űcoobc. A ooohoaiostilmo mtorAollcta fllosófla a- 

□oobon - oocüy dtvotto Q klaoosümc flcüsa Gi^ocfocaloSt»
- as cffiyaQOt пш aló ob^oktivo lótosS dolgokkal, broaa а
tudattal állította csonbo*

posta &ЮО füloaőflollüc a шдЬопИт! csodldlotaSd dltald-
ooo albElaoalaSnalr látjOQOSUitala&t» a mocdfuoo!: podlc

forűüld Idomán alapodban пш a fiai!», bonca a aodb-aalcs-
tllaia mtoriollota filcsdfia került válódéba.
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Да опрос oltlSaoodrul caóló bl^olostdo törtetett iesaoret- 

oloSlotiloc drtolooavo basin 4fet«rtaliaraG do aqpfe&ob* 

ritieiuuna” eteti ciivdbon as cmyac tfogalaűt la oarórtoim- 

ос áolloLipsto a bOvotboáéiban8 • Aß anyag о1ШШ; • оа 

cot joleoti« boa? altüsil: со a határ, eraed&lg as anyag 

шсХшс^шЬш оа időig ol jutotta, boa? tuűáoutí!: aólyobb- 

го betelt oltüDoöt т anyagnál: olyan ttitaj&KUsS&ii» шо» 

lyob 'zcjúbbon QbosolntGisDals, vóltomtlanobmb, orodandub- 

cölí látesottaífe /átbatcdüfotatla&eáe» ttíbetotlooedg, tíbog 

ßtW* c uaolyobrul mot bidarUl, boa? vicsosylcoacub, 

boa? ca anyaggal: esnpdo WLsomyoo állapotaira. jöllcrasdb.
Heart CO vjjyuß ogyotlos 4iaa$äonGr'ga", oalynob olicoord« 

ouvol q £&1oo6£1ü& mtcriolisraua öcscofücc» cc c tiüc^dos- 

oüßt boa? ob^obtiv yaldodg, hoar ttJdcfxibor ЭДШ 3dtooib*B/7/

A dolßo*: btedlyoo **véee0 14яуо@бм&*, yáltosJhatatlan do* 

aSsoI: foltótolocdoo a dialatrtibus mtorialicaaccol ollem« 

tőtoo uotafiaibuc mtoriaXicaus* üsdrt - astest Diotscas 

iß oooSllapitotta - nindon tudoadn? tdreya Iriaaritbototlon, 

аозоaal: a vdctalen* do b&raoly ataa is aegodsdiototlen, a 

ш^йж^й ^olyamta шв adrbotd lo# As anyagi világ ogu« 

asdbac éo rdeoeiben ogyurást biaarithQtQtlon, basäot 6c 

VÓg SuXbüli.

A ffls&fm ibswodalEiSt kiváltó folfodoadaob csért OTEObottob 

^cdo-baaßulctot* csórt vosothottob bclytclon filoadfici 

drvdsyU bö vot boat о t о cobro, mrt a ftesikösok ш ioaortdfc
oar-a dteüöbtitoát# Harcol tab a natafinibuo aatmioll

oldalú aűüIiLmibuocáoa olios« tagadták ос anyag addig ieosrt
olaminab da tulG^űosodactoií váltoafcatatlcxoágát - do о 

dialabtikiiQ mtoriolicsuo icaorotdnok Monyában c cßcJktu» 

dócok ogy ecoport&i a oorov rotafisikuo ssesüóletaód Hal
lott tocPÄta а fioilmi világ objektiv valóságat, mgyls a
mterialiaauat ic.

A filQodffiai MoalimisG öooaoö, a mtartalisnuo еаог^югЛ-
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<jáb£L lőayofjtoleu vmÜBZ&r*<ts£sC$&t bírálja шпin uc augaß

©lűCűLitütt rostáé foltotoLocdoo lohötuvú 

tél oiocokitott cosűidolat beocaapésaésát» ami nyilvánvaló 

I^MUaue*

itooutikc.
даогогкЬок uö S,flCKírotoln> eioac^^űoeaáöíknls abosoluti- 

sáláöu. /9/ Л ontomtüra toiTJÚoc^tttkloafíiiyokbcm betöltött
csceepúuűü filosáfiai bittere Lilla» vAscyílatot igényel.
A relativiasie, emu imarotoink У1ороиу1особа5ойпо1с ol-
vo, оьдсДу шав8ж röcS. cla&Lctok raciiflléctísor MI ölfí- 

terbo* a m&Lmmée dicüc&tikw voItáboL áft^yelsiöa kívül 

ЬвоМйй idealisczuaro veset*

3. ,^áiÖéiiáÉfcfcáiHSsbSM^£^LJÍA«AiS2tólliJlEáJiiírtí3!!^ifiíLáííáiMö

EÖancpl uo tuíicolii^üű taj^ectalatak оеаФ01з£шеаб triviá
lis taoalllopitdcci as Здоссэ objektiv jüloucúc térbeli шз 

liíGIxüi oe#iatáro8otteáe&« íboa tapaeutalatck iiloaáiiul 

általáweltáea a t<5roak őa idáhek сиз aggug létfcmaUlsá&t 

void fölfogása, maria a tőr, as idő <Ss as aayas olvá- 

laeBtbat&tlGaad&taok moállc^itdcc.. A tér« as idő őa aa 

создав kaposölatámk filosdíioi általánosságú aoüUlapitá- 

©a fői ővcsáacddal oorjolősto a ralativitácelöulot áltól 

faltűrt aocfalolő oaaötiidoodteyi megállapítást#

A rolativitúoűimőlot a ficika tariUotán kikutatta as 

öL tíosoásp adut tartalom »eagfofttŐroaá ocarepót a fisikai fö
ltárnátok forrni oldalam a tÓE-iűabolieő^. 13c lehetővé 

tot to a dialektikus mtericllsuuc tételének üinályitéeát, 

különöcm mask vorotkoododbeu:, hogyan Lat vicacu a tw>* 

ido, airt vieooa^lac önílld foraa, as őt mag&tárosá anya
gi tortcüoam#
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pUlomtot» a tdrrol I^pooolatbon a ZdLterdoddat do a ho- 

lyot, vacyto a T30coaakitottod£jot tjdpvioold veodeofcat do 

oatik SsosefUggdoelt# Csdoot оЛ a folyamtól !rösbon vd-bo- 

ооаб vdltoodcob «redadnydröl» a ciocvdltosott $ш*аябЬг$1
do 1юоовшэс1сокгб1, de sen aonü ceoait mcuiirdl о folyom*
tohrdl#

л reißt Avitd eoisiölot q tcmdmet t6rvdayolno5s ihavorianol-
djdt, aiato iaercinrcmaesoswe womtljoaŐ aaoaoeodjüt шсз»
állapítva а törvénye?: abssolufc ЗоИосбЪ Maonyltja» esdrt
tartóim cüopádK valóidban а nOQ-viessanylaGOeadß olodloto#
Ac oloulotnelí oct шз őrtoloosdadt g tdr-iúd IsoütiLimaoot o-
lapvotfí fbrsclooKsdct bevccotf Tttataocbl adta# rdiwtotve ar
ra , hegy a **relc.tivitáö possttŰLdtiKn*» toroiima ш: ас olv 

valódi tart oltsd t tütaföal de ocdrt helyccobb loono ас °ab- 

csoliit világ i»csttüátm5x«!:n novosnl#

Л rolativitácolndlet ideállóta drtöliaesdödnö!: cücpvoedm 

aa ob^e’röiv viosettylacoo ob3G!:t!vitácána!: tagadása» canb- 

íe-rfciv vicnonylogoosal tártán# folccoróldco# Шю a hibába 

qcVz Iloylo, ordbor a bövotbocßtdppaa nyilatlrooi’: a tropor- 

nihuoci do a r>tolc?mleanl alodlotob öooDahtu»nlitúou titánt 

"Sfa wirrt fáié 5áwa fiatba! wgfontolás ólai: . -
bot jOb bi» hogy a bytaiüwi, olodlot holyoo » <üűq 

ptolocnioersi olodlct bolytól on * A !:dt olodlot, ha olyan 

txd tcroür»! bdvitjfü: 6het, anelyeb c folyópályái: aaoent- 

rieltdafcaír ndgysetát de тедсаЪЪ hatványait le tártalms
aik» fisürai drtclcnbcn ccyondrtdbU# Aot aeoabon cXaondhat- 

átah, hoar őse’: felienrerdcdro oligfo bor'ELaotett volm oor, 

ha a fieibnoob щ a bopernthncii násápentot fogadjál? ol 

több taint «ágy ávesdsaáen át# A ptoleualocal rmtűmor 

wSsotlmzwS: bizonyult volna, nert ttűadöomn aocpohosltotto 

volna a tovdbbheűaddct •n /10/

tJóból VOtt QСУОП-Uog hell hRISfeböatetni a leliúc 01 

drtdlrtiűdjot a fiatból drtolctíbos vett ©gyondrt^tledgtdl#
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látta mtamtikeilag bobisonyitott tdtölbdX ísövotífosl!:.

teái!: a vonatbostatácl 

gyaadrtdbficdco, aint cmly a opociálic rálátivitdcalod- 

lotbon föllép*

co&algőlQ nagyobb o-

A kopOscnltettQBi 6a ptolcmiocoi rendesére*: drtdboldodro 

viGCcatdrvQ ac általános sxlatidtácraladXot 

a aosÚXlapitáű, hogy a ndgydimasidc tdr-idö ctrobtUEtí-
as

ПШ cd egyotlon dráoao a oasdaoágQOöác oaoapontja, cg ól

ban betöltött batdlronysága. As olahot alapvető urűoao а
И&Мо! ds a raprondűDor többi dgitoot jdvol 

objtíütivos Mtüntetott caoropóbon ÓH*
и Шр

niaotoin t&aog de cmrgia isöoötti kapcsolatot mgadd o- 

gycmlotdt egyesek ao energötissaus bisonyitdbánal: tekintik* 

До egyenlet nyiXvdnvoXd tortáim asonbon as objektiv anya
gi vcldoág klüönböső oogj előadd fossál böaötti kapcsolat 

föltárása*

A relativitácolodlot alapjában vdvo aa abcsolnt tár-idő
nek, atot as anyag Idtosdd nádjának olsadloto* A tdr-ido 

fogalmának aogQdáoáhoa q világból, aint osaodnyeis halm- 

sábél edlsaorü kündtilnl* As ogyoo ecoodnyek batácml van-
mi: sásokra» ас ооообпуГ^аХта egy rd andre, col által a vi
lág általános ctm’rttnrtlvnl rösdGlkcsik* Hbbdl c otmírtnrá- 

val rcndollsosC QSGoáaybalmsbdl nyerjiH: a rOlativitásalad- 

lotbon drtolooakotő tdr-idd fogolmt, ba as anyagi taria- 

locxtdl olvonatlroctatva esők gq ogyos oocodnyoö Idtosdod- 

mb 6ü a köstül: lovC batáool: mc^atárosott viszonyainak a 

tdnydt töölntjük. /XI/

Ч-'-

Í ^ !3 4Г
УSPf
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Л rototivitdoolaélot filocéfiai orodsaéayoib Öaseofoűlal- 

a Tiovottrosu moséllöpitáool: tohoto!:# /12/

A dtololrttoue mtariolisouc térről őo М(Ы1« Hint ac a- 

nyc& létoséci foemljdv5l acélé tétolét ta&roticéláál: ős 

továbbfc^lQOstil: a rclatlvltdoQliaélot kövothocé pooilla- 

pitámi# ntooc anyagéi fUccotlon tér és tűé, as опрос 

осусбсос létoséci itoaéáo, a tér-idw, aaolysoL: Gsarfcosetét 

ns anyagi IsdccünLataoot: viGsonyulaolr roüücaoro határossá 

Ш01 g tér-léé naorkosotéaöh ас шздаз uosolodtél éc decs- 

la altéi valé baofcröt fUGQÚoét a (pavitédé olpélota Írja
lo.

A üialotrtümc mtQdeUmxeaolt а ws@ásmf atot as ешуае 

létoséci nődáára vomtlsoaé tetőiét a rolativitacalöllot 

!:övot!:oc0 nooSilapitásai oréoitili oofí és i’o^locstih to
vább# а
együtt gc oaorcáám!;, tatot a rodllcou lofcQtcécoc шсайош!: 

lo mérté!:© f a toot ей rosöéotürvéayűit mgtfmnk a testeten©?: 

о taocoéoa éc olocdda; által mghatáraeott {pavitdeiée 

téracte a törvény©! határossá!: оэо

a toáotetlQEtcéc aőrtélro, liaaaa ocsol

A dialctetllmo ratogidigaumoh a áoionsécols Iríliönböcé ol- 

falcdsck l:UIocösöa ixipcoolatérél és gg abcsolut éc vicsony- 

loöoa űialetetilmo ocyeéöérfíl csőié tételét ao^oröoltl!: éc 

Isotterotialláéh a rolativltdooliűélotnoh as anyagi voléság 

©lyrm oldGlotook ogyoégőro Ca objektiv bapccolatatoa vomt- 

!:oaé taoalllapltéaal, ratot a ^olenoégolx tér-lOubolI tiüa$- 

űoncágaincte ocyaéco# apolyno!: ода!г viasonyl^aoc oldalai a 

térboli éo as idßbcüi jéllaagéfe# us topulsuc éc аз шегц!а 

©CyoŐfíQ, as oltfrbroroc éc ulgnoaoc tér ocycéco.

A ,'<üativltáooloélot cobrétü eroéiaSöyévol aldtéaaost^i а 

'Ualotetilrac mtortolisaumcte a valéalc val 

hölccösöc bapecolatúra és foltétolosottoéűéro, a világ o* 

nyugi ogyoégér© vonathosé tételét» éo őolontécon hősedjá-

•i oldala
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053 objc&tiv ÜQtomáxÚGlő sajátos Sasa&Lm A dimcdkuo tör-
váriak vsl$misO*&gl %13г^бщ9Шй tlM$ esoobaállitáeB

SCSXKA a ПЫ£Х£А~ 

ós älalcüstlbas dot oralnl яаня emnMŰU»
Htásáaa& folol глас* ДЗ/

a

A haiárö&atloaadgi rolddő ©Gyidöjtaoc :юп nöstiOtJ ЗДШш!
manyioúje". kapcsolatát Írja 1© о tmmtiHBoniwaltábfcm« Зз
nan toG^dJo as о:гго1<$с*!л1 ae$«!StáJ!©3ottoíSaot» alvói nyll- 

lovaidon ста as вЬШфйЬшз vott ©bjoJjtra©!:» Laue© seals 

«вгвб taftcóeek lü^iatdroantlimodgdt állapítja «sc«

A tór~iáC ^aatáltaágóval kapcsolatban hlbáa bOvattseBte» 

tó arc vasat u kVant&Lt jollcc obosolufcisdldai« A tűrtem 

do a kiterjedd© aa &!&к& do a tdrrutf: air,01c »eooakitott
anata» ©sört QsflfcQő^éppan vágoci a« anyuci világ tűn

te tctttarágdbon« A bvact tiangdhanlMbBP io eaOkflágsóppon
jólesik aeg ez olcal folycEsatofs olord bvantáltodoa os táj
ban Óz a tárban io, do on a tánc? 

batáiasutlGnGdfíi roládábon os cücni folyomtoír folytonos)« 

ad&a io kiüűjaaácrc jót. A tMtf folytoaocouoa «sora tooua- 

Ixxtő abból cs oI;bál, ’од* a íinüxi jolcnloc Itáptcüon ecntfi 

bonbJÓt Idbautctácáréu A ftafiri látosáo olorai intasw&luo» 

su turtáno locC&lt&o nyilvánvaló béptélanaőc;* Ae m^ogi

abosolutisáH*atá • A

váll!: r.Uptlaiil attól, bogy os alapul naolgálé cűnőrsScot 

kMágitŐm l&acrjQb-©«

Ля olaj. róocoockdk Isottóc taraó osot© as ©loot objootta 

tulojteedooi ssüönbösJ oocp^vtbtüáoíml: potenciálig 

lobotJoágo. As olaj. objofctuancfc potoaetália IdhotJoóc© 

van orra# bajy a láMtls i5:<yokt6l gneoffoo fagy htflldn, vagy 

Toczocá:ö, vex? - batte böaötti átmenet försájáta joloa- 

jón gag# A kvstttvBx&btosztori&otón © 

poostcüatfilbos boaesüdím írKlífeboág a potonoiálio leho-
őlot to-
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tCauß őa ocnoSs Horyal6avil6c2 büsött#

Ijgy őbőelstm adott foltótclob feöntfttl vicölboűóGÓsob as 

obáóbtua iaOividuálio bal со tulajdonságaitól őa a küleű 

kÖWtta&yebtől ГЛаз* As ocyoo objakttntib pctonciáiic 

lebotCcácpit íclloari a vrüóncinílods, antaob csdaőrtdbo 

biu&datiloc rx>cbatárc sbat <5» vnsyle as alraSXot valőcci- 

itlaC'Cl ^allocp na© atr^a ML, bee? одуоЗ! оЪЗо'гЬшга то- 

mtboscoa# A4/

Л blaecsibus ^оФошШшпо borotdbas általában non irhá
tól: lo a toraáasoti folyanatob* icy pl. a ír^ntuuátqcmö- 

tcb deal folyasata« A bvontTirx^obanlbGl loistío u3 a$d- 

meroißflfe alapvető 3ollcns6ii а volóosiniioáGl áoXXo.3* а* 

mine!: bövotboctábon !i21Gnbodcot ball toanl a potonciúli- 

ocm lobotcdcoc őt a tdnylococ oanvtüóciüác Tiücütt; as o- 

Xcd ot^obtua í^antunccortl őa & aoeficyolóoi accböa blass» 

ecilmc lolrdcas as oboáé olvárob a tónylococon bobavotbo- 

tíS ooonfoy helyett n potonctálican lobotgégéére tartusa 

vonetbostatá sxi •

A ta^tirooebasába olyan problémáinck, atat a huliái>®á- 

csoocbo йисйХсдао* a vtüócsiaUoás <5a as obcáe* as doni 

ot^obtm tataamsO бс а яйдаш? blaccsibuo létrám# a a 

ocyodi ob^obto cajátoöcácat 6c acob otatiootilmo nocnyil- 

vánülaz-l probldnáisah noöoldáaa a dialobtiba albalaasdeá- 

шЬ ciboro attól na^otlaríll, !:ocy os aa eübclaacác tuda- 

toc volt-c vocy COQ»

A nosa'o abccolut 6c ob^obtiv voltáacb ftordbban nco te
nort oldalról türtúnt DGGoruGdtóco aa cicái гбссоосйбь 

aoaxaadád tUrváayob caorint lefolyó btflccünuc* ocyoác- 

ba való átdobuláűdmb mcicacráeo.

A réesocdlröfisibáfecm bialabsüt cár capirtbuaan «tultoli- 

totte óllapot* cd&öBbcm ас előéleti fejlődés dvtisadob
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óta аЬасв&Хф А а6ß Máaysd átfogj oloálot kiclolgosám 

évútíbSbaa oc olosi /vág? akár ac ©eetlosoo Gsubeüaoi/ 

objgbtaetf: "oloaio^GÓno::0 távhitát foltзоду^п as objo!>» 

tusokat ösasoa noc^olonáci £ОшйЗ*ййш1 ocydtt* а mctsk 

tetcűitáödboü boll viocoüliai. /15/

A rácsocckoficika ktflosüBbatáai caiatááaQk Oiscaisxaisdt 

swfcatja, Loc7 as átoloktilé objaLtua (rtsuktiialjdca!: tár* 

arl Gl'íotóöloaolt is óvintű aiíiuDóci váltósáé шаг ас а- 

dott kblcoöalsatásl ociatcm bőiül io uoctürtániá» alkus» 

boa Ъсйшо rejlik a maacabb külccüiibatáci csintok kiala- 

&Uláeémk lokot&sőQQ« ás egyaüsool io b^osolatbco lov6 

kül&jbüsá kölcoíMmtáöi asájjtoisoa шшоХоао t*j uicusucok 

alatt ooo aikarüibotott a raeobaaisstikuo mtofieliaatto 

klcárloto, bogy as öuyaci vilác Qgáesát QDobmiiTaii óla- 

рол □r.^'ö^SsCGi» ás «суашеаз okból laLototlcu Q UÍe6oÓ- 

OÜOG kioorltliototloii ощасХ vildß lo%táeát ЫпЩуш
ZÚG nülOOÍa kÖlODÜDl'ÄtdGi GSiBtrO VioSSÖVOSOtöl#

ЬкЛ^^лдоапбг

~./ &.г^стШцй»&чг>, л .ягДйййш
A ш$вшШза valoeágjboe illabdu vicsogy^k viscose» 

tdfcoe ties tteli ítoll a aatooatika tárcyái# - i^colö 

UB£aatásoflőoa csörtet a unt «patika tárcái a valósa« 

cos vilác nonaricáoi viocooyui áo tárbeli fosuSl bó» 

Ik« A6/ Bet a öeöbatáreeást fteooitotta ШтсР- 

S4>v$ ш. csörtet c taatomtlka a valóeücoű vilác toljoa 

áltclámtóc^kfee® vott ncsr^/iaáci vAaaoByaXval őo tár« 

toli fordáival fonlalkoslk, /1?/

««■nt

A áölaocorOfV által adott dofteleiá ашуХЪал poatooit«* 

qs aocelo által adott dofteiolót, asraapiben а ш- 

tomtiüa valóban toljoo tflWAnooad&ea tSresosik, do
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ta ШхтСйт, 1}аош cüloo^ooolcc# a mtomtibo Ca 

a vqXőcúq vtaaoE&úoak oloocdoo icaoolbat^G a ccdta 

foroÖ űofinici6 !:o27ono6oüt.

A oQtcootüxG bocűotoi gc atíbos&aőQ tMőmtőmk több 

ocdooGOs? ővoo oultjdba ayialaolr* üoüíqs* Sooitíb csde*- 

Ш tsoQűto!:« Поаааи folponat onodaCn^ohCnt dvoaro- 

&<£z аж&п dGlrulIiaátott bt gs oIdü nßhänp torodcoo« 

toe coda foíploü* Joöbot а focoloob.it ШШоЪОси b$o« 

GOlföűbotd dolcob ООЙСВЗСГ icoútldüo ÖSds&dldotal G 

VGlüCÓcbÓl törtdou obG0tZ?Oi2CÍÓ7c2 fcontQ lútro QG СО» 

beriede со!: оишбе&бЦа» nsrll^öimalé, boc? a esdcüu- 

Ide ooa gg ocűtíbor mtoaatüioi bajomit t Ьсош о ZsO— 

cuccdcl őlQtbon gpokorlatbon fäMÜS le&qpoit old- 

Citotto Ы.

A CGdoldldßEdl iQGÍX&ább ”Üd3GOfO!^Őn COCüdOOCLIÖGÜ!: 
GO -jjjCdU I30Q VClOtlOOp 120СУ OC^QO OJ^OlVOÍZbm QG

nova maron hooonlé a codopovobhos* Ac ta^oü ocd- 

m ежа le mcsralsatot od0 o&drt aXatrultals Ы 5~Bn 

Cs 10-oc са&зревзйосвзкй:* a Idb tanait io bocsdvuvo 

ШкЗ&рДО a Golotdo alGforőtüő 20-gc ccáarcadccar m- 

arosümtát* Abol aa nollott aa ШЩ io cserepet
lopott, C«og, ülőt то 12-ос осаагшйосог £8tt Xetro.

A földiád veid occfcSlyttíraaűalaals blalalnsldadval folao- 

*tttt a foldadrda - aoae a cooaotria - irdntl ccűüoSq- 

lot* A mtamtüsi ídLolalaüdödcesI: boedotöiro áollaaco* 

hoar t:ü070tl0D cyeborXati caOIicdclöto!; trlolócitdoo 

edláábdl hamm octal árokorlat fol^amtdbas 3ött Xdt- 

ro ac ощо&1 vildc margriodgi viccoi^aiaal» do turbóid 

fogodiaoSt oa^dtoo* abootmtrfc tülaröodesdvol*

"Ds oMreoa!: a condollsodáo vol 

cotot ШеоХа oocdllopltotta - a főrlődd о оor Maouyoß 

fobda a voldodooo tHácbdl clToaatbootatott ttfevdepo-

d torta otda, -№£22!2й
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kot elválasztják a valácúcoo vtldctdl* volo czcnbo- 

állitják adtat önálló valósit« dot Idvülról jövő 

tttrróupttkot, anolyekbos a világai: ifpsoöaic koll.“
/10/

A jfojlőílácook 02013 a fokán áppoa a diaiakti:» ocyik 

tUrványo árvőnyos&l oly o5űoa# косу осу ttadonány

dúca után boküvotkostl: ас a uiaősúct változás« mi- 

кар batákonnyd válnak a tudooány sajátos baled tör- 

ványai. "A mtonatikuo, aondják a racionalisták* ok
kor is tovább syarapithatnd ttadonái^yámk ozzdaccáoát« 

ba az anyagi vilác hirtölem додоаззиШде« icon, kát-
cáctoloaal, ba ooct oamicffltao mo* do ragolketbatta
volna-о a mtooatümo a mtooatitslt* Ьа ос anyaöl vi

lit ázott volna?..." /10/lác

ь./ laaguBüife, щ-ДдаЗЗи
Ш* a
DüCtortoat ocyoc nzoulüloton alapuló з?©оа1шк kiala
kítása gyakorlati asffitsdßlotak kiolácitáoo cáljábál. 

Л ozükűáclotök kiolácitácát azonban toruászotos ná
don пса a fogainak kialokitám jolontotto9 benőn ao

folicoort turványok ficydodbovátolávcü torvosott noc# 

Л kűodoti időszakban tatját ©ruccan nyilvánvaló oSdon* 

ocyalűtál elválaszthatatlan ecyoá^bon joluntkoztok a 

шо!сшгба oicaoi* a szcdiálot* - a focplmk absztra- 

báláca» - a törvényак М1сшгиш, - a gyakorlati al
kalmsáé.

A mtcöztikal ooaimaróc folyumtábon alapvető fontoc- 

CsSßtt absztrakció funkciója kótfálo* ucyoiat idodicá- 

ciő ill. általánosítás."IdoalAsálő” absztrakció orod- 

üányö pl. a pont * os Guyanas ás a oik fo£plm» шо-
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lyal: £j3i2oro ärtolaafeoa vett шс£о!о153© as ob^obtiv 

ölésiében ол arsragi vüd& kiujorithetoSlon vdltosatoo- 

náo-i otteuáre so® Xétasüi# Дто.'.! шз ebaetsx&e-iár4& a 

\*ü<Sa1öon vlcsonycfet XoccycsorCöité Öcsödödtől 

aecsiIk л гюз vdlasstbaté о! шз általános! té funkolé* As 

élta&éaoslté ftt&eiő domináns ш^ЗсХсшиоогс példa a bo- 

ttKrol áolLlt clcabr .1 mm'/isdg* шаШ«? wár швюшй а 

шгжу  leégek megnavesésőtol - ülsídlogüo abcstmtrciő •* 

laaon <seá&értJ&Bkt& in oltokistUDl: - ас cbectralrQio 

abcstsakeléjnt ffideetóleeoe nbeatrokeié* * Аз «áltolmio«» 

alté® absstrakeid ásására a oieodik fokosat cca polcát 

Isatdrt* ástok стгю többől: Iiösétt a ecoportoXnélot in 

-jóidéul csoladlbat#

А ХодоадуоЪЬ ntaéabon ubsstvcibálé én minűan sás tnűo» 

ofay&ől több XópecSc abeetralíciéblísl Sol^océ tudottén? a 

mtetsatiku, G^iclyook а fogalmai aooDban as öncsőn többi 

tttdoa'r5«5l;jo3 Ьоеох&бос a -sálétág obéobtlv tuXa^üoaodöa» 

ine’:* vicconsr.inc/X а tudatból! ttCiöMtépol« /20/

A ant csatiba koIötkösédóuGk коизяпЫЬоь пш täktnthotd 

áodükti? tuetadaraeÄ# a köBtudatbun аэспЪсш csínt© Itisd- 

rdloo l.jy issaoiotae* А ШшШб és a vécjertJdoé^ feösött 

voüriaii'áOír bfetén До kellett# ÍTaműadgot вдшш követni 

pl* -.is elooi gooaots&a történetét#

An d!«£i őr&seeáoe цМе&ЬпашЛ ae&AŐevú tett-
lö&bBoC szépeknél íOfc ptíóbőlk0Q£3 történt a gyakorlati 

sefllCDácletot: Trióiécitüoöt XelwtSvő tov6 (-j©oc.ot»»ÍaÍ fola- 

dattíis шдОХббайга* atkOtibos jgLoutue ostriiá^l és a ego- 

korlat sacapoijtjdtil ' dőlésité pontosságú icaorotanyac 

botossá lőtt föl* 2st oö auy®*30t üolaosfei föl i*o# Э00 kö
rül Sofelelddee üemnűrioi, rataaatiltms cnonl Ulsan» sci« 

gcxm áoüdbttv alTsotvcu A cots évesroá aoidL» eyOj-
tött tapoMt^üattk» ш: objolrtiv valóságtól történt abcs- 

tmiiedé огоФайс^о! Öt íű&Ssábon éa öt posstnXátueban*. te«-
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as tisedstilae li lsüűpvbol olid иЗЬсш, as иШшо^-Ьш 

aludó» további nBűáHapdtáo átó&oid т&Шйщш• %pm os 

а абсоз** taovd komsalaeű&obd :flvd as «'leosl^-ot, moly- 

Iryol vájár v&cyoaea loaurolt a mtouatlka Ьозззи t£ialc&i*- 

Iá ál 1к?8ва£» de asossKtotebt * nal drtcüeBJbtn vott pon- 

toeoáerot de általáBOsltáam t&re&7S, Meesiyltácsl iedraajröl 

fallupC űeűntiriv uatcmtiüu* SürtdnotilGg tdháS ogy fcocssu 

idd £oü9Qe4& laä&stlv -nédon tariá;-C iefóovetgyagtdot Irövo- 

- tót* m doduástlv 1Ш4ра18«

legalább Итон %с:ъйяй@99 аз anal’.sie tbferbdiiote# Oyökarci 

as d.arl vosothotSfc vissseu ásfdiiaidd
cő&uüli < Л<ъ±Ъов£:3&Ь matatja, Iie®r 1000 dwol яШЯОбоо ti
tán cc Íjában öoejolect CkMssnadincHfdle "Arcdooáoc”- 

kiü3óG •нЗсЛ" rnlva rogltotta ел analisls u£ubb ted tsiáel-
odsőíí# А Г72. ssáscd sdeoülk fúlőtől q& évmtm&an fee-
vtoe&l ©cd; тШИшв foclaTrosott ш te>rl оббовде tc-
vábbfcílvlasUadn, cstltí Ви»Ьсш ás Loibnis elfutott a fllf- 

Smotolűl« ás Istoerdlesáadtde folfodoadodis# As uá обй- 

asm* uroáródyel & суиЬшйаЬЬва beváltod* ö các isten 1© 

liKctat&dm&aftd т.ъ®шк&ъ№еЗ. titcdig tsljeo aúrtukbea эдр» 

ocyeatокт Аз %4 uSdtser аоооЬеш c^tiaatümUoc drthetttien 

volt, osdsrt ktLilUítto viüdcápcs rlestleissm« alakult ki* 

3imW.cqr рййШв Cg ewbgjbktlv HcalÜJta filosdfuo pl# ob
&n£:?irltosiu5liöa.:at звдошп «as Aranyt дашу1обс©& овей-
Xms& ufc” sevosta de asssl ostorozta аз lateritolon mta-

bogy да5 adl!ä& соло-хзпДОпооиай - kü;jöi*№ ЗоиквЛ
tataWt аз dxiOntotlwi iaflnltOBlaáltficteil» o£t ásol: oá« 

aocTüs do ЬаввдОД br.tv&39&&t 1св ailt^ste ietcaj látdt tsdt- 

tiMlgb» vonják*

A ndaoeoe? tobáb ш^/olt» аз етда&фЬЬ epsnipodteík» 3o
Műspooti a a.akitoa авдйароя&э» Söwtcn do boitels után 

ads fc*S dnedaodan boroestül ейуеш задомкв шЬшаЬЦпэи
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eeset едою!!»«) c vtл.6вй®&й, tage mm

АдГдюЬ a lőto vddb№ független ом mbortul, азов
Q tüb^aycSeeCcágO!:, Dirit GS Ob^QtrtiV Voided^ ólt©* 

iíiuOD, ICXJQCCC, tUlCDŰi, ESŰ!:s6fí03Q2?fl öpoaofÜGu-CO*
1* Д mtomtibai igoßsagol; ossmbcn uc ootei aocieao- 

róc által idtrehosott tudati íeápsSűadaye&t acolyolr o~ 

logot tccsaoá ogy csidtSD-íffoadcsesfboii Msosyttotta-s 

isitiriuaáDal:*

o./ —i.

A aatoaatAba IdLdaZnÜdsáca^ tedbcis aSg ooucson tor» 

odcaetoot bogy albolnadbatd pl* ocyccoril uosauyiűuci 

viosaapob aagbatir© ni cám va^y geometriai feladató!; 

oaeoldiaira, Mecoa gc crate брроп ebből a oőlből 

kosta litre* A továbbiakban asonbea palackod! bioca* 

bódult cnolloa oőd^áu as albalmcdcot: t őrület о vűrut- 

laiitil oacy©o Dutt* Л fiatba a5r a tudooiay©!; dlffo- 

goaoitÜŐ^la^DQfe !:osűot<Sn eÜooerU bifojosóal ndűra 

talált a aataaatüdboo* A iolon borban podig tasíbbaa 

ol ripsolbetotlcn taártdtíbOE h6dit torot a mtomtiba 

сД1^Дша£са a 1 ajbdCnbUcubb tudományaiban« A fiaiaa- 

boo qís» a oult ásásodban odiic "fbíult*1 a bolyáét # 

bogy os olodloti ficüaüt ocyocob orir lofsSbb a mtesaß** 

tlba egyik ájulok tartották de mtomtibui fisüjorxü
GQVQSt ilS#

Д salsodfordiüd idejdn о fisibdban biboataboső fórra* 

(bioi korcsa*: filcsdfioi vodbaátdeo а ст£1а1ЬаАа idea*
liSQUS* CDOlyOt tc’DCrOT ^OllOQOG G küVötltOCű ki^ClCS* 

tCüi "Al anyag eltűnik”, oral: ogyoslotob шгаСпо!:# A 

oatomtika eseropdac& bibié abccolutAaáláöim vonatott 

ac a tány, hogy pl* a TrvrsTfctmoclrcniüQ tordlQtáxi ogyoö 

^ülGircucoj mtogatibai löirdoa oocoló'sto a fiatba! io* 

torprotőcidt* л шоу olndloti £inümns Dime saoriat 

könnyebb осу alapvető fiaikat daSlotboa «gtoldlsi a 

mteoatibai etrukturát, Dint о finüroi őrt elmedet*
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/: £оявДс>тоаеосог felépítőcobor ugyanis oeuh dgcto-
torlötcsott sndna mtOBottkol elnpfccpltsabÖl törté©* 

Lot XfőXosMáa, a flslhal бгОсШюсооЪад vtsooat aluro
оеа l&thatß dolgoh bvt^a&mtoßk fal#

Аз idealista nősetek eaSadra általában mgölStetatlon 

feladatot jelent a m&omtlha ilyen foto cütalasdbotá- 

oÍ0^aL osejasásatr.# ?СУ lodeieta mgyr-rtet acorirrt 

u cotoegtib atntaro érvényes* D&cfitő 1 Cvtetőé6 űol- 

С*: ti^octfoya# Sajnálatos nédon a aatemtlfea erétől 

örsotßflö voltának оШаШ fOlhorthntá pl# a tanárt 

tqpsceteSat##* л mtemtUea totál 

to van olyan :.'cot, oxaolv a jölaiojcot táboron coo- 

Claa’í nyilvánitje#

’sdghnol tsapescÄa^SSW

A tntoentito objektiv vilá^n törtönß с&Ъс1та£'я£ба&» 

oa .. dialektikus mtoriolisaus alapján tasíaícootoc 

követkosaőriye mms&i bogp a oatamtito éppen an ob
jektiv válási одуее vteoryoit tdlcrSsi g mcP eajd» 

«oc cbantetírt tatáján#

A ODteoatlto ciMtaanloa sorén kottás sserqpöt jft* 

esik# Ar ol об oner er- озу mjttee aytílvoset* ост kifo» 

jóséol aßd eoopopo, ami pl# a fiai!» tosQlot&s c*Sr 

ír. vru',7/car: каЛЛооща «Шгп2аа1^_.jé 

betűnk esen ae altolmatotáaieoa többek tocött ősért*
•* „o—

oeaotriát» а ШюоооШ* és intogrőlaadniltág* a űlf- 

foroncidlö^yoalotol: oio5lot6t - éppen a fiaikai kuta
tás icőryei osCEitet hőstől: lőtro# (küllői hírős 

cdt - WA térését a mtcnatlka tarolván trádott* - 

tvif. afi actor a mtoantikát séi j-araőssot 

lür3&3xa alkalma nyelvet kosta létre#

• iron ocoüeSKhao»

A oatanctito öltül ас cürlaaaáook ccr&i hotffltött 

СТ-СГСр lc-~il::0i BacaafUcö^Ck UQC-ila itecr.
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ól uá jolosaégek értelmesé dg, Л aatcratüsábsm bidol- 

cosott büvotlrostotéci médescrob cs anyagilag ocyeé- 

Cgc világ ítutetdoémb ta5e torUlotoin ic folboesnal« 

Latéi:, A uocicporu tevékenység dlalolrfcilmc útja 

tUteöaÖäik abbas a tényben, hogy ogy mtemtilsai 

raadesorban aoevai: ássak о löhotéoéco » begy a aoo 

iüQGSróobQü positiv, dlboté GSOTOpOt töltsön bo„ öo 

©CP-W adott rondssomob loteScóhos t*3 »tematikai 

apparátust isoll Isitlolcosni, siist as pl, a Isvanttö* 

noe’asiíte terOlotén a r^brödingor-félo opcrátoro- 

gyonlotG!: bovocotdoüvol tört unt, Л matematikára!: 

cg anyagi világ egyro mélyebb magieaciréaővol ocyövt« 

3áré továbbfc.jlosctőoo a tartalom őc a forma Ögcs- 

ЬопсЗогб 1 csőié oandeta iaaarotolméloti tőtől mog- 

nyilvásulácw, Az anyagi világ kisoritliototlon vél- 

tosatoecdgc alatt nememk as ombori oogicooroG ál
talában, honom a matómatlka fölépítőgo rom válhat 

locőrt, bofoáosott tQVŐkOrtfQŐSCŐ,

a,/ л .ccUlc-^Gfr.t. :o . o,*gi. .. ;toic

А coillagücsati megfigyeléseik kosdotol as oaboricoc 

őskoráig щШшйк viecsa, As ogdss fölül élővilággal 
együtt os ősember életrltausát 1c olyas кошШю o- 

rodotü té&yessŐk eaubták aog, mist a Föld tengely 

körüli forgócóbél csórmasé napi ciklikuscág őc a 

Föld nap körüli kerlngéeőből, valamint forgdston- 

GolyőDol: allaGóbél ввйхтяб évi ecokoesoseág, A 

tivoli őo időből! tááőkosédác gyakorlati eeffiseég- 

loto aér о fulőiilvclu tárGidolmakat nocolőső bor
ban folaoríUhotott о as ékori tércnőalaokbos podic 

a «абд'«adagég igényeinek mogf ölelő pontüccugu 

naptőr kéositéeéhoe eiomcodhototloa volt as őci- 

testek taosgócánok goaűoo megfigyelése, A koreekodolon 

blolcbülőoo ssUköégeseé totte a sivatagi karavánok.



tm®ar& Ъсфк 'cáZőlzozácÁofaek voüolúúaát9 col ooiss-
А* jjjfefcjjb ÉLuJ| да, дачЛ Jkrfc-' £'t v'</ -ffriäifä** ^ üSm rtb ,л*4*Л ^ ^ *®д Ж? r"-W** дал-ЙУЙ ГИЩш: -чи"*ь%ton Ъ%&%0£й>ылхш Фш»$ öcuZXGijüöí^tx QQ{pra»isrwlooOTtltQI#

A Gyakorlati Giro!: aollott ос dßitootol: vicpoSlata
nieGtiliuc cólolsat io caoloilt* Volldcoo Glbópcolóoöb
ocorlßt ос ég ас iotoaäk Imóbalyo, ос ógitootötj ро- 

die letesd toraáccottel jpoadolbocvQ mcbatároccá’: ас 

cnbasd OOPSOt# As á^ori 0L&(8»b0tt ifl OOGiOVü vdßsrot* 

hogy oloro Idtbocsa a ^BvJb, о kialalíUlŐ acct?olócla 

dltuteónya "cüóeitottc b±n. A soaAlacädolda alapba 

ogyodatdl ©craSayeíí tuvoo ob-alsocati öscco-
laopcsoláaa# Pontoson a 2X* osdcod oiüllfifliagata td* 

ftü одас OGkrótSbb oűjroci kapoöüafcot - pl* alabtro- 

tadgsosos do IscrpuoűSaüdrie тзо&га&зоЗка& - ögitootöl: 

de a földi dlotfoltótoXe!: Lüoütt, GtalBGte осооЪеш 

Шзо dcoü a babom egyéb válfajaival booanld adaton 

dllé ociUe^atíiáaboc.

ibCc&oSj !iOC7 ű QgjUaQ^scnt aditatt ftraloiói óvoc- 

гайе&ш ЮТоссШ, ódig feBmomdtofe, oöt fciaodoűUl- 

te*:* A osülagáöBatsals ас idő aáróoóbac betöltött cco- 

ropo ас Utóbbi óvticodobbon rncjoload atoodzdldc Ы- 

ейж&йаос volt éa a továbbiadban le uólbOlödhotatlan 

□estid, logdábbio addle, ónig bo aoa blconyooodifc а 

gmvltttoióo do ав atoui iűdmula unonooatlQa* As idd- 

ecdrdtóo fmbciója blűgéucölt as cüault dvocsoűcí:: bi- 

аосуоо üfetdnolai «оап&ф«1док aai^tóFOSáa2vc&t fen 

acct: pl* Шр* v::^ boldfogyatbosdo^dios, bolygói: boa- 

$ieI:cíó12ioc vagy esTwiporcóvobit^óeoMioa isapecoldűoQü* 

XXyan snSőm9 ti eaillagácsati kseoBológia határolta шс 

og7 OGpfGCSTQt!:cc.Ic capjóa lefolyt lidiűi-OJd ooata i- 

döpontjdt, aoibdl тАшглш1п1а1ш lehatott ж&щрвА ас 

óhost tfto&Q tlfctucoloUboa idfccgúuitáe alapodul осей- 

QŰld Öled olimpiád oleC óvót /i.o* 776/. Ifasonlélsáppen 

ogy bisácci taljoc napfogyatbocdo uocbatto>cüaa adott 

ltot а oagyse* Lefoglald c óvónői: МешЗшШоЗЬоа#tóШаИй
/21/
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A oclXlooSccati foldrajc cs ókortól alapvető osovo-
pot játesik a c®0ÖdelQ, c tóxkópóecot 6a a rnvlaSció 

ÖSakcrlatábcsi. Eevosotoa ókori croűaóay a Fülű kart!« 

lot^no!: осу osásalókoe pantocoasu csaßbat&ioßdoa i.o. 

200 körUl mtosatbeaÓca áltól. As cactromviöáció 

ooQßriata tttrtánclsl ősercpÓt a sojósáabas - voa о» 

Ipa» clsomtól, ош!у károst óvcsásoda áolanlk овс шс- 

eookitáe aólk&L • da tads uádcsorok alkftlmfiáen pollott 

bovoműt a ropölódbc la. As osstsoDcvl^űolá dolontő- 

SÓQÓt os oddiciEÓl Is tovább fokossá, as ürkaáósáobon 

betöltött szerepe.

Boboaáa oaborok órdo'dődóao rúváb a^adlaios raSűoa 

tovább Olvik a csillaejóaláe tudoateytaloa tcrtoloa- 

aal, ocotcaíióst laoroaorü fórodban, ssáuitóoúpbo ргоз* 

rsaosva*

nocopotárafából ötocor ówol asalűttrul la asradtol: 

fson csiXlasácscti felÓesjTBÓook. Iloaasu időn át vőcsr 

sott nocílcyolácokkol oooállapitották a cap- óo Iiold- 

fosputkosdook Iea5tl6őóe&.ek porióducidöáát* as ucp- 

ncnrccott Jsdsess-eifeluct /Irb* le. ÓV* 10 Sap/« Ac 1.0. 

6. osáaoű. idomán oár 1 uósodparccál kisebb Libával 

tm&stők & :,olu-Cdnap hoöasát. A otuórek Qua betoo 

ösaóarendkssort koosnáltak* gs i.o. 2. óvocrod olo^án 

okot lcdoáa6 akadok podic tisoc asásEonteort basa» 

»óitok* TdaerodtaSs^bea csőkből aloktíU ki a ^atvcmo 

eateoetdeser* ás 2шш üroküKUk as idd- ás a ccöc 

QZpeé&sIni&z váltáesámit. Хшгог: gafemflUt a tcü^oc- 

sstfe ЗбО rácsra oeetáas a gaórarenisaor alaposom óo 

ас óv sápjainak lakarokitott ocárn öcssoo^ostotdod- 

vol. £tesopotáalábaa oastották 12 róasro аз evőt óo io- 

<ш oaSsKXiBLiJz as állatövi oclllaökópak novai. krodo- 

tiloc a napot io 12 róoara ©áztatták* шШ& kócubb q 

mppal áo as Óáccaka kffl.&n«&ÜÖa 12 rácsra oastáaávol 

jött látva a nap 24 Órám ooctáaa. As "állóooilleefr*
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iseaw Hi Till hát "bolyc^** égitestet isnertek; a Sápot#
a Holdat f a -öiífu^tI g Vérmest, a Ttarot# a -Jupitert 

6c a Gsatueottefit# A esillncdcseti nocfi&relősofeet 

többnyire fcdteaoleies, l6pes£cetG~ torayobbea vdcos- 

teli# cjzaljol: egyúttal c.s ijltocto!: tlosteletdro esol- 

&314 dlfiosati !:ölye*t is voltak. A kát "boljgS9 SßU> 

test kSofll naponta пбеИзюк dldostűk, Így ala&e&t ki 

as Mü fcoto’rro tagolásé, A let mpjait is csoTsről GS 

écitoetelsrSl nevezték el, csdnok юуеш! rtel küsvo- 

titéscal egyes mi nyugati nyelvedbe ic bo’rorlllta’ís 

pl# as anyaiban Saturday « SzattsRnie&c лр, Sunday о 

Гар-оор» Sööday « Hold-nap*

'“gyiptoabaa с fUltlnüVclSa ssoqporrtjibdl alapvető fon- 

tosaágtt volt a rüuc roedccorcc ávw&dotl áradom* do* 

col as osoaíanyol - tearadocoteeen véletlenei - осуЗЛо- 

áfttec kSvetbesott Ъо a Csiriuse fcelidbua - lappal осу- 

iloäü - leli со, A Г iluc éteddcáiicfe időjét ccHlaoloca- 

ti nogf! гусйбссо! olSr© nej lelátott határosai* А СЪо- 

орез pdxaalc alapéleit tvporeayi pontosa'спей а £С 6 с- 

tájafe fold irácyitottd!:. !lSo п6ро!2шз Siosműécm dßyip- 

tosten ic vezet# sjsoropot túltett Ъо c. vallás tOElllo-
' * йс /О/ -

cadLt c ocillcsJösatbcíi se ic ЬевпоЛик!: - clopjdn va- 

Xécsiní!# --cry :>c egyébként is 66 nocficyAff'• броосбей 

ccyiptooic!: észlelte?: napfoltot* Ac Ofyiptcsásís tzár 

f öli csőn ti!:# S.ogy c Hötkap 6c a 76aucs а Гер feM bo
ring! A éonáorai teojűen macyesotérQ*: aonbortílvén ш 

imert clclíbaa ábrésolték а 12 éU&tdvft ocillo^Apot#

k o.ö i.o# 3* ÍvesreЛ;-
со a Hold járásétf előre gelost6!: a fogyatboaáoofc idő
pontját 6g fejlőti Géptérrel renfiol!K>3tafc* Ao 6ci o- 

gyonlltdt 12 résnre# ac ekliptikát pedig «14 гбосго 

occtották# icy as 6v ia 24 bSmpot tartalrosott* As
i.o# 12. csásoObon ölr menérté?: ne cfűiptüía bojláo-
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osűcát* Iliedelnük csorint X3ü®foa&atlsoaáQ alkalmával

kácsültok föl. Ilyoa kíMULLsSnyoк küsűtt ocy mpfo- 

©rattsósán Qlurojolsáeőt olnuloostanl halálod bűn

október 22-©n/ kát udvari cdllocáGC Щ de Но - a

laostotta acy mpfoßytrtko&io olGrojolsádát, ©sárt 

a ©olosár lofojostotto okot*/22/

cdllaoáes ácsiolt, nágyem a f6 dgtájak irányában,

bői kidarUl, hoar i*os. 1054-boa 

tck а 2auruo edllackápboa.
it lát-

Eák-köd* Aß i.os. 2* os&sodbon Ccauß Houc a koráb
bi elkápsolácokkol osokitva - col csordát a Füld
lapoo <5o nácyasöcelotoc, a közepén Itisával /Ceung
Kuo О 1Шз£роб Огвв&с/ - a Fűidet 

ja, шэсйу a voctoleu Vlld^paliidoaGÖß köaopán lobéi;*

bot-napára őo as un* indiai №, aooly oar SQccßlo-

kljolülőoáro.

Шааьбп ШШЮ1НШ Xß ЗО&СШтсШ CCTJLlO0SeS3Qtl
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Cisrőpdbоа Anglia, Froneiaorcsde de Cpoayolorcsdg 

torülotŐD talditols mgyosaMou, ceillagdasati des- 

loldaak eoládbsSl fcdcsitott íiőepitíiíijyGlrot* Ввек 

Icösta logoovosotoeobb 03 asgliai CtosiowonoQ kőoos- 

lopokböl de viessistoeon rdjisls folrtotott ^garon- 

dáizből dllő kür alapú rondocoro, mäX&Qßk oogitod- 

gdtroi mgy pontossággal qICtq Idiot ott Kolosai pl* 

о fogyatkoeáeol: idolét, IdL loliotott jdtölsl pl* а 

aapdáGgyonlőcdgok Idojdt. ütoodioiaco dpitdedmk i- 

úQjői'Q ЪоЬкушг angol cesillogdcc qóq a csdaad oloáőo 

nogodta a hlhetetlozmete itlaő i*o. 1050 körüli ido- 

esokot, arait osdta a radiolzorhon ^ißegdlatok ls 

OCCGTŐGitGttök*

ь*/ 4й*.у*
2haldcs, 02 olcu gelernt de görög torudcsotfilocöfuo 

utocdcoi küsben aogy oeöayleößti itiuaretaayagot gyűj
tött riosopotdcjldbon de i’gyiptoaban /i.o. 6. osdsad/, 

vtldgecoraldlotöbon asonbou а toriad onot fölötti Idayok 

osoropdt о torodcsőttörvdnyok vatták dt* Л vildg 

jolensdgeiiaolz köcöc Idnyegdt, dcolvdt /as "orohdt”/ 

a vlsban látta* Jladlote esorint visböl l:olot!:osott 

OE őoodiioi: lepoe koronßjtsdct ucső Föld a rajta lövő 

őldvildegol osyUtt. Kialdcasol őc az ton iskolával 
kialakult a kor scinvcnalánaJx megfelelő naiv mto- 

rialieta torodcsotmooőfiG* AneatíLmnóm a lovogőt 

tartotta oíixIglí lőtecő alapjának* ősiből cürUoüűdo- 

loI ill* ritkulással jönnek ldtre a kUlübcső anyagok* 

Лхяз±эшкЭго0& cdr ш egy tonight anyagfajtára, há
ncsa ogy liiiaerltliototlcm de mogü^atdrocatlan Coonyag- 

ra, as opeironra vosotott vicssa minden látcsőt. 

/AnosimanaroGS apeironjdvul párbnsaoba dllithatő a 

& ásásod forrd Uaivorsun modelljdnofc kb. 15 tailli- 

dra övvel оselőtt ecupereürü állapotban lövő robban 

nő б&звдъва, erűből !:ialakult a notagalasie./ diml-
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ala!:u» ooolynok mgaooága m átmérő fcosmfla* őo
a "foloß0 lapáa lakott.

As ion tGrodccotfilosdfiai iskola ncgtotto as olod 

lupáét a kvalitatív uatorialiota Vüd$:dp kldeigo- 

sdeábos* a továbblápáshos asorban csükcdcea Tolt a 

jeionoágok kvantitatív Xoirásám Iß. t&aatlkne fór
odban Ütagoraos da Isövotßi tekintettek a nerasrlső-»
gi vioson^okat a dolgok Idnyog&iok. A pitagorousok 

esavint a világ vendje as ogdcs ssdaok arányaira 

vasotkotG vioosa* Eitngoraos osoriot r. OTd grab 

alakú, ruort a guöb a logtü?:dlGtocobb loot* A Föld 

kürUI koaeostrikue ssídsdkm crdoitvo koring a Hold, 
о Xlap, as Ot icnari bolygd do аа dlldoeülGgok. As 

ágitoatok шз©1ш a eafdrdkat kitUltG lovcgGbcm а 

sáfáruk saodjdt kelti* As irracionális sssdaek folfo- 

й.оп6во vdlcdgba lassította ost a osdnr&sstilsfc do- 

posott burnániát*

Pitogoruescál jolont шс olfeür kifejeoott fomiboa 

/i*o. 6* esásadboa/ аз a SS* ooásadi kosooláglákban 

olutárbo koriad posstulctiv fconcopoid, eauoly csőriét 

a világról alkotott köpünk helyessége az ogáes Világ- 

oiaűoaodgro örvény ősnek elfogadott nrineiplumk ai- 

Xyoncágátol függ. /23/

A pitagoroua lakalán bőiül as i.G* 5* ssásadta Füo 

looos világkupában a küsponti holtot aír non q №6* 

Ьшш agy iatoni orodotü küsponti tűs. о Uosstio fog
lal to oi* A IJoGDtin körül koring og? ifinerotlen boly- 

gá, OS Antlcbton /menmd/| oson kívül a Föld, а
Held, a Гер? as Bt imort bolycrS ec a csillagok. Св
оей a világképnek as alapba nág a spekulativ ocáa- 

otestiks, de c körpályán nosgö gomb alakú ágltaatök 

kösütt itt aír ninee kitüntetett csorapo a Földnek.
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ft&lááss /l.o, 4# csárnű/ imát GOO-ш
contrlbus világképet állít föl, nralyboa oscmto а
9Q&£ aom uosdiOatlen* IIoatóüLidéos os égitestei: lát- 

esőlcagoo mpi roagSe&t a Föld toacjoly IrörUll fbeol- 

sával aegswisua* UBoriuto a "űap - о többi ágitaDt- 

tcü oarUtt - a Föld feörUl, a Etakor éa a Vőzmaz po- 

4ig a i&p liörül í^3?ísg*

Fiatén /i*o. 5-4# ásásodban/ a pitoGoroesl poostta- 

lativ koaeopeioto taegfolGltkra obőoktiv idoalicta 

cüvqI' alapján dolcosott ri ©eoconts?llras világképet* 

Itt loten töIíolotesoéísébSl kövotlroslTs ас ágitetek 

alakjának ás aao©őtoak tökálotecaéűe*

Axáostoteláos /i*o* 4* ssásad/ vilá^sépo mintán а
Itoattltttfi tömlőtocsáG elvére épült* Goocoiitritruo 

világképében a Lóid osfásáádn ШИ érvényesül a
tb^loteeság, ОСОБ bőiül, a Föld irösrsotobaa etalon
váltoaékeny ás tökéletlen* A Föld güdbalakuaánát a 

■t'CzClötQLoéQ elvén kivin Uiú árvokkol is alátdmss-

árbom látásik; a csillogói: rasaoságs fUßS a föld-
ra$«i ösdloccogtol § G Föld liolclfocyat!;o3ás:'or látta- 

to 6э№&4Ш aáxdic Шг g1g!*u/. AriostoteXérsn tonitá- 

öáaak /pl. a roosöáeafe a dolgok törnécceto caorint 

tMssel^ rendkívüli tolíintályo ác a középkorban
történd uaenarevittfee* tabuvá tátolo két éwamúm
touüstal Gátolta a tudoixínyoG haladást*

A Goocaatarüena olaólot keretében a knidossi Gufosoos 

adóit sogyosásstet а bolyhák tabtacorG taoeglmim
ás Lösolitotto ao eüD&otet as dealeláaek erodaátayo-

bcaa ао egyes bolyáéi: odSsál további, különböséí for-
G^otoaGOl^u aidtfaüfctaa 1шро@оШшк de uaois fasseáeá- 

to io *ámi veoemok* Ab Uomssocon 2? eaféra forgás-
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tODQOlyŰZKÉS TxÜSÜß SGtGGÓOpOEtja QßybCQGütt Q Püld 

kösáppoat^ávol. Зиа<ш>03 ißy ccoaiálimn leírta a 

bolygők bonyolult ogyonotlon aosgdeait a Pöld kö
rül ocyoslotooon foro5 eafárák aodoiajávol. Puűo- 

zoos olcálotánok pontosításához ArlectotcAásc 50 

fülű ooolto a sáfárát: ooáoát, onnok ollonáro to
vábbra is morodt csonbotüná fogyat^sosság g boly- 

ö6k látacálacoG fányoooácüvcü kapcsolatban* A boly- 

o5!2 fányoccáco periodikusan váltod!:» colt g sofő
rök fölállított roadeserábon állandó Püld-bolycá 

távolságokkal a tfSsáletoooág olváaok árványocitáso 

□ollot t non lobot ott швдаеуагйоа!*

A geocentrikus ooűollok aollott cár eddig Is оос^о- 

lODt Iloralrliduűc átmeneti clnáloto ás Pilolaoos egy- 

ártoloüon шз cooeontrilms rondccoro, ac i.o. 3* 

Gsácadboa pedig Hcánocsi Arlcotariábooc hollocontri- 

kuc világképet állított föl. Arleoterkhoso» ndndon 

Idők egyik locoolontőcobb colllacáoca i.o. kb. 320- 

tol 250-iC ólt. /24/ nA koliocontriíяю viXógrená- 

ccor aty^a” a kortármira általában ^olloasu opoku- 

lativ oádcsoroktál oltáráén mérésekre olaposott оcr 

oekt matemtil:©! огос2обцуо!й:о1 olaposta qoq olnálo- 

tát. Ilvo ICepornikuest kb* 1000 áwol tnocoluovo i.o. 

270 körül ^olont шс nA Пор áo a Hold távolсзаса ás 

méreteik" ólmai.

AriestosttbocRS feltátolosto# косу lroldfogyotkooáckor 

a Püld árnyékának a Hold távolságiban megfigyelhető 

kcsrocataotccűto aagköcolitéleg mgegyeoik a Püld át- 

oárujávol /vocyiö а Пар olágoá távol von q Holdkoc 

hőpoat/m tobol a Holdra vonatkosóan ast a $6 köseli- 

táot kapta» Hogy átoűru^o a Pül dánok ocyboroadű.

A lap távolüdcáim!: □ocbatárooáoálios poatooin fálliold 

fáslcbon - colkor a Püld a Hold ás а Пар dordkasögll
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háronesöcot űlhot цщг, hogy c docrdkesög оeuesd-
Ъса r, Hold hcüycsfcodils ol - taacodrto а Ifep*íZttXd
Idtoesősei. á ПШкф távolságot 

lőhetett határosai a Füid-i>oid távolа1щс*1* taint
ACgF 0^2 f^'íOw 1'**^, '1 4ЁЩЗДШ #"■^IvAí *** ís«í%ö*í 'I* '*** - -•• w*ir‘-' '.r*+nr чг »« w

V&ÚU

Д Hold tdvoleásitoQls Eafö^határosáfiiáhoö - a soűaitcW

vo « fOlhessuálte a Eöld átuSsCjdt /Fül ii dtourCbcm
’rifojöcvo/ do moo&SxtQ a holúlsorons látóasöaőt* A

tkoadan q való-

vonatlroradoB viosont e órásak hibája a tdnylooos

400/.

és ö 1Ш tdvol-

Sdt, Így а Ш» átradrdjér© a Föld dtndrdjdnel: о hát

ai©, poíllg fordítva.

a jolcmodcaelr gs dcnloHiototlonouGüt а еаШо

о FÖM-Шр távolság гзсУ visaonylik а оеШс^ок táveü- 

odadJioa, ólat kösdppontjG а
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iräP!’.tas±hooa venűnsasőt dtvotto az l.Q# 2.

lon»3o&-e?s tlelkai meyriámlAios. A dcoíly ős ел* 

pály attt&BxdiSQt&ioc 2жао9ЕзЗе a nolű batárit votto
iiafOj
ЪО'АуШйОХ» ic*

» Ьшш a Holdig Ü L'ajüos trtöaoijyAtott

aiuyek oXlaárc Ariosteafáiosa oSltd еХАшог^с Iíq- 

lyotfc •А^шАз&ввйДе" dHáa ШЫо&ЬаЪб&Ъаи vCczo~ 

mübt arauüoearo födlc több adtat ttáttf&L oaor éwö
feloddobo ooartllt# A bűlioeaatribue randosort diso* 

nteiloG nocplaposd általános töaaßycnsdö elndlo-
tdt ©oab q 10# asáiaában dolgozta Ы Dewtoc* ocy 

csillog /a 7а@а/ pcmllradtadt pedig ccals 2D37-ban 

hotároeta шс SetWUta.

Arleatillcss ás StaüdsSrles as l.o. 3* 02ÚűodbQ2 

ТгЪ* 000 cdllacot tartalmad áogyadkot I^esitott.
folbittEaidlásávtd bdositott IIAppax&boss, "о 

C'drfcg eolllaeáooat atyád® ootlXaefcatoldguct ogy 

1*0« 134-boa tfolttlnt tova üsst&oáodro*

Ptöleraoioec as 1«еав» 2« gadBoában tala? 1022 önma
got IratGloctcáit lioly do láteoó flfoyooedg ocarint.

©ontrilsitö rozsosért fojlocstotto tovább, foltdtoloß- 

^o, bogy а Ш>й UÖrOl beringd bolyod!: olyan !:8rpá~

áa a füle: Icorüli esoontribuc IstJrÖkÖn /dafercneokan/ 

поясе* Ptolcmlocs fcinomtifoio nodöllj© oaßte**»- 

tottö as előélet ds gyakorlat iSm^bemo^át a tfficdlö- 

tüűode olvdm’: drvdiiyte tartdodval, Sa a

tooatlau femaábaa*
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о./ ■'Wtrg'iiiaaaats
hidossooc 6с Ptclamlooa olöolotai as égktQQttík úgy* 

2?a jobb btneoatltaxL leírását adtai: a aooouatrilrue 

roKűscor ’«Jrotáben# A ztímlcfö пш fo^Xaoatottdl: to* 

vább a űörösl®: oredaányeit. Лс оалЛсй* átvottdk óc 

tcrábbfoolocctcttd^ PtolssBiocc roxidsoördt, legfőbb
.'.s-T?b: ' о "Votitdca :‘:o 1 -íú:í^í\....t

güríSgöl: orcdr/i^oluo-s Júloütüö rőaso«

A 15-X6# ecácad folyandó a földru^si folfcdeodeol:* 

dccánoboa m&Ш&й6 Iiaddcuö, tár© G^cűacdci
foXXcodUldc a odllocdcsatot le ud föladat eld ál- 

Htot te* Ssttlrodcooed vált a blstoncugac tárbeli tű» 

£«5!.:ocJfide£t03 ac aöflisloJffiál pontombb boltfcdtáblá- 

eatob fcdcsitdco* nívói о со!: суз odatol* оár eltektől 

ас остро pcotooabbá v£Xd drei old col eredadayoitdl« 

о esBbaé^let több tatot 1Э00 dv oltöltővel a pto- 

Icacloccl rondecor Ssritilsai vissgálötám iráayitofc* 

te a íigyolaot. A roncteor aecQcsyordcatlan MÍI&260 

tdepói fetteött rceropcl pl.# c Ears, a Jupiter de a 

©cafrarsitiss portosan a Koppel void ocoaborálldclor 

tartécEiodi?: lcc&ocölöbb a fÖXcÜ&s; 0 Utóur de Vd~ 

шее opictolucatof: Ttösőppant^a áladig a uocficyc- 

lűt a Kap oentrtsaávol öcssclüto cgyacocoa vaii; а 

Elold de а Гор löcvGtloi:'!! a doforcac tör íuontdn ка-

De

ring*

llöpcsatousc folicoorto, hogy - többéi l&sütt - ас 

ladat felsorolt tdayefe ccyssorüon nogEmgyordabatéZ: 

a baliocaatritmo rondssor keretében, ágy osro vo* 

natkosécm - nds taagyosdsat híján - bicooyitdbsl ie 

csolgilsa!:# л csillogok dvl parollradea adc váltó
sat Ír. 11 éedelhototlon volt, aint icoo dwol !ro*db- 

bo& Jrleatostihora idején, viscont iraorrt volt a 

!:31cd bolyod- praMllflfetikue oosndoas colt PfcoXoooi»
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ош oouolljo a boS^ofijaaok as opioürlucoli menti 

тзд£&&&& irt lo.

Л vmoBoánsz Í20S? ooEOüiiieli ia zaegMalő taiaSlotoa- 

oog alvóval ^ореэгаШшг оош oeoJfttött* cla'loióboa 

аз ágiteetek továbbra ic a ági mosa$o~
шки sogfolelö agyraüetee Ic&raeaoiet oágstfe# élőnek 

kSvetixisatáboa a ßcocoatrilms vilársóppol елзешЬеп 

objektive is kltU&tetett bsliocentrünie vll á$s6n 

□óm at.ott lelet §©3©Dt ^фсти1^шзш& a korábbinál 

pontosabb bolyaátábláaatoie oóaaitooóro. A tetailasp- 

t'ústéootbm foraadaloL jeluntőcútfi kopossxi^iseei шк! 
a fJi)o rott&utiog&bue orblua оооХееШеН* kovéoecü 

aIkot3jái*aíi lal;.ila alatt 1Ь4Э»Ьш joloat Ш£> io» 

pcimiTfing iMMd Чшавтак шilvábea Oetaaücs» too* 

légua irt ölusaát* aualybcm as uj гшайшш*1г§ uc&ci* 

estikul e&oáXetaalc állítja bo, Így äKtaos&tetto a 

tö átjutóját as Qgrhúnl ooasoráu#

A 16« esássaobon SiorCLxo Э*иво hirdette a ropurni- 

Iraeai roaássort* saáspeOiő továbbfo,jlosstott £оши~ 

bem# Bála már а Шр сот Ь&ябрршЪйа a vaßtolan V4- 

Xá^iaGoiioőoí io.:, Lusou csak c^iko a acántalen ooü- 

%Et&iek$ a Hűd pedig oeak agyike a lakott ágitoo- 

tolinol:« As esybás bocijaival ш!б usaabueaállásduSrt 

160€Vbon liUveivel agyatt öáglyáJű laeeűoettdlc«

A 17« азашйЪоп a távoeiJ £Ш.$Шш6т adott lolaotfr» 

eéget Galilei aaáaáxa a кореиШшсв! vild^ledpet i<* 

OGsold iae&flflRflü4eekKe /pl* a ¥ашш .Cásimi, а 

Boss uárotáaoi lütaadlagoe váltoedaa, a Jupiter 

négy le^cpobb boltija, a £ojut oelllaepi/* Galilei 

as ujlsoa? olou “igasi* íiuikucu, ulsiaol alátárbo lse» 

sült a kitxblötösóe 6c a mtomtiisoi а&2шегвк ul*» 

MtoJüca, a Ье11оош1жШю olaulotot ic a gyakoxv. 
Xatboa ijaooltu*
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Ву&ю Dstűio а 1G« osásod löcdobb óodolo coIIIqolI«*

tudta bioutatni a CGillüoob рсшйШШм oluoaüu» 

Ideát. ?Ílác?:ópcbon a ptolaaaiccai őa a üopasoib»*
acl ronűoeorob ötvüactobóppon - аз óborban io ше»
lovC olüsoóuyo!: után - а Шр a ima körül kerítse, 

a bolyod!: padié а Вер Шй kariceanafe. Byabe Braha

а ooedaa óoalolóai aауое ОгШЗоо volt a G7öC£P űco- 

ott "aplor.

Boplor aoccffűsGdőco ceorlnt a viláeot abcstrokt

kuc vilá£^p pitaeoraost-platóni esiutóoiaót lót- 

robomsi. ВшОк órdakóbon g dorkurtól a Soatusau- 

ccia torjodó bat balyoópálya küeütti tarat oc öt 

platósai ceabályoc toottol próbálta kitölteni. Пуш 

irányú törekvóoök mollott dolßoetc föl Boplor a 

bolyofooea'eok adatait ós a 17* ooácad olaján 

ocakolkotó eroöQÓjnyakro futott.

í\ дм jM> **5 amf? ■-> ,T|| Ifi if-, I - -I |” r-| «TU IM ,f~ 'TV-S rfniM «11-1 «Irt 1-11 Mk M «Hl ,*? >цк <»»,A3 olco oraűauny a Ш**еш vamtkoso аnyög rolaoico-
oám alapján, hogy ас addic ticáróloe körsaoeeloob» 

eq ópülö olnólotak ctíLadoeyibo olloatoond a tósyak- 

aafc# Káplár aluosör a rbrcsól, m^d a többi boly
odról lo IdLnutatta, hoey ollipccicpólyálroa karinao- 

mk а Пар körül usy, hosy а Вар as ollipesio aeyik 

ÍÓkuecpautiában balyaekadik ol. de a föXiaaeróe а 

bolyoóaosoáocüs ktnemtlkd^dt forracblmcitotta*

A Kaplor által a balyodmsgdcolira QO0Ülapitott al- 

aodik törtóny* a folüloti tótól csarlnt a naptól a 

bolyoóbos XiUQOtt rádiuccvaktar aeyonlű idókösök a* 

lett oo^orüC tarU2ato?:ot aurai. Вс a türvóny aói* 

eqplieit dtaalkai tartalapml rcaadéUsosüs« óival 

kövotkösik txftuLo, Ьощг a bolyeók c&öpmláoa a Пор
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taint oentroa fold txdytil* vűctIc ü&ndcm ЪЫрдЗт 

a Wap fané tautatd ord bat# /25/ isopHor a bolygite- 

ra lio/oő агШШ. !aipcDalatbao O03h a co^tde&c 

tott, űo шаХ^соисауа! e&Slsőccltette a dimoüsai 

leisdsstt czalnot а QQßVEÜdoitdJa Solton*

Kopier Iiar^adils türvdnydboa a bcü&ofiSs !мЛnodcd idő* 

£o do a ollipocicpdlya öQßytoegolg^ Irücütti I^peeo« 

latot irta lo. XJrodaőnyoit ao "Aatronoala nova” 

/ao£^olont 1609-Ьад/ de a "Hcotdeííoos оай1й /оосг 

polcot 1610-Ьеш/ oicö aßvoibon adta Irl. JoOIs £€&№» 

Сбоило a koporoümesi rccdcsor ioacoldsa do tovdbb- 

fcjlocctdco, a Irí^pdlpűb a^ori oroöotä Litdnofc noc- 

düntdodvai a bolsrodbocoiecis IdLzsocntilaü^daok forra^ 

dalm©itámf továbbá a diirxdlgai tárcS’oláo oldbdoci- 

tdOQ#

Ac dltalanoc craritáoido törvdnsr do a diaoaitxi alap-* 

türvdayolnöl: folfodood^o oindcn idol: Gcyili: locna- 

C^obb ficitum, Pout on a 17* cndccd adoodüs fold- 

boa# Ae dltoldmo smvitdoißo türvdny Xcnodbolta a 

fuldi do "del" jcüODsdccÜe fldUsd^Q bücütti - ocydb- 

!rd;:t ic OLÜadocd - vdlaccfblat do dvocrcdo!; 00£pa- 

gpüáeotloQ probűLdaáját tlsctásva drtbotdvd totto а 

C'dnbülyü Földön a "fenn” de "lonn" fonalait# A CXna- 

ta£E£o türvdayei do a igenben cclntdr, l'aatos által !dL- 

jlsosott iafiL 4tccíliIIíо eadaitdo Qccvctotta ac d- 

GltocrtQiS nocododno!: occalrfc lotrdcára altraloao del- 

авбЬовШ* alapjc&t# Ac égtooctoillai Iiidolcocdoa о 

10* ccdaadboa clodoorbon ö*Alodborte Dulor, ХодхВДЭ 

do Laplcco novdnoc fUsÖűi!:# Л newtoni зссЬагйЬа ldt- 

vunyoc oiboro volt XG4G»baa a Hoproadocor nyolcadik 

bolyé# ddmlt, a ПорЬшшепаЬ a folfodocdco, aitttdn 

gs Urdauoc □ooGdaSna!; ^rQndűXlQnesodgdtdl” Adaac de 

lavorrior Idlecdsjitotta ac tcoorotlon boltod pdlyd^dt# 

/ :ümz2ikm aoobasilta reaőkivQli eltört őrt ol Pül-
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volt.

"r?'VOt?‘Cr’4Slfr'VO volt А flCMáVírtOStiktlQ t***r\fb&lttbáAf!km

nifttMdall:
С. тйгиАпак)«5-; глотай tftroit, nnei?ben q

te utjtäat«

а»/ ЗШа1^аШюйциШШ!&а^

bort altoléefötse <5© miv mtovioltstcv fcoroooőniá!: 

vüőn «нерв bioártotot tons a tfhwswjnd 

sdptefe педа.&г©*йв4вйт# í-sorinto а Нар da a boly* 

C^fe orr teotibae nos^an бЕтшуо^Ш TfOlotkODtQlS 

vitáddá отбк dc^romtea taesitdertte* batáoSsa. 

*s вг'^гс tdnyomd tЕЗЪЪобсбЫй. állt Öccse о Пар. 
a fweiaarodd rnynrből pedig e bolyfdb. As olaulot 

tatod*» ffegp&tdteoeoága ollooávo a fojlodőc olvdnok 

^Kvc^alnt í»o3ortí?n6{5? oHwŰEnsáaávol mJLndségi £03- 

16űdst indított moábon n OEdaiooáoaatbcsn la.

Steals drtdr-oldsc esodnt Fant dnStoto ;.2орот1!шсс
dta a lopmgydb hrslrddet beste a edlla^aosetbc®.

bortboö, anlkor rs dcitostekot lényeidben váltósat- 

ícsr, dlleoetu tekintettek,|*ч>.1ЦЛйй.ч-# "v* *1г«4,'ч- w^»*4ír Ч|р Я»*Я» чцЖ ^ *w - ^ яЩ)1 1/"Ф *9 ^■'*9 'Щ/w У* ЯГ ч*г W ™

lotdvQl е &«al#kti!ms ssoradlot ^otetkeaott as
ъ£ж tudwSayában# a általános folfö^lm
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Cßoriat c tosnfosetbAn tíbctor&ol mgttap(üh&t6 ooo* 

gio oa& одеааасоа foIjcixiioZ osoíaaűatlon ioaőtlG-
(Icüü. AC élővilág 0£5Г0Ш&С& GSÜlotÓCQ, fo^lwlcco
6c puoctiüdca oollcti nociíis a Sh.jo!: vdltomtloEQk» 

liCSOl üSOdbOii Itoöt bOlfQOOff) lauerte £□&* ЬвДО ШЗ o- 

cóoc Нврядойесозлюк tarfcdmltao шп» с bolotbococcol 

ФС&иttdär a №v<xjü$ jmcsttüds iß.

Dutotio mfccadio огШгбгтбзз^Я Еадйо órtóljQlőöQ а 

booti őeőötóü. п1ФфОе£Яюр a mi tőrei ocottuäoiaixQP«» 

Ьеш а fcu&ti AüQjouol^ бсДОйпОк rovod!:» og шо£» 

tói ártotőilőlec oc'z viGSCKylaQOma órtocöG. ötí:Dd 

qc qgy&ftsct aist a fOBíiillÓ ógitostölt cxpoaoto óo 

aúeeéest ólat ас а£®гп0са& ас о 10£*:оейЪЫ forni^a, 

oouLyro ai zaostanóis ti г esc tuOtrö büvotSsociotoi.
•я& bostfcilcoa earőa L*i* oőt labóbb foltótaXuci* Ьад 

ас aapaß ас őtítfM olutt nie fomtTí vóctolon ooetín 

oaot ót.ss /27/

A öaproadosor kolotTsosóeót tb. 3 nülidrű ówol ос» 

alőtt a tvüasCvv vöbarna füálőöóoo róvóa
a forsá tidvoreisa blpotősis acóta dóé* ас ocócc I3o* 

togalasio biolclnüáa'm bÜvot**ostot bb. 13 uAlXAArű 

óv távolából* A mi ttJŐüniujr tehát ас ozrjcc, ЬЪ. 13 

uUliúsü cwol oaolcttl állapotára tud vicocobövot- 

keetatd* ac iasarcteSS további буадкароМеЗиа! poűic 

©шок ас iaŐIiatúrraSí is tovább beli tolódnia a cóo 

távolibb óul tbc.

iSo^t olwólotótCl dig •-• tcraóccottt2űbaácyob aüaáoa 

toc’taotói. a ccllloöSccatbc!» io ©Здоа oÓrtőkU 

íoűlGUcc beotaboaott ТД» aal а'г stégem ocótfoocX«. 
iotto ас cjysori ooswr» oötodcilms boriátobat. A 

ooáHagáösatbaa bocdotboc 'scocőnpoo ccpiribtto a- 

i^raipa tórac áowj epobtür.tiv feocooöőaiai oluóloto- 

>ot одаго aogalaposottcftfe« о tórába! öcs«« isbább

<* «»* 
fi, -Caí

^ t/•?
, «

\ •у
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OSOBtlUfigjbQS lövi' ola&otois Vtlltjáls ftíl, ..'3öt OlO<> 

Xütüt fcuVQüOOU kút ÓVOSQŰGiioU l&&43J3QtUl ii 

Fio-» Ъо£й&лаЪ» va isataoBtxő&iélsaől&tQl: tzüauOgyü:o 

béptoloQ volt aegnoeyoisfeii oc isapuimiaiioEmtiaD 

mproudocorboli oioocldoüt. Be ©mi: aaámáiatíts fcöso*» 

pór, cü;orUIt* abtttúa а шгшЬо151^о44асз£Шй1 blföj** 

l&dúodvol o c?avá,túűi6i3 шй: uaUott a glosmáboc 

£сШ.брС oiofetTooöcsnoooc batáecteat io ee&altáeta lo- 

fcotott vmxxi, A ikspeoDámosf юХвЬкообвбзж vorrtäsozo 

1c jtilfbocidüetább őrá olnulot East elaulotóbul óla- 

íróit Isi* taiutáa őst ыхр!aoo* Eooho, Al£vúa, mád 

Ooplo tovdootfojAQactateo» /23/

Л ccillüoioout történetében a 1843* csdsodbas* >lo~ 

oolooúu CUC^OyOt játSCOtt J« IlOrCCllOl, o2tíl már föl-* 

ieaorto, .1007 а Шргопаопотге! együtt 007 több noo7** 

CL.jroatíCűi raGpobb rondoseri-oc, a ЗЗДи&гошЗтаэ&оз 

tartó süni:#

Л 19# osuűcíü «осу orodoűnyc a ordrádpoloasdc £©!£&>» 

tfóséoo do cwLllGßüßQati ellmloosám« KialcXftAt a 

©Dilinőiest uj ága* oá ersstroiiaiisa, cnl a mi:'.'. 4p- 

©Хешбе» ró veti um ©Gfupilß távolt ágii octal: kácttcl 

. . oa 0Éhtt8 Hirlbrf Ml ; • •••*. "t 

/fű# h&aűrodklot» vgoaü&i olirüedc, ойдоосэв tds/ 

ia osc tudta batároszü*

Ло astjso03lelstifeiie ©sülogáooat koodato 1924» ani- 

Isoe* 1зМйя шфагайвовЬс. as áitó»©©dtía*^köd* távol© > 

0dt <5o OGsol bebiooosronDőott* bogy ФеДОгдойбгоаШг 

son on emotion golosio« /His tágult ld.tábatárw& 

octrc^Aossioete ookaodoú^o» Lubüio sue a duccoo с те!; 
vöQőr, Oali’oOosto a vtfcJüooitolóedo $cloncost* rudi 

Dopploc^oOi'o dtuckuat ástolLiosvo äidocUlt* bocs; а© 

Öoosoa oatropaAosis а tavolcda^val oE&jyOfl so boo- 

cőca&l tdvoloüil: tulttaíi*
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Sb u táay arra a követ tseetoté
sot* I'-os^ a :&to££üc£ác а*фзаьв, !:b. 15 milliard 

dwel osolŐtt igosi kis tdrrd sebtm de igen ад fitl- 

rUsägO állapotban volt« Лс anjac forrd, eeupers&HI 

de robband állapotábdl kiindulva kövoti olndloti- 

loc a JotüQolasio fejlődését a torsé Ifoivorsuza 

mdoll /nác isővon a Biß Bang olodlot vágj ősrob
banás hipotásie/« /29/

A forrd ünivorsuo hipotdsio csortnt a 'Jotacalosis
liaűroa
ввек» mattea? ob шзуас hadron-állapotbon volt* Ас 

olоб 0,3 aoe ©Itoltávol íslalakulmls a protocol:, o- 

loktronc!: do andc oldg nagy а alMiodß» kialakul а

as uarobbandat Ixövoto 0,3 ooo idő-

. A
Ho jolonlogi aoanyiodgdnek eoals ogy tOroüdko $Ш:о- 

tott Idtro a csillagokban tOstdaŐ aagfuaid 

ayokáppoa, ocárt a ratngoln«i0bon nogficyalbotö 

13—По arány a torsé tkiivarsuia Mpotdcis Mconyitdba.

A Hetegolaxis tágulásának olßo 300.000 ovo után a 

cürüodg coükkenáaávol as anyag a fotonod űoáoárs 

átlátüsdvá bálik* Ebnek a folyumtnals as crodnányo 

007 о tágulással arányoson csökkenő hőraárodklotü 

fotontengor. áttol a jolonlog 2,7 К fokos foton- 

tongortől erodő rádidsugárcáot - a forrd Untvmm 

hipotézis újabb biconyitdkát jolontő onradvanycu- 

gársáct - foűocto föl 1965-bon Bannlas do Jiloon. /30/

A Oetagnlaads további fejlőddoo vosotott a golasio- 

holaaaok, о golosicok, a csillogok de a IdLoobb dgi- 

toatok kialalsulácábos.

A ceillagÜesatbcgi kováé kivételtől oltokistvo ешк
aöcfigyoldoro van lehetőség. Л logkUlünböaőbb ob-
jolrbunok oogicaordedt as ocotols legnagyobb ráesőben
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ossnk a !t&boeo£tott döfetrootsröcöB ^agársde v&zo- 

aSiatávol &хЬ&Ь$Ш <&• А 1о£$пЗг© аз oXektro- 

цЗдомав 1:6t tartományát oacodi e £ol©oia*
1в bateüiai, ogylk aegkteüitfea a látható £ásy tor» 

torónya, a tdoüí роО±с oa 1 ш*»20 о Is&e&ttl IxaXláa- 

bomsm rá&iá tortomfcy. Hsásadtsslg ВДэд&е a юШо» 

oteot óbból a bét шОк "öblükből" is csak аз olub» 

Ma tokintett ki a 711Ноа1пашабсЬо. foauilruc aro~ 

dotfl rddiÓötieárQdst JocdEy ácselolt elcocür 193ЫИШ» 

ПкМе яуазЗп а nogyvonoc évaktöl épült ki a ceilla» 

gássat risosálnti aáüeearols seerinfci adoodik á^, a 

gá^jfeBÜla^tSsat« 125? éta аз ilriaounika jővoltá-» 

fedi ttfa^lCdütt cs «tsatüneoatrikae coil lagá seat, 

ошдХ? солплга шаг а tol^os olektrcaignocoa tortoadny 

Losa&Eft&otC# Így kialakult аз 1в£гшгвг&>, lütrai-
bolya-, rántson- do a (paaa-sußärcdc

с./ зйз^да^цмшдд1яцфв
A végtelenség fogaim a srataetttikáhoa Ьатяйбт a 

osillogácaattal io xeoroeson üceaoforrott. 'Иг ca 

oliorbem loii^a auorotiuo a 'világogyotoa batártolcn- 

cégét igaoolé gondolati "kísérletét". ТоауШ föl, 

bogy van botára a Yilágogyattenek és &sxm a határon 

ooquII ogy atléta, hogy dárdát dobion о botáron túl
ra. La a dobás nem átkerül, akkor őst talont oößalra- 

délyosta, oni a botáron túl van, tehát voltában & 

"határnál"
g dárdát a határon átdobni, os osintán шпак Mao- 

nyitóba, bogy a VÜM@@gy$taa aott árt vágót о "botár

ért vágót a Ytlágogyatm* Ha cikorül

bogy a Világegyotocs hütároseága béptoloneég.

A határtalanság eJonboa & vágtoloneágűols osok egyik 

aposomta. Sgéaaduakban votodétt föl a véges, űo ha
tártalan Világogyotoa loUetÓaégs. luorotiao példába
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lOT-iSio a Világegyetem határtalansága raelleti cm 

alr^a 2dL вшзк lolJítSoSoüt, hogy a dárdát állón»» 

dáes ncgy irányban*’ tovább hajítva as átlőtt vicc- 

ssodrhet a kitoduldö helydre cshfcoe kaaaalácm, ahogy 

a nHűön ogy irányban helculva a Föld köx^ááráflável 

a kiindulás holydro drOak vioaaa# buorotiuű míg аза 

ismerte a gtSMt tdr «ért sála a határ-
talesság fogaim egybeesett a vdgtelanodg föaolad- 

val# Lisorotluo nésote osonta! au dkortdl ©glasen a 

17» esáaodie ПЮ föleit Bőg G0 illtcűiboc Vtlá&cáp» 

rak# A geocentrikus világkép idején qs "álláesiUer» 

gok «afMját* ас anyagi világ hatásának tekintet
ték# A nitcldgla ocorint as dg távoloága akkora 

veit, hogy Ilöphaisstoea kolopáeeu огтоп hát 63 de 

hát яар t ЫОЛ H Föle: .. . NUN tá-
vol&tgnak kb# a máafdlGseroeo a onabadosás tí3rvd- 

GQrável Gsáaolvn# /31/ udg áoporsaikueű da Ceplor io 

vdgeonok do hetárosnefc tartotta a Vildgogyotomt# 

uGpler caojpint a Vilugogyotcn határa 60 nillid fUld- 

augámyi távolságban var, col aág a Boprendessor tdr- 

cdflÓn bellii vasi

Emrfcas als raa fogadta el a Yildgogyotcra vágcc&í- 

gát, mert kftretkostotdeo csorlrrfc vógos Yilágogyc- 

toa égitestjeinek as általános tönogvensás Wvot- 

kestáben egyetlen ceoodba kellene taagrTOnle, os a 

jelenéig pedig ollontmocd a tapaestelatnak# Eetrton 

dia általánosod vált a Világogy©tómat végtelennek 

tekintoni, caelybor ldnyogdben osonoe anyagi sind- 

edgíl objektumok monoton sora követi egymást térben 

ás idCLon.

Olbero 1326-ban arra a feliemcrder© futott, liogy
пеооаак a Yüágegyotesi vdcossdgdsök feltét ©lose c© 

voset peradasonxa, капов a régtelonedg feltételesé«» 

зе ic, ha«
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1./ a csillagok tőrbőli dUrUaőgo da fdnyocodgo aa
ogőcs tőrboa állaadő,

2*/ a dMkséa ős fényesség пап ftlßg ас időtől,
3*/ a csillagok aosgása reaüesetlen,
4*/ a tőr ouklidoeai,
&♦/ a icürnyoset linkben fel ismart fl&lkai törvények 

általúaoe érvényűek# /32/

-bben аз esetben bdnailyci. irányban csillagot kelle
ne látnunk aa égbolton, tehát éjjel ős nappal egy» 

fosain as égősé égboltot vditő fénye stőgSájej: Bellán* 

no látnunk* :.J.veI a tapasztalat eso!; sserint noa 1» 

gaaolje, a "/ilágegyoiea végtelenségét, Olbers elcsent 

továbbra is est föltételezte, a feltételei: között 

őrvőnytelűa apQŐlbapltácaal; kell lenni# A parádésam 

feloldása érdekében ülbers n&a a felsorolt feltő to
lok vclaaolyikét vototto ül, bonca ont állította, 

bogy aa intorsstolláric anyag íőayolnyelő hatása 

érvényesül#

Л felsorolt feltételok ojllott asoaban tacntov 

1337-bon tett aegállapitása szerint as interestel
lőnie anyagban létrejövő aőcodlogoo eugársáö6k al
att Olbore mesfoxúmta um alfcalaae аз oHostaondáe 

fololááoára# A fényt elnyelő anyag itt olyan csivtice 

cserepét játeasa, aoivol egy patak vicét afcorjti!: Ql- 

torlaosolni, de prőbdlkosáouűk esetig addig oroüzőnyoo, 
ónig a űsivaoü uou telítődik viscel# Ли elvetendő 

kikötést tobát as öt felemzőit féltőtől köcCtt kell 
korosai#

e»
Л csillagot: tőrből! olocclásu 6a nozgáea helyett 

as ostruGolosicoI: folfedosőea őta a galuniook vo- 

oslk át a föl tő tololrbon oalitott eoüloßoT*: csoro- 

pőt# a 3* féltőtől oivotőcővoi oibere egy őveedead-
«Ы a vöröseitolődáö fölfedezés© előtt a Világogyo»
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ton megfigyelt «Маек tágulására kövotkostot-

um csupán а 3# föltételt vetetik ol, hissen gc

boll sűrűséggel és a tér oolßoru értoleabon mra
ot&lldocsi# Л Поtagolom!о folimort fejlődési fo
lyóirata corán a - boloértvo a protoga-

nyeseóge le Idában váltós<5. /33/ A golasisök tér-

rolt feltételeket seist» kivétel saélkül ol kell 
vetni#

radomonra figyelt fel a nult ssúcod végén К. Пш-

Bsaek alapján os átlagos koeaürus anyagsűrűség po
sitiv értélre ecetében a gravitációé téroruooég a 

tér űlnden pontjában határosatlon - akár végtelen 

nagy - értékű# A lokális Jelenségek alapján folic- 

oort paradoxonok vizsgálata is - as előbbi ecet bon
hasonlóan - negküvoteli a Világegyetem lágyban!
cserkesotót kutató kozmológiai vic egálotokat.

dönthetnek
egyértelműen a Világegyetem véges9 do határtalan* 

illetvo végtelen volta között. As első lehetősé
get képviseli!: as oosscilláló-, a másodikat pedig 

a folyamatoson tágulé vilátfradollek. Ao eddigi
roűaényokbél annyi következik* hogy - néhány milli
árd éves pontossággal - kb# 15 milliard évvel осо-
lőtt a Hotagalaxia anyaga ccuporoürü* robbanó álla
potban volt#

A kövotkoctotéöok levonásakor adott esetben tipikus 

hibaforrás a fogalmi: kövotkosetlon baesnálata# Jo-
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los ocotbou a tioctásaudá fcrit&mc fogoloa g Világ- 

egyotem fogaim* . Jgyoo ocatobbon ugyasolycm árto- 

laabaii haocaal^tsls a Világ, Világogyotoo, VUágqin- 

űűiioág, .áocaoGS, Uülvorctsa vngy e&ő* а Швш$в 

OöGVűüött aidsor pociig lállUábáou <&t ólodban UiCCdál- 

jtÉ UgyaűGCt GO OgyotlOS fogaidat iG.

Л ViláLgogyotoa fogGlQjooa joloologi t adtaina hooccti 

ttlFté&Otl fociddác esKXtoSoyo* A Vilá, 
uáüuls tartalma múg a coillcgáGsaton belül eoa ogy- 

ortcűüü, pláao шо ш pl* GÖOktárgyi illőt70 ШО. 

sőfi&i tonatkosáebaa*

ötöm fogai-

A ccillcigáGOGtbaii Világogyoteocm cotEcobb ortoloo- 

Ьш áriliotu a ^gfigyolt Világogyotoa'* « aiat g aar 

ácololt objobtxaoüá ш!шш< A ,!mocfigyolt Világo
sítom" Glycm o&txapoldcidjä vgI, omly ш? ismert 

fajtájú objolrciioolat tartalma» juttat: a ’’ooüb* 

gáoouti Világegyetem* vagy "itetogol parts” fogoloábos* 

A "eojllagaosuti Világogyoyoa" tokát шшу1оо©и.ос 

tágabb a "mogftgyölt Világogyot annál!’# uinuoágilog 

(штЫт nem itiilUnbüatic tála*

ágyoo kosoolágiai aodollol: bidolgosámlíor tott ogy- 

ŰSOTÜeltŐ áoltüVÓOGl: - О VilágOgyOtC© iiOUOgOBitdflG
uű icot^opiá^a - a vc&áoÚQ ayilvásiTaló loooUbitáaát 

опоСоапуоо1к* Isért oálcsoril dofiaialui a "fislkai 

Világegyetem” fogalalt ogy* bogy os tartalmasa со 

lauert ulapvotá flattert oliaálotob által oogoagodott 

valaaoauyi lobotáedg mogvalá malacát • /34/

nyilvánvaló, bogy a fölcoralt ártalcoboa hassaaált 

Világogyotaa-fogrJLaaT: ogyilro оош losárt, g oogic- 

mrdc haladáeáttü együtt fojlßdilc* As áoslolácol: uj 

oroduiunyoi tágítják a "mgfigyolt 7134 

oo áaololáool: róván folfödosott oinucágüoc uá ob-
etemet”»
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doktueok podlg a "oo^flcyolt VildGeeyotorot" őz

oulGtoiak fejlődés© as anyagi *Ш?5 fisikci
OoasSoaiuuk ©cyro pontosabb és sokréttlbb loirés*!« 

túl a ”fiaii:ai VildßQayoto^» $р£п1гэй* /sasdocsitja*
A "fiBikai VüásoGyotga1» roosadien a flsika ftsavet*
oas?u0űnaк korlátlan «treyoláeU^Tal türtéMi 

гкйушк során as olíaéloti-fisikai tferrßMonöa lö
ketűvé teszi a visogált objoktuacft embntos fO£j'l~ 

oukkal valé leirdeávnl Ofíyíltt a kvantitatív tnrcyn- 

Met is*

A udndeatoorl laaareteisknok csak o^y rácsét alkotó
oxtropolác3é;Jci пет merítheti fcificilrci

a teljes uayagi világot# ©hbes as icaoretök legtá
gabb kérérö* ás ások fejlődéséből levoekatá legál- 

tcüáaoaibb tapaestolctolsm чел r$V.tcőr,t A filoréfla
gyakorlat erodsnényGlnok 

korlátlan astrapoláciéja révén аз ocyotonoc anyagi 

világgal аеогюо jelentést! *ШЫШ1 Tllágesyatea" 
{*Л(гу.1> v\ udÍ«íité 

tál” tavtcliaübon külünbösik, torjodolnébím asonboa 

nejMgyoaik vole* /35/

• шжэХу a "fleütal Yilégogyetecb

A "fHoséfiai YilágeeBreteaF jellcnsérére alktümo 

oO/QtouüG érvényű nagáUifltáoÉ trrtnlrd n'lzrc'c" 

QlüuXiü Oö anyagi világot ocyoo récalefroilxm tt!J:~

kötetlenségére vonutkosmk - ешк kvalitatív tárgya-
lésm аОшк loliotéüécot. I3s as egyoteaeeflég "ám***
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A osUloQÜsoatl vissgálatok do аз onüitott trosoolá- 

giai taodollols orvényooeégi köre som a "filocáfiai-",
banco csak a "eeillaglrontl Vilácogyotcn”, vacs? So*» 

teoolaris. Kivi akadálya nines megfelelő kosnoléci- 

at modellek "fisikai Vildf^^et oaro ” tőrtétíS kitor- 

áocstésonok* A osillagáseat önmagában нош óllapit- 

bat па« fileséfici oélycéfü üscsefUgeécökot • alvói 
tartalmában - a többi eaaktudoadcyhos hasonlóan - 

non QMOOS а ШовбШт!# A osttlagásaat fontoeoá- 

iát esontaa a filosofic ssoc^oiiteából to belyeeen 

tükrösik Flcaaaarion csávái* "Ások, okik a ocillogd- 

ssati isaeretok figyelmen ?:ivi!l hagyásával fognak 

okoskodni, non fogják gq Icnssdcot megközelíteni. "/36/

A eeülagái
a végtolonhoc, niat valójában bámoly máo cso&tudo- 

alcy* As, ami a ocillagdssatot /ás a matematikát/ а 

küsválooány eadnám a többi esaktudamányoál kösolobb 

holyesi a váctolonhos, аз ostonsiv végtelen /vagy 

«roses véctolon”/. A meoSianisstikuo mtorialisnus 

világképében a v&eXeaaőg fogalmi ldüzwrUlt a mennyi
ségi - pl. térbeli do időbeli - végtelenséggel. A 

©eiHagáemt által ácsiéit, tokát a "megfigyelt VI- 

lágegyetea" oscmbaa обе őssel a rosEs’Váotolaanol" 

illethető, nivol ácsiéin! ошк térben 6c idCbon 

véges távolctÍGU objektumokat lehet.

it kutatási területe sem áll kösolobb

Ha bobiscnyonoűik, hogy a feosoSléeio, által visccdlt 

"csillogássat!" - vary osotlor "fieikai Világegyetem" 

a tofttártelanoac mellett véctelcm iß, on ас íqqsí véc- 

teloxmőgnek csak ogy ooasamtát £elönti. A ooillagá- 

ecut rohamé fejlődésével egyre inkább olétámestja 

as onyafi világ tartalmi rágfceleneágát, atal а labo
ratóriumi "vábnajjoknál" io ritkább anyagoktól a no- 

Utromfidllagoklß, а шафбдеОД robbanó őcnnyactól а 

Földig a végesben nyilvánul meg. Ilyen értelemben
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végtelen a többi csaktudao&y vissgálati tárcsa ic*
Д eeillagéosat a többi sf^tudorrtanyal együtt követ- 

Rostot qs anyagi világ tárbeli Cz időbeli lautártü- 

lanságém, az anyiog tiüajdonsá©aioakt létformáinak, 

«Bervesádéséoök ás fejlőddel tendenciáinak kiaorit-
LodOt-lOraégÓrO, VÜgyi« ti'.’- világ VügtölöÜöá-
gór©*

£•/ /- VlK^ рег1ДПС2?^бе<*РО

lliüdöiiki eeáaám nyilvánvaló, hogy аз anyagi világ 

végtelensége lokototloraié tooci as abosdut* minden 

réealetr© iiitorjedő megismerést« Iáivei osoaban a 

megismerés ш eaupán a asissyisé&i vágtoluneég miatt 

nem érheti el a befedj esett céget, as anyag mináeégi 
kloerithetetlenoégo révén egy olyan "elemi1' réssooc- 

ke, mint pl, аз elektron magi móré ca seo lehet tel
jéé# идоя&ккоог as emberiséé ego es történelme, esőn 

belül a cdllogáegat története le ont bisouyitja, 

hogy a aegisciorS tevékenyege minden korábbi oredményt 
tulocámyolva egyse jobbcrn klterebélyeeedlk* Ac anya
gi világ végtelenségével csőmben tehát a megismerés 

folyamata le elvileg korlátlanul folytatható» as ob
jektiv valóságot egyre pontosabban, mélyebben, sok
rétűbben tUkri&C ismeretanyagunk olvüog korlátlanul 
gyarapítható#

A lehetőség gyakorlati megvalósítású as emberiség re— 

őséről csal: véges Ideig folyhat# As emberi civilizá
ció tortára olÖro nem baceUlbeté uog, do nagy valé- 

üs2iilsüggöl /mgytéggandaMtelf/ alatta авшй a Sáp 

várható élottagtfiatoil:, mi évmilliárdokban oérhoté#

Von-o lehetőség arra, hoc/ az egyes emberek közötti 
kopcocüethos hasonlóan Ш(кШ eiviliaáeiók köaött 

io kapcsolat létesüljön és a megismerés társadalmi
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folyamata äomtkoe folyamattá bővüljön?

maró legyen* А '711% вде®1 «gyeége alapján а mg-
fölélő kdríilaényok kUsött ccorvotlon anyagbél а 

Földön kifejlődő élővilágkos feasonXéoa as erre ol-

lővtlágmk* As élővilág fejlődése faltétolosbotőon

Idiot a miénk
as egyetlen oivüisúciá - os q gooo^trikus világ- 

képbos hciBotilóoxi а Ш1& kitüntetett t jelen
tené - ba pedig vau más civillsácié, akkor a végte
len anyag 1 világban végteloo sok lehet g civilisá-

ie# Horn sárhaté ki emmk lehetőségo* hogyeiéfc
a oivilicaciék egy ré
soli OS pedig magasabb estntre omolt a mgtomorés

tárossá a* civlllsáolék térbeli és időbeli távolsága 

és alapvető tényező a civilizációi: átlagos élettar
tam#

A kapcsolattoroatos vnlécsinUaégéro vonatlcosécn rend
kívül biaonytalan beoclée tehető jelenlegi iomoroto- 

lók alapján* bem tudjuk* hogy a Földön 3-4 milliárd 

éwoi osolőtt uralkodó körülményüktől ailyon mérték-

IdLalalmláoúra* ávailliárdos különbségek lobot oak as 

élet kocűotoitől a civilisáoié klalakuláodlc - ha 

kialakul - eltelő időtortamkbaa. A kifejlődő civi- 

liedclék hányadréese jut ol a kapcsolatteremtéshez
Gsükeégos technikai ssintro? A tidmifadlag fejlett
eivüAsáciék bányaÓrásáéban vem igéiw és tottrokées
ség a kapcsolat felvétoléro? IIo!:kora as átlagos idő
tartam a oivillaédék ilyen irányú aktivitásának?
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A kérdések oocvtllaösoláötlboE osißoru ártól' 
CyOtlOD példát imorüiik, Месит saját jövósk- 

boa is rendkívül sok a blsonyt-almisdc# As omborioÓG 

éppon csácadunk második fölébe® órkesott olyan sú
lya protüóMák ейб, raolyek DOgoIőatlimeáfíü océos
civillsáclónk fönnmaradását vessólyostoti# Platt
esorint as emberiség létét fenyegető tdngfufitt 

a#/ nukleáris katasztrófa.
b#/ a Mosdóra tönkretétele kürayoaotosoisoyocáeoel,
c»/ ©EUBdaeáel katneetréfa,
á«/ tulnópocedée a biocsférm által adott korlátok 

átlépésével,
c#/ a toraéssoti erőforrások kimerülése# /37/

Aß ecyidojülGg élő civilisáeiók válotlonosorÖ olo 

lása kövotkostébon a notogalGSio különböző térsége
iben külünbüßo föltótolok kinálkoatoatnek a civilisá- 

ciók kösöttl kapcoolatfolvétol tokintotébon, pl# ki- 

alaírulbatnnk egymástól fücgatXGn, lolsállo kapeoolat- 

rendeserek#

A Fdldör. kívüli civilicációk kérdésében 1971-bon 

rendeseit olsu esov jet-amerikai konferencia mogdlla- 

pitám seerlnt as mborlcóc technikai és tuüoaányos 

potenciálja már lohotősécot ad a Földön ?rivüli oivi- 

llsációk follmtetására irányuló konkrét kutatások 

mogkosdéGéhoc# As ilyen kutatások abban an ocotbon 

is jolontőc tudományos eredményekre vosotnok, 1ш 

egyébként sem oikorUl Földön kívüli civilisáoióval 
kapcsolatba lépni# A konferencia liatároaata megál
lapít ja 8

"Па valamikor МкогШ. Földön kívüli civlllsáciőkat 

felfcdcc&l, ennek Óriási hatása loss ас omberioéc 

tudományos éc technikai potenciáljára, в positiven 

befolyásolhatja as emberiség £ Övékét# A Х-ЩсШп IdL-
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dili oivilisáciá?:!®! mié sikeres koposolattevOBtásnek 

olyan mgy gyakorlati 6b ttlovStínt jelentősége loss 

as йфт oiaboriság seor^ontjábál, hoar 6réfame jelen
tős erőfornitáeo'-ot tömd. ав ilyen kapcsolatok oegto- 

reotánára. Л ftíXfQdOBée kűvotlroooáryei olőüorMtlmtjdk
as onbori morionerős jelentős kicsáleasdását#* /30/

A oattlegásaatl m&Lmmrée Mrtéaetóbea ki kéül ocxtal 

as űrkutatás jolentőnánát# A korábban estate IdLsánáloc 

megfigyelő sne móritkosá esillr.otaatban jelentős öso- 

replies jutott a gyakorlat* A csillogássGt - külbnöooö 

as áedaaebnnlte - bisonyce eredtaáxjyeinek helyességét os
űrkutatás a gyakorlatban bisonyitjo. A mpronéssoroi: be
lül lehetőség ryilt kötetlen fentcitáaokm ás Irisárloto- 

sácro /pl# alrtiv Sfselsaelásta a I:elc2or*/. A Föld légfctJ» 

rén kívüli ocslelácck ainőfjégileg javították a osillo» 

gásanti taegflryolásek kÖrülr*5nyoit is# As fb&nttttáo kor
osoké, előtt с так a radart aillngáesat jól ontott kísérleti 

lehetőséget, шв! 1945-bc® Angliában raetoorokrál, 1946-
ban pociin as %yesttlt Állnoiokbrm ás aagyaroregágon a
Holdnál nyert rR&a*d«effeme»fe ásnlelásávéi kosdődütt#

A eeülagéesat mgyeeeaü eredmányei as anyagi világ taoo
iömrbotőeéeárek leglátványosabb bisenyttékal* A osiUi* 

©leset ©gyro gasdaoebb anyagot nyújt a dialektikus mto- 

rialimus tételeinek xmcp^vttőcóboB 6c tcvúbbfojloostő- 

eében, a dialoktüme imtertalicme pociin megfelelően ár- 

tolooei a eoillecdemt eredményeit ás bintooitja a to
vábbi fejlődést cűmdályeaá seákutedJr elkerülését#
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Us л ШШЩ& Ш228Ш л съш&-жжШш

и pi -fete, .fer ж, Ág ..iafev-fcgto
Л koanogfala tárgya az égitestek ée ások rendöserének 

Isolettesdoe Ón fejlődése* Vélözztása a visssilat tár» 

gpa ©sortot* a Яаргоп&згог котяэфп&й$а9 esam belül q 

Uaprenüeser kiüQbb égitestjeinek kozzooSulufat a boly* 

об!:-в aeillas©!c-, golasiools- de a ífetagplüSEla koaaocß~ 

niája# A f»ss»£jénia feioestáen г, isoaaocds'ii&A problem 

rafi^onrümsdedreä de oe®öl<M adnak sddjc ssexl&ti tosad- 

eeetfllosdflal*», Idaeeelkuß- és músssn laosaoqfola» /39/

q»/ A terodesotfilor.dfiai koaeogdnia időszaka as ockor- 

tdl feoodvo 2755-ig Kart kosmooSntcd cinál ötdnoT: coc- 

Jclondedig tart* As iüőerisfc tesdetéa adg nlaatlfcue 

olkdpsoldoe?: bipeeolddtak a vilús feelefciseaáödbee, 
as dterbon vissoct taár föltűnt«!: a kor asinvonalá- 

Bát aogfeXolő tuüooányo© igényli olkdpseldaol: is* A 

tömdcsőtfilociflal kosstogdnia a5g аса vált ünálld 

tudontoripí!, о filocsŐfia rosso suvadt«

b*/ А ЮлсювИто fcosnogínia id6cstífaa Tfcat hipoldsledvol 

kordődilt de teljéé nfirtéfcben aáig eom tekinthető lo~ 

závtp.tíké А ktoeosikue fcosujgdnin dltcl&joe «оХХсазб- 

5© а es®: tdnyoa^agm dpitott epctelativ bipotdsKteafe 

fölállítása* As 166es4k besdotd» es ekkori ieaevo» 

tote©!: oegfoloKkm a bipotdsieck c:lapját as ági дао» 

boriba adtc* A Jtlaessitee feorao^nia tipikus eladXo- 

to Laplace Is Jeane hipotdsiee* /Lziikobb drtoleaben 

vdvo ©isit a nebulári© hlpotdsicetcet ooroljd.: a Шез- 

osilms írosnorjdnia körébe*/

A aobuXdric MpotésissoSc - aint pl. áeplaoo Mpotási- 

c© - diffus engac feondmir,'ióaáa5.yal tac^orúmők as 

dnitooto!: felala&uláoát# A Sparendesm* tekintetében
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alapvetően a liaßpbolyoS!: Idolotajlását vi0ö£j51#5b9 

oaul: eajátesoágal** keremräs «acyasácatot# А но-
bubble liipotouleel* tagadják аз á^toata!: fo^lodá- 

аиЬсш аз ugyáoesorü xstaásAgi ítélt osást&at*

А ?53taß3tr^f:i-aipot<53i^3> - dilit pl* Jonno Mpotá- 

3íüo - аз ágitoetek í©41&3Aeábön IrUlso er&aaek tu« 

latfämiiteaaä m^batároaé cserepet* A hlpotíaleekben 

olapvoto árapályesésű Jolönsdco!:, bofoc-tsol: :aoct si
kált Itörűlnáujrea fcüatftt, pl# csilloco!: 'JtkÖcdeefcűr 

lápoals fal*

A lilaggalimo koaoo&5nif,, -;©11б езйшц teloláei ojapog 

hiü^yáboa ass u&atroflslte» Irlboctakosását s»£o1ojí> 
korban QZtäkts&gßz&z&üxx emte speculatlv* mcbaste&tl»» 

kue 4ä1ö$L bipotásieekot llUtbatott fal» cserepe 

a csillagássat с с a filcsáfia tiírtásctábca le posi
tiv* А positiv felloe cSrtcop* colkor ас ál
cáiét a codify olé sekkel bistocitott táryanys*; áe 

as úlzuoloti fejlődés sokoldalú fi^yelcabovétale női
kül tovább» ie egyoldalú spokuláclárr. áptfl*

c*/ A aoáeraa* oatjficyclőol kosnioßötrla feesdot© Ariborcun- 

jcaa aovólioa füsotUk* Alapkő ö gacdac tásgenyog ác 

as elsieti fiaiba fegyvertára# l^dcsoro ok Irányi- 

tett proeraaols ucerlnt vágcett# rólyrohatább
áe kiterjedtebb aocjy esáau uocjficyeiácro ápíilu el
őéleti tcvőkecycőg. "s oa olí pvetffen obqÍIßyelC tu» 

doqéayokrc, itr áliulébr-u a o<^la£jdbsatra jüüauaß 

űáágsee? lónye&oben Ismére feladat nogol citált joloss- 

ti* /24/ A lateflerolAűl !югг.,юсХ5п1п mllett továbbra 

lo mgpKrad a lápotéslook sajátos ecompo a aeci 

rác folyűjaatábaa* do вш tortbetŐ fönn o^iyoo hipotá- 

doök mrev eeyoldalucöeu ás a tényéktől független 

spekulativ jellege.
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Л mcfigyolési koaaogdsla oédescre nogfolol Ingóié 

uteutatáeáaa!:, omly seerint “minden tudoalnyoe 

területen, terodoaotbcín is, történelemben is as а«* 

doit tényekből Troli kilndtűLni, a terateotiiiflceiday» 

Ъсш tebdt as anyag Mtlönbösé dologi és raisgüsi for- 

ndibdl, hogy tdh't as olraéloti tarcodnaot t 'nyban 

is as ösesofUcgdse&et аса a tényékbe belekonstradl- 

fii, honosa belőlük felforrni Troll, do ho fai vmmek 

fedosvo, tspasstalritílag, fűaejmyiro lehetséges, ki 

teli matatni éket," /40/

da cs objektív tnléfíácbél kiinduld, ast Bokoidoluan 

föltárd tevékenység nl&tlmc as anyagi világot ogy- 

ro mélyebben, ellentmondásos mivoltában, fejlődd óé
ban ttt?ar6s№i« As anyagi világ mslm&rőm es»!: a 

dirlé&tilrus Összefüggések és fejlődési folyamtok 

vizsgálatával történhet• A kosaogéniai Via szálatok 

eogitűpdgdvöl érthet® tsec a földtől о !ЗМадо1ох1а4з 

sn megfigyelhető sokféle állapot és jeleneőg.

A ?■:osiaog-fela -térAdcol köspoati szerepet játsaonelc 

a ccill gácscAbaru sőt ©non túl alapvető fontossá- 

3®!: as ebből levont filoaőflnl következtetések la.

A klasszikus kossegénla dvssásadoiboa elterjedt ol- 

ísdpeoldg eserint a kosmgéaioi kutatások nédessro 

fcipotésísek kidolgozása, Valijában azonban hipoté
zise!: készítése яот as egyetlen és ш a legföEto- 

mbb mődeser« A modem bosetogdaia ®5dssertam fel
öleli as egdns csillagászat kutatási lehetőségeit, 

sdsdaaokeiőtt a tények pontos megfigyeléséből kiin
duld általánosítást és olndloti értelmezést. llösvot- 

va vagy közvetlenül a esllle&fesat összes eredménye 

kosmogjérifti jelentőségű, Például a szférikus csilla- 

©Senat as égitest akna?: as égg&ibön elfoglalt holyso- 

toit és ások változásait vízögcllja, olvonatkostatva
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attól, kegy ue!*I:ora távolsági várniuk t&Uüdt# ások 

a visegélato!: látesllog toljecoi- fBcactleuek us о» 

gltestek fe^loáéeé: ok prcbléoájdtll, a prcbldoák 

ÍZ.' lére аеШ. о le. vTo: et» ..elv-. 1 lepel»
Uául, a± as óla; csillagok cteeeoellóinkban ős beta** 

coirbcn oogfigyolt jollög&ot ességeinek?

£ csillagászati vis sutiatok koaaogéaiai vomtkoad» 

«d azonban termlesotesoB nea zárják ki, Logy agyoe 

folaflatefcat ideiglenesen а ко: agónia általános kör» 

dlealtffit elkülönítve célssorü zaogal&mi«

2* Д, „йм  Ű.E
й.

1&&£

A Tojuiro:: Issen csillagait korák, elkolyeskedésük# kétai» 

al eeesotételíT:, aocgsleállbpottifc alapján ш# populációk» 

Ъа soroljuk# .tőt fő populáció as I# It а XI« populáció. 

As 1* populáció celllügßl a Stejutvon&eso? ealaaotrlaalk» 

jánok kosaiéban töaörUlnek, a XI# populáció csillagai a 

mdmoti'iuelírtál vagy távolságig saétsafaáávu guubüsiö- 

mtrlkus eloszlást mutatnak*

A Sojidroadssert alkotó kfe. csásidlliárásyl csillag több» 

slge sou tsagányoe, ham legalább két tagból álló róná» 

csór résso# П# a ikiprasidem’ 5 po /рагооо/ sugaru k3s> 

nyorotébou levő 62 ocdllngoaSs a föle kottás, vagy több» 

acörüs renteor tagja# A oettlagok nagy látesáou csoport» 

ásd а balmaok#

А MÍllagbálxaasofc ügyi!: típusit alkotják a aylSfcbalmaok. 
A nylltka3xs:soik diffúz Olooolásboa nélfby tucat - ulhduy 

caác csillagot fnartnilnasrnk# A s^dlthalci-aack joHagaote» 

cm a Sojutros&eser coisaaietrlatókjámk a kösöllboo ttinö» 

rtü6 objc&tuaok# lŐegglgyollgGDott csért uogsuofceciii as а 

кШгШлбпу, bogy & caiocietriaeikbem a uyiithalmcolrfcél
/&* ü%\ 
# rt %•! X *v% '
xfííy *
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fUOCOtlGDHl lo DQGST Ö CCillCCCÜrllodc, do itt konoontrd- 

lődaak а рог- do ödsfalbdk io. iijßtik a nyiltbelm&ok 1c 

jolontdo aannyißdßil iatorostolldrlü anyagot tortalmcnck. 

A Eo^utrondocarbon laoart ayiltbolmcok осаш fcb. 1000, 
о beooÜlt öoccoo Idtocda podic 15 000. /41/

А csillaebcűmcok adóik tipuodt alkotjdk о ßöablialmcok. 

dloosldstik a ZI. populdcidc coillacokhoc Baoonldaa c^ab- 

aciEOOtrikuo. А с9гаЫю1шааокЬсш ßöabooirxiotrilmc a csil
lagok olooddoa, a haiaas coatruaa fold növekvő öürüodß- 

GOl. A с&аЪЬaloasok csillagainak osdoa ndhdny osor - ad- 

hdny tisaillid lobot. Intorastolldrio anyagot non lobot 

aocfic^olsl bennük. Pittuttftilaa ctabllo!:, ceavitdeidc 

törlik do aocflc^olbotß oosododllapotuk Iiososu dlottorta- 

not bictooit. A TojutxendasarbOB icoorfc GÖdBhalmsdk oad-

A coillacok asonoo tulajdonodgu oloaokbdl dlld äinanikQ- 

ilaß inotabil eooportjoi as acococidcidk. Aa acccocidci- 

dkat olkotd esHlGOOk tipikuo fajtái# g fiatal 0 do В, 
valamint a ЭДВошА tipuou ccillnco!:. As aoasocidcidk bo- 

coült cadm a Sojutrondocorbon 700.

A kocooűdnioi kutatásokban kUlöalocoo foatoDodcu as iu- 

otaciondrtuo objektumok vicoodlata. A coillaoo!: осу rdoso 

poriodikuo fdayooodGvdltosdot autat. Ac ilyon vdltocdcoil- 

laßok ocsrik cooportjdudl a fdnyooadcvdltocdat kottőccoil- 

IggoIs rcndsscrdbon bokövotkocd coillagfOGyutkoBások okos- 

cdk, ősök ас ш. focldoi vdltocdk. A vdltocdcoillacok ad
óik csoportjánál ao£ukaak g coillacoknak ac dllapothatd- 

rosdi váltósnak, csők as un. fiaikat vdltocdk.

Poridöikuc, vacsr ccabályoo vdltocdk aa Ш Lyrao tipuou 

ccillacok /paridduoldojiü; ocy napnál rüvidobb/» a Delta 

Copfttoi tipuou dridacGÜlagok /poridduoidejül: осу nap 6a 

ad of dl Ыюр kösd ősik/, a Пira tipuou vdltocdk /pórid-
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Q*öu I3ŰTCQ зддавшХ а хшздоздоошосе:*! шг,.п%£ SQeiallß 

aabusiúa-vúltosáe á^r o^yütt, шдоАо a oaiUag a Mdqt-* 

váltotta tttouóbo» pulfisdl* A ри1зиг©?г valéaciaflloc noirt- 

i^oacsillncok#

A80& a T^taadeeilloßols# аш1уо?: ЯвдомбдоЭДооДОЪзя 

vzxzjck pOL-loűilmc q2,cog> io ds ol&?o от ecdc&thaté £e~ 

K^ooaSfívdltoaáeök icr, as ши osaairestüdrte vevjy fdloca- 

bdlyoe vdltoaók#

Hörten Ш^ироао&б® türtórd!:# Eruptív vdltosdlr а Пог-
Tsifdnyosoctéeo

rcudra poroak» áeűk ülőt VG napok alatt iörtóail:, a lo-
cslllacoí:, a stfvdk de a osupornévdJr#

llürüssovoaea le aGvolsoöhot# A nSvőlz őa entspöruévdS: Isi« 

t'ürőeo пуош&а bácaiá ф$&в№& I*c'pa6dü:#

A ccillacjoís ctilapotbatá^osdi /pl# a Idtssé de abssolut 

tfányooode» a felületi buadrodklot, a ősin» a esinítdpti- 

риз» a auo&r» a tüpoc» a fcüesioi gravitációs cporaulác, 

a forgási periádue, a о%поесш tdr, a kdt&ai öeesotdteü/ 

шгд aiaű füesotlonek on^stdl» !sösüt№ 8f3S80ftteSse& 

látomcft« ISll-boa B# mád т>Ьсш

fiNBidkőptijnxca éú abmalut na@attnfl0ja ДОпагевовео/ IsGsöi-
ti kapcsolatot» osdrt os abosolut aa&aSLtuúőt a ocitífcdptl-
puc ЯЗщгёХфбЬвд ábrásaid űiGGTOQOt Hartcoparimc«nuntf3öl 
aiocmnmb /röviden паэ-екй/ aevossük* A cs&tikdptiptto- 

IJradlilot-oaiitíLadiox teapooolat alatt a esiakdptipBo ho*
lyott psx&tüma okbál ocoisás a eainiadewrt bassmálsd» as

... _> Jf. —j# ,t, . _ jff iff . ■* ,*!h. ____ Л .л ..... — ... ..... .. .... . ..Л Л .... Л .ft. * .... ft.coosoiUt mgu&tuue boiyott podis a ssoMs a лштаивдаот
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hoecaSlni. /Ssinlodos a ceUIgc kdt adott Iiulldcfiocooon 

odrt m&attud&d&BBk külüabcdga, lizataosltdQ a ccülítj 

fomotdn tóoodpercGnkdnt kiámald onersia./

A esinkdptipuo ds as abccolui ocgoitudd közötti kapcsolom 

tot áolsi, Iro^y a coiliacolí ao^iatárooott vond ccorint 

bolyon!rodnek ol а ШИи A ociHc^ok többodgo ae un* fa
sorosat nentdn belyoskcdik el* As drlás егШедэк a fdoo- 

rosct fölötti ágak mentán, a törpo оеШадок podlc a fS- 

sorosat alatti tcrtoatayokbsn kolyeckodnok d« A Oo^ut- 

rondccor TrtUösbönu cdlla^afcaacainsk HiD-áei 'dllüaböa- 

no!: ecTCüdstél« A ccillacok ШФ-4&3 leolvashatő9 hoes' а 

евШесок £q$1G&őco ©orda as állopotbatárosdk /Ык£та6к~ 

lot-Xuninositáa/ milyen váltósáén küvötkosket bo, ocdrt 

а ШР a kosaoyóniai vincűálatok fontos ocsköao.

A Sejutroadsoor tetöctógdnek !:b# 90 '..-át toaci ki a oeü« 

1cgtik tönoco, a többi kfe. 10-20 qHllirfl naptöaocnyi ö* 

nyaß intorostolláffic por de {jlc formájában van jolon* As 

interostoUário ködök fajtái; a forrd föltár oaillojok kö
rül találSaatd plasötár*ia ködük, a fányoa emlőseidé ködöt: 
do a cütdt abocorpeidc ködök« As ufcdbbiakaí novossUk rof- 

lenide ködöknek, stílkor a kősóiéiban lovu csillagok fányát 

vioosatttkröslk« As intorsctolluric aayug aUrttcdßo köboon- 

ttodtaronkdnt 1-100 atom. Ac onicaciác ködök b&adredklete 

10 000 к fők, a Götdt köűökd 10-100 S №. As inters:,tcü- 

ldris anyag kb. 00 £ hidrcgdnbdl, 19 $ Iidlinnudl őa 1 í3 

nöhosobb olodbdl áll« Л sdssocdkdk 1 tisosroldko ocűLgTju- 

la, köaöttffi: bonyolult osorves aololrulákkal is, nint pl. 

©tilcükebol- ssdldcukor.

3.

=•/1 .-:£l..:&... .a.l....

A csillogok átalakulását viccgálvu ecdsodunl: elcá
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harmadáig figyelaon kivül hagyták а оиШадрк

diósakban a csillogok korára vomtkosá becsi5sok
holytclon orodaényekro vosettok. Ae első helyes

a kottésccillocol: statisztikája alapára 

ecülotott# A becslés alapja a 2ejutrcndccorbon

körülmé
nyek kücütt létrejöhet»«* kettőscsillagok. Ehhes
A

11teái, hogy a föllépő kölcsönhatás kövotkostébon
a báron csillog к ősül as egyik lényegese nagyobb

a oásik kettőnél.

a oéoik kettőtől, ásókból pedig kettőscsillag loan. 

13s a folyamat as 

bon, do növeli a Galaxis kottőeoeillagainak ssáoát.

a pórok felbomlásának folya-bgyusaokkor
uata le. '.'сУ ooglovő pór fölbomlása bekövetkoshot,

íüéggé hossau idő alatt a kettőscsillagok

hős a kettőscsillagok és a ncgdnyoa c&ülagok 

batáronoit csáaaráaya tartosik. A ténylegesen ooo-

sé aránynak a ticaillio raorocu, a tényleges állapot 

tehát nagyon távol áll as egyensúlytól.

As oitérésből kövotkosik, hogy a ?ejutrondener 

csillagai a áisosoci&tiv egyensúly kialokuláaáhoE
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Gsükoácos Idánál lányegocon rövidobb idője látos-

jáa a csillogok kora tls milliárd év alatt vasi.

foltátelosiietá, hogy a csillagok korára bocsült 

fölső korlát mgy általánosságban nőm tulsotton

Xiogy általában hogyan jönnek létre a kettáocsillG-

óceánok ée felbomlásának együttes folyamata soha-

A kottásocillagok szama a pogfigyoldoo!: soorint tio- 

milliéscorosa as ogyenmOyi állapothoz tartósé lát
ásomnak, tehát a ketáeeslllagok - eootlegos ritka 

Irtától tál oltoklntvo - már eredetileg Így kolotkoz- 

tok. Ugyanilyen kövotkoctetásro jutunk a Mreoe- ás

gok csoport jaivol kapcsolatban# Megállapítható, hogy 

a csillogok kttlönböoá csoporttal, kottás- ás több-

eiáeiák kösüc orodetüok. /42/

stacionárius állapotban vonnál:. A halmosok tagjainak
а
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miaok róván kiválhat а holoasbál. А halmachoc tar» 

tocó csillagok esáiaa Így lassan fogy# áo а Ьсйшс 

vágta ‘’elpárolog”. Г log leköt határosai g nogfigyolt 

balmsok fölbaaluodhos csUkoágoc időtartamokat. ГЭв 

holiday milliárd ávtul néhány csácmilliá cvie torpe
do orodoányokre vesot* amiből kbvotkoail:, hoar а 

lulnasok honiban joloutfla külliabeégöí* lo!-ct:;o!:.

Ito&Ulapithaté, hocy a pali Ingok ^oloatßo ráoso lé
nyegese külünböcő idekbon ccoportooun kolotkocott,
ás a Soáutracdccor аogányoo ОвШбgalmk legalább 

oar rá see kolmsokbdl vált IdL.

A coillogascccciáciák csilláéi nagy kitorjodáeü 

do loco, instabil rondösorohot alkotnak. As aggsq- 

ciáoiákbon noa ologoadC a csillogok külcoöriüc to- 

mogvoaaáűu a rondsoar stacionárius állapotban ten« 

táeáhos* :3ás savanS körUladaytül fíiggetlanül, pese
tán a GolasdLß centrumának jjorturbálá tatásává as 

aaocociáoiáknak néhányszor tízmillió áv alatt fel 
koll boaLoniuk. A msgfigyeláeok scorint aaonban as 

uaösöciaoiók tag^l «ár olovc osokási cobecsággel 
rondelkeenek, csillagaik többsége nagy ssebooaággol 
távolodik a centrumtól. Ac O-caocodácIák egy rá esd« 

ro a oávt ca^átDocGlGok alapján ogymilliátál UtmiX- 

Xiá ávlg tornado korra kövotkoctcthottln!:, 2-accco- 

eiáeiokra pedig ogy-kát mill iá ávoc korok kaphatók. 
Ac aeasooiáciők tagjaiban tehát vtüáoágco u^ßdllUtt 

csillagokat látnok, ouolyok kora uőq a Saprenflcser 

korának ocrodrá sasát con ári ol.

Ac aoccüoiáoiák őst bisonyitjak, hogy a Gelaxtstan 

ш ia folyik a csillagok kialakulása. As aomociá- 

oiák eelllagai a gyors aaátosánSdáo után tovább b8* 

volik & magányos csillogok vagy a többszörös rood- 

caorok esőmét. 3cok után felvetheti a kérdés# ко-
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lotkus£«ctott-c ом általános solnktlkne сеШодооаб 

egős^o acassooiáciék fölbomlása nővön?

A Galaxis kát populációba besorolt csillagai fino- 

шЪЪ felosztásban IiUlükM tárbeli eloszlású, ol
tást kblccüníJoon átbcM oc!HlQf5Blran<le3oroi:ot alkot
nak* Да X« poptüáclö csillagai tartósnál: a “lapos**

"ssfőrikuo* alrendsserekhoa, ás eaeken kívül van

do ша dkbdl# A ceillagaoosociáolák X. populáci
ós objoktuao?*, nirttlftptt e lapos as átttSttötl

rö
vid élettartam alapján a Gcüarioban átír ssácocor-
zgi-ailliéayi asszociáció esóródbatott szót, La idő
közben folyamatos koletkesóst le feltételesünk* Bo
nok alapján a lapalt 60 esetleg az átoonoti alroad-
oaerefe nagy másaiéi» aessooiációkboa keletkezett«

lötkOCÓCO*

A csfdrikus alrendcserek tarjai non kolotkozLöttöíc 

aessodációkban# A ontfórikus alrendssorok tipikus
objektumai a sökábholmaok, nmelyek csillagai együtt
kölotkcatofc* dkápadhotó, hogy a szférikus ulrcud-
ozerban is voltak Instabil kalárisok, esolyok föl-
boáidon hozzájárult as alrendsaor általános ooliXac- 

ac-zejdnok kiclakultleáhos*

Ifcycs czillasrcrcoelációkon belül oogficyolLclo 

külöaböcG csoportok, pl* óriácoomagokból állé 

láncok ós Orlon-^rapesiun tipusu többesöröo csil
lagrendszerek jolonlóto* Aa Orion-Jrapociua típu
sra rondsaorok kara as instabilitás miatt ши ári 
el аз ocTullllá évet, % orra utal, hogy aa uea- 

oacciációkon belül Is
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bi tagjától fiatalabb coiling* anolyefe aaUl: tőr
ré csőkben Isoncentráldűmlr* A mr^gyoldools alap^ds 

tel át as asaaoolácidkmlg am saladon oüíIIoqq lsedet- 

bocik egyáLdeáíilof, ас agyon csoportok Ш1МЙЮ 

pádig es egéns noaaooiáeié kkt&?$edéoéhoa kdpoot 

eslO: térrdeabea türtéoik*

b*/ ~T.

stiüs-a

ía ааивоо13о1&: íiutal 0 oa В оШД1оса1«з1с оЗе пот» 

volt i llődül: oltávolodni leeletfeoadcW: aninhelydtél. 

/ic ilyen tdraégokböc sjoíjfigyoit mgy tfcteegü intor- 

cntoUário güs- de porfelhők fololovordtottdi; a 

«ebularie kocaogdnlai Lipotéeiook gondolatát, ancüy 

escafint ass dgitoatois: kcüetlsocdse ilyen foüiékbél 

türtdßik q gravitációs daasohucddác sávén*

Sgyea iDtCKPootolldriű felhők tübbosor mptüoocnyi 

anyaölt tartól 

ctleé(£ik sálán? utou küböentirátarotósáiít* A aiaoal- 

baileg stabil intorestollariB folliökbon no áeeso- 

Ышб gravitációs crCvöl sombor» n gácssyon'obél da 

a felhő adsnoeeo terének ayosásübél saéssmsé orC 

tart cjy önsúlyt. ás o/;?/onoulyi állapét nogostlndsdnok 

föltétele* hogy a folhdbon önmgnknt orunitő partnr- 

báoiők alclnsláaaak lat#

ifc. a&aursdkleti??; 2-3 К fok, oü-«3E32

Ac olndlot föladata osgviaeeM, hogy ogy fölbében 

ZdbslcZaüo dMladß da l&s6pod?aot iahoaoganitáebál 

nilyon foltuloiok Icücdtt do hegyem fejlődhet ki coil
ing* I3q a felhőben kialakul egy bolyon МтШв 

oag a aürllnée abvetődésével, a Iidodrodklot nüvolrodd- 

edvöl együtt aüvofevö oclsuyoaüo a portrirlxioid loccon- 

ßdsdhöß vasat. A főiké anyaga asenbon a fe&myoaoté- 

ndl adhdi'or 8 fbfekal mgembb büaéreéklQtf! anyag tá-
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voll infiT-.vös'Oo ma&Smám m&eám щЫма&еЛЯЬщ 

átlátcsA* tolult a IroadenoAoide aog ísömyesetdb6l 

a írolotkoaott MS eltel vonhat.

A fcűM iiyogStea teását laotona fOlyonut oroibfoyo- 

kólái lótPüJUEiatoel: láö teü»iloeü«űtíás, uaeiyokboa a 

t&btesőQ nocredcjtQinCilQß адуоЪЬ a körByosot a£b?!.!~ 

об©Зяб1# Go abssulut orvokban vaúg е$*зО±/* 1@ю kf* 

cai* A :;oateoacdcléo ад ccraot mßhatdroatS boloű
té«ar«aőt a gravitációs are óe а ayoadordk vieooega«
Шок uollott á&itJ азоте*** ma a felaeboa tor;]ad6 

gRrUfl^ttÜláaoteik da ХаЫаЬлШ&юЬшк, csxÜ^dk 

ósdi vethetik a kondonsuoida súgót« A eaásAtdsok sso- 

rlnt 2;©avesö 1Шг1Шэ1ауок kösött аз üoasatodddc 

bocsuöö élÓQQÓ négy lehet cűihoa, begy a kandeneáoi- 

do mg и külső hatások olioBábon is stabil Ш№&«

A fncBde&táotás шфап kalctkosS távoli infravörös 

ae&Srode ä'S&eatus oliiyolduesdaos több fdnydvnyi u» 

tat Ш befutni, ioy a ko&deaptáelőe mc Üyoa 

Sfígraágu karayesotábon oöVtiMc mc а f^sayonds 

drtáto. л föUs&iűfc os a rdßao о MgdBvekodett луо- 

róc uiatt досаЬзАЗДтоева a falbe többi mayáitok a
fdaolocitett zónába hullását, da icy tár o^y
BjűBtdlddott proteecillc&sak tekiathetá.

As iatorostelldris folhdkbea vtóatáaa Isialdxló 

pvotocalllnGok esám függ a Ш irapuL 

tát&L« Zé&m 1щри1шшдавд$одт1 гввАоИзвзА felhő
ben emk agyatlan protoealllag £ Ehetne lutro, oeydb- 

fctet pedig csoportoe kelotlseeác tárhatá# A tdnyls^eo 

vlaneaytis а prp»oectllaßOl£ csoportos ädps&Jdodt to- 

esik lekotAvd* á protooclllagok tőrből1 oloeüláaSt 

da InptáraoQoasntNtát a fölbe kos loti Állapota ho- 

tárossá «eg#

tu-ШШШШ
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Л rjrotc4*0ÍX2ög l<&otedc©o Basttattjg t&авдв £Ußg
at tői ос utii000St4l> овиЗ&ов а leoralaaeáeiáe юс 

távoli inítovöaföe ацц£гг£еа elnyelődik a tföüißbon* 

fÜSC c fölliő böiaarcolslotctöl ős a protcocillee too- 

C©ly£oa?o'ß:tt4X# Заек £á^oloabovőtölóvol a f»?oto- 

егШес acsiaSXie töpßgo kb* bugs napicaoctsyi. A 

felhőben r^oindtüŐ fra{poj3tdlőclác róván Tsosdetben 

kisebb ttfe^oa pretooelllaeok ©Xalnümlf isit 

а 2оХЫ J^aóreélcletőr.ek s&vöIól-ővöI g mey toao^u 

pcotooaille^ok kifo^lßödcwhec kedvesebb ’s&rtOo&jyG- 

&Qt кОвСЕЙ» XótX’Ü*

Ac előélet a feCvotkoco adatoltat а04а a protoeoüle- 

GOk 3<й1«доG i-íOni'^icŐGOlros ©0 átaÉró щ% tővg&r» 

cyi, as dHoGtffartlafie kb* e;p/T3lli±ó atoa aöbeenttaé- 

toreak'at, ©c átlnch&aőrc^klöt lényegében beüytßl 

füssotloaill go 2 í'oíi# A kialakulás időtartam a 

titaogtől üIgcmoü аеуаШ14-ешаа11116 óv /а koodan- 

z&eié kesdetátől műs&tm/* /43/

” protoedllae nincs hidroostatüms weaaaílybaiu 

■ r,rctocrill..iG ГС1Г- . uár :íIü(;OC mteiChbm nyelvi 

cl a távoli infravörös eugcxfEOt аМзое» 1юсу Onaafig- 

boe viszonyítva 1бп$С[р(жж kisebb pörturbúeiób 1c 

novak©# osomjok. atsiok követ’soctóboa a ^otocoüloc- 

ben syora ГоДЗ&оспек indul ©с? központi оац* aüscc- 

ben a IXSLcu rótocal: véltoentlanok mradmíe# A № 

pent! ше a protoccillGG tbooguaek kb. оцу osdsalő- 
bűből ^öti lót*©, eOrÜcdoe !:b# 1031 atou ámxsortiaó- 

teroakóct, Iddroectatiíms ccymajulybcn van 6o a tö- 

raacvönsás róván ecabadecőscal faló ЫШ& a proto- 

ccillrc többi rÓÖGO*

л MdresctatUdis ше hatására mint ogy 3,114 firentm 

küllő anyag аэвф2г1 ojaorelájc h6v€ elekül, osórt a 

k&.\áre4fcpaot© Gyors covoko iócaolE leiül* Biaosyoo
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os
МШ Oioecoeidcidja» сшй Jelentős hőelvonást
oroűnÖD^OG /pl# 2000 К foteidl a htűrocőn diocco-

güAoűjőc onorcia olvonáai alatt otítootol a L6aá:?aál:~

OTUOÖdü tö-
aoGVorisáoi ßyoroltjö a balod rdtocol: contrua föld
ooőoütf viifíylc a bontsabeld

oojdbon Idolokul ocy újabb Mdroostatiísuo egyen
súlyban lövő шее aolyao!: G Ldoörodbloto bb. 20000

dvos&cad oltoltávoX a ЬШоб front JolontGo anyac-

után több crLllid 

elő folyaouB a folssaboduld hl ndháoy oilllé fókru 

növeli а шс hőalrodlrlotdt. A foltdtolob ísialaba- 

lúou után beindul as atoomgob fusidja, aai a fß- 

aorosatu öntiIngok e&avglaellátáfiát dvp±lliárdöbsa

loc Jolontuoon blfdnyocodib# A mgrooböldb beindít 

Idout bövotß uj egyensúlyi állapot biolalroláaa több 

onor dv alatt törtdnib ooc#

o./ J. Qs-m^ygls osuwogrifaq mroartollfrla шямЬЛ tÜ3>»

А
oultja vm aűr a boaooadnlábem. IWillltáoUbra 

ОШ bonbs?dt tdnyob, honosa cpobulácid utján került

ráoco
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anyagból tortán« ööősodlluei oloólotóvai» 
tó Őrt&W&QZÜQZi ооопЪсш С30ШО сшаои QllGntESÖSdó 

1о1оао0££чз la fölfigyel Шо!:. Ibtdroaottaß tóraloo- 

1őű&z aa Seasadlldc folytatóval olXontótoos ас o- 

QJÜZ :iQtc&zkzziGz& kitúrnod« mgyosabdou, robbanás-» 

asovCI lolenodgok 00Kl.

Utéb-

Л шг olejdn dll a forró Uaivorcuo hlpotdslc ccorlnt 

kb# 15 olllidrd dwol osaldtti a -iotagnlasie jtiLcn-» 

logi fejlőből ооокаааашк -rosdotót ^oloatő "бсгоЪ- 

banda*1« caslynoк aroäci&jgaZa&at ásót a io tágul о 

tagolarie# A fte&nntMá olraSlotót аз ősrobbanás 

utóul idáosatao, olkelraasva foltátolocliotő <шшк lo- 

totőoóco. liogy aövokfá perturbáció cückulliatott tó 

olubb galasic uórotü, üajd G&3biialmc aórotü frag» 

aautuaoktal« /44/ Faltotaloskotő, hogy аз oerobba- 

náe aláttt anyag ©gy rócso nogmradt osuporoürt! no«* 

tartató! állapotban. list a faltótolasóat orűaitil: 

mg идут giluiflgfllr - pl« a Seyfort galaxisok - вд&» 

lábon ige® tóo tortoodaybaa boküvotlrasß 

robbantak* aonlyok «awsidlát a aogfüsió oloölotó- 

vol пая tudjuk nogpogyordsui#

itlbue

IJoöoialákdppea аощ adnak nagpváaatot a oagfusiőra 

6$WLú olLs5loto;: a loloulog icaort legnagyobb 1ш1- 

neniiácu de legnagyobb távolcágu obloktumk, a kva- 

odrok oaordatos'Qűlócó-o. A csuporoüWl procstollá«* 

rio anyag Dorosatoa fpagoantdlóddodnak hipotósioo 

Jrthotővá toasi a ^Vásárokban Aöloaabaduió óriáűi 

or-őreidt, tócsán ©sokban as obloktumkban a ttota- 

OQlatóo oddig imart legfiatalabb objoktumit lát» 

luk, агюХуокЪш aűg lolontoö precctollárlo аяуае- 

tífcasgok átclGkuláoo tortánkét oaorgiQf'QlcGabQdtüdo 

bősben# As ogyoe kvacdrolebon fiatal galaxisokat.
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Itücolobbl kürsyocotíM: fcöaroeabb ocücslaiibcm шаг 

kovooobb as anyag prooctolláris formája, do a ga- 

lasiook mgjában /кШШпЬосш pl. a Seyfert galaxi
sokban/ шрс mlndlc jelentős tartalmiról: rejlenek« 

Пшзок a lobaalási sornak a kövotkoső бз vógeő lánc- 

eséséként jönnek lótro a oalaxlcokban aóg aoglovő 

procctollárls RÍ 
Мяв csoportjai óg őssel egyidejűleg аа iatareetol- 

luric por- óo gásfolbÓk le.

gcooppekből” a csillagok külön-

As oscsociációk sajátossága, a csillagok gyoro tá
volodó ou a contmatól ш mgyaráskató kösvotloaül 
diffus anyagból türtdaC koletkosóocel, oort okkor
as asosociációmk stacionáriusnak kellene lenni.
/45/ A sajátosságok aacsrarásatábos foltdtolocni kell, 

hogy g protocstllagok nagy tűnődd 60 Idle aórotU, to
kát nagyon aüríl objektumok. A protoosillagoknek nagy 

potenciális energiával kell rondelkosnittk, esek 

frngmatáléMsávol eoillGgtöaocnyi "repossess0, jön
nél: létre. As instabil "reposcekbél" rövid idC alatt 

csillagok fejlődnek ki, a protocclXloG "mradékábÓl" 

pedig köd kolotkocik. A proectolláris anyag poton- 

ciálic energiájának egy ráeső fodosi a táguló ccil-
lagccoport éo a diffus köd klzfibikus energiáját.

A csillagok kialakulása bősben a proestollário anyag
egy ráeső megmaradhat ootaotabil állpotban ogyoo
csillagok - elsősorban a fiatalok - belsejében. A 

csillagok fojládoco folyaaán a preostoliárie anyag 

moroáványal a csillagban, annak eeotlog a fölsőbb 

rdtogeiben vagy a felecin föld io kijutva robband0- 

ocorüon nagy onergifínennyiedgeikot ecabadit'uatnak fel.

A csillagok keletkezedre vonatkozó kát ellentétes 

elmélot, as öeccoálláei 60 a loboaláci elsüti ш 

cárja ki egymást, elképedhető, hogy a valóságban



& t
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üvlL őa botüroolóoolrot alkot. Л aagflgyeléaek orod-
ounyoi Isosdoti ctádlumbon lövő kondensádÓkra utal
nak* a fblyomt asonban emk milliónyi óv alatt
nogy vógbo.

A folh&kbol viccouylaí; bor^olult oelolnalák <$' 
toiuQk huXldatoeasän véáiéeueárzde éxfcaetfe. Пуш 

/pl. foroaldoMd, oiámoetllón/ taoie&tű/v!; ошк hl- 

de^ éo öüru ©ásókban ©tabilak, tehát jolenláttik а 

£&ЦзвкЬш love kis kiturjodócU Mde© ém sűrű zónák 

Машу it óka.

A felhőbe ácyusott kialakult protooGillag a látható 

fény tartományában oá© ©yen^on ouoáros, ast le ©1- 

nyoli a kömyoső anyag* viccont kiiautotliató as in» 

fsavörös ©Uffíxsáea róván. As Orion kodban o©y 700 П 

fokGG «Ш1а^бШв infravörös fände található, о»
>• ÜB Q

oodoliok alapján oogtfelol o©y a fojlőűéoénok olőro- 

Loladott csókásadban levő feb. öt neptötaertt proto- 

csillao luminositysónak.

melynek lufjinositáoa a Stopénak

As ürion írod másik csillogosorii infravörös forrdcó- 

шк a huaóreóIrlotQ 70 К fok. A fonáaból o©y©o oolo- 

!яйй átmeneteinek hullás**osssdn nódióot^lrsáG óo 

oson kívül folytonos eu@dareáe io órksrsi?:. Aß úoclolt 

forrd© foltó wolochotőon o©y fejlőddé© korábbi oca- 

imssóbcm lövő kompakt protoocillar*

As intor cstolláric felhőkből tö otflktől fUgflSm több 

cells coillac io kialc’kuihat néhány millió óv alatt, 

adott időpontban asonban általában оси!; ©ey-kőt pro- 

tocoilJMu©0ol aso-ioeitiiató objektum látható- №ЫЬ> 

kánt. Civőiol os alól a üphiucki kősóidban lövő
porfelhő, oraolybon köbparGSOkcmkóBt 20 ccillci© ta
lálható. Se a Pioetytikbcm található catllngatlrtioá© __

f ~ %i I^ & 

N^Hr
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кйгвюоаогоав. A m&rtze&Slb kb. 100 ab fiatal er!.!-
las t’Tbbsde’O огбз infravörös ascosssust untat, сш* 

lyek ndg пота frt dk el а I Ш*<а a fa sorozatot# Slfifcav 

art:' V a fi'-* '-to toct” !a,öOnlí5aB 8UgCÍr&6 CSillntJOk. 
Пиег* colling osi«I:ápc a csillag körüli isempi u* 

trűL. fso** с о '‘llafít'-: шг hidrosztatikus ©tysBseft:?«» 

bou vannak de as öessebuaédás rdvcs cyoxs iocgely- 

fccjtó vdjósnak, aíkoabsa etfsrcalitőjti’i: mentéc о» 

ryagjfcHrs álíc történik, L'a a megfigyelés vilteirt!- 

leg a véged fioláét nutatja onaak a folyamatnak, c,- 

boes* ©C7 fiatal csillagok halmosa vünkül
И. /47/

Д oslll.£$■:>kosai esokaoadt képviselik a kip 

tckaegB T 2uuri csillaguk, lot©rootollária foXSidbo 

vasnak ágy* ;3vu os gyateun or3ß iaftravürüa sugársás 

forráöcd, Told oslí Шее а I HD f6sorosata fold tarta
nak <5о a ooillacfejlßdoanoät abban a ssoiműsúboa 

v mnok, amikor a boleü hidrosztatikus a proto- 

oeillco kcrlhSl viosaamrodt burkot dobja lo.

°-f Д-'аА qkjTlofcet «leimst J ю.~Япг^тЬ

Az KaczcKlli'cl olcíjlotot elétánacstá uD^i^^yoldoGk 

rx'c üOci jelci tonok egydrtelcü bisonyltdkot as eloá- 

l«t raallott de nem zárjál: ki a lebomlási oluőlot 

hglyeűQágát sou, As Uu&oállácl elmélet kivui saját 

ndootOIr accerdsitácdt látják abban a tényben, hogy 

ssiot© mindegyik öeillrcaesöociáclábmi nagy tömegű 

kSdök taldlbntdk a OfdllBgck mállót t.

Aibarmsajan jasdog ta»gfl£7«Ud ВДГВД elemzése ©lap
ján dolöOBtc. ki a lobomLáci ©lnálet kvalitatív for
máját# /4С/ Asdbareudjra fölhívja a ficy©l3G»t arra, 

hogy közvetlen bisonyiték még since arra, hágj köd-
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ból csillag kép&ódil:» őssel szénben kösvotloa oeg-
fijsrolúeok iaausitáák, bogy о ceillagaecoociáeiók 

©оа taxiid oaerogot dob ki {■•. kürnyesetóbe, ágyes aas- 

ftflOOláclóklKm taogfitsyeliietok * з asssociáeiébez tar
tósé oeillc^oboport tágUli.ci sobcscégjóboa il&SOEÜÓ 

sübyesöij^dl tv^ulü подо türaegü, tobbo-kovusbu osim» 

ueirikue ködök* ле optikai laódeserüít mllott a aoa» 

logos Aldroßdu rádió шдвиггаесккк aegflgpelósó vol о 

rádió 08*11*а#*шеА, is kliautatott a sea oclácdókbea lo-
*бгз fia-*

t ©г-Х.и*;ок export aávrl# sok о tónyok
::cu au Üsasüálláei olaólobob ioaaolj&s, bSiSB oe.il- 

l:;.^ol: caoport^alDak de fcödöfcnok as ©gyüttoa koloi- 

kosúslro ШгаХииа» шасйуек a kialakulást Iiüvettei 

táguló uoö&ást Vügo:.:iiök«

As előéleti orodaéayok szerint ItÖdeserU oayog от 

lóhát osyaaoulsri állapotba»# A ködöknek sóbuuy ail- 

lio óv alatt szót kell szóródniuk# As Darrsoálláci 

eluólotnok óbból kiindulva kollega bizonyítani a 

táguló csillagcsoportok keletkezŐeát* Ka a csüla- 

gok valóbab diffus coiyagból fcelotkostek* a ködök 

rövid szétszóródási ido^o cdatt okkor la elkerüli:©- 

totlobiil arra kall kbvotkostetai, Logy as aoczootd- 

oió «шуп^&шк küű és oeilloe állapota ©lóit is 30- 

Ioí. küllőt b lűüiiie uáo fosaiboa# Szol: eaeriai a 

csillagok о© a ködük ogyUttoaon al&ktд!шк ki as a- 

uyug proastellário állapotából, - AaboreuqjeB soé- 

iiaoaaalatávrJL - a protoociHagból# /ааЬсгошЗеа őst 

a hipotósisót a protoccillatokról szélé Mpotússie- 

шк nevosi ós kezdetleges ^ukaaipetósisnak tekia- 

ti, auiaól a valóságos íelyset velészlrffllog soktól 

bonyolultabb#

A protocaillaflokról csak feltételezésekkel rondáik©-
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зШзк# iiivcl dcsloldceink ainocouok rdltit* A protoceil- 

lagokmk ologonddon nagy töaoggol toll roadolkocnitft 

olslios, bogy belőlük ofillkeok cooportäei do ködök kdp- 

вМЫммобк» A protoceillageknok tataim© potwciáUl 
oneraftdfol toll rondolkocnilik, шоХупок ogy rdoco ala~ 

Ind át a táguld coillagcooport do tűd kinetikus oner- 

gidjdvd* Voldcsiatt» bogy a protocoillögok irigy tuaogü- 

ofc# tie aéretüok do sürüedgük haoonld as atocuagot oU— 

rUodgdkos* xlyea feltételöt ecetében a protcecillagok- 

r<51 Iccéid bipotdcio kapcsolatban dll a kdolai olouok 

tiedatnddo :vcl • Valdosinü* hogy a protooaillag inata- 

bil rdccckro ftragjoeatdlddik do a csillagtöpognyi firag- 

aeptumókbdl gyors dtaláktüáeaal csillagot fejlődnek ki, 

a többi anyagból pedig töd koloikocik.

A TaoBteMpotdeiflBOl kapcsolatos íolonsdgot valdcsirü- 

log ю drtelaecbet6k eddigi fisikai imorotoink 

gitodgdvol* 3c ast Jolontt, bogy a protocöillag anyaga

forua, ac anyag aindedgi klnerltbototlo&adgdiaek újabb 

megnyilvánuld ca • A procctolldric anyagi faradra vonat
kozó iouoretaink hidnyocodga alatt a protocoillagndl 
□dg oladlotl aodollol
prooctollurio anyag Шоо aogjcüoadci foradira vonat- 

Isocdan olyan oogfigyeldoi 
alapot nyújt a procctolldrio anyag tuXJdon súgóinak mg- 

isoordodboc и о a protocoillag oodoll^dno!: tidolgosdodlioo#

rendoXkocUnk. A föladat a

; gyüjtdco, aai tollоi±

A prooctolldrio anyag font ocűitott QOgjolenési fomli, 

a coil logot do tüdőt kdpcdddoo mllott cdlecorü oda 

QGgjGlonÓGi fomdtat io kutatni* Slkopcclhotd, bogy 

a coillagot kdpcdddca tösbon a prooctolldrio anyag 

!Ш toljoc ogdoedbon alakul dt töcönodgoo ocyaggd, ba- 

ш rdaebon mgaarad a fiatal coillagot bolso^dbon. A 

nagy potonoidlis onorgidval ronűoltccd prooctolldrio
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eBJTOg шшта a cslUaeolc fö0lua&aoxxus liorai oauka*»

ec’.';# 'ily on folycnatokkal értoluQüLotyvá váll.; u 

Gtaeionártt» csillanó& sajátos viauXkodőM«

Tcimil; Iris Iminositám fÜtoajoaÜtofloli, oaelyek tű0<* 

PÖl íúőre erős folytonos öu&eosióa ввШ{Х^ adna::# I- 

lyea jolo»nőgot mutat as ü? ujti i«s?p© vúltaafaclllae 

бв а baeonld tipueu оеШщй» Аа ОТ Coli típusa csil
logok kitdréeokoat őssXoliiotu folytonos misaszíő alap
ján cl fcoll vetni ont a föltevést, hogy a viaszt

es?e<lötü# Щ a goimig
alapja c csillag foto©sfŐítíáábaü bokövutkoső Ьбпбг- 

cúlú.otnövakodé2 109QD0 a esüiog belsőjéből aa&smaó

folytonos onicsslő

Ьб rÓVÓD, 02$2©Г □□eysmiaatot a flórák föl-
tteffan rövid időtartamára. ÜRgflgréU^ pl# as UV Coti 

ocetőbaa kőt pereié tartő kitörést, mlsásban as ОТ Ce
tit tertclaoaő csillagvár fényessége kb. bét másodpere
alatt 1*6 múltúdéval nőtt# ЬЪЪ61 fcüvetkesik, hogy
as ЪТ Ctoti f ényoocőenévokoüé ao legelőbb i ,6 овдаНаа- 

úőayl volt# /49/ Ш a fotoosférdbon a csillog belse
jéből эя&кюаб b&iranüúc okosott volna bSiaéroŐkXotnö-
vakodé st, akkor a joloncég lonyogaccu kocssabb lefu
tása lett volna ős a folytonos eugirsáe Ш GyencLtbot-

ccopciős vonalakat# A jolonoég lobotöößoc шдохбоейа»
begy a folytonos aaicsciő а овШлщ Xég&Urőaeb felső

As ОТ öoti tipusu csillagok fleritíLtürőeokQr a folyto-

a csillagok fotogrofilme luolnoaitáedt ©cy-b$i nagy- 

sácroDÚűol üttgsMi« Slorkitorőü alkalmával a oclliag 

tollas eugárodm ie as eredetinek tObbssüröoéro nőve*
nou osásmsLat oc odúiékőül!:*
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ieosrt f lyaautoWl GS adott feí5rtao6s27e& köeött* А 

ЗеХахД* jEgyuxdsatdboe foltételesni kell, bogy a fuly- 

lODoe «3& acrid VMglá^ aal а ‘Потек nn|iá|áak a*» 

lupvetd rdosdt ad je, а ееШив bolee^ébol áut qücíq 

ItXOLxClO . 30 \í. /* 03 h'jroaofóűcol do COQ iiUöUüÚrcáS- 

вей/ c lé$s8r ktílod -íétof’úbe* blltdpsolhotd, begy cs 

«ss-orsla boardoadja a csillog belsőidben tregfbeŐdUStt <3s 

ошоа a lúc't ’xbc ЭДкогСйб proestoXlurie anyag*

A c Ssurl tlpusu csillagoknál 

ccxudl ebcnorpolds aelx&ápro iolentßs ©гбеэоеД foly
tonos 6-: inkop втгфОгроп^1Дй!к ual as oguea ©slafedpot 

cŰfúiyoXösaa*

а

Aki ТЛГ Ceti típusa ecdllc^okkel еаовйхш a 2 Smirl tí
pusa v "Itosdk esotdbec a fénye sodcnbyoke&Ss ш Ír
ható alapvetően a folytonos oniaosiő osuaLdiúra* A 

2 Töux! csillagok fényocsógniíirefcodé oekor noa cdnűig 

crJuüOik nog a folytonos eugärsdö. llűferűül, bogy 

osoknál a ccillagöTsidl olyan gyenge a folytonos ©dies» 

csio, aiai aír nosa ofcoe ásslolliotá dfútyolosodást аз 

Gbeserpeids vomlskbon, tehát fányessőgtogüdosáeokat 

jelentős «értékben a csillogok hábároáklot váltósáéi! 

okosaik* П1ша pontos о&ШтжЬш аз eraieaaiáa voaa** 

lak Co a folytonos öctíLsosiá Inteasitásváltocáca een. 

Vau olyan objektutt, aaoXy saSg ftfayegadgttlnliffiwito lo 

onáooobáo vonalokban rendkívül gpadag ssiakepoti ad*
A ealnkápbeu időnkánt látható obsaorpoiág vosalak kü- 

sött a titán-ősid vonalai lo mgjdan&ok*

A tcpacstülatck alapján c 5? Satsri típusa vdltosáesü- 

lúgok főuyosaégea&VQko&Sae tübblotoaergiu ktfiueáreásd- 

vol Jón együtt a b&adr^&Gt-növckodóosel kapcsolatos 

h&adrousloti sugár&ds, сз aaioesiác vonalak energiája 

до a folytonos eoiesslá formájában* А boroa folyását
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láayogáben egymást kieorvo jeloatkosik. Ab onorgia 

föl eccibaöuldcüi.;ak mindegyik folyamata küsüo olapfo— 

Xyamtra vosothotó vlocsa.

A tmnkahipotásis ártolaábon a eatllag bolcojábon mogor- 

sóűött proostolláriD anyagban óriási potenciális onor- 

gia rejlik.4 A csillag belsejéből a csillag lágkürébo 

kikorüld procstollárlc "nmyagccoppok" energlaprodiikci- 

ója a lágkür kíllönbüső rátogoibcm törtünket.

feltátelo, hogy as onorgia folssabadulacQ a kroooasfá- 

m kÜloC rétegeiben vagy afölött törtánjon. A tübblot-

perpondlódott abscorpciáo vonalokkal/ formájában, más 

ráeső ac oaleesióo vonalok enorgiájokánt jelenik oog,
ha a proostelláric anyagból as energia feüocabadtiláoa

türtánlk#

Л tormümo ós neatoraikuo sugársás is létrejön, ha az 

energia a fotocsfára külsC résedben csabadul föl. A 

termikus sugársáo, megnövekedősót éoslolhotjiik a csinkdp 

коvdobd viharos váltósam mellett, ha as energia a fo- 

tocsféra belső rétogeibon szabadul föl.

Ab üctüküoscorü hüdül: többnyire váltósé küücsoríl objok- 

tumots. Ab iemort váltosó ködük föltűnő módon általában
2 Cauri ti риш csillagokkal, vagy hasonló ti рада objek
tumokkal állna!: kapcsolatban. Jolloasé pólda orra mga 

а * 2auri körül lov6 Iünd-fólo köd /UQG 1555/, amely 

fölfodosdodnok dvébon, 1052-bon jelentés objektum volt, 

de lOGl-bon olyan mértékben olhalványodott, hogy a log- 

nogyobb távcsövekkel io csak nohoson lehetett ócslolni.
1860-ban már ácsiéin! som lőhetett, 1090 óta újra ács-
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lolLötß* kosdotbon halvány volt, mád Jeloatőeae kifd-
ayeoodott* A köd a?©n«nrid© ködnek noßfololö folytODoc

ly©n kapcsolatot 

tosásdval* IIq nincs tulsottan mgy külbnbodß a köd do 

a CDillac votüloti do veiéül távolsága küoütt, akkor

nutatmk a T Тамг! fdr^oeodgvdl-

bdmp. Ha tokát a XílzkMólo köd vtOdban roflttdáa köd 

volna, ndliáoy bámnoo ftóntökUlöubedeG©! küvotsio IsolXo-

roflosido köd# A joloacdßot non drtoXmshotállk «Boában
»

at, atköoben a köd oltilndsót követte aoßvültosott £ov~

köd do а ВШаиг! púldááo* А ЧЦПрудЦай oserint а
В 10 kapcsolatban van о Ш Sourlval» А В 10 uüßötti

В 10~г*о оосоп, kioobb, taint 0,1. Dot a voXdostnUadfíOt

köd kle odrot о. Abhoa vissont, hegy а В 10 köd toljoo 

tfdnylu folülatőt a DB VowrfL világítói me а osükodßQO

tudóval ortebbnek kellőn© lomlo a matyóit fdnyoo- 

©dgodl. A ooilloc fdnyo ш abssorbodldaiiatott Душ
odrtdkban, ©st a loLottecot kisdráa a ©sillag kők esi-
DO* !2q'M go a köd 9

□dt fcütdtolosni keil» bogy as doslolt áoloaodo a foly-

latoo*
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3km lohot véletlen, hogy mtaölBát uogviscgúlt üetttköe« 

опогИ köd dppon T Tavad tipusu váltosdctilllnaoQl van 

kapcsolatban* A köd fényének «аХоШую folyamat o-
sra&adnyokdppen fcltdtoloshotoen a ooillugtol kell esár-
msniö* Unok oscrint a T □auri tlpuoa ccillcgot: ogy rd- 

ßso nenoeafc ea$Ct föleC légkörében, honon iölestűe 

kiterjedésű - náhányesor tie porosok шести - kürnyo- 

sotdben lo képes folytonos sugérsáE létrehozására# A 

köd folytonos migársáeának alekaldm Ш&вдГиап con au* 

tat scabályoccácot ds a oalllcg fényotscégvdltoaáeávd
coli mtai kapcsolatot*

A fenti példákból teamé ecetesen nőm követkesik as, 

hogy as üetökösosorü ködül: esetében noha nea Jut cso- 

repfoos a fényvfoaeavorodée юаеШяаш« A fényvisssa- 

vorddéo csoron© annál JolontCcobb, ölnél fonyosobb a 

csillag de ninul kioobb a távoléig a ltod de a csillag 

kösütt. Ab R üonocorotiooal kapcsolatban lev6 ШС 2261 

köd fényoGoégváltosása от követi a csillag fdnyoccdg- 

vúltojásait* A csillag fönyooeágvdltosáoánűlr aaplitu- 

déja lényegesen nagyobb a ködénél* A köd oaiia ш a 

csilláé sslnvdltosásénak aogfoXolucn dákul* A köd ée 

a csillog вгШр^Ьов egyaránt előforduld ouiűLsids 

vonalak vtasgálata neonban arra utol, hogy obboa as 

eeotbon a főnyvieBsavorddás csoropo is csdmttcvC*

A 2 2aus*i tirmeu váltóséccillagok de a velük kapcsolat
ban lovd üstükücssorU ködök fdnyocodgváltosáoaisrá: ála
don oootbon tapasztalt öajáloesága as, hogy a köd fu- 

nyességydltogáraimk periódusa - cai több éves negy- 

ségrouűtt - lényegesen honosabb, dint a T 2auri tipusu 

csillag fSiiyoscdgváltoeáoánck periódusa# □ólját as üotö- 

köisaorti ködökben felsacbadulé energia lényogoe hoaa- 

ssabb iduiarta&u sugársúst hős latro, Bűnt a csillagok 

légkörében fölszabaduló onorgia.
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drűekeo taéáoa éppen a llind-fél© köd ©Itünésámk évében, 
10®Ыкш a 5 fouritél háraa ivporcnyir© folfodostek egy 

uéabb ködöt, as ШС 1554~ot. Ba a isitó w$q 1077-Ьш ©1~ 

tűnt, töMt abban as időszakban, colkor a Hind-féle 

köd vá&tosattooü nos. volt ésdolheté* As КОС 1554-ot 

ao cséto kécsitefct legjobb felvételeken шз f&keJrUlt 

felfedezni, tar ennek a jelenségnek a hátteréül 

ш eselgélbat a fteyvic^averő&Ss moeboßieswea.

A 5 Biharira és a környezetében levő kit böctro vcKiatkosé 

wbSpil^tilé&Qfcf további általában as üstökösszerű ködök 

alí’is^s arra utalnak, hogy ® ködök cugársáeát as adott
ocotekboa térben irányított tényezők váltják ki. Bo as 

Irányítottéig adédimt n ceiHagbél történő anyogkilö«* 

vollécbol, illetve a eeillog környeztében lövő anyag
tárbeli öloesldsáből.

fénylő diffus ködökben lövő üstSsöcssesil cárvésyoíxra 

vanatkosé aogfigyolécek elcpjár foltétolockotő, kegy 

létessok non lányvlosaavorCdáeből са&лавдб folytonos 

omlósaiéval rondeűlkoső agyoci zárványok.

A T Ctusivs1 kapcsolatban font oalitott ködőküs kívül 
negflgyelbetC ©or sen nagy Elérett!, a csillagot kösvot- 

lenül körülvevő ködeserü burok is. á köd csinképélxm 

főként eesäogee atcook és a gyenge ionizációra utóié 

egyszeresen lozdsált elemek vonalai dcclelketák. Ila a 

köOsserü burok jelenléte a $? Snvi tiplim csilXogok 

flótái kosával áll kapcsolatban, akkor vérboté, bogy 

a S*aeosoeÍéeiék legfiatalabb cbjokttra&A általában Ьоя» 

sódé ködsserü buroHicl lekötnek kapcsolatban. Дз ШС 

1929 diffus köd kősóiéban ttogflgyeläetÖ !iáro«a гш. U&v~ 

bie**daro objektm, osan Mrosft 18 mgattuáé körüli fé
nyességű ogy-cgy kisebb ködbo burkolt csillog. 2Doly©s~ 

kodéeük ©ajdtocsd©:, bogy nogkÖselltŐleg agy ©суков ш&*
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tón aasokozгак* Д ködük ZCiwoczuqq а oaillagokehoo kd~ 

poet viecaaylaG oróc do osiakóptik mgyou baooalé a 2 

2aurit !*tfctavov6 gdsburofc tmtQképdbec« Л Benbig-uaro 

objtktuaok csillagai fiatal karra utóié aujátocaágokkal 
randolkcsnek* kék ез!иШг do abasolut fényességül: оcakót 
us objektumokat uugyoa liuaanlovu toesi а Эвшлш ашзо- 

oiáoiá c^l!: lecfculvóayubb eeülogéhos, а Ю Paurihos*

А ИдоЫвмСщро objektumok aég a 1! 2curi tipusu váltoaék- 

öuq guedug Orion aeosociáciábau eea gyakoriak, csért ae 

ШС 1SS9 diffus köd bőseiében megközelítoleg ecy vokjqI- 

ka еошкоaé IkLböu objektum feltUau, különös fagyaimat 

érdemlő jelenség* Haltételesketo, hogy a áorbig-üaro 

objektшок u f Zauri típusa csillagok i’ojl&Luednok m- 

gye.. korai suuliuesut képviselik*

Sttlöulegee uolysotöt foglal el a váltósé csillagok kösütt 

a folytonos eafssfilé tokiatetébea a 2 főúri tipueu vál- 

toső'JLos kaoosilé Ш Orion!о váltósé csili 

onic fdsyoasége 1937-ig iíoq haladta acg а 16 na&niti*» 

dót, ekkor vicscnt néfüként 9 mgni tódéra. zuStt a fónyoc- 

cége# kivel l&eyegoö fóöyoecógoeükkané© aséta eea történt, 

ogyfoxtaa joggal tekinthető as 193? óta mutatott fóayoo- 

cég tárté c féay^caéjaasiraíccakf illetve aa 1937-ig auta- 

tott fényocsoég tus-tó a fc3eyo»sé0aÍTrtiawpa3u A db coin- 

képiipueu PU Oriooifí ас utóbbi crtolaüöéebee а Coronao 

Borealis tipueu váltosómk tekinthető* As KJ Qriouie 

ára. után a ogjlleg aeilett Uetököeeoarü ködöt 
éesleltök# ásnék аа érdekes ténynek аз alapján várható, 

hogy as HJ öriaaie ecetében ragfigy©lkotok leesnek а 

Z Sauari tipusu váltod csillagoknál lojátssédé joleaeé- 

gok*

ás HJ Őri-f>l>

üogfigjreléűök bisonyltják, hogy ogyoc csillagok küloO 

rétegeibe« a osillaglé£kür3k kéolal óc icotépöcssotó-
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tolót bofolydcoXd bocüáoi foltosatok -jdtccdclnak lo. 

utík ű tipuou ccüIgc csinkdpdboa ^aloa vonnak a took- 

ПОШЛЮ lOtCttiGlV VOiidCll# A tOCi23üOitOE3Q-r iBOtabilltu— 

m alatt ndbdny aadsosor dv alatt ol kollono 

caülaűok ldckü2?dből, ac dcslolt Jolonldt tobdt folya- 

aatoa utdnpdtlaes'o utal. A totóindclumak odo dósak
ból törtdsd kdotkosd cdkos аОаоооаок raoßfololü fdtd-

1 aт\Ь v*~> »1

:'4&őbkónt a coiXlac boleojdbdl konvekcid 

rdvdn a fdocteo áutdohos osükodcoo idutartaa Idnyo- 

300Ш aoöl-cüadl3Gtáa a tocSaadclua dlottartaout, osdrt 

foltdtolocbotd, hegy a tocftmáoitxa kösvotlonül a ccilla- 

aob 10&евг4Ът vagy a 1 Ő&sdr alatti rdtOGökbon kdot- 

kosi!: a ocüIgc bolcöjdbol odafutó proactdldrio шзуос 

boddal folyamtdbas. As 8 tipuou coillacok clapvotd

sdndkbas

tulojdoagdfflmk tokinthetd s etcStéaiitóban való oasäoe-
sic* caoly ccintdn kapooolatoc a соШасЬсш losa^ld 

olaökdpsß&dci folyásútokkal. BlgíSegplílM ocorint as 

S tipuou соШосокЬеш korrddcid van as ott lövő toob- 

ndoius do clrkdniuo oonnyicdco kücütt ißy fdtohotd, 

hoű7 a toekndciun kdotkosdoe a oiríidniua kdeíkoadodt 

kiodrd folyását* Ucyoo aocficyaldodk osarint as S típu
sa dridoocillncot: aocsocldddkhos haoodd csoportokat 

alkotna!:* vocyio fiatal ooillacok. Lokotodcoo# Ь©СУ as 

3 tipuou ooillacok tookudctua- de oirkdduacps&accdaa 

ao oloaok taiotkoedodnok arra a folyamtdra utal, ooi 

aacyobb adrtdkboa a ooillagok protoccillocbdl tlbtdad 

kiolakuldookor io vdcbontöhot.

А Порто vomtkosd ooßficyoldcok scorint tadc itt le lo- 

kotedeoc olonf:dpsütldo ao dooayac boolúou, küvotkoctdboa. 
3rro utal, косу а Пар Idtfsösdboa van litiua, űontdriuo 

do bdodcooon Ьш1111ш.

A neootacloaariuc оаШосоЬЬов kdpoot kio oirotü кто-
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aeocftfrilms orupcidt: a Jfopon io lejátsaddBoJc# A s&lió-
kttörásokhoa liaoonlÓan robbondoscorU folyamtol: sorún 

ü6q itt io olyan jelentős onorciál: ssobadnliak fel, a- 

oolyo!:ot nohős 1ошо a lőgzösban lesajló onarsialdLeao- 

rólődőoi folyamatokkal msyorúsni* A £loro?:et kövotő 

вдш огбй rdziScu&Zvzdc псва lobot termikuo eredetű, 

mrt oI.~.oe irreális &2aőrcő!ilc bőket Wollene foltóto-
loani* loßdapocott bipciőcic cserint a kroaoseforilruo 

florokot óc a rúdió!:itüróoo!:ct а Гор lokális aScPOOOc 

toraiban ооздб rolotivicstilruc elektronok boesák lót- 

ro# bogy ee oi»rcia fclscabaüiüáca vonalas estoss- 

gsíő óo - a rádió-, sőt acyoc csőtökben обе ос optikai 

torteadnyban is kialakuló • folytonos onicozió fórodé
ban türtőnik# A Lupa.. ősslolLotő folyamtol: inteasitá- 

oí alapján orra lesiet küvotkostotni, hocy időeobb csil
lagok esetében ic szabadul fel procztollúric anyásból 

onercic. Ac ióCcobb ogillftgok őseiében g procstclláric 

anyagból оойшаоб тящ&л cüaaol a ccillns bolsójában 

enabaüulLat föl, óe oo energia kijutása a csillag Ióq- 

küróbo noa totónkét iiüaÚGomn intőn elvon#

A baloő ocillasonorsiólnxu: a oattlngofe ludkóróbo törté
nő IdL^Utasdra vonatkozóan « tübbol: kcJsöti a fonti mc- 

fisyolóoúk alapján - alou küzolitésban a kővotkoefl шс- 

állapifcáGok tökötök# A belső esillegencreia felszabadu
lása a csillogok külső rótőseiben diedtrót jollooU, шсу 

adalékban lezajló ős syakorlatilac pillcnctscerU folya
mat# A felszabaduló belső 0£гШа^опаг^20шк a vilátfirbo 

történő kloogérsődáaa előtt осу a folyamatot Eao^iyujtÓ 

utnonoii állapoton kell korccztüloonaiű# A belső ooil- 

laconerciál: fcücaaboótüáflateor uj - ró rabon Instabil - 

atonmsob jönnek létre. A bolső csill^orcis fölsza
baduló dLcakvőt adásáéinál; mgyodga csillagonként és 

ecetenként ic ЩШ:ЪЗс5 lobot*

2őnyok auiatjok a nova- ős «aipci^VD-robbanáeok oooté-
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bor* host fllaateát ős cyabaslatilag pillcmtssoríl о- 

nerciafdcsabadalda - iQßcldbbio i<XÉtofc6at - оеуоз csil
lanó-: boleoSőben i© VŐ^bcaoc?# ^n taraŐosotocon rsan adr»- 

3c hl a еоШпсокЪоа vó^baucziC fblyomtoe ©norcfcifaaaca- 

baűltőo lohöt5ed@6t# orré var..:itl:czőna vaatiban aig rrfboc 

Moorjyitd!:#

A sto&peáfíi шеЫшп1ааш<ййго1 fcopoaolatton rcn to’rinthotő 

AdSntUttr»!: q rolativiostlhuc olöktrooo!: asaropa, ncrt 

qs tenort aocfolyactttol: non adnak rr.s7nrdnr.t0t on ©aass» 

Clcfcücncboíltilde őü а Ш£уош?@1ДЗи rőrnccckchőpsSőőc 

33QS7 QKsyicőcoiro vomtlsocsdon* /50/ HL# a Tiők-köd foly
tonos űu^isát eaeoa^;yaráchBtőa n rölotivisatifcus o- 

lohtronol: olnőloto*

A h'ündppoLiti csillag©* ас 1054-oa ssupessőta-
robbe sjőe ocrsétőttfc hOl'jtűoeon оЬ^о’Лш, fcltőtoloshc- 

töar a peretocetíllöö mmdvdzgt.« ''Tb’ből ваоЬа6пг& &t foly
tonos ooicsaiőt aűd* nagy oobocsőclU rősnoodbákbÖl Ő3M 

taiőQnsáciŐb# Л folonabofltűd anorgta 7cü6östn01©n itt 

io g pr^oantűllúrio cays£ dtalalflüásőb&l caármall:#

A pMnsWll&ie • жуадай n ооШадов bolaeJÄidl ools пост* 

atocnűílol падоЪЪ aernyisőgot tartalmad lelőhelyei ló
háta©!: q colf«tarafiflc&» rtostvőronl:. Alan*:» es Andreáddá 

űslanis cocitsnekSbea a főion esfdrikus clrenüasorafáiioe 

tart006 cellloeoh hátterűből dicsőn ШХШтс Irland- 

IscdU: осу as ogjdcs palest© cjőrctoü'on Isfpaet dhenyaed« 

hatdmi "tic vsŐTűtü mgi As objoktaa Idtüntoltt hcűysctő- 

Ш eddődao аш tekinthető Waütesácee csillc^dmaooh#
Па ас ob^e&ttta as cedes ßcüoztet шфгЛйгадв cscropot 

tült be, jelortőc - pl# о cünbbdrasok tUoceőt tübb rcsy- 

edgroodlol ао&ийайб - tejojtiacn holl leraio. ravel ас 

objektt» fő. yoseőoo ess!: kovőerd haladba псе ß goadog 

ßüdbhdarr.noh föayosßößöt, a tünoconyedere 3ut<5 ©ugdrede 

а фйш&шае oeetdbon ncy^edgmidokteel Túlsóbb, Gint а
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ggfcihhnlmaelmil# Poltőtoloskotő» boar őridocplosl- 

еейе nergoi a CTÄüMüHpotdalo smrlnti pgoostcülng&o a- 

ЩСЪ~Ь61 dllő protoocülGeoM^oű 1шаоШ.6 tulajdonGŐjUt
merlon naey töooHi őe isis luniinositáou objoír&uoolt.

Aß őrlő cftnlnsäräte rondliivUll tulajdonságait bisonyit- 

ÍQ pl. QS 1ЮС 4486 4s?ÍáC30Olo2Cl0 OOíltrUEbMl kiinduld 

nyulvdsy. 2c a nyúlvány báróra olyan koudensdoiőt tar» 

telsrr, emly©?: trnof’O'jL taotfsöcOlitHc a kisobb гг&сй*&~ 

oct: tboogelt# A nyúlvány alakja valdeslnttvő 

hoc? os a eoltesle midből dobédott ki. xlyon toaeßolr 

fell&vollőse oltrőpsolhototlonnő toosi, hog? as КОС 4406 

Galéria meje csak csilleeoknt őd ködüket tertalmsscm.

»

ir&c cm те 4406 ггДсж±е tmßjdböl velő ШЭШ10Ю01 io 

bateümsnbb ony&ckidobde történik as PGO 3561 ellipti
kus еаЗвзйе na&tdbdl. Itt olyan fdnyos kondansuciŐt 

tartrüaaed nyúlvány őnslalhotO. eaalyaok fdnyooadgO as 

Anáraoőda calostíLo tdL sőréinek főnyocnőpővol vetakmik. 

Tta»?: а boradoasáeldmlc a ostoo erősön kők. márt a au- 

gÄrnder, s® eaánnafeat а eelUagoic tomikun cniouraásd- 

tői. A fonti noefieycüősQk olátámostádk est a hipotő- 

slet# hogy а гт>1шс!ошпок nagy töraagU proostolldrio а- 

nyelet tartalmának.

A ccdllaeok csoport ríoihos hasonlóan a cjolaslso?: la ni- 

trotnet: Ülioobb-rncyobb csoportokat. A oailloeokkol kap
csolatos orodraányfioss bnsoridőn о colnál sok o&opoctjal 

sora jöhettek létre aa objoktisaok utólagos tolálkoadsd- 

valp ebbor es esetben Is a csoportok tagjainak kosos 

огоАо^окпе7* troli lóriink. л cnlnn&sok csoportjainak 

kialakulását letxtntjuk agy őstoot - ocy protoeploEio - 

feldapebolőftíзбяок Mpotősicdvel. A csoportok tagjai 

egy preesteilá^ie « ugyanilyen jóssal nevezhető as anyáé 

fmjgalalrftikusrok ic - anyacből Ш protognlnatis &eoor 

TaoetterlWl ftojldőhotatf: ki# A froffaantuaok leherfentík 

lényegesen oltáré, vagy hasadd tüaoeüek# As előbbi lo-
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betВоёггъ odléte DC ШС 4436 de ас ZXIÖ 3561 (ploissl&bál 

kidobott sékday l&cQhb ££ted.ceabrid, as utdbbi 1©1ш- 

tCeŐQ veldstilt пес e két occct cmtatd Оуг^иш Л rdöid- 

08te®fte ©óétól*»#

Á есШг^ошо0вп1о problónlt tesadocotfjcsc^oß kap«* 

ccoldtek a .c^a*:l^:ocnocf1r*iD kdrtídeelbim# f&aöJedt to- 

sQletcc delentdr na-sfisfelési acyac tdmostja cld a 

löbeeüdsi kipotdele helyoeGdgdt* A jelentős tdnytíkkol 

as&itdn oldtdaoostott forrd ТЫ verető. Mpotdcleocü o~ 

cytttt ilyen snd&eö 0*37 посувгг&бод QC?cf'Cpn XobcdSAeA 

elállót Ucsnta&OÄtk ki*

Л ociXXajok liclctkccásőnek loboddal olrxllotót igasal- 

ja as a lényeges tény le, hogy nylltbolmeäk ogyoe :i 

ttepa cctll:\~ai ős :з<5Ьйяу •? főúri ttUtocdooHlag hetá» 

rosottao a та fŐnewooata olntt helyecsfeefoeKí ol* /51/

A cotiicgoh kcüetkoséaénflli öscao'llási de lokoralúei 

eünélotott öesse&isorűltva föltltod jeilegcotooődsek 

áUaptthatdk nog. A3 Ösccodlldci elmélet erény© a 

DooLokotéror récnlotec kvantitatív Id^olgoGottalg* űo 

©s r.©73 pdroesű ménottsvd feouarteütiknrs o^lvol# A lo 

ЪавйДв! előélet с та^п-гзегбе teraéesetee útját járva 

bCsőoc-c t&yanyagrn épül, keurisstikus erűvel roaclol- 

késik /55/, io tssSg hiányaik c kvantitatív ktdolcoedo#
Л psecctcülilrlc ayug fiaik! ja edstetden о flst&o újabb 

fozanőcüzftzoe vaaot, akáremk a saácad elején а trsrsntw» 

«Mfcettifea*

nival n két előélet эд feltétlenül atejn kl ogyméct, 
joXeclog leketcécocaok tűnik, hogy a VöldedGbaa a coll« 

Ir.gcfc klalrktüdotak edeefsedt eddja aagvnldoiiX#

■y *

.4
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A ccillGQoI: foáludóoóx'Q vomtkocóon q ßpnüoc tóayonyoQ» 

va ttSaasßI«>d6 lobonüdct olnólot kvantitatív foldpitóodt 

coüS: a proostollarlc anyaß tiOnjiloraylcuimk adlyobb 

aocicaoróera tocsi lobotCv60 A eeiXX&ßtte fo^loddcdnal: 

róoalotoo kvantitatív műoll^ót iolonloc обе csak аз 

Gcacodlldoi oloölot borotóbon lobot Ш{р(Ь1.

A овШодок ücccoállácd, oloSloto osorlat a kSfílokiüó 

ooIIIqg m#It Gravitációé torában öesoctaiaódlk» аШЗо- 

Ьш a bfeároáblot őo nyoaác növekedő cóvol Idolokul а 

tOTaomfclodrlo rocürcié foltótolo# A oojllogolr Idoloku- 

láaánnls folyomtdt g mcfusló boindtilácával tekint JUl: 
bofo^osottr.ol: de a ccillacob élettaniéinak а ЬоапШг 

vágbomn# mcfucióo folyamtól: iúátartcaát tekintjük#

A ccillcdban folyó onorciatoraoláa bavocaÓGát ÚüntGon 

a ocillac tüooco batárooaa mc# S&nől nagyobb a t&soc* 

mméÜL intenzivebb az önarciatoraolóo /maróbb nyoaácoa 
i-> ' .. ■ ■

aonukloáric folyamtól: vó^óro. A ooiHogok anyujának 

düntC többaócát bitóvá bidvog&i fuctőja a proton-proton 

оШлш» vagy a csóa-aitroGÓn cibluc borotóbon tört ónbot# 

A ccillocöb boleojáro voaat&oaó olrélotok joloatác o~ 

rodnónyo* hoc? a oocfisyolÓGdklrQl folrGjcolt ШШ-о ttC:- 

röcCOZ állapotokat óo lobQtaÓQOD cöillcGfojluOáci uta
kat kvantitatív Qoűollolilíol lo tudja iral# A caillocöb 

bolcG osorfcacotárQ Се аз ott losajlé folymatotrc vooat- 

kooócn osonban обе alapvotá probldoábat joloa - többől: 

büsütt - a aapaoutriaÓI: rojtályo# /93/

А Пар balcojábon folyó aacroakelót: füccvásiyóboa сюcodba- 

tő a mpnoutrinót: anorciaapoktrum# Aß olauloti caáoitá- 

atít oHanöredoo céljából Irloórlot történt a napból ár
kosé neutrínók detektáláséra# I2bból a célból П. Davic

11 cyarcabbcm őr a tor-
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о lőv&QCP ас ßbosopboßö ocoropát botöltß tot-
тсШ6?-оЪйЛбъ folyaűák. A Iriűúrlot csinhdyo IGOO
sei а föld£dealn alatt eer alhacyott aranybánya. Itt
holycctok ol осу totrudái^tiláuiiül £oltöltött 6 к 14 

u-oc houcor alulra tartályt. As doálot ccorirrt napi 

átlagban kb. ocy radioaktiv argonatoanik kall kálót- 

kosai a tartályáéi folyudákban a várt ncwtrinábQfooáü
batáafptdealkövotkostábon. A boronüocác küsol 100

kápos a látrojjütt agiyaantoaok üöcsocyűitdoáro. A több
ov alatt kapott arodaányok alapára a «hivatalos" шр-
□oűollal áloc alloutéibaú a várt. ncmtrinábofööáGari:

A kiooriot
alapján G kutatok több&Sßo 

died ncpuoáoll oSdoccltáűát.
tartja ac od-

A eaillacok foilödáoőaok visqcálatában különös időn-

tott mtVánmite, Ao осуое ©űoportökut osonoo írom oail- 

losck alkotják, oaolyok а ДОиДО IcUlönbüo^odß© alatt 

lekötnek kUlünbáso itojlottoooi állapotban. Aß ©eyes 

csoportokra ke esi tott IL3-& cydorliitilaß a coillacok 

tflokronjait rajcolj&s ki. uö£kgbnyiti as 

kalmsok HBD-Jának olkáositáoát as a kärüloöny, hocy a 

ftalmsok átoárujo általában dlianyaejolbatá a Földtől

co-illűo*

sért távolcájüIsLos kdpoct, ©cárt a balms taßjaimk
látesálöGOS ftfcyábcm daslolbotu különbségek iá kösditác- 

sol aacosyosnok as abssdut fóayocoáöol: kUlönboőcoivol.
As ojyos balaasűk kösötti karid&tubiág rafputatkoeik as 

illotS Lalaacoüra káositott 1Ш különboocdbon.

által а ШЗЫкш kirójsalt £6aorosaton a fo»
lyLiaán liidrogánt "áaotő" ooillucak holyoakodnak ol. А
tapogßtalati ШЭ <Зо as olnoloti
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ccot ШОгофй Ufíetupúvel, voeyia a foeorosaton töltik#
А Х£Ш ávtÁoágSn tsaisc&omek авой a оэШ&оЫг» слю1тс!:
G hidrogén áootoeóböl oár a kálim ócotáedra térnek át#
Л iioricontálic ás tantálról agg аош blnonyoa, 1юс7 Ьоо- 

&1Ш uü^on folsamtok törtáanok# A feliár ttepák occnoró- 

ДОхш lóvá oeülosok aár hqq aktivek, ЪошШг nár ша 

folyik nrV^OGlfOlá#

Általában eg? есШодфсш a magreakció boioduldeát I;Üvo- 

tuou a poroton-protoo сШио vncy a oaán-nitrcoán cüüuc 

falyaaán H fúziójával ilo kdetl^silb A tomoneg&eárls 

folyamat boinuuMoahos a csUIgg űOQáábna кЪ* 10 millió 

foton h<fc)Ű?C)ŐklQt ООШсаи^ОО# A COUIOC majában QC ©- 

»orgia torjodóse fulos kcmvéktiv nádon, a яи§ав Irivüli 

át a falcain faló faloc aioteásoal türtónifc# A 

ceiling élőidnek óla6 6в lockoccsabb 

coroaato» holyookodik öl#
g f 6-

ШгесоШк nyomon egy calling fojlóóóaSi aoánitóoátspol 

kósoitott H0O.0II alapján, ha a cdllac Qlca-syakori- 

Dáoa rogegyosik a napéval, n iütaeco pedig ütosörüeo a

a./ Ilidro0Óöócóe ecakaom a kaovoktiv rasgban, 6,44 #
• 10? év# A fóoorocat-fásio Icanagyobb résedben a 

calllac centrumának küuclóben a II fusiója küvoilrcc- 

tuba» wattwn а grasraonkónti ^«wwfcMBáa, cal a 

eoillog ragjának kornyékén kontrakciót okos# A Gra
vitációé are munkája róván Ы kolat?:oo:t!;# ami c 

coillac OGntrunában növeli a UÖnároüiaotot# A hó- 

aórcókloi éc a cOtUcóg nUvokodósóval fokozódik a 

mgrookció oobonaégo, ocnol ogyüti пб a csillag 

lixainoGitúm# A uövckvó energiaáram kttveikaatábeii 

a ecillagháj oacpon&U ón no orponsió orodoányckónt 

g kéj ЬМ*вдШв «Ш»,
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Ьф/ Л оаШас általános зшсогоМт, 2,2 » icfi év. А 

еощш1о ....«tQ27talcäa сс^ааопосо а шс aontztásci—
óját cyoroitje do folytatód!!; ö mg bo&aérc&dLoté- 

ríűJs sModlei« A kootSOkclé ШМш a Ш®М1 > 

kiterjed as esdon csillagai#

c*/ üidrogéréGüS a kiüsd rétegekben 1,4 • lö5 év# A 

isoavektiv mg souocroMsa a cmtráXtB McrtalOB 

ItAaorllldodvcl egyidejűiog a konvektiv ®ag oltáré об- 

lies vesot# А negroakdé sóssá ja a contruatél távo
labbi, П-Ъш QßZüaß héjra tőréiül; át# Жre a bolcu 

tünoc 7 f*éb№ ШЬ£BT a П, с. ms П-ашгёос rést» 1- 

sotersaümoaá válik#

d#/ fbotog rétegben de a hidrogén* 1*2 « 10^ év# А П 

égése a csillog tlfcea&iok 5 '"-át Isitoré héjban tár
tén!!:. A n-égoté héj hiftatf terjedésével ъ&гсквв&к 

a He-oaß t&iogo, de a gsgTsqöe végéig eléri a t&joc 

tíbQC 10 t -át* Üst WrntSm а mg éo a báj határán 

folboDlü; gk ces^ösuly, bokövütkosil; а гзос gyere 

kontrakciója de fölnoloeoduao. A S-ógetö báj tümco 

ecíMiomi toad.

о./ A konvektiv burok tágiüáau* 8 « 10^ év# A oíLüoéc 

és a h&sórréklct héjmi belüli nÖVökedóöO ш cüécgé 

nagyarétEsyu nhfcos, hogy a héj kockoayedócót шоеко* 

dályocsa, éréitől csőkben a ltaalnoBttáe* Шюв hec
cé járul, begy ас omrgiat mraelcc egy réssé a ocil- 

lac ЬИвб burkának orpexisióját fodcnl#

?./ Térés őrido-fádc, 5 * IC* év# 3gy felesis alatti 

rétesben a toov^dé válik as olcödlogoc energia- 

szállítási oóddá# EÖsben a ftolttloti hórérsdklot 

oeOktrcréoávol a sugárc-ie soáaára egyre átldtsaáVbá 

válik a nUvekvd korrvjöktiv burok 6c a folosin Isö- 

oCtti rétes# ::íV&qI a konvektiv burkon belül oss
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pci-iaiólioa Doükoücoo ©nerglát qjt teroűlio onorcia 

fodosl* g *;onvo?:tiv bukóit tüoocámk növobaddeávol 

a nukleáris cmercia nagyobb ráoco jut a folßsinro. 

üßyanobfeor a hájban nüvohesil: as energiátoroolác# 

ásol: a feörülaányo!: a Iminositáe növo?:odácát ollós
sá!:# A CGillas su£pra raegcüSQlltäLoe a iminositáo 

nagy sotgy Ш5 vei arányosan növebesi?:, а Пар súgárá
nál: ЬЬ. 74-esorocáig#

Л írüröc áriáét ás aontán a Iminoaltáo aovoíieűá sá
véi egyidejűleg coÖ?:!:on as eaorgiatoroolá tömeg#
A paradoxon mgyarásata abban a Trürüloánybos rój- 

1Ü2# hogy GO onorgiatoraolu bájon bőiül oltárt nagy- 

c*5rtá!;ü a btiaáreálslet ás a aübüeág növobodáoo, hocy 

elloiieulyossi tudja a háj uárotoino?: éo töoogánot:
Q CCÜlZ'ZQnŐOŐt*

A v'úroa árláo-fásicban a Ironvehtiv burol: ogyro no- 

v<Ss7u rá est facial magába áo a fáeis vágore ao£?.:ö- 

coliti a li-ágot6 báját# Ä centrális liáaároáhlot áe 

cürüeág ©Шаг ©lesendő mgy loos as ш# Mrmc-alfa 

vagy áolpotor-folyamt boindulásáhos#

S#/ A magben begyullad a bálim# 6 • 10^ áv. л Calpo- 

tor-folyaaat során 3 Помете fusiájával I:olot- 

Irosib# A folyaaat általában robbcnáccscrüon treedá- 

dih# A cos trails hámároáhlot áe cürüeság olyan aúr- 

táhbon növo!:osi!:9 hogy as onerglatérméidо ao^aalad- 

ja as energia IdLssálXitdeína!: aártálrát, osárt a 

csillag centrum ©Bponddlnt Irocű# As OKpansiá be
folyásolja a Г-ágetá háj hőaároŐblotdBÖk ás cürli- 

cágánok nüVGbeaáoáte osárt a vörös áriás-fásSs vá
gás a Galpotar-folyoont beindulását a coillac !«• 

ninocitácámfe eotfóbonáco Irövoti#

Sátor aág as ^orgtatormoláG £6 forrácu а : "égető
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Ас energiatermelőn cc kisuaársáe egyensúlyát 

as anyag megfelelő mgae hőmérséklet© ée ctírüeégo 

teesl löliotové, amit a külső buret* kontrakciója 

tart férni. A kontraháló burok füti ée öGOGonyaoja 

a < -bon gasóag anyagot.

П./ iaLtiinik a konvektiv burok» 10^ öv*

1./ «jülixa£@&G a magban* 9 • 10° év* А He-égés kövot- 

koctóben kialakul ogy komvoktiv centrálic tarto
mány* A konvektiv magban a kaaőroéklot növoL-odéóé
vei együtt »6 as Gaarciatoraolűc. A fájlodé ct oeg- 

La tárosé iÓ2*yGcővé g magban losajló folyamatok vál
nak.

A továbbiakban a csillag fojlodéóéban lámát egy csök
kenő folüloti ЬбвМйд1в Gcekacs követkoslk* majd a 

По kiégésének Ütemében a b./ ssakaashos hasonlóan ©lőbb 

a mag, és est követően as ogécs caillag újabb általános 

seugorcdáeu kesdódih# A fejlődés további aouoto még 

ninec hasonló rócslotoscóggol kidolgosva.

A coilbflOfc fejlődé cóbozi jolcmtőo különbségek vannak g 

körülmények - pl# tömeg* kémiai üsecotótel - függvényé- 

bon. А о billegők iCaorosat-fŐsieénak időtartam egyone- 

oon arányos a tömoggol, aort g nukleáris fűtőanyag ará
nyos a csillag tümogévol/ éo fordítva arányos a Xumlno- 

sitaGCui/. Uivol a luminosltdo a tömeg hatványával ará
nyos, cű-ol a hatváuykitovő kb. 9-tól /1 naptömog kősó
ié bon/ 3-ig /9 naptömeg fölött/ váltősik, a fasorosat! 

élettartam végorodoányban a tömeg /előbbinél oggyol ki
sebb/ hatványával fordítva arányos. Így a hld/rogéUfcéca- 

lot Idmstflőaőnak időtartam pl. a Ifap ocotébon 12 mil
liárd óv* 0,8 naptömegnél 24 milliárd év én 16 naptö
megnél 20 milliő év.
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Л főeoroaati cell Ingókat 0MSfeesetil?t és fejlődésük 

alapján bárom csoport be eoroljiíb: felső- ül. olsó- 

fosorosatboll csillébe!? éo a kőt csoport kbs&tti át
menetet képesé csillagok. A 0,4-1 mptemogíi oaillngok 

tartosmle аз ni cé-főrorosatlios, es 1-iD naptömegek 

as átmeneti csoporthoz és as 1,9 naptömeg fölöttiek 

a föl ső-fdscawsathoa.

Л fölecif иsorosai! csillagok viszonylag nagy kcmve&tiv 

maggal rendelkesnek, amelybon q konvektiv keveredés 

alatt a II uc he koncentráció helytől független* A fő 

«sesgiatöraolő folyamat g esős-nitrogén ciklus. As o- 

nargia sugárzással jut a mostál a felesinlg. A föl sé
fésorosat! csillagok jellemed fejlődési esokaesa а 

konvektiv oacbnn folyó btdSQC&aégéet követő általános 

asugorodás gyoro kifényesedőcgq! ód a felszíni kőiaér- 

cőklot növekedésével.

As Glfié-fŐGoroeoti csillagok energiát üiiuqIŐ folyamata 

a proton-proton ciklus* As őssel járó :icobb iateoGi- 

tásu energlatovábbXtáct eugársáe biztosítja, ecért ш 

tilalmi I:i koavolrtiv ma őc som jön létre as általános 

ccugorodáG fádéra. A hid: océnkéoslot csökkenése toliét 

nm vocot olyan jolontőc váltósáéira a fejlődés folya
mán, mint a feleő-féserosatl csillogok ecetében.

As átmeneti csoportba tartósé csillogok energiáteraolé- 

eébeu a esoii-aitrogér? ciklus és a proton-proton ciklus 

is joioa van és kis konvektiv mag 'rialafeulimt* .dsen csil
lagok fejlődési görbéje mindkét fő csoport jollcasőit 

mutathatja.

A 12 naptömegnél kisebb tönc&ü, ccillagok a cog didregén- 

kécsleténc?: folfcaosnáláea után negyem gyorson fejlődnek 

ac óriásig félő. A vörös óriás ágon Iialadva a konvekeiő 

a csillag egyre nagyobb rósedro terjed ki ős végül ural
kodóvá válik* As Óriás ágon addig tort a felfele haladás, 

amikor a csillag centrális hőmérséklete eléri a ualpotor-
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folycmt beixwfcűdaáhos oeilkcd®©© 100 viliié fdk MW3- 

li h&aöreéklötet*

A 12 mpt Üvegnél aagyobb töüegtt eeillegok mgjábcn 

úgy alakul a Siősaéreélrlct, hogy bs^í? a vörös áriáé 

fázta QlórÜBo előtt aeg’sesöőűilr a Fe-ágée» csőrt a 

fasorosat utáni fejlődé® eltér a kissobb töao^I coll» 

logok fejlődésétől. 21» ©S7 15 mptcfcao#i cdllüs а 

central! tortocásyoftban folyé Fo-égés alatt végig 

a fősorodat kősóiékor mrad»

A 2,&5 mpt őrségnél nagyobb t&aogU osUlegol: mgjában 

аз őrUs-fásls alatt fokoactooan nő a hAaérsélűet és 

a V&OSÜ0« A nyoraás főkört оя elektronok és a По no^ 

bfeosjjoubol esármsik. A Ио-égér bafójesőőtk» aSg
mielőtt elfajult elektrocgda állapot alakúim !d. a 

műteni#

A mptönogrél kirótok tömegű eeällogok nací-ábosi 
létrejön as elfajult olektrongás állapot» /As elíLjm«* 

Idol hőoéreéfelet fölött ae elektronba riyoegioa egyese» 

oor erényes a hőmérséklettel» alatta vissont as ÜyeE> 

kor áouiiiálő РвтаАнв&ов^о gyukorlatilag füßgotlon а 

kőaércoklottői« / As olfajtilán rkadólyossa a raj hont» 

mtcoiéját őe b&nŐrCŐtelQt~?töVQkOdŐüŐtf ősért osdmek 

a csillagoknak olőggő magasra kell feljutni as ériáeá» 

gon ahhOBf !«gy о bőaéreékl©t elérj© a ^e-égésfaos сзй?:- 

ségoe értőket. fctfsben q- He tömegaránya e тсЬгш lány®» 

josor, nagyobb less« mint a aogyt&aegjR обШедокЪод а» 

melyeknél es a tömegarány гоп haladja mog a fősoroeati 

fásle véjéi*ö elért értéket*

A !dlc ttoog» MAllagole magjában as erős elektren-elfh- 

jtüás IIe**flívff:i jelenséget okos. A He-égéckor falasain» 

dúló hő as elfajult nachaa orrod» Így itt aő a kőtaér» 

eéklot ée intess!vebbé válik a origfuslő« mg hőoér-
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• “

moolubSl ва&евтяб щавйе «csaladja ec elalstrcm-cl«* 

fajúidéból adódó értőket Őo rx erg Sít ágai* As orpcu- 

dúló вд bdfaÉrsólslete ooNkken, a Hs-dgős pedig * isivel 

as elfajultoág mgacUnt • Ugyanúgy ffclytatődi?:* ódat а 

шву t&aegQ ooillftgokbaa.

A lo-ógóo bü^ozűüóaőkor ícaét mgL&sétlődik a edllog 

MibkoMáat A Н» őc a lio-őfftfsoar befutott cikluslioe 

basa; ilóua 002? IsesQl a iuSLoaebb в1ешк égőidre. A os&l« 

lug a kontrakció fcöebo» addig nelegosür, aals ol<Srl a 

euiHag belsőjében elegendő aőart&eben jelenlevő legale- 

oeoi'^aibb bűndrsőkletea fusiondlő acyas á.jotóöáhos сз8&- 

e%cj I.oui?rt^!sXotet. A So-dgddheB esüksógoo bdfai&rsőklst 

100»; :*?C millió fok, a saén, uitregőn, «ligán, noon ógő- 

eőkes 1 milliárd fob, fi továcM elonc-lr őgőedbec n. Ital*» 

címűig 3 milliárd fok# Заек а сс111асо!г!хш vigbemand 

mugiuulóc folyásiatok Icliötuvő teesik ll-bol kiindulva 

аз olenok folőpülÓcőt a vasig#

A csillagok egy rőeae & fejlődő© ffelyassSn több alkalos» 

aal ifi kttVkibUzŐ ideig Instabil állapotba leerШ.* • vagyis 

átJKmetileg változócsillaggá válik. A !:b# 1,5 nept&aog-
ш! kisebb tüuogü eaillagok fejlődése vnlóealafflJtg ogy 

vagy több aővakttöroccn keresetni ftab&r törpe állapotra
vetet« A többi calling kb# 10 порШзав alatt neutron- 

csillaggá, 10 mptdme fölött pedig fokoto lyukká vdliJb

A fokor törpék a Xfapóhes baconló töregU, вс a MLdókos 
hueoaló laóretd ógttestok# Átlagos eOrOeágök 105-lCr
c/ecr5, abseolut főisyescőgak alacsony, 10-16 mgnituáó#

A fehúr törpe állapot klolu&adac&Qp a csillag anyaga 

gravitációs Ьвпзсйшз&Мшей elfajult elektronigálla-
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pótba kartll« ЩеЙИКГ q gravitációs nyoaáoeal а Гош! 

nyoode tort egyensúlyt* Да ogyonoulyi állapot kialaku
lását Ы$тоЬвоп nár non küvotkodiot bo lljobb kontrakció, 

нов ocabadulbat fal Ьб, tehát non növekedhet a hónár
cuki ot* Hon indulbat bo újabb uucfucló, icy a eöHlag 

hánórsókloto őd fónyoocóca folyGmtocon coGkkon* Л fal
sain! kűnóreóklet 10-20 ocor К fok, do as olfbjult o- 

loktroncácbon ас elektronok kvmrtunugráeainak nogrlt- 

kuldca alatt icon olooeouy a felületi fónyocaóc* A Por
ul ctatioctika órványecillüQQ küvotkactóbon a ccillac 

kiküldőé óvoilliárüokic elhucódilr. iróniái ücocotótolo 

a mgreGkoidk leálláoától kocdvo vdltocatlan#

A Sojutroadecorbon ócclolbotók kic tönecü, kb* 0S5 nap- 

töuoßüyl fabár törpe wiUflfflk» aaolyok non lehetnek 

iducobbok a fojutrendscernól, óo ba a kocdatl tüuocük 

le ilyon 1:1 ccd lőtt volna, okkor обе ш io tarthatná
nak a ccülacfojlCdóo ilyon előrehaladott szokássában.
A megfigyelheti föbór törpéknek jolonloßl tüoocülrbdl 
fUßßotlonül oldßod nacy kesdoti tüoocsol !:ollott ron- 

űolkocniük dűlőé« hogy a fojutrondeaer kosánál non 

liococabb idd alatt olórjók joloaloci állapotukat* A fo- 

bór türpók orodotl töraocük nagyobb rócaót fojlddócük 

korábbi esakacsábon vessitiiottdk ol#

A eclllacol: többféle módon voccitbotnok tönogot. Hgy 

non tulcottan batókony tüiaocvooctÓGi folyami a "coil- 

IgcgcóI** jolonsóc©, amelynek oorán a cell Írtból folya
matosan rÓDsecskoáradláG történik as Intorcctollório 

tórbo. П* a Hapből kiáraaló napcaól átlagos róccocc- 

bodMIoóco a Fold körsétában 5 proton kübeontiaótoron- 

kónt, as árauLác dtlaßoc cobesooco 400-500 кщ/о* ös 

ast jolonti, !:осу а Пар töaoßvocntococo a naposul кВ- 

votkoctábou kb# ogyütödo ас oloktroixlcnocoo cucárcáo- 

ból oroűu tüoocvQöct о edenot:* Л ocillacccól locosdaot» 

tovább осуоо driáo- do ccuporóriuc cßillacoknul*
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Joloutőc tuoocvoectócsol jér ocyoe örldseolllago!: о» 

ayackidobdoa, amikor a ocillcgtöQGc о СУ récsét сро-
burok formájában vetik 1c# Пуог folyamatok oroűoényoi 

с plQLOt^rlc köéffis, roolyok anyaga kb. huseesor év а«» 

latt csérécllk csőt a térben.

BecsmSrtékü tünncpoestéavo aGédUit lohvtvoCs osoroo 

kottdeeeiXlagok kösött, t GoogeletoréiGééa révén. üccr 

adbeté a két fccaapeoeaa kUsött ogy асошв gravitdoldo 

potcneiálti folület. A két коцроидао feGsül c nagyobb 

t&scgt! ér olébb téciüé fjeiébe* Amikor a esillac tá» 

gulyakor eléri saját Rocbo-iictáiét, oogkeedédik а 

töocgvocstctéc. 91vol c oéöik komponens befogja a 

tdrm éltei Glvoentott tüuogot, a «Sei!« komponens 

töraooo aövakocik. II* ogy csoroc Irottuo rondosorboa* 

amelynek két кощроаовев го ill. G suptUaeGEyi# 10000 

év alatt ?:b. 14* G neptBoegnyl anyag áramolhat ét ilyan 

módon a nagyobbik ccillaczdl а kisebbre, igy kb. éppen 

felcserélődnek as croéoti ttfe»gviaaonyak. A tömeget 

bofocé csillag fejlődéséből: korábbi otádiuiaébc. körűi
vé •aegflatolodik»* /55/ A tüaogklcöorolGdéc folyamán 

as oreéetilag nagyobb tUooga csillag fél aspttegayire 

Is fogyatkozhat úgy, bogy a imagnaruéé tátongnék több 

mint 50 ' -dt а Bo-raag toaei ki# A kia tüuog alatt 

nogfusié «ír ш folyhat# Ailuccane: oog a feltételek 

a Ilo-égés boinduláeélioa/ így a csillag anyaga kontrak
cióval elfajult állapotba körül, fakér törpévé vélik.

А шц&талос11!асок !:b. másfél u iptüE»gayii;él гщ&оЪЪ 

csillagok Isamtxtíkelééával jönnek létro# Ilyen esetben 

a Porsd nyomás cm ©logroüő о grarltáoié ■•iiloacülyo3á~ 

sárs# ősért a kontrakció nxa éli aog a fehér törpe ál
lapotban* A kontrakció ffcüytatéőáeával ca elfajult 

gáö energiája eléggé шву loos ühhos, boor a proton©- 

tat to ol<*trc®otat nout«me№d aB9Mt«M /i ^to- 

bocOáű/« A csillag anyaga l€r° g/ear Sűrűség fűlött ш-
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UtraEQÜa állapotba Ml. £íq1 g cmritáeté featdodso 

tovább hontrcMl. Ae olcSstrondz befogdschor is2,2, c/csp 

ÖÖSPÜűársdl folbodlür as ecsrcoeüly do hirtelen hollqs« 

сшд ЕЮГ&* vdcbe# As öosseocűd юс adeodpcroo?: alatt 

вуисзШ tüDOcdr.els Jülontdo rácsával alnrtvtdatie Ыпо» 
tllíttü energiám tere csórt do a xioufcrööo& 10^ c/cer 

eWIsdßQro nsrccáfineb öooso. Пйаэг a neutronok cyoresm 

cövetrvO Törni npoadoa aecdllXtia a ísollapencct de 10» 

kdciiTÜldaot Indít Ttlfold. a IB&defresitbori a küiatilsus 

enormia hffrd olaJrolám rdvda 10 ailliárd fo!: fold c- 

шЛ'язбЯЬ a hundred!:!ot* A löhácfraitban nacyoRorgláju 

Koutrisdh ’“elothosnoh 100 ts-sidl röviőebb esaboft ut- 

bosoaeü. A seutrisáb «jorßid^&rafe leadása rá vár. a csil
lag baftdbas 200 mtlltdrd fo!: föld anolhodi!: a hdndr- 

sd’rlot. A burtóte» MclcJnJlt hürGlnár-o!: bOsÖtt robb&- 

sSsosc mm' te felysottt !:esd6eüc» МЫ 

ие!з soutroabofofdooc da bdia-boaXácoö feláptíldco aog? 

vdcbo de aajsy oessqrledgB Ьв csateM, föl. Vá&bb 1Г:de- 

hvűlún irdal, aaely a fdryacboccdgot noghösolitd ce~ 

beac'ccd lassa&itja с mgrdl a burkot# А гокЖЛтШ.! о- 

sarcicfeStssabaátslás oly.,:: «fotdbtt sv&fraáct его-Зо&чгов, 
hoc? о robband acillog licdbosltdaa osgkSaöliti ossr 

cd.es oiXcriedt* ЬвгЪоо intesciv atfüeáris rácsosaké- 

fari Jelentősen hoss£járul a cütiSsttism boaoüms 

eußdrsdefeos le. /56/

A csuporrá váh fonti oodclljo öeeshaagfeoE von аз dclo- 

Idcc’drol«, űo non ап e£S$retlea lehetséges clrdloi# As 

egyért olaDbb tMcitfiiááhoa a csuporráváh által ősit t ilt 

neutrtné!? rlssoálatö scrt&sáces.

A ceutroneelllGgafc Color.lo.ci iraereteinh alapján cso- 

nocnh n ptündro’fjal. A neu&rencgtllaQOls cuccra 10-30 

tel !:Or*!l van a asdnitdso!: cserint# As Sessehnsédde 

bösbon a csavltdoidß energia nagyráseben farod si crnar- 

Ciávd olokoH* ас eredeti aágnoeea tár pedig wgeútemso» .
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roaddlb# Ш pl# а Пор оперта 10 !х>*го осзШй 

fórodéi pwiddum OeOOl о-тс ооФйхошо, ac oroűoti oda- 
DODOC tár poűic 10*“ 

laß omvitácidc hollapoaucbál ciűőúő onoreiá je több lo
bot» aint caonnyi nsbloário onorciával ac OE*odati coil- 

laß ronűol!:osott# a neotgODOoHlog luainoGitáca 1 a? ol~ 

ári a gaatse&OPlllQGtifo IraluoGitáoat ie. A noutronecil- 

laß cnpaßdba náepoooc tőr Shßsrott bo uar9 boast omol’ 

caimotriatoncolyo non ocil: ocpbo a eailloc teoloton- 

colpávol#

» akkor

«•osarocra növoboám# Л aoutronccil«

Lomodnak aocfololCon aЛ cclnbrotrQneiaoársáG 

aácmcoc tárbon mooő r^^onarciáju elektronok !rap cla
im tárráccbo oucdroDadb Isi ooorßidjufc осу rácsát* Bsoß 

idLvttl oda euoársáoi ooebociemoob io ccoropot kophatnak*

;»ИШ»У

A noxat^onocillaßol: bősül eaols ásóknak a asinkrotron cu- 

űáraáaát ácclalhotjük, amlpnok c oußdradet Indádba bo- 

MIOtÉ« Lüvol a ooBtwnoaülogfe forcáctonccl járó őo 

taágaocoo tárára vonatkozóan non icmrílnk ökot аз irányok 

kitűnt otot t oáoáro» a válotlonoccríl isdínyi&Scoknals шаГо- 

loluor as öoococ ilyan objoktranak !:b# G 10 Г-át dcolol- 

kötjük a POLűruL.

Ab olaálot jál loirja pl* as IIP 0532 ptslaár Stüajűon- 

cdßait# De non oác» cint ac 1054-oa csuporráva robbanás 

meoűNősiQa ác röntoonaaodraáo forsáca. Ag objoktun for
ced pos?á4íi*ioábata ári kb# 13 aitr: гзакшйда nüvokcdác 

fißyolkotu noc* A ccámitdoo!: alapján a palsár forßdai 

omrßidjdnaSs folyumtoc ecükísonáco sávon a ftfk küű tol- 

joc onosrßiaeisßdrsdcädt fodool* a rQsteessuűársáet io 

bolcártvo# A Dák köd шогс1аоро!г&гита őo oucdrodsdaolt 

poloslsáltodca a esisteotron oöofeooimuc jolonlátát i- 

fpcoljc#

A mcficyolácok alapján naa aindon ocupornáta taaradvásy 

Válik nüritßonocillacod* A 2ytíko Svobo áo a doplar által
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folfodosott ssuposaéváls bolyén ос oloulct dapjáa Ш®г 

notttgoaoalllQfflrtg troll 1ошз1» п:ю1уо!: pulcaláaát asoi>» 

Ъоп a Föiatfc г.ап tudati? dcslolai, v&cy poetic & csupor-* 

aóvu roVbaadsSsoc? ас ocóos ec&llae scótrobbcnt soutrou-
CGillCC ViSCQOhagpáOQ sáUdll« ÄC Utóbbi OGOt ÜüTOtfcOO»
!:ot Ъс а 4 <5c 10 mpt&aeg kíteBtti oefHacob ocy rácsé«* 

r.eb эдЪЪегЛог&ог# /57/

Pobotc lytteclt novoc3©tt objo'rfcm lótroáübot ocy feb* 10 

mptösocnól BQßyobb tOoocíl ostllag cmvitucióo kollap- 

OSUöávd# Л !:b* 10 naptŐB»gQ&6l aceyebb ©sállaöQts bol« 

lapssuea clkolaávrü nadr a ö.orpnozólt ooutronok nyomóm 

earn tud$a taocctsDŐályosnl a kontrakoié folytató dacát, 

.tűüíor a ceSllcc sueora kioobbó váll!: a kossá tartósé 

Stífc^a^ooiillöMPáditwaoál# а ссШас foXccXaos а озЗкб- 

& sebesség шфс2ай$а a fóssyeobocoóöQt* Ikmek а foXyc- 

mt:á: ас olcáloti lobotéségét vát Icplaeo bobiconyi- 

tóttá#

Sfey fokoto lyefe ?:olQt!rocóco ml Icoorotoinl: alapjáé а 

aaeiftroQOeillaűOt cetlié ncirpomóvi-robbamcűal ттЛт 

осу bulcC mcftcyolC esdtadru coosöog óo ОДШо&ей&до* 

folyemt* /5С/ A kiesésibe« olaúlot csőriét а коса fo» 

koto lyukból boo távoshut еошЗДуоа cußurcuo a tur о- 

гба gCrhOlctc miatt, Icy ас oryotloa ficikai katdc, a- 

mely olóműbCLt^a os objobtua jolorlótót, a gmvitócláe 

hatása* Сшой alap jón a faboto lyukak lótót bisouyitó 

"aocfdcyolocabro" pl* a ^ttécccmaö-roadmerek bis- 

tor “te tea!: lobotóeósot* "ЯШзЗооп alkalmsak Xoáotnob 

fokot© lyukak bevésésére as tofcoaniv röntgenforrást ic 

tartölmaó csoroc !:ottéoccillcc>-c>oi3üoaoroIi#

Vuesrl: fokot о lyifeQ utaló megfigyelések, do a bövot« 

kostütések ocyórtolöaor'cöt nós Meoeyltoul Ш* 3ßyik 

érdobos aegfftsyOlée asor&nt а ЗШ 1913*16 pulsar о су 

kottéö-eaaateor taßlö# cmlybaa q pulsar осу olóccó
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sagy tOoodtt <5o eddig обо láthatatlannak bisooyuló ob-, 
jclrto Ш1 koring# Ldhotodges, feogy itt ory pulsár- 

fekete lyuk párossal vua dolgunk#

Eovoaetea feketQ-dytfé-gyeame objoTrtm a Cygmie s*l 

röntgenforrás* oaelyrái olCsaür derült ki* hogy váltó
sé SgetgQBfosftVáe« Aö ObjOktUQ Ö Г0^£ОШЮОйГ0ЙОЙ1!1 ki- 

vül rádió- 60 epikai tartoaSnyban is csslolfcoto# KU» 

derült, kegy os agy 5s C nap poridfluotdejü dpe&toeökd- 

piai kottGe-reudcses?# As optikailag deslolkot# кояро** 

uenc соУ kGX. tipusu 9 sognitudás Ык csuporártáe* a- 

molynak tbsoGO a esiakúptipnc alapján Kb# 19-20 mp~ 

to*äöfcSü5?i# abból ás a pályaadatokból a гдОДепоцзигвб 

kicdsá tUaagáse kb# 13 sopttiuog adődits, os pedig ou o- 

veduáuy nagy kibeeaáaoláleü CGetébea ic rendkivUl fi
gyelőkre tikiévá tossi ac objektumot• /53/

A fekete lyuk előéletében alapvető jeientésuoü eredmé
nyekre jutott ö# J# ЕЗДКйзд 1974-Ьш# A korábbi Islocs- 

esl^us felfogáséul caaabcm kirntettű* hogy a fokoto 

lyukadl ic доссзШ&а* rdecoetiko obhoc taműdanfokogy 

as ateafiai&ábai a ImwtmnDehcmiliQl alagutoffoktue 

alapján áv..-wtclbatoab réesoaekék olyan gáton io* tsiso 

klnatuibuc íiciba csórint ulnoc lokatíeég# /СО/ A fo- 

koto lyuk olyan k&söooégöe forrd testként eugSros, ft*» 

melynek iihéreéklote egyenesen arányos a felületi r^*a- 

vitácié javul áaábrditva urányoc a tömegével.

A fekete lyuk temüms sugúreám olképsolkoié pl# a 

virtuális г£е&есе!&-шЗДг£ваоов£го-ри?оЗг oecitoágévoi« 

kjy áv.;.ooc -I..„, :Ik-..у csőiében la cdrégöD* begy ft fto* 

tuálic pár egyik tagja a lyukba oci!;3 a oúcüs tag pe-
nélkül íorttli Па оШйэг a pártat

lanul acraűd rásaeoeko па edt pertsero titán a lyuk
ba» k^ea ueges&zik, eat a lyuk msöáradooként ésclol- 

kobjük#
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Ишэ&Юе isOvotbonÜ Wßtf.llaplt6cза a cglll: 

túl küQVctlcrf.n wás? aß ©gdos "fotocplosla Ьосод&эiá
ját drioti« ®A Blс Sang bosotitit og? fo^otolyufc-robbö» 

aáflhoc, da Xdwt<S!:e afe*!i©totlaaOat ncgyoЪЪ* r.crx‘lIiot6
QOUEiJ* fcocr H*Oc6rtVOf V&bßnt tOffCBttaii G t&ZQ'iiQ l^VSSBk
q rdocood&fcot» laeoatfkdat a Bio Brjsöbes
ndkónt «lőtt Idtro a toljoe tsnivarstaa* Bgy fe-jate lyuk
ban ос anyag öccnoorülfe da «röhre olrdsn» Со bélyotto 

uá onyac !soletMfe« lehatott taWtt ас 12п1УЧ№90ВЕза& 

agy korábbi t&f&m tc, лпв&уЬов as «чг.с öocoQQEÜott» 

begy a Mg Bongberc t^rnt o?«snid<l j.tft#n /62/

*• & .»iagaaa_«avo.. ^At^ie^^án&aca
А korábbiakban a cctllogf ajl 6<3dc :dt lobotedgea &iia- 

aulo fölyarntc. ráncolódott IdL c odllaool: ЗДа1аДО£ойпо& 

ÖGcaűállard do Xoboa&ási olrröLctdlxx: • л:и?: alapján а 

oeillngolr fbjlCddaŐnctfT tr0vatfeoc6 tásttatoi adható!: t

a*/ A loboaláei olmdlot alapjár cs aryeg yrtostdUdrle 

állapota ory bntalmo potenciálig esosgiát tároló 

cnt*perd2r*2 állapot, folttStolosd' otdoa a forrd t-ixl« 

\?orctn bipotdsis oeortotl derobbrsróet produkáló o- 

tayoc* taaraddka* А tetfßtfeiadcer oeüXacpXQBg emeb a 

ошрегойг« preoatcülárlo cryognofe as «доЗвооекИ ui- 

uocdri ától .almi:' ndtrr й jt*cs lotro. *V os&Uagoie fejlu- 

ciásánc!? tdgdn no ocotch jcüontdc rdaodben vioasaco» 

rc.d hoapafet anyag /főtáv tl‘rpes soszts-uieailXae vagy 

foáoto lytfö faradjában/, a crcillag aa^-otöbbi 

гбет© pedig a eeillafajldödo folyásán diffua álla» 

eotbo feosta aa olektrot^cscoos eug&ode, sdcseoeúo- 

еюфро&в őg a feltördooh гйЪ&гилъЛ Iddóbott de cadt- 

ooórt пяте tornáidban*

Ъ#/ АИ önrrodlldci oloálot alapján ess coyuc yPecsttíLlá- 

riG állapota a dl£ft*» gdß- do pa&6d«fe állapota, Aa
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ilyen diffus napéból kialakuld eoHloß küsünod- 

coo евШадояуада osintdn as a./ váltósat oao- 

rinti állapotodba jut#

Д valóságban ratndkdt váslatomn jól sott folyami as 

anyag eokfélo küloaütíiatdaának# ollontűtoo erők küs- 

dolodnek os orednénye# Alcpvatu jelontdoá£Ü a ooillac- 

fojlődáo olojdtdl vácáic a vonoáa do taositás jelen*» 

XátoB a srovltácido 02*6 do a o5snyoaáop eugtayoaáo# 

eentrifugális batdook osoropo# Л ocüIggoí: fejlőddoá- 

boa nagyon jól nyoma lobot követni tíz ollentátos ha- 

táoofc állanáé küodolnét do egységét«A kdt hatdo bár- 

melyikének tartő a uroloora jutám lobototlozmá toosi 
a csillag további látdt# A gravitáció с о rő hatására - 

he nines Docfolold öGoaokucédáot gátló пуоо5еоЧ> - a 

csillag fokoto lyukba oalil: öaaso* a !:ifold irányúié 

nyonáorők podig a csillagnak akár as ocáes anyagát 
osdtcsórhatják a tárban. A ooillacállapot foltátolo 

a kot olloatátos batáo ogyGŐga. Es as ogyaág asonban 

állanád kücdolotabcm válásul noge гэоХупок oorán ocyiT: 
vagy adóik hatás átmenetileg dawtaflhit, okkor a coil- 

lag as olőső állcpothos képest öossohuoddik vagy fel
fújódik, ónig as ogyoág helyre nea áll#

A csillagok kicXakuláoámk körülményei ogpUttooon ha
tározzák mg a fejlődés lobotoácos útját# a bosdoti 
föltételük bősül asonban s kosdoti ttPbog önmagában is 

moghatárosd jelentőségű# A !:osdoti tüaogtől füge» ИВУ 

a kialakuld objektum egyáltalán oeillog looa-o, mgá- 

nyoa objöktm» kottőa- vagy többtagú rmdsser, oaotlog 

mcyobb halaoc jün-o látro#

A kezdeti feltételek bősül aXapvotdon a tömg határos
sá ma a CGilloG fojlődácl Хсшо tőségeit, diót tortát 

- a aagfusié folyamtol: időtartamát - do a csillagfoj- 

lőúdc lehetséges végállapotát. A csillagok kosdoti 
töoogo de fejlőddeo kösöttl kapcsolat a aranyiodgi do
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mo&^ilváxaulása*

A kosdeti tOaag ás a kialakuld objektum atnőotg»
/pl* ceillcc vagy bolyc$/> illetve a Mosdott tömeg 

de a ceillagfojlődáe lehetséges végállapotai közötti 
kapcsolat a mennyiségi változások micooegi voltosáé
ba veid á' oajátoo megnyilvánulása*

A coillaákOOTOQÍoio a mga sajátos területén föltár
ja as objektív anyagi világban föllépő olloatátoe 

toodonciákat, általában as anyag minőségi váltósáé
it lehetővé iovŐ öraoBgás törvényeit* A fojl&ldo ?rár- 

áőeőboz kösvotlonül kapcsolódik шшак visagálata, ár-
ványesUl-o a estllaefojlődás oontm a tagadds-tagadá-

A lebocláci elmélet csorint a osuporeürü proestollá-
rie anyagból kiindulva van olyan útja a csülagfoj-

oootábon - ancly lemét agy rendkívül koszaiét állapot
ba# a fekete lyukba torkollik* A fekoto lyukban roj-

léptéktt fokotolyuk-robbanáot feltételesvs. de a folyá
sit tókát megfelel a paraestolláris anyag dialektikus 

tapadásának, aajd as igy előállt kösönoégoe osilloga- 

nyag tagadásával tehát - legalábbis ilyen értelemben - 

a tagadás toldásával vieesavoaot as anyagnak laoSt 

ogy olyan CÍM áHapotákos, amiről jolonlagi 
in!; alapján пет Bárhaté ki# hogy a továbbiakban a 

procntollárlo anyagos ЪхъвскИб aktivitással újabb al- 

náoégi változások forrássá Ходом*«

A a eooaa'llásl olaSlot ssori&t a diffus intorsstellá*
rie anyagból kiindulva a töoogvonßdo hatására ooüleg
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keletkezhet, шз! viseoai anyagának legalább ogy rá
esőt ccétcucárocse, ás ocotlog lri.00bb-nogyobb robba
násokkal esétssárja ionét as interestolláric térbe.
Ae Így ssétssért .~ayag újabb csillagok koletkesésu- 

ml* nyersanyaga Idiot, mégpedig a korábbihoz kópect 
cellás elemekkel duciivá* ш£ egy almaimé bolygón 

cs élet kialakulásé 

oény lohet* /62/ kbbe» a to2уши$Ьа*» a kendet! dif
fus anyag tagadásával jön létre a csillag, őc a ecil- 

lajull. .pót tagadásával - ilyen értelemben a tagadás 

tagadásával - áll ölő a csillag ssét csórt anyaga, a 

и ollón elemekkel dúsított diffus anyag, ami magába» 

hordóssá újabb csillagok - vagy kisebb égitestek - 

kislokuűLdeám-k löhotócégét•

ssompoatjából lényogec körül-

‘Tindkét leirt folyamatban lasso rejlik a tagadás ta
gadásának oißöea lényeges Ólomok* kivéve egyet* a 

magasabb aslsiro lépest* ..íiadkét folyasaatbas megvan 

a ciklikus újrakezdés loLotóeégu föltétlenül megvál
tozott körülmények késett, irreversibilic jelleggel, 

do mosterkéltsóe nólteUS egyik ecet som tekinthető 

magasabb csintro lépésnek. Ilyen értelemben as adott 

esőtökben noa érvényesül a tagadás tagadásának törvé
nye.

A csillagok kialakulásától keedvo a fejlődőé teljes 

csakaesáboa c domináló dölcsbnkatác a fiaiíaai köl
csönhatás* ami mellett a kémiai jelenségek 220га jutnak 

alapvető sserephas* A fisikai kölcsönhatások /Így pl* 

a gravitációs-, oloktromígnoooo-* nulrloário kölcsön
hatás/ a csillagok fejlődésében váltósad cserepet ját
szanak. Uepvetőon külünbösé pl* a gravitáció jelen
tősége ogy csuporsOst! presstelláris anyagból, vagy 

egy diffus gáeködbol kialakuló csillag* illetve ogy 

e.iűpo2Qóvu«>eobbauáet produkáló csillag esetében. A
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00211000% feéláééoe eű.opv©t6en inolált onhreroateo- 

rolr osirtéa onrctM гРаДбйбпо* /63/

A oslUoro’' to$%6$im wr*.n № nvjrtQ rdesben *:onpokt# 

réooboa diíftic állapotba ItostäkVQ, о fo^lCOási folyv
ást QlleDtőtoa tefoem vtltonásofe ©CTté^G-rért volánul 

ша* /64/ A fepádégi ftslycaiBtro ^йЬхб laweveroi» 

Miltáo nollott a© irsaátttfáéo ir cserepet %*op pl# а 

kCELönbBoa tipusi* tr'-?*tx!*4s folyrmtob boindulóoát Isi« 

eárö ^oloue^.roístwn. As oc&ro maróbb etcsmlyu е&еояк 

fölépítést© с ЯеДбвб« aMtanSatltr jjello jéne’: motpoyil- 

vántftáeo» ontt a fölyoortels irroverotMltc és lenit-» 

16dŐ Seller© aisyettaseE tear lehotfvé# /65/

А еоШлео!? éc go tl6rild£ f*dl6üSegnek 6ssac:r.eoali« 

tám - pl# a m&xstan onsadás ét- n prafjseseslá tsárdá*
06 ben - pXétéísoeetjo art g ranáll&pltéot, cuaoly soo- 

sint a fe^déétrátoarnáls гш értelmrbetéTs élt óidban ап 

штуодт boron éíff ororoláXtan jü# 0,3 ©суес ticleeOu- 

hátáéi osinto^ro e©mt%©atatvn« /66/ /Лп élővilág 

уедбйбдбЪег a MLeKágiei esintfceo ??6pect nocaeatt* 

scintro lépőn törtért a tdrcr.énlnl ©cint шеЗ©1ог6сб« 

vol, éo a csili'.nfojlodén oa^átorré^fvni erxnhen or 

élőviléc ЯеДбйбебте verntbostotvo eálssorttea &1SKÜ« 

mshctá a fejlődés procrecsniv vr.c? гесгоеасЗдг voltá
nak forr&wo ir#/ A feSléfégaж&$ ránt о сепсис c-Játos 

fomálámk a olr3©r eaintro 3 ©Попов általános törvá- 

nyoin kitti! О0уоп érintek*® vomtkooéer Ий&зЬЗзв $©!- 

lopootornéc©% bertühetaok ©látérbo#

Joloolo"! tanerőt ©ink occrint foltétoleohctá, hegy a
ecUlorok f&$Mtoé*4nefc nrtriffiát £©3vésőit «tje vágbe- 

taosy a valáfláöbcaa# ГдуЦг vofy tóc5% föjlééáci ut vg16- 

eolaíioérét q Г©tr-rplaxiü fejlődésével váltásé ’rörQloé- 

nyol? «édcsithatják# A fórrá Untvoroim fcipotéslc alap*
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Jáo a Big Bong «tás oloecor coal: lebouláora volt lo- 

hotősás, irácubb osyro islaíbb qc üoűcedlléera is.

Bjgy *tetasala*is mérotii lnhdcao@án ée anizotrop anyagi 

rmámorbm n fissüsai hatások véges «wjudáei oebec- 

ságe 69 033Г00 obáoTrtuoots viszonylag gyors változása 

kSvotboctábes абт as ogyeágee íicüsoi rendszer, a
rondacwz* állapota áo fejluddcü is elveszti aesssofeott 

ártalmát#

A tárbor őa időben véctoioe uayagi Világnál: a maga 

totrüitálltban Mneo еаеюШ&е tfeál&láei iránya, A 

végtelen cnyagi világban irrevsreibilis aLaáségi völ- 

tosácdc 9r8*t folyomta ssa^liä, шсйуЪеп fejlődési i* 

sányo!: eealr térben ás időben vogoc Surtanáayolara vo- 

mt’íosbatmfe.

#•4í^l
*
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1# wclocti J.s A filoséfiai 6 c a asadtudoaJgyoc noc- 

icnoráe tensjEfsoto- a tudüraányotraág Üiqregl Iroeoti-
tuoaoiái. /PtlosJfio ée eoahtuuciausqrote. Koneutb H. 
Bp. 1901. 4?. old./

2# :i# V/. 'Oortofcby# A tuöoi&byoö aon&ollsoúáo <b@olm1 

clapjoi. Gondolat H. 3p. 1977* 29# old#
3. Пагж Bncolc EUv©i. 20. lsüt. Kossuth K# Bp. 1963#

12. old.
4* Jaigoti J.s i.su 52. old.
5. Br. GcaM C.s A vilácnéaott aovoluc hövotolofeiTO 

<1c loBo'icndcci g tosuücaottudooíJáiyoD iaaoretch 

tor^eeotdcdben. /Vllácnácot, torodanottuftMaány, 
teduniha. 2IT Bospcmt IdLGdVtlnya, Bp. 1976. 44. old*/

6. Horváth J.s .3gnktudomúny-lUlosdfia-toraocsőt tudoral- 

вуоВ filocóíiGl perobi düdi. /Pí1oü<5£±q de osaístudö« 

шЗауок. 35* old./
7* Вш1а üescoc rstvoi. 18. Köt. iwoeeotti 2* Bp. 1964. 

243. old.
8. LUB 13. hüt. 250. old.
9. LÖS 10. hüt. 200. old.

lu. p. Bayloi 2taoeheneo*t£L a aodora iroaaoldgiále. 
öogvotä Z» Bp. 1970. 136-137. old.

^éhosanűrovs A rolsiivitágölzaálet flloeéflai 

tortáim da (joianfcöa5ßo. /А rodern tошЗesőttuäoafr» 

I35?üis fHoséftai prohldaül. Ahodáratol К» Bp. 1962. 
166. old./

12. á. I). Alo&oscndrov: I.li. 161-162. old.
13. Büo^odl P. 3 Potorialniestifcuo tüEohváeök a kvaatm» 

oochaatháhos. Do Broslio olaólotl rondecoro. /Pt» 

loadfla őc ccnJituüoaúítyck* 144. old./
14. V# A. Polts A Isvaattaaaöchofidlso lotorpretáotÜjártfl.

/А modora tomScsottudoaíiiyoti fllosáfloi problóudi. 

263. old./

11. A. *
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15* 1*; Д roc^üo^oflsÜXi tnterpretűclds prob«

/•'ilosjfia de saefettadcEtfayek# 135. old./
1G. Ш 20. feöt. 41. old*
17* ЗДя&Р Ь» 9 Л nCiteoutibQ ulupáol. II. lset. 2. fű- 

sót* 2jaköüyvlíiadd Bp* 1978. 493* old*
1G. .'233 20. köt* 41. old.
19. bfól 29. köt. Rossutk K. Bp. 1979. 449. old.
20. itatfkae ű*i iJateoatiku 4© objáktiv vcüácágj# /Pilo» 

odfiG QG OrHlIrííUáOliiü^Ok. ЭС2. old./
21. A tdvoea vHdßa. Gondolat It# Bp. 1975* 93. old.
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3. .pld.
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fcörtdaoti Go filozófiai feáttee?©. /ЩоябИа de 
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1973. 113. do 144* old.

25* öus*3 A.s iedrloti fisiim X* 2a*iIwopv&iGé5 Bp.
19(50. 39. old.

2G. Ж1 20. köt. 50* old.
27. ша 2C. köt* 59. old.
20. Bövosotde a ooillncdoa?! tbc*.. 234-23G. old*
29. OovoGOtdo a C8illa&á©satb&. 209. old,
30. J* C. ..oye . .úcidceillt^doíiut. Gaz. dalát B# Bp* 1976. 

259. old.
31. A távcső vlldßa. 437* old.
32* A tű ve cd Világa. 380* old#
33* Jé S* Sejjfi in. 250* old*
34. Halas« B.s i.a. 165* old.
39. 7. V. Űíifö^útjítoKSkl^ Í Л «Vildaocsrotou» foЙ£йш. 

/74ßt©l«0ißdc de Világegyetem* Gondolat П. Bp. 1974* 

140. old./
3G. C. länrnorloat Haitin* íécüáőy Stectvdre!: kiadűaa

Bp. 1096. 4G. old.
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Gondolat К» Bp. 1976. 326. old.
33. J. За. uídLovoöblá* i.n. 404« old.
39« So« Vcsolicovjatoslciá-V. rSas^utyinoskl^ 5 Világok

Г-ocüutli К. Dp. 1963« 43« Old«
40« Ш 20. köt. 346-347. old.
41. BovooQtÓG a cslllaö^coatba. 61. old.
42. V. A. AabcEPcts^űBi As Ifclvarsua kutatásának íllosó- 

fial kórüöooi. Gondolat X» 3p. 1900. 2?7. old.
Se. 8 A coillocok idLolalrulám. /CoillaoSccatl43.

ívküayv 1975. Gondolat K. Bp. 1974. 170. old./
3s*8 l.n* 172. old*44.

45. V. A. Aabarcuaáom l.n. 97. old.
46. J. 3a. Sklovosíriá# Coillosok. Gondolat К» Bp. 

1901. 21. old.
47. Gs.t 1.Ш. 175« old.
40. V. А. ЛпйхзгошЗоп t l.ra. 202. old.
49. V. A. Aafbareuajeni 1.ш. 241-267. old.
50. V. A. Aabosouaáam i.a. 206*290. old.
51. Borosa Ge.t i.m. 179. old.

93-94. old.
53. ».loss Су. 8 A lapból órkosó noutrlnikru váltva. 

/Fislka 1977. Gondolat K. Bp. 1977. 91-99. old./
54. J. 3s. Gklovsslciá* CsUloQok 159. old.
55. Hl П.8 n^tconooillocok. /CeHloßdocati Évkönyv 

1977. Gondolat K. Bp. 1976. 199. old./
56. Bovosotée a coillagdesatba. 225. old.
57. ItAntfh J.8 Boutronocillaßol:. /PlniTsa 1977. 72-73. 

old./
50. Ш tS.1 l.n. 191. old.
59. 211 12« 8 l.n* 195« old.

/Hsllsa 1970. Gondolat K. 3p. 1979. TO. old./ 

61. S. U. Ifoulcincs i.n. 291. old.
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62. J. Cs. CblovesI:lá5 V±Xücoayotoa9 (Slot, ortolan.

102* old.
63« Dolsos L.8 a fojlwldcrol. /M4dI:oetQt<$. mvolGddcsü- 

C&i l-iiaioctóriua :'Ъг^зтс-1юп1п1гзшс Oktatód Pu- 

ocstálya. Dp. 1969. 5# carlo. 204. old./
G4. Hortfdtb J. s A mxsieta filocdflo dltalÓDOG fojluddo- 

oiodlotóaot: ^olas&orl fosoavdltosdcai. /Cd^okGQtatd. 
1971. 5. cede. 35. old./

65. Joaoi 1.2 A total!ids do fojldcldc filoséfiai рг©Ь-> 

Idád! аз dlC rocodofbFaűbaE. /Л filo&Sflo iddoaarü 

üßräöoai. Lilvoloddsi lücdostddtxa lorsiGonc-^oainls- 

шс Gfctatdal Pőocstdlyo* Dp. 1980. 21. old./
66. Jonoi X.s i.n. 30. old.
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Л. Dm ЛоЪ&ВСЯйСOVI
. A rol jtlvitaooladlQt tüovAtlnS. tártaim 6m ^olon- 

t6oo£*o. /Л твют tenatoaettudoiauapolf Шоа^Ш! 

problíuál# AlmOáaíai X. Bp. 1%3«/
7# ÜU AdbcoMiuvjani

Az ШАтагсш zmtatá Ik filoatólal fcáffdéool.кет
Co adatat z\ Bp. 1900m

Ва&оз Т». з
Д fejlődésről# /Btljélzostntó. rHvclöa<3aíS(7M г Union» 

tóvlwi " la^saaootaBlal&uue Oktatóéi Pöooctálya* 

Bp# 1969. 5# cdzq/
ВвЗШО Zmt

Л Vlldoo(37®t«a fOcpXuűsal: coillQfí^aisattÜrt^noti 

6s filooőfiui báttóa?o. /diloaúíia oe eßaktudoaü- 

D5TOÍ2# Ъалх1Ь 2# Bp. 1901#/
Borisa ds.s

A осйЗЛо&к kialalroIÚGG. /Cotlla&leeati Lv'-üayv 

1979# öatóota* Bp. 1974./
Bovoaates a ccillooSsaatba. SGükiJnyokiaűé Bp. 1979. 
BudŐ Ami

Itiecbleti Zi.sSUa lm ЗЕШкШутЬХша* Bp. i960.
Itestes П. 3

Oatcoatika Cc ckjaktiv vulöíxlű /ШовбШ 6s csak- 

tudoa&ayols. loocutB 2# Bp. 1901./
C# JtaoaatlozM

UßSnia. Léüídűy Söettórok ВХаоаш Bp. 1G96.
V. Ат Жи

А Ictus Saaaoatoaaika :tat arprotdotó ójáról • /А аэ&огн 

tom5escttuüOQúűyote Biloodflai probléudi. ASsadd«»
fatal Km Bp. 1952./

w. iv. PüCtiSJ
Ш.01 ott a Küld í5ooa&áal>a Jutt.w /А teraöccotlaoo 

rot tUrídnotóbűI. /Шпозста It. Bp. 1970./
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S. w. te&ingt
A fo’roto lyu7»?: ^mtwaaBolioal'sSjo# /ЛзНа 1970. 
Gondolat П* Bp* 1979./

J. 3* Дву»
ШШ4бвШа®&»&. Gondolat 1% Эр. 1976.

ÜOrVÜtfc J.í
Л oasslsta füoaSfia dltüldsaoc fOjlulőectoSlotdno!: 

ДО<кГ:<с1 foxravdltosdaai. /5á£d!»űtat*Se 1971. 5. 

scdq/
!Ios?vúit: J.:
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