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     Absztrakt 

   A modern csillagászattal és az űrkutatással egyidőben új művészeti ág jött létre: az 

űrművészet (space art). Jelen tanulmány bemutatja az űrművészet történetét, témáit, 

jellemzőit. 

   Kulcsszavak: űr, művészet 

   Diszciplinák: természettudomány, űrtudomány, képzőművészet 
 

 

   Abstract 

   FANTASY PICTURES ABOUT THE UNIVERSE - SPACE ART (SPACE) 

   Simultaneously with modern astronomy and space exploration, a new branch of art was 

created: space art. Present study shows on the histroy, themes, characteristics of space 

art. 

   Keywords: space, art 

   Disciplines: natural science, space science, fine arts 
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   „Mivel hosszú időtávon minden civili-

záció ki van téve az űrből jövő veszé-

lyeknek, a túlélés érdekében űrutazóvá kell 

válnia – nem a felfedezés vágyától, vagy 

valamilyen romantikus hevülettől hajtva, 

hanem az elképzelhető legpraktikusabb 

okból: életben maradása érdekében. Ha 

hosszú távú túlélésünk a tét, fajunk iránti 

elemi kötelességünk más világok megis-

merése.”                       

                                             (Carl Sagan) 

 

   A modernkori csillagászattal és az űr-

kutatással egyidejűleg létrejött egy új 

művészeti ág: az űrművészet, angolul space 

art. Az új művészeti ág alkotásai általában 

űrkutatási, csillagászati felfedezéseket il-

lusztrálnak (például az újonnan felfedezett 

extraszoláris bolygók tájképei) és magyarul 

többnyire „fantáziakép”, angolul „artist’s 

impression” felirattal jelennek meg tu-

dománynépszerűsítő könyvek, folyóiratok, 

magazinok oldalain. Ennek az új művészeti 

ágnak külön tagozata van a NASA-nál, 

ahol a művészek együtt dolgoznak az űr-

kutató tudósokkal, mérnökökkel. Felada-

tuk az űrkutatás népszerűsítése és az új 

csillagászati felfedezések képi megjelení-

tése. Az űrművészet hazánkban még ke-

vésbé honosodott meg, de Nagy-Britan-

niában és az USA-ban sok művelője van. A 

világhálón óriási anyaga van ezeknek a 

műalkotásoknak és a hozzá kapcsolódó 

irodalomnak. Az alábbiakban Ujfaludi 

(2017) alapján kerül áttekintésre a mester-

séges intelligencia (MI) kutatást olykor 

inspiráló, olykor az MI-t használó Space 

Art témaköre. 

   Az űrművészet szerepe, jelentősége 

   Az űrművészet művelői számára a világ-

űr az ihlet forrása. Szemléltető szerepe 

mellett ösztönzőleg hat az űrkutatásra. 

Művészei, legyenek bármely stílusirányzat 

követői – egy tágabb összefüggésben – 

kiterjesztik a művészet társadalmi-kultu-

rális szféráját az űrkutatásra is.  

   E művészeti ág társadalmi jelentőségét 

hangsúlyozza egy nemzetközi konferencia 

felhívása is:  

 

 

„Az írók és a vizuális művészek a vi-

lágűr felfedezésével kapcsolatos képze-

letbeli forgatókönyveket és képeket al-

kotnak. Ezek az alkotások a nagykö-

zönség számára ajtót nyitnak az űrku-

tatás megismerésére. A képzőművé-

szek és az írók valójában lefektetik azo-

kat az alapokat, amelyek a jövő űrtevé-

kenységét érthetővé teszik a nagykö-

zönség számára, ezáltal biztosítják a 

szükséges politikai támogatást az űrku-

tatási programok megvalósításához.”   

 

   (Call for Papers – International 

Conference on Space Research, 1993) 

 

 
 

     Roger Malina meghatározása szerint 

(hivatkozik rá: Ujfaludi, 2017, 156. o., lásd 

még: Malina, 1991): „Az űrművészet egy, 

az űrtevékenységre alapozott kortárs mű-

vészeti ág, annak elősegítése érdekében.” 

William Hartmann (hivatkozik rá: 

Ujfaludy, 2017, 156. o.) az űrművészet 

négy fontos célkitűzését hangsúlyozza: 
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   1. A tudományos kutatás ösztönzése. 

   2. A történelmi jelentőségű űresemények 

megörökítése. 

   3. A nemzetközi együttműködés ösztön-

zése. 

   4. Az információk szintézise az univer-

zumról alkotott elképzelések és az ember-

univerzum kapcsolat jobb megalapozása 

céljából. 

   Malina (1991, 147. o.) szerint az űrmű-

vészet fajtái a következők: 

   1. Művészet, amely az űrkutatás mellék-

termékeiként létrehozott új technikákat, 

anyagokat vagy érzékszervi tapasztalatokat 

alkalmaz. 

   2. Művészet, amely kifejezi az űrkutatás 

során kialakult új pszichológiai tapasz-

talatokat vagy új filozófiai elképzeléseket. 

   3. Művészet az űrben, amelyet a földről 

kell nézni. 

   4. Az űrből nézhető művészet a Földön. 

   5. Az űrben lévő művészet, amelyet az 

űrben használnak, vagy az űrből nézik. 

   Az űrművészet szervezeti formában is 

működik: nemzetközi szervezete az IAAA 

(International Association of Astrono-

mical Artists), amely ma már 20 országból 

több mint százharminc tagot számlál. 

Meghirdetett programjában – többek 

között – a következőket olvashatjuk: „Az 

IAAA a világon egyedüli testülete azon 

művészeknek, akik a világűr képeinek 

kötelezték el magukat. (…) Ezeknek a 

művészeknek a science fiction és a fantasy 

művészeitől eltérően (akikkel egyébként 

gyakran összetévesztik őket) minden mű-

alkotása a kutatási eredmények és a tudo-

mány szilárd talaján áll. Kifejezési eszkö-

zeik a festészet, a grafika, a szobrászat, az 

üvegművészet és a számítógép. Céljuk a 

galaxisok, csillagok, bolygók és holdak be-

mutatása bárhol az Univerzumban, ahová 

a képzelet eljuthat, de a kamera (még) 

nem.” 

  

   Rövid történeti áttekintés 

   Jóval az űrkutatás kezdete előtt elkez-

dődött a világűr „meghódítása” – az írók 

és a képzőművészek által. A teljesség igé-

nye nélkül álljon itt néhány példa.  

   Verne Gyula (1865) Utazás a Holdra 

(eredeti francia cím: De la Terre à la Lune, 

trajet direct en 97 heures 20 minutes, ford: Utazás 

a Holdba: közvetlen út 97 óra és 20 perc alatt) 

című regényének utasai egy Floridában 

felállított hatalmas ágyúból kilőtt ágyú-

golyó belsejében indulnak útnak és 97 óra 

alatt érnek a Holdra. A regény olyan szug-

gesztív stílusban íródott, hogy sokan igaz 

történetnek vélték. A Hold felszínének le-

írása meglepő egyezést mutat az Apolló-

űrhajók legénységének beszámolóival. A 

regény illusztrációi (Emile Bayard és A. de 

Neuvill munkái) az első olyan művészi 

ábrázolások, amely szigorúan tudományos 

tényeken alapultak. Verne regénye alapján 

1902-ben Georges Mélies megalkotta az 

első tudományos-fantasztikus filmet Uta-

zás a Holdra címmel. 

   A XIX. század második felében James 

Nasmyth és James Carpenter (1874) egy 

ma már klasszikusnak tekintett tanulmányt 

írt The Moon (A Hold, eredeti teljes cím: 

The Moon: Considered as a Planet, a 

World, and a Satellite) címmel. A nagy-

méretű, gazdagon illusztrált műben szá-
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mos táblakép volt, amelyek a távcsöves 

megfigyelések alapján készült gipszmo-

dellek fényképeivel mutatták be a Hold 

egyes tájait.  

     A századforduló táján sok űrművészeti 

alkotással illusztrált népszerű csillagászati 

könyv jelent meg. Ezek legnevesebb 

illusztrátora Lucien Rudaux (1874-1947) 

volt, aki csillagász és képzőművész volt egy 

személyben. Számos könyvet írt és illuszt-

rált; még az 1974-ben újra kiadott Larousse 

Encyclopedia of Astronomy is az ő ábrá-

ival jelent meg. További neves űrművészek 

a 20. sz. első felében: Chesley Bonestell, 

Ludek Pesek és David A. Hardy. Tevé-

kenységük néhány figyelemreméltó ered-

ménye: több űrkutatási eseményt előre je-

leztek, sokat tettek azért, hogy az űrkutatás 

felkeltse az emberek érdeklődését és segí-

tették a tudósokat és mérnököket ered-

ményeik vizuális megjelenítésében és nép-

szerűsítésében.  

     Az 1950-es években az űrkutatás bein-

dulásának hatására az űrművészet új lendü-

letet kapott. A magazinok és az űrku-

tatással kapcsolatos könyvek illusztrációi 

nagy hatással voltak a közvéleményre – 

bizonyságát adták annak, hogy az űrkutatás 

már nem a fantasztikum világa, hanem a 

tudomány és a technika által elérhető cél.  

     A Mars-kutatás robot-járművei és a 

Naprendszer távoli vidékeit feltérképező 

űrszondák egyre tökéletesebb képet adnak 

a bolygókról. Az űrművészet megváltozott 

szerepéről Ron Miller (2014) a követ-

kezőket írja: „A modern űrművészet mű-

velőinek könnyebb is, nehezebb is a dolga, 

mint elődeiknek. A Naprendszer bolygói-

ról az utóbbi évtizedekben több felfedezés 

született, mint a csillagászat teljes előző, 

több ezer éves időszakában. A kortárs mű-

vészeknek jóval több tényanyag áll rendel-

kezésére; ez a bőség azonban egyúttal kor-

látozó tényező is. Ma már pontosan tudjuk, 

milyen a Mars felszíne, sokkal kisebb a mű-

vész szabadsága az ábrázolásban. A képe-

ken az „artist’s impression” („a művész el-

képzelése”, vagy a magyar „fantáziakép”) 

felirat ma már nem jelentheti csupán a kép-

zelőerő alkotását.” 

     Az IAAA szervezet kiáltványa törté-

nelmi analógiát jelez a korai amerikai mű-

vészet és az űrművészet között: „A 18. és 

19. sz.-ban a telepesek eljutottak a meghó-

dított területek határvidékéig és képeket 

küldtek az új földekről. Ezek az alkotások 

ösztönzőleg hatottak a nagy nemzeti 

parkok (Yellowstone, Yosemite) létreho-

zásához”. A felfedezetlen végvidékek a-

zonban hamar eltűntek és a művészet és a 

felfedezések közötti kapcsolat megszakadt. 

Az űrművészet révén ez a kapcsolat – egy 

egészen más területen – újjászületik. 

 

 

   A modern űrművészet  

   néhány jellegzetessége 

   A legismertebb jelenlegi űrművészek 

(Michael Carroll, Lynette Cook, Mark 

Garlick, William K. Hartmann, Ron Miller, 

Pat Rawlings) alkotásai gyakran jelennek 

meg tudományos magazinokban és az új 

felfedezéseket bemutató kiadványokban. 

Külön említést érdemel a nálunk is ismert 

Dana Berry (2005), akinek tetszetősen 

illusztrált könyve „Rendhagyó galaktikus 
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útikalauz” címmel magyarul is megjelent 

(Berry a könyv szerzője és illusztrátora). 

   Az űrművészet alkotói minden korábbi-

nál nagyobb mértékben támaszkodnak a 

tudomány eredményeire. A tudomány, 

mint a művészet ihlető forrása már a rene-

szánsz idején megjelent és a modern kor-

ban ez a tendencia tovább erősödött. 

   A tudomány-művészet szimbiózisának 

legmarkánsabb reneszánszkori alakja 

Leonardo da Vinci, az „uomo universale” 

példaképe, aki a művészetben, a technikai 

találmányok és a tudományos felismerések 

területén is jelentős életművet hagyott 

ránk. Verne Gyula regényei a tudományos 

eredményekre alapozott kalandregények 

mintapéldái. A neves amerikai költő, Walt 

Whitman egyik verseskötetének (Fűszálak) 

előszavában a tudományt nevezi a köl-

tészet legfőbb ihlető forrásának. A neves 

francia író Émile Zola egyik esszéjében 

arról számol be, hogy társadalmi tény-

feltáró regényei írásakor egy neves orvos-

professzor tudományos módszertani elveit 

követi. Victor Vasarely (Vásárhelyi Győ-

ző), az op-art művészet vezéralakja vissza-

emlékezéseiben így ír: „Ezekben a döntő 

fontosságú években (az 1930-as, 40-es é-

vek-ről van szó) csak úgy falom a különféle 

könyveket a relativitáselméletről, a hullám-

mechanikáról, a kibernetikáról, az asztro-

fizikáról. A tiszta fizika akkor, mint a költé-

szet új forrása ragyogott fel szemem előtt. 

A hagyományos táj eltűnik, bizonyosság és 

bizonytalanság váltakoznak. A hullámok 

hátán, vonzó vagy taszító mezőkön roha-

nok előre, hol az atomok, hol a galaxisok 

felé” (idézi: Ujfaludi, 2017, 158. o.). 

Valószínű, hogy Vasarely és a többi idézett 

művész nem tudta teljes mélységében ma-

gáévá tenni a tudomány eredményeit, de az 

új felismerések, az új szemléletmód, új ab-

lakot nyitottak előttük a világra. Az Ame-

rikában élt neves magyar képzőművész, 

Kepes György teljes életművét a tudomány 

és a művészet együttműködésének jegyé-

ben alkotta. Magyarul is megjelent köny-

vét: „A világ új képe a művészetben és a 

tudományban”, ennek a felfogásnak szelle-

mében írta (Kepes, 1979). 

   Az új művészeti ág egyik klasszikusa, 

Chesley Bonestell szerint az űrművészet 

művelője az alábbi követelményeknek kell, 

hogy megfeleljen: „Tudnia kell érzé-

keltetni, hogy a fény színe, az ég színe, a 

tájképi környezet miért jelenik meg úgy, 

ahogyan ábrázolja és a körülmények drasz-

tikus változása hogyan változtatja meg a táj 

képét. Továbbá megfelelő természet-tudo-

mányos ismeretekkel kell rendelkeznie: 

időjárási és geológiai ismeretekkel a Föld, 

és csillagászati ismeretekkel az ég jelen-

ségeinek megértéséhez” (idézi: Ujfaludi, 

2017, 158. o.). Az űrművész legfőbb szö-

vetségesei a geológusok, az űrkutatók, a 

csillagászok, az asztrofizikusok és a tudo-

mányos szakírók. Legfontosabb eszközeik: 

a hagyományos festészeti eszközök, a szá-

mítógép, az űrfotók, asztrofotók és a kuta-

tó űrszondák információi. 

 

     

   Az űrművészet helye 

   a modern művészetben  

   Egyre nő azoknak a művészeknek szá-

ma, akik tehetségüket az űrművészetnek 
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szentelik. A jelenkori művészet fő áram-

latai csak lassan kezdik elismerni ezt az új 

művészeti ágat; nagyon sokan – a sci-fi 

irodalomhoz hasonlóan – ezt sem tekintik 

„komoly” művészetnek. Ezért ezek az al-

kotások leginkább tudományos-technikai 

múzeumokban és planetáriumokban lel-

hetők fel. A közelmúltban azonban már 

jelentős múzeumok és művészeti intézmé-

nyek is növekvő figyelmet fordítanak a 

világűrrel kapcsolatos alkotásoknak, így az 

űrművészet végül elnyeri méltó helyét a 

modern művészetek sorában. 

   Az alkotói módszerről írja Ron Miller 

(2014) Space Art című könyvében (idézi: 

Ujfaludi, 2017, 159. o.).: „A  művész célja 

a valóság megfigyelése, személyes im-

presszió kialakítása és azoknak a mód-

szereknek a kifejlesztése, amelyekkel ezt az 

impressziót képes kifejezni.” Ez a megha-

tározás a teljes jelenkori művészetre is ér-

vényesnek tekinthető, van azonban egy 

lényeges különbség az űrművészet és a 

többi művészeti ág között. A modern 

művészet legtöbb irányzatánál az alkotók 

szabadsága szinte korlátlan; az űrmű-

vészetben ez a szabadság kétféleképpen is 

korlátozott:  

   1) Bizonyos képi elemeket valósághűen 

kell ábrázolni (például ismert csillagké-

peket, bolygók és más égitestek fotókról 

ismert arculatát); ezekhez járulhatnak fan-

tázia-elemek, például egy óriásbolygó hold-

jának elképzelt tájképe. A valósághoz való 

hűség bizonyos esetekben nem is teljesül-

het maradéktalanul. Például olyan exoboly-

gók tájképeinél, ahol az űrszondák észlelé-

si adataiból csak annyi tudható, hogy a 

bolygónak hidroszférája és légköre, esetleg 

feltételezhetően szilárd kérge is van, a táj-

képi elemek és a feltételezett életformák 

ábrázolása tekintetében szinte korlátok 

nélkül szárnyalhat az alkotói fantázia.  

   2) Az űrművészet alkotásainak jelentős 

része könyvek és magazinok illusztrációja, 

következésképp az alkotó eleget kell, hogy 

tegyen a megrendelő bizonyos elvárásai-

nak. Az ilyen esetekben az alkotó és a meg-

rendelő között interaktív kapcsolat van és 

a végleges alkotás a felek közötti kon-

szenzus eredménye. Ez olyan jellegzetes-

ség, amely a modern művészet más ágaza-

tainál szinte ismeretlen (kivétel talán az 

iparművészet és a reklámgrafika). A képző-

művészet korábbi időszakaiban (a közép-

kori egyházi festészettől egészen a 20. 

századig) viszont ez az interakció alapvető 

követelmény volt. 

     Németh Lajos (1999) „A művészet 

sorsfordulója” című gondolatgazdag köny-

vében azt írja, hogy „igazi művészet csak 

totalitás-élményből fakadhat” (idézi: Ujfa-

ludi, 2017, 159. o.), ilyen totalitás-élményt 

nyújtott a kereszténység, innen származ-

tathatók a középkor és a reneszánsz re-

mekművei. A 19. sz. végére ez a teljesség-

élmény felbomlott, a „darabokra szakadt” 

világ élménye már csak partikuláris megol-

dásokat kínált a művészeteknek, ezek kö-

vethetők nyomon az európai avantgárd 

sokféle irányzatában.  

   Az űrkutatás, tágabb értelemben a csilla-

gászat és a kozmológia egy új totalitás-él-

ményt kínál a művészetnek; ennek mottó-

ja: „Hazánk az Univerzum”, forrása pedig 

annak távlati igénye, hogy fennmaradásunk 
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érdekében új hazát kell, hogy találjunk 

gondoljunk a tanulmány elején olvasható 

Carl Sagan idézetre). 

   Az űrművészet alkotásai lényegében en-

nek a kozmikus dimenziójú totalitás-él-

ménynek a művészi visszatükröződései.  

   Arthur Woods, esztéta és alkotó művész 

írja: „Az utóbbi évtizedekben az űrmű-

vészet legalább annyit tett az űrprogram 

sikeréért, mint a műszaki haladás. Ahogy a 

korai amerikai művészek megmutatták a 

közönségnek a még ismeretlen Nyugat 

tájait, ezzel feltárva a felfedezés és a ter-

jeszkedés lehetőségeit, úgy az űrművészet 

alkotói megmutatják, milyen látványt nyújt 

egy láthatatlan bolygó, hold, vagy a galaxis 

egy távoli vidéke, ha majd személyesen is 

ott lehetünk” (idézi: Ujfaludi, 2017, 160. 

o.). Kétségtelen, hogy számos űrkutató és 

mérnök kapott indíttatást sci-fi re-

gényekből, vagy filmekből az űrkutatás 

elmúlt 50 éve alatt. Az űrművészek pedig 

segítették ezeket a szakembereket prog-

ramjaik szemléletessé tételében és abban, 

hogy formát adtak újonnan kifejlesztett 

eszközeiknek. Emellett kapcsolatot terem-

tenek a szakterület és a közönség között; 

az adófizetők közül sokan azért álltak az 

űrprogram lelkes támogatói közé, mert ol-

vasták a képekkel illusztrált magazinokat és 

népszerű tudományos könyveket.  

 

 

   Rendezvények, programok, 

   érdekes produkciók 

   A zürichi Museum für Gestaltung 2001-

2002-ben kiállítást rendezett az asztrona-

uták mindennapi (súlytalanságban töltött) 

életéről. A műalkotásokat képzőművé-

szek, iparművészek és építészek készí-

tették. 

   A londoni Tate Gallery (a klasszikus és 

modern angol festészet és szobrászat 

fellegvára) 2003-ban nagyszabású kiállítás-

sorozatot rendezett. A Space Art és Space 

Architecture című kiállításon régebbi és új 

műalkotásokat és űrépítmények (űrállo-

mások, űrkolóniák) modelljeit mutatták be. 

Kísérő rendezvény volt egy verseny, a-

melyen fiatal alkotók – egyetemi, főiskolai 

hallgatók – mutatták be űrépítmény-mo-

delljeiket. Egyes modellek pontos leírása és 

összerakható elemeinek rajza még most is 

megtalálható a Tate Gallery honlapján. 

   Újabb irányzat az előadó- és képző-

művészet a zéró gravitáció (súlytalanság) 

állapotában. Ennek első produkciója: a 

MIR űrállomáson (a Nemzetközi Űrállo-

más elődje) két űrhajós táncos produkciót 

mutatott be 1993-ban; a súlytalanság 

állapotában.  

   Az ún. parabola-pályás repülések is teret 

adnak a Space Art egyes programjainak. 

Ezek egy utasszállító repülőgépen (Boeing 

KL 135 Turbo-Jet) végzett kísérleti re-

pülések, amelyek egy-egy alkalommal 20-

40 parabola-manővert hajtanak végre, 20-

25 másodperces zuhanórepülésekkel, mi-

közben előáll a súlytalanság állapota. Az 

ilyen repülést „microgravity environ-

ment”-nek is nevezik. Kitson Dubois fran-

cia koreográfus egy sorozat parabolapályás 

repülésen vett részt 1990 és 1999 között. 

Tapasztalatait később egy modern balett 

jeleneteiben kamatoztatta. Frank Pietro-

nigro az első művész volt, aki a levegőben 
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lebegő vásznakon vizsgálta a súlytalanság 

hatását képek festése közben; kísérleteit a 

NASA támogatásával végezte. 

   Az űrkutatás sokrétű tudományos és mű-

vészeti megközelítésére találunk sok példát 

Mező és Mező (2020) művében is. 

 

 

   Képgaléria 

   Az űrművészetnek óriási képanyaga ta-

lálható a világhálón. Ebből a bőséges a-

nyagból választottunk ki néhány alkotást 

az alábbi képgalériához. A képek a Nap-

rendszerből kiindulva egyre távolabbi 

helyszíneket idéznek, a legtávolabbi ob-

jektum egy 272 millió fényév távolságban 

lévő egymással ütköző galaxis-kettős. A 

képek többsége a NASA archívumából 

származik és elképzelt tájakat mutat. Az 

extraszoláris bolygókról általában csak 

néhány spektroszkópiai jellegű informáci-

ónk van – például a bolygónak van légköre, 

szilárd kőzet a felszíne és folyékony víz is 

található rajta. Minden további részlet 

(élőlények, űrvárosok, stb.) a fantázia 

szüleménye. 

   Az 1. ábra egy képzeletbeli Mars-koló-

niát ábrázol. A Mars „meghódítása” az 

űrkutatás nem titkolt, legközelebbi célja. A 

merész vállalkozóknak azonban sok prob-

lémával kell megbirkózniuk. Ezek közül 

csak néhány: kedvezőtlen légköri adott-

ságok és nagy a hőingadozás (emiatt vi-

selnek a képen szkafandert az űrhajósok); 

erős a kozmikus sugárzás, ami ellen haté-

kony védelem kell; gyakran nagy por-

viharok vannak. Víz a felszín közelében 

csak jég és igen ritka vízgőz állapotban van 

jelen. Folyékony víz csak nehezen hozzá-

férhető helyeken: vastag jégrétegek alatt 

található, hasonlóan az Antarktisz vízzár-

ványaihoz. A legmerészebb elképzelések 

szerint azonban lehetségesnek tartanak 

egyfajta „terraformálást”, vagyis a földihez 

hasonló körülmények megteremtését 

szomszéd bolygónkon. 

 

   1. ábra: Egy Mars-kolónia lakói munkában 

(Bossinas, 1989) 

 
 

 

 

   A 2. ábrán látható Európa a négy leg-

nagyobb Jupiter-hold (az ún. Galilei-hol-

dak) egyike, felszínét jégtakaró borítja. A 

jégréteg folyamatos folytonos átrende-

ződése repedéseket, jégtorlaszokat idéz e-

lő; ezeket látjuk a képen. Az égbolton a 

Jupiter hatalmas gömbje fénylik, előtte a 

legközelebbi Galilei-hold, a vulkanikus Io 

látható. Nemrég szenzációt keltő hír röp-

pent fel: a Galileo-műhold 1997-es észle-

léseinek újraértékelésekor megállapították, 

hogy a jégtakaró egyes helyein vízgőz-

kitörések (water vapour plumes) láthatók. 

Tévesen először gejzírekről szólt a hír. 

Gejzírek két helyen is vannak a külső 
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bolygók holdjain: a Szaturnusz holdján, az 

Enceladuson, és a Neptunusz holdján, a 

Tritonon. 

 

 

   2. ábra: A Jupiter és az Io az Európáról (Van 

Ravenswaay, D., 2013) 

 
 

 

 

   Bruneton (2006) „Rama” című rövid-

filmjében (3. ábra) egy gigantikus űrkolónia 

látható, s a  videó megtekintése során egy 

virtuális utazást tehetünk az űrkolónia bel-

sejébe. A videó érdekessége, hogy kísérő 

zenéje Allegri Miserere című kórusművé-

nek stilizált változata. A kórus kottáját 

évszázadokig féltve őrizték a Vatikánban, 

míg 1770-ben a gyermek Mozart egyszeri 

hallás után pontosan lekottázta, innen vált 

általánosan ismertté. A videót Arthur 

Clarke (1973) „Randevú a Rámával” 

(Rendezvous With Rama) című műve 

ihlette, amelyben a Rama egy hatalmas, 

henger alakú, forgásával mesterséges gravi-

tációt előidézni képes idegen űrjármű. 

   A 4. ábra a Gliese 876 változó vörös 

törpe csillag egyik bolygójához kapcso-

lódik. A csillag körül a Merkurnál is kö-

zelebbi pályán kering a Földnél jóval na-

gyobb tömegű d-jelű bolygó, amelyen a 

csillaga által keltett ún. gravitációs árapály 

által keltett intenzív vulkanizmus működik. 

Ehhez járul a csillag erős mágneses akti-

vitása által okozott gázkitörések sora. A 

bolygónak a 4. ábra jobb felső sarkában 

látható holdjáról épp most fújja le a légkört 

a csillagról érkező erős részecskeáramlás (a 

drámai kép jelenségeinek többsége a fantá-

zia szüleménye). 

 

 

 

   3. ábra: Képkocka a ’Rama’ című rövidfilmből 

(Bruneton, 2006) 

 
 

 

 
 

   4. ábra: Veszélyes napkelte a 15 fényév 

távolságra lévő Gliese 876d bolygón (Nielsen, s.a.) 
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   Az 5. ábra tájkép a Gliese-667 Cc boly-

góról. Ez a bolygó  egy hármas csillagrend-

szer egyik tagja (vörös törpe, az 5. ábrán 

felhővel takarva) körül kering. 

 

 

   5. ábra: Hármas csillagrendszer körül keringő 

távoli extraszoláris bolygó (23,6 fényév távolság-

ra). Szerző: Calçada, L./ESO (2012) 

 
 

 

 
   A 6. ábrán lát-ható (fantázia-)táj a 

Trappist-1 sorrendben 4. bolygójának 

része (a bolygórendszert a közelmúltban a 

Spitzer infravörös űrteleszkóp fedezte fel).  

 

 

   6. ábra: Tájkép a Trappist-1f bolygón (39 

fényév távolságra). Szerző: Pyle/NASA/JPL-

Caltech, 2017. 

 

   A Trappist-1 vörös törpecsillag, a Naptól 

39 fényév távolságra. Körülötte hét bolygó 

kering, közülük három (az e, f, g jelűek) a 

lakható zónában vannak. A vörös törpe 

bolygói igen közel keringenek csillaguk-

hoz, a legtávolabbi is jóval közelebb van 

hozzá, mint a Nap-Merkúr távolság. Míg a 

Nap felületi hőmérséklete 6000 fok, a vö-

rös törpék hőmérséklete csak 3000 fok kö-

rül van, ezért hozzájuk jóval közelebb van 

a lakható (0 és 100 fok közötti) zóna, mint 

a Nap-típusú csillagoknál.  

   A 7. ábrán látható fantáziakép a fekete 

lyukak katasztrofális romboló hatását mu-

tatja be. Ezek közelében olyan erős a gra- 

vitációs tér, hogy a szomszédos égitesteket 

(csillagokat és bolygókat) először szétsza-

kítja, majd elnyeli. Szerencsére Földünket 

nem fenyegeti ilyen veszély: a legközelebbi 

fekete lyuk 1000 fényév távolságra van 

tőlünk. 

   A 8. ábra egy, a Tejút pereméhez közeli 

exobolygó elképzelt tájképe, mely égbolt-

jának jelentős részét (az elképzelt közelség 

miatt)  egy  gömbhalmaz  uralja.  A gömb- 

 

 

   7. ábra: Ha a Föld találkozna egy fekete 

lyukkal (a legközelebbi 1000 fényév távolságra). 

Szerző: Kornmesser/ESO, s.a.) 
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halmazokban a csillagok igen közel vannak 

egymáshoz (akár 100-szor közelebb, mint 

a galaxisok többségében). Emiatt a csilla-

gok közötti tömegvonzás igen erős, ami 

egyrészt igen stabillá teszi ezeket a csillag-

társulásokat, másrészt ez az oka gömb-

szimmetrikus elrendezésüknek. Galaxis-

unk, a Tejút tágabb környezetében (az ún. 

„halo”-ban) 138 gömbhalmazt ismerünk. 

 

   8. ábra: Tájkép egy gömbhalmazhoz közeli 

bolygón (a legközelebbi gömbhalmaz 5500 fényév 

távolságra). Szerző: Olsen, 1999 

 
 

 

   A 9. ábra egy (fiktív) exobolygó pere-

méről megfigyelt két kölcsönhatásban lévő 

spirálgalaxist mutat. Az itt látható kettős az 

NGC 7752-7753 tőlünk 272 millió fényév 

távolságra van. A Hubble Űrteleszkóp szá-

mos kölcsönhatásban lévő galaxispárt 

fényképezett le. Az egymás közelébe sod-

ródott galaxisok eleinte nagy mennyiségű 

anyagot (csillagokat és csillagközi gázt) 

szívnak el egymástól, majd végül a két 

galaxis egyesül; feltételezés szerint így jön-

nek létre a szabálytalan (irreguláris) ga-

laxisok. Hasonló folyamat játszódik le a tá-

voli jövőben a jelenleg nagy sebességgel 

egymás felé száguldó Tejút és az Andro-

meda-galaxis esetén.  

 

   Epilógus 

   A fent idézett néhány példa jelzi, hogy az 

űrművészetnél is felbukkan a modern mű-

vészet többi irányzatára jellemző „kísérleti 

művészet”, az új kifejezési formák kere-

sése. 

 

   9. ábra: Extraszoláris bolygó pereme, az 

égbolton kölcsönható galaxisok. Forrás: Net1 

 

 
 

 

Az űrművészet fő áramlata azonban azt a 

törekvést próbálja megvalósítani, amely 

Arthur Woods szép és emlékezetes 

megfogalmazásában így hangzik:  „A koz-

mosz szépségétől és csodáitól ösztönözve 

az űrművészet alkotói új művészeti for-

mákat és technikákat dolgoznak ki, előké-

szítve az emberek kirajzását ebbe az új 

környezetbe. A művészeknek ez az új ge-

nerációja azon munkálkodik, hogy a társa-

dalmat felkészítse a legnagyobb felfedező 

utazásra, amit az ember valaha is megtett” 

(idézi: Ujfaludi, 2017, 160. o.). 
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