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Kétkedni a kétkedésben 

 
Szeptember végének kiemelt tudományos híre volt, hogy a 
CERN tudósai egy kísérletük mellékhatásaként olyan 
eredményeket mértek, amelyek megcáfolják Einstein azon 
tételét, hogy semmilyen részecske nem mozoghat a fénynél 
sebesebben.  
 
A hírt azonnal felkapta a média és egyből „szakértők” hada 
kürtölte világgá az eredményt és elemezték a várható 
következményeket. 
 
Olvashattunk olyan írásokat, ahol a neutrínókat, mint új, 
különleges, most felfedezett részecskéket üdvözölték, pedig 
aki az elmúlt 40 évben tanult fizikát, tudja, hogy ezek a 
részecskék már régóta ismertek. 
 
És nagyon keveset lehetett olvasni a kísérlet eredeti céljáról, 
a 3 neutrínófajta egymásba alakulásának vizsgálatáról. 
 
Azután hamar megjelentek az Einsteini tételekben kétkedők 
szavait cáfoló kétkedők, akik újabb teóriákat gyártottak arról, 
hogy a mérések miért lehettek hibásak, vagy ha nem is voltak 
hibásak, akkor mégis hogyan lehet Einsteinnek igaza. 
 
És most itt állunk, és mindkét tábor vár a további mérések 
eredményéig, amelyek évekig elhúzódhatnak. 
 
Addig is jelen hírlevelünkben olvashatunk a témáról, illetve 
ajánlunk linkeket mindkét álláspont mellett. 
 

Györgyi Ákos 
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Irodalom 

 
 
Helló ET! 
 
Most mát egészen biztos, hogy nem sokára találkozunk! 
Én és az ET. 
 
A földön kívüli intelligencia hamarosan itt kopogtat a 
kapunkon. 
 
Miért gondolom ezt? Egyszerűen azért, mert oly régóta, 
oly mérhetetlenül nagyon várunk, vágyunk erre a 
találkozásra, hogy már éppen itt az ideje a 
megvalósulásának. Már a pályázatot is kiírták a megfelelő 
üdvözlés kiválasztására, amivel köszönthetjük Barátunkat 
– legalább is remélhetőleg az lesz, a barátunk – ha végre 
összeakadunk vele. 
 
Üdvözöljük. Hm, mit is mondanék kedvest, szépet neki, 
mármint a velem szembejövő ET-nek? Hát először is 
nagyon nem mindegy, hogy a Földön találkozom-e vele, 
vagy a világűrben, ő talál-e rám, avagy én keresem, 
kutatom fel hollétét. 
 
Ha a következő utcasarkon toppanna elém egy szép nyári 
délutánon, meghívnám egy eperfagyira. Bennfentesek 
tudják, s tőlük én is, hogy az ufonauták imádják az 
eperfagyit. Ez persze vicc. Annak sem a legjobb. Talán 
gyorsan meg kellene tanulnom glinkonul. Ezzel csak az a 
baj, hogy ilyen nyelvű idegenek, sőt ismerősök sem 
fordultak még meg soha kis bolygónkon, de még csak a 
vonzáskörzetében sem, így aztán tanítómesterre sem 
igen akadhatok e különleges nyelvre. Ráadásul egyáltalán 
nem biztos, hogy az idegen éppen glinkonul tud. 
 
Marad az, hogy űrhajóba szállok, és irány a végtelen, – 
térben és időben – majd csak belebotlok valahol ET-be. 
Csalogatóul fény – hanghatásokat, képeket lődözök ki 
körbe-körbe karikába a zordon űr sötétjébe, miközben 
céltudatosan haladok egyre messzebb, és messzebb, és 
még messzebb a szülőbolygómtól, a Földtől. Viszek 
magammal egy kisebb fajta Noé–mintát. Néhány állatból – 
az intelligensebbjeiből, mint delfin, majom, papagáj – 
párban kettőt-kettőt, emberből többet.  
 
Felszerelkezek a szivárvány színeire bomló fehér fénnyel, 
az emberi szív ritmusos dobbanásával, Földünket ölelő 
csillagkép-paplannal, világunkat alkotó ásványokkal, 
elemekkel, matematikai és geometriai törvényszerűségek 
könnyen felismerhető bemutatójával. Mind ezeket 
összemixelve megpróbálnám valahogy tudtára adni: 
NEM JÓ EGYEDÜL, LEGYÉL A BARÁTUNK! 
 
Pontos lakóhelyed persze csak az után áruld el nekünk, 
ha meg tudtunk győzni, hogy barátsággal viseltetünk 
irántad. Cserébe Te is csak akkor tudhatod meg a Föld 
felé vezető utat, ha bebizonyítod, hogy nem akarsz 
elpusztítani, leigázni minket. 
 
Kigondoltam én jól mindent, csakhogy mire eddig 
eljutottam, ismét csak az lett a legfőbb problémám, hogy a 
…, szóval hogyan is tudok majd szót érteni újdonsült 
ismerősömmel. S egyáltalán felismerem majd???? 
 
Eddig jutottam méla ábrándozásomban, amikor elállta 
utam egy baromi magas, fehér hajú, nyúlánk nőszemély. 
Csak állt, és bámult rám. 

 
 
 
 
 
 
 
– Segíthetek? – Tört ki belőlem rögvest a jólneveltség. 
 
Csak néz, és nem szól. 
 
– Gavaris po ruszki? Do you speak English? 
 
Próbálkoznék még egyéb variációkkal is, de hirtelen elfog 
egy furcsa érzés, túlságosan „idegen” ez a nő, s ebben a 
pillanatban elhagy minden erőm, s az eszem is. 
 
Ágyban, párnák közt tértem magamhoz, a kórházban. Orvos 
és szakszemélyzet egyaránt értetlenül állt. Ájulásom 
magyarázatát sem fizikai, sem mentális okokban nem 
találták. Én meg hallgattam. Bölcsen.(?) Minden esetre 
mélyen. 
 
Utóirat: 
 
Bocsánatod kérem Kedves Olvasó, ha terheltelek ezzel a 
kis szösszenettel. Mentségemre csak azt tudom felhozni, 
hogy ET nélkül, egymás közt is nagyon magányosak 
vagyunk, pedig nem jó egyedül, szükség van a barátokra. 
Szükségünk van – lenne, de nagyon – a beszélgetésre, 
legalábbis valamiféle visszajelzésre: 
 
OK! Olvastam ezt, vagy azt, tetszett, nem tetszett, más a 
véleményem, folytassátok, ezt ne, azt igen……………..  
 
Értem ezt természetesen nem az ET-s irományra, hanem a 
Hírlevélre, amelyhez alig sikerül megjelenésnyi mennyiségű 
anyagot összeszedni. Akárha ET-nek üzengetne a 
szerkesztő, oly csekély eredménye van a Város építésére 
szóló felhívásnak, a korábban megjelent 
rejtvénykérdéseknek, ötletkérésnek. 
 
Kedves Olvasó! Kérlek, légy segítője, kritikusa, cikkírója, 
szerkesztője Hírlevelünknek.  
 

Pigniczki Ágnes 
 

A szerkesztő hozzászól 
 
Mint Ágnes utószavából is látható, valamint abból is 
kikövetkeztethető, hogy az októberi szám novemberben 
jelenik meg, a szerkesztőnek mostanában valóban 
problémája van azzal, hogy egy-egy rendszeres számot 
érdekes anyagokkal megtöltsön. 
 
Nagy köszönet állandó szerzőinknek, Maruzs Évának, 
Pigniczki Ágnesnek, Pasztler Ágotának és Garzó Lászlónak, 
valamint mindazoknak is, akik akárcsak egy-két cikkel is 
hozzájárultak az eddigi számokhoz, de jelen hírlevél olvasóit 
is szeretném arra kérni, hogy legyenek szerzőtársaink! 
 
Nagy örömmel várok bármilyen sci-fi témába illő hírekről 
szóló cikket, írást, elbeszélést. 
 
És nagyon várom az olyan reflektálásokat is, mint például, 
amelyet jelen számunkban is olvashatnak Bajzafi Ferenc 
„tollából”, vagyis korábbi írásainkkal kapcsolatos 
észrevételeiket, eltérő véleményeiket és kiegészítéseiket! 
 
Köszönettel, 
 

Györgyi Ákos 
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Olvasónapló 
 

 
Orosz fantasy 

 
Mint már említettem a múlt alkalommal, találtam 

magamnak egy egész könyvtárnyi orosz nyelvű 
olvasnivalót. Arra gondoltam, hogy keresek valami szépet 
és jót a Hírlevél olvasónaplós rovata számára, amiről 
beszámolhatok. Hát nem volt szerencsém. 

 
Elsőnek Ljudmilla Kozinyec írását választottam ki, a 

bíztató Repülés a seprűn címmel.  (http://free-
book.ru/news,1,1491.htm, ЛЮДМИЛА КОЗИНЕЦ - 
ПОЛЕТЫ НА МЕТЛЕ). Olyan boszorkányosan hangzott! 
Ráadásul – ezt is említettem a múltkor – nagyon 
szeretem, ha az írás a való életről szól, csak éppen egy 
kis mágiával fűszerezve. Ez a mű pedig arról szólt, valami 
déli orosz városkába irányították a – még nem tudom, 
milyen – főiskola végzett hallgatóját. (Mindjárt el is 
csodálkoztam: jé, ott még irányítanak?) Az kiderült, hogy 
az adott hölgy „Margarita” beosztású, ami a jelek szerint 
annyit tesz, hogy az ifjú költőket-írókat kell fölfedeznie, 
segítenie, sőt, ha jól értem, a kész műveket valamilyen 
központba elküldenie, de talán mágikus módon. Az egyik 
barátnője „Yoko” besorolású és zenészekkel foglalkozik, 
és más ilyen műpártoló kollégáit is említi. 

  
Ennyit tudtam meg három fejezetből. Meg egy kicsit a 

mai orosz életet. Ezalatt annyi fantasztikus dolog esett 
meg, hogy az egyik, alaposan elázott ifjú költőt az 
éjszakában lebegtetve vitte haza a hősnő, mert hát sima 
izomerővel valószínűleg nem is bírta volna. És kész. 
Unalmas volt, unalmas, unalmas! Még mindig 
Lukjanyenkóval összehasonlítva, akinek mostanában 
falom az Őrség-sorozatát, ebben a három fejezetben 
annyi volt a fantázia, mint egy marék összemorzsolt 
molylepkében!  

 
Igen, de bántott a lelkiismeret: mégis kéne írni valamit a 

Hírlevélnek. Eszembe jutott, hogy a Harry Potter-
sorozatnak van egy orosz megfelelője, az talán megfelelő 
lenne. 

 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Tanya_Grotter, 
http://www.loveread.ec/view_global.php?id=2409) 

 
A sorozat első kötete a Tánya Grotter és a mágikus 

nagybőgő címet viseli. (Таня Гроттер и магический 
контрабас)  

 
Ezt kezdtem olvasni, és az első fél oldal után meg kellett 

állapítanom, hogy ez bizony tényleg paródia. A fejezet 
címe: Csecsemő a bőgőtokban. Megjelenik a jövendő 
nevelőapa, aki azért is haragszik, hogy süt a nap, a neve 
pedig Durnyev, ami erősen tökfilkó-szerűen hangzik. 
Aztán a Tibidohsz varázsiskola igazgatója (név szerint 
Szardanapal Csernomorov) kicsi, kövér, pirospozsgás, 
rengeteget beszél, a bajusza állandóan kunkorog, mert le 
akarja verni a szemüvegét, a szakállát pedig többször a 
hasára kell csavarnia; és mindez a szőrzet tarka és 
változtatja a színét.  

Ja, igen, és az embereket lopuhoid-nak titulálja, ami szó 
szerint bojtorjánszerű, nem szó szerint pedig valami 
szerencsétlent, ostobát jelöl. 

 
Sajnos, ez sincs tovább, de csak azért, mert nem volt rá 

időm még, hogy tovább olvassam. Ígérem, ha olvasható 
lesz, legközelebb beszámolok róla. 

 
Maruzs Éva 

Ökológia és 
környezetvédelem 

 
Lények - IV. rész: Tündérek 

 
Mi jut eszedbe, ha azt hallod: tündér? Valami tündérszép 

nőszemély, aki olyan jó is, mint amilyen szép? Hát tévedsz! 
A tündéreket majdnem minden népnél meg lehet találni, 
minden mesében ott vannak, de nagyon vegyes képet 
mutatnak. Először is nem mind szép. Kimondottan rusnya is 
akad köztük, és nem csak kivételesen. Aztán kényük-
kedvük szerint mindenféle alakot tudnak ölteni, és azok az 
alakok sem feltétlenül szépek. Szörnyek, csodalények, 
varázslók, jobb, ha belenyugszol! 

 
Sokszínűségüket mutatja, hogy lehetnek akár félénkek, 

de szemtelenek is, lehetnek rosszak, de szorgalmasak is. 
Vannak segítőkész, és léteznek ellenséges tündérek is. A 
közös bennük az, hogy varázserővel rendelkeznek. A 
tündérek és az emberek nagyon régen még együtt éltek. 
Ekkor a tündérek óriások voltak, később azonban törpévé 
váltak. Más nézetek szerint előfordulhatnak mindenféle 
méretben. A tündérek a föld alatt laknak, elzárkózva 
mindentől és mindenkitől, de ez sem mindegyikre igaz. 
Mások közülük egyszerűen csak láthatatlanok. A bennük 
való hit Írországban, Skóciában és a Balkánon maradt fenn 
legtisztább formájában. 

   
De ami igazán kiábrándító: gonosz tündérek is akadnak 

szép számmal! Emlékszem, mennyire megrázott 8-10 éves 
koromban Benedek Elek meséje, A szerencsekrajcár, ahol a 
gonosz tündérekkel kellett viaskodni a főhős Gyurikának! 
Jöttek ijjogva-vijjogva, és lovat akartak lopni. Mai tudásom 
fényében el sem merem mondani, hogy csak a dohányfüst 
használt ellenük. 

 
Nézzünk szét hát a tündérek között! Legismertebbek a 

kelta tündérek, mert mostanában minden angolszász, ha 
kell, ha nem. A kelta tündérek nem egészen tiszta fajúak. 
Keverednek a manókkal, az elfekkel, léteznek még 
különféle neveken. Szárnyuk is van, ici-picikék, le is 
fényképezte őket két haszontalan angol leányka úgy száz 
éve. A kelta tündérek veszélyesek is, de hősiesek is tudnak 
lenni. Általában nem érintkeznek az emberekkel. 
Tündérdombokon, tündérvölgyekben laknak, esetleg 
barlangban. Vannak köztük férfiak is, néha nagy 
mulatságokat rendeznek. Ha ember téved erre a 
mulatságra, akkor táncolhat, mulathat velük, de enni, inni 
egy falatot se! Mert akkor a tündérek hatalmat nyernek az 
ember fölött, aztán megnézheti magát! 

 

http://free-book.ru/news,1,1491.htm
http://free-book.ru/news,1,1491.htm
http://free-book.ru/news,1,1491.htm
http://free-book.ru/news,1,1491.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tanya_Grotter
http://www.loveread.ec/view_global.php?id=2409
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Sokféle mese szól a tündérekről a ködös Albionban. 

Számos nemesi család eredeztette magát tündér 
ősanyától. Olyant is olvastam, hogy valaki feleségül vett 
egy tündért, akit nem volt szabad hátulról látni. Mikor 
mégis megtörtént, akkor kiderült, hogy ”kígyófarka van, 
tehát sellő”. Hogy ez mit változtatott a helyzeten, arra már 
nem emlékszem. 

Ha pedig tündérlovaglást látott az ember, az a háború 
biztos hírnöke volt. Ne kérdezzétek, mi az a 
tündérlovaglás, mert csak elképzeléseim vannak számos 
lóról és porfelhőről. De mitől tündér? 

   
A breton tündérek rendszerint barlangokban laknak, és 

nem nagyon rejtőzködnek az emberek elől. Néha emberi 
házastársat választanak, tündérgyermekeikhez emberi 
keresztszülőt hívnak. A teheneiket embergyerekek 
legeltetik, ha mások nem is láthatják az állatokat. Aki 
szépen kéri, az soha-el-nem-fogyó kenyeret, egyéb 
élelmet kaphat tőlük. Aki pimasz, vagy nem tartja be a 
feltételeket, azt persze megbüntetik, jól elverik. Arról 
igazán nem tehetnek, hogy barlangjaikban másképpen 
múlik az idő, mint az emberek világában! A betévedt 
ember azt hiszi, két napig volt odabent, kint meg közben 
eltelt két-három év vagy több. Ezek a tündérek nagyon 
emberszerűek. 

 

 
 
A svájci tündérek csupa válogatott szép hölgy. A mai 

elképzelésünknek a tündérekről leginkább a svájci 
tündérkék felelnek meg. Ők is emberek közt élnek, velük 
összeházasodnak, és csak egyetlen feltételük van 
ilyenkor: elvárják a minimális tiszteletet. Ha nem kapják 
meg, otthagyják a goromba férjet. A gyerekeiket nem, 
azokat titokban szépen ellátják, de a férjnek bocsánatot 
kell kérnie, ha újra látni akarja a nejét. 

 
Orosz tündér kevés van. Inkább erdei nimfák, kicsit a 

görögökre hasonlítanak, a természet erői, félistenei. 
Speciálisan kiképzett tánchelyeik vannak az erdőben, és 
oda nem célszerű embernek belépni.  

 
Amikor nem táncolnak, mulatnak, akkor szőni szoktak az 

orosz tündérek: az ő munkájuk a láthatatlanná tevő süveg, a 
köntös, amit egy gyűrűn keresztül lehet húzni, a páncél, ami 
megvéd a sebesüléstől, és csodaszőnyeget is tudnak szőni, 
amin rajta van az egész világ, minden város, kicsi falvak, és 
zúgó erdők, kanyargó folyók. 

 
Beszéljünk végül a magyar tündérekről! Nagyon 

ellentmondásos képet találunk. Már a nevüket sem tudjuk, 
milyen eredetű. Egyes neves nyelvészek szerint sumér szó 
(„dingir”), mások szerint török; megállapodás nincs. A 
megítélésük sem éppen pozitív: ha az ember meneteik 
útjába kerül, megnémulhat, megbénulhat. De éppen 
segíthetik is az embert, ha olyan kedvük van: kimentik a 
fuldoklót, segítenek az árva gyermeknek.  

 
Mindenképpen túlvilági lények. A magyar tündér mindig 

Tündérországban lakik, annak a kapuját fantasztikus és 
veszélyes lények, szörnyek őrzik, komoly munkát adva a 
mese főhősének. Lakhat még a tündér egy arany csillaghoz 
kötött, aranyláncon lógó várban, ami mindig arra fordul, 
amerre az arany nap. Tündéréknél egészen másképpen 
múlik az idő, évszázadok múlnak el kint, a főhős által bent 
töltött néhány nap vagy év alatt. Ha az ember el tud jutni a 
várba, akkor megfiatalodik, örök életet nyer. Csak aztán ne 
akarjon kijönni, mert idekint régen vár rá a kaszás. 

 
A magyar tündér is tud repülni, de szárnya nincs. 

Időnként hattyúvá változik (hja, úgy könnyű!), máskor hintón 
repül, amit pillangók vagy madarak húznak, egyébkor meg 
csak úgy röpdös. Ráadásul forgószéllé is tud változni, 
olyankor aztán dühösen pusztít. 

 
Tündéreink énekelni, zenélni szoktak, eldugott helyeken 

fürdenek a tóban. Ilyenkor lehet ellopni a ruhájukat, aztán 
feleségül venni az illető tündért. De ha valami csellel 
visszaszerzi a fehérnép a ruháját, már repül is vissza a 
sajátjai közé, a férj meg keresheti évekig, hetedhét 
országon keresztül. Viszont reményt keltő, hogy ha minden 
ármányon és nehézségen át eljut asszonyához, akkor 
megfiatalodik, és a boldogság várja. 

 
A legismertebb tündérmesénk Árgyélus királyfiról és 

Tündér Ilonáról szól. Ennek komoly hibája, hogy egyáltalán 
nem népmese. Görög, esetleg balkáni eredetű, a XVI. 
században fordította magyarra Gyergyai, és verses 
fordításának akkora sikere lett, hogy hamar elterjedt az 
egész országban. Azután már a nép is ajkára vette, ebből 
írta Vörösmarty a Csongor és Tündét. Immár egészen a mi 
mesénk, csak az eredete nyúlik messzire. 

 
A székelyek több várról állítják, hogy tündérek építették, 

mert vagy olyan régiek, vagy annyira lehetetlen csúcsokon 
helyezkednek el. Többet között Déva várát is 
tündérmunkának tartják, a Kőmíves Kelemenről szóló régi 
(és gyönyörű) balladánk csak a másik verzió. Ugyancsak a 
székelyek nevezik Tündérútnak is a Tejutat (de Csaba 
királyfi útjának is!). És egyáltalán: a székely mesékben 
gyakrabban szerepelnek tündérek, mint – teszem azt – az 
alföldiekben. Talán a táj teszi, a havasok fenséges, 
félelmetes és eléggé titokzatos világa… 

 
Befejezésül egy csúnya pletyka: állítólag II. Szilveszter 

pápának – tetszik tudni, annak, aki I. István számára a 
koronát küldte – tündér szeretője volt! Ráadásul a 
gazdagságát is a tündérnek köszönhette. Azután 
összeveszhettek, mert a halálához is köze volt az említett 
tündérnek. De ez csak pletyka, annak is ezer éves, már 
nem tudok utána járni. 

 
Maruzs Éva 
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Tudomány-technika 

 
Sebesebben a fénynél 
 

Napokban újra felröppent a hír, hogy a fénynél nagyobb 
sebességet sikerült mérni, s ezzel megdőlni látszik 
Einstein relativitás elmélete. Az ilyen kijelentésekkel és 
mérési eredményekkel persze mindig óvatosan kell bánni. 
Könnyen félreérthetőek a hallottak, s egyesek már 
messzemenő következtetéseket vélnek felfedezni, vagy 
összeesküvés elméleteket gyártanak. Mi hát akkor az 
igazság? Létezik-e fénynél nagyobb sebesség? A 
fénysebesség határsebességére Einstein mutatott rá, s ez 
lett egyben az általa megalkotott relativitás-elmélet alapja.  

 
A fény vákuumban kerekítve 300.000 Km/sec 

sebességgel halad. Az Einstein által lefektetett elmélet 
kimondja, hogy mint ahogy 0 Kelvin-nél nem létezik 
hidegebb, úgy a fénynél sincs nagyobb sebesség. Ennek 
okaként azt jelölte meg, hogy ha egy nyugalmi tömeggel 
rendelkező testet (részecskét) fénysebességre szeretnénk 
gyorsítani, akkor ahhoz végtelen mennyiségű energiára 
lenne szükség.  A gyakorlatban is ezt igazolták. A 
részecskegyorsítókban ugyanis, amikor ezeket az elemi 
részecskéket gyorsítják, egyre nagyobb és nagyobb 
energiát kell befektetni, miközben a gyorsulás egyre 
lassul. Bármennyi energiát is pumpálnak a 
részecskegyorsítóba a részecske nem éri el a 
fénysebességet, legfeljebb tetszőlegesen megközelíti.  

 
Ekkor a tudósok olyan érdekes eseményeknek lesznek 

tanúi, mint a tömegnövekedés. Ha meg akarják mérni a 
részecske tömegét (tehetetlenségét) azt tapasztalnák, 
hogy az egyre nagyobb és nagyobb. Ha fénysebességre 
gyorsulna a részecske, akkor pedig végtelen lenne a 
tömege. Márpedig belátható, hogy egy részecske tömege 
nem lehet végtelen, és nem zsugorodhat a mozgási 
iránnyal párhuzamos kiterjedése nullára. 

 
A foton egy olyan különleges részecske, amelynek 

nincs nyugalmi tömege, pontosan fénysebességgel halad 
(ekkor ugyan van tömege és lendülete) saját ideje áll, 
miközben a távolságok számára nullává zsugorodnak. 

 
Az egyenletekkel bűvészkedők azonban eljátszottak a 

gondolattal, hogy mi lenne a helyzet a fénynél nagyobb 
sebesség esetén. Nos, ekkor a matematikai egyenletek 
csődöt mondanak, áthágják a matematika törvényeit a 
kapott eredmények, vagy olyan érdekes dolgok lépnének 
fel, mint megfordulna az idő iránya vagy felborulna a 
kauzalitás. A tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy 
ha megfordulna az idő iránya (entrópia) akkor az teljesen 
ellentmondana a világegyetemben uralkodó 
szabályoknak. Az idő iránya ugyanis nem fordulhat meg, 
legfeljebb a dvd lejátszón tekerhetjük vissza az 
eseményeket azon szórakozva, hogy az asztalról leeső 
váza a darabjaiból újra összeáll és visszaugrik az 
asztalra. Manapság már azt az ötletet is elvetik, hogy 
esetleg a fekete lyukban megfordul az idő iránya, vagy ha 
a világegyetem elkezdene összehúzódni, akkor történne 
ez meg. 

 
A kauzalitás felborulása is fontos tényező. Az ok 

okozati viszony teljes felborulása ugyanis alapjaiban ássa 
alá az univerzum általunk ismert törvényeit. Súlyos 
esetekben a világvonalak megszakadásához vezethet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Mindezek ellenére makacsul kísért a fénynél nagyobb 

sebesség gondolata. A tudósok egy ideig úgy gondolták, 
hogy léteznek olyan hipotetikus részecskék a tachionok 
(görög tachis-gyorsaság) melyek a fénysebesség 300 –
szorosával haladnak. 

 
Ezek a részecskék azonban semmilyen módon nem 

lépnek kölcsönhatásba a tradionokkal, azaz a 
világegyetemet felépítő normál anyagokkal, így kimutatásuk 
szinte lehetetlen. Így a tudósok elvetették a létezésüket. 
Pedig, ha tachionokból építenénk egy időzített bombát, 
amely akkor robbanna, ha a tükrök (időmérőként használva) 
között végigszáguld a tachion, akkor az történne, hogy már 
a robbanási időzítő jeladása előtt robbanna a bomba. 

 
Újabban felvetődött, hogy féregjáratokkal, vagy a téridő 

egyéb meggörbítésével, deformálásával például a 
térhajtómű, elérhető a fénynél nagyobb sebesség is. Ez igaz 
is, csakhogy ez úgy valósul meg az elméletben, hogy 
például a térhajtóműben képződő buborékban megmarad a 
fénysebesség határsebesség volta, s maga a buborék, azaz 
a tér halad gyorsabban, mint a fény. A tér nem anyag, tehát 
rá nem vonatkozik a határsebesség dolog. 

 
Egyébként érdemes megjegyezni, hogy elképzelhető, 

hogy a tér már most is gyorsabban tágul, mint a 
fénysebesség, illetve felvetették annak gondolatát, hogy a 
fény sebessége nem állandó. Az univerzum korábbi 
állapotában lehetett nagyobb érték is. 

 
Visszatérve a hallottakhoz mely szerint neutrínókkal 

sikerült a fény sebességét meghaladni, érdekes 
gondolatokat vet fel. Ugyanis a neutrínók akadálytalanul 
haladnak át mindenen, míg a fény egy közegbe érve lassul 
(például üvegben) Ekkor előfordulhat az, hogy az üvegben 
meghaladja a neutrínó sebessége a fényét. 

 
Egy utolsó gondolatként a teleportáció kérdését 

említeném meg. Számos olyan bizonyított (?) kísérlet volt, 
amikor egy részecskepár egyik tagját elvitték jó messzire, 
míg a másik ott maradt ahol volt. Az ilyen részecskepárok 
mindig ellenétesek, és az a tulajdonságuk, hogy 
szinkronban vannak. Azt tapasztalták, ha az egyikkel történt 
valami, az rögtön megtörtént a másikkal is, azaz fénynél 
nagyobb sebességet feltételeztek. Arra a következtetésre 
jutottak, hogy az információ, ami ugye nem anyagi 
természetű haladhat fénynél gyorsabban is. Nos, ehhez 
nem fűznék semmit, mert még e témában mindenki 
sötétben tapogatózik. 

 
-Garzó László- 

Ajánló 
 
A témáról két igen érdekes cikk található az alábbi címen: 
(szerk.) 

Fénynél gyorsabb neutrínók és a Kvantum-radar 
http://www.idokep.hu/hirek/fenysebesseg-neutrino-kvantum-
radar 
 

Komoly csapás a fénynél gyorsabb neutrínókra 
http://www.origo.hu/tudomany/20111020-fenysebesseg-

neutrinok-ellenervek-a-fenynel-gyorsabb-neutrinokra.html  

   
 

http://www.idokep.hu/hirek/fenysebesseg-neutrino-kvantum-radar
http://www.idokep.hu/hirek/fenysebesseg-neutrino-kvantum-radar
http://www.origo.hu/tudomany/20111020-fenysebesseg-neutrinok-ellenervek-a-fenynel-gyorsabb-neutrinokra.html
http://www.origo.hu/tudomany/20111020-fenysebesseg-neutrinok-ellenervek-a-fenynel-gyorsabb-neutrinokra.html
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Felébredni a krióból 
 

Robert Ettinger, a krionika atyja meghalt. 92 éves volt. 
Lefagyasztott teste az általa 1976-ban alapított Cryonics 
Institute (Krionikai Intézet) 106 számú tartályában fekszik 
édesanyja és két felesége hideg társaságában, és két 
dologra várakozik: egyrészt, hogy a tudomány 
megteremtse az emberi test kriosztázisból való 
kiolvasztásának és majdani felélesztésének technikai 
hátterét, ami jelenleg még nem létezik, másrészt a halált 
okozó betegség elleni csodagyógyszerekre, amelyek az 
orvostudomány jelenlegi állása szerint egyelőre még nem 
ismertek.  

 
Hideg-rideg tények. A Hírlevél előző számában Garzó 

László vetette fel a témát, és a hivatalos, tényszerű 
adatok olvastán felmerült bennem néhány gondolat. 
Innen, a másik oldalról. 

 
Az ún. krionika hívei szerint a halál csak a második 

legrosszabb dolog, ami történik velünk, mert minden halál 
mögött ott van az újjáéledés, újra élés reménye. Ez a 
mottó, mint a remény lelki megnyilvánulása emberi lelket 
feltételez, és elgondolkodom, hogy is állok én ezzel. 
Tehát, halálom puszta tényével fizikai testem funkciói 
megszűnnek, ezzel együtt valószínűleg az élni akarásom 
gondolata is. A továbbiakban a túlélőkön /anyagi 
helyzetemen, életemben elfoglalt extrém státuszomon, 
stb./ múlna, hogy hová kerül a test.  

 
Tegyük fel, hogy éppen a Cryonics Institute-ba. Az 

EuCrio-ba azért nem, mert a portugál cég tárolással nem 
foglalkozik, csak gyorsfagyasztással. A KrioRus orosz cég 
valamiért nem szimpatikus a hozzátartozóimnak. Nem 
tudom, de valamennyi év múlva ugyanúgy megszületek, 
mint ahogy jelenlegi életemben. Akkor biztosan volt fehér 
plafon, vakító lámpák, egy fölém hajló arc, és egy kedves 
nővér biztosan megcsapkodta a fenekemet, de ezekre az 
első pillanatokra nem emlékszem. Boldog, kezdeti 
tudatlanság! Erre a másodikra viszont emlékezni fogok, 
mert egy komoly tudósarc mered rám, és mert nem nulla 
éves, hanem (isten ne adja, de tegyük fel) éppen 92 éves 
vagyok, mint Robert Ettinger.  Bizarr. 

 
De történjen meg, és rakjuk sorba a következőket. 

Szerencsés (?) voltam, mert a kriosztázisban töltött idő 
alatt nem pusztított földrengés, és lefagyasztott 
társaimmal együtt nem süllyedtem örök időkre a föld 
mélyébe, ahol normális körülmények között a 
porhüvelyemnek lennie kellene. A háborúk nem érték el 
az Intézet területét, a bankom is korrekt módon gondozta 
mínusz 196 fokra lehűtött testem fenntartásának 
költségeit, és a tudomány immár birtokában van a várt 
eredményeknek (a vitrifikáció kíméletes módjának), és 
ezeknek köszönhetően újra élek. Nem mellékesen 
hamarabb keltettek életre, mint Walt Disney-t; ha fordítva 
történik, és esetleg a mester észreveszi, hogy nem 
vagyok kacsa, még kitépi a csöveimet.  

 
Hány éves is vagyok? Beleszámít a krióban töltött idő? 

Hol is vagyok? Tegyük fel, hogy szárnyalt a tudomány, és 
csak negyven-ötven év telt el, tehát kortársaim közül 
néhányan élhetnek még. De száz év múltán a helyzet 
még rosszabb. Egyedül vagyok egy másik világban, 
amihez nem köt semmi. De a krionika hívei szerint ez jó. 
Akkor hát nekem is? Akkor most eltart az Intézet? Ennem 
kell, és ha felfogtam – kiszolgáltatott vagyok –, élnem kell. 

 
Miből? Felélesztésem másnapján csak a tegnapi napra 

tudok majd támaszkodni, a harmadik napon pedig csak a 
tegnapelőttre.  
 

 
Az a távlat, ami előző életemben a jövőmet jelentette, 

összezsugorodik, mert már a következő fél órám is 
másokon múlik.   

 
Egy idő után biztosan kiengednek az utcára is, és mint a 

„frozen people” szerencsétlen tagja kóborolhatok egy kicsit. 
Ha megszólítok valakit, lehet, hogy csak egy szkin? (1.) 
Esetleg nem szabad lesznerizálnom? (2.) 

 
A média számára /ha akkor még létezik média az általam 

megszokott formában/ csupán három napos csoda leszek. 
Szalagcím. „Kiemelkedett a folyékony nitrogénből és újra 
él…” „Felébredt téli álmából a száz éve lefagyasztott…” „Mit 
adott nekem az utókor?” „Hideg válaszok!”. Szóval, csak az 
akkori kor által rég túlhaladott emlékeimből tudok majd 
gazdálkodni, pedig ahogy a fáma szól /mindig megborzadok 
az álhumánus megnyilvánulásoktól, de hát a krionika hívei 
ezt vallják/, én bizony értékes leszek a múltban szerzett 
tapasztalataimmal.  

 
Amire már régebbi életemben is magasról pottyantottunk, 

mert úgy temettük el „hagyományos” halottainkat, hogy 
elvitték magukkal a tudást, és ez csak keveseket érdekelt. 
Sokan voltunk a Földön, és mégis kevesen. A globális 
gazdasági-pénzügyi - hogy ne mondjam: erkölcsi - 
válságból kipislogó szakértők szerint nem látszott más 
megoldás, mint idővel visszatérni a rabszolgatartó 
társadalomhoz. Ami akkor is létezett már, csak nem annak 
neveztük, mert szemérmesek  
voltunk. 

 
De felmerülve a krióból, velem együtt az életösztön is 

felébred, és azt diktálja, hogy élnem kell. Kísér a múlt 
emléke, hiszen előző életemben így döntöttem.  
Az akkori tudósoknak talán jelentek valamit, vizsgálgatnak 
és publikálnak  
egy ideig, de aztán az elefántember sorsára jutok? Jó újra 
élni? Vagy mégis jobb lett volna a jó öreg reinkarnáció-
elméletre hagyatkozni? Egy halált már átéltem, és bolond 
fejjel sokat fizettem azért, hogy átéljek egy másikat is? 
Hiszen nem a halállal van baj, hanem a hozzá vezető úttal! 
Abban a számomra ismeretlen high-tech világban, ahol 
kihoztak a krióból, létezik majd egy másik Cryonics Institute, 
hogy elölről kezdhessem az egészet? Szánalmas, vagy 
magasztos momentum lesz újjáéledésem? Lelki remete 
leszek?  

 
Kérdések. Könnyű volt Han Solonak!  

 
Nem tudom, van-e honfitársam a frozenek között, de ha 

egyszer sok pénzem lesz, és jut belőle némi kis tékozlásra 
is, én nem pazarolom folyékony nitrogénre. Ihaj-csuhaj, 
inkább beiratkozom egy méregdrága reinkarnációs 
tanfolyamra! Egyszer élünk! 

 
/béef/  

1. Brandon Hackett: Isten gépei c. regényéből.  
2. Robert Sheckley: Védelem c. novellájából.  

Zarándokút a Földre c. kötet. 
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A Csillagközi utazás – II. rész 
 
II. Fejezet 
 
A csillagközi repülésre javasolt módszerek 
Ahogyan szó volt a csillagközi távolságokról beláthatjuk, 
hogy minimálisan a fénysebesség 1/10-ét el kellene érni 
ahhoz, hogy a legközelebbi csillag 40 éven belül elérhető 
legyen. Ebben az esetben az ikerparadoxon még alig 
éreztetné hatását. Távolabbi csillagok esetében már 
hosszabb volna az út, mint egy emberélet. Erre a 
feladatra több meghajtási rendszer is képes, de jelenleg 
még egyik sincs kifejlesztve. 
 
Nukleáris meghajtás 
Technikailag az 1960-as évektől lehetséges nukleáris 
impulzus-meghajtású űrhajók építése, az ilyen meghajtás 
nem más nukleáris robbanások sorozata. Ez a fajta 
meghajtási rendszer előreláthatólag nagyon magas 
specifikus impulzust (a fogyasztás megfelelője az 
űrrepülésben) és nagy sebességet biztosít, ennél fogva a 
legközelebbi csillagok elérése inkább évtizedekben, 
mintsem évszázadokban mérhető. Az építési és 
üzemeltetési költségek a szállítható teher alapján 
számolva a vegyi hajtású űrhajókéhoz hasonló. 
 
A javasolt nukleáris impulzus meghajtású csillagközi 
űrhajók közt található az Orion terv, amely nukleáris 
bombát használ hajtótöltetként. Az Orion egyike annak a 
nagyon kevés ismert csillagközi űrhajó javaslatnak, 
amelyet teljes egészében fel lehet építeni létező 
technológiával. Mindazonáltal a csillagközi utazás csak 
egy fejlesztett típussal lenne lehetséges, amelyet 0,08-0,1 
c elérésére terveztek. A tanulmányozott verziók 
sebessége 20-30 km/s volt (nem sokkal több a Voyager 
szonda sebességénél), túlzottan alacsony egy ésszerű 
csillagközi repüléshez. Másrészt a tervezetet elvetették az 
ENSZ időközben megszületett világűr egyezményei miatt, 
melyek kimondják, hogy nukleáris kísérleteket nem 
folytathatnak a világűrben. 
 
Magfúzió 
A fúziós reaktorokkal felszerelt fúziós rakéták képesek 
lehetnek a fénysebesség 10%-ának elérésére. Az ilyen 
űrhajók olyan könnyű elemek izotópjának fúziójából 
nyernek energiát, mint amilyen a Deutérium, Trícium. Az 
egyik fúziós rakétát tartalmazó javaslat a Daedalus terv. 
Mivel a fúzió a nukleáris fűtőanyag tömegének körülbelül 
1%-át sugározza ki energia formájában, ezért 
energetikailag előnyösebb a maghasadásnál; amely a 
fűtőanyag tömegének-energiájának csupán 0,1%-át 
bocsátja ki. Mindazonáltal a kivitelezhető fúziós reakciók 
az energia legnagyobb részét nagy energiájú neutronok 
formájában sugározzák ki, amelyeket nem egyszerű 
felhasználni a meghajtáshoz. 
A Daedalus terv űrhajója kidolgozásakor az Angol 
Bolygóközi Társaság a Barnard Csillagot javasolta 
úticélként, mely 6 fényévre van, s a tervek szerint mintegy 
50 év alatt elérhető lett volna. A megvalósítás költségeit 
1980-as árakon 100 milliárd dollárra becsülte. A terv 
megvalósítására nem történtek lépések, részben a 
technikai, részben az anyagi források hiánya miatt. Máig 
nem megoldott például az ellenőrzött magfúzió. Valamint 
elmondhatjuk azt is, hogy az 50 évnyi utazás túl hosszú 
idő. Gyakorlatilag, még ha 20 évesek indulnak útnak, 
akkor is már 70 évesek lesznek, mire megérkeznek, s 
ebbe már kalkulálva van az időparadoxon is. 
 
Antianyag (foton) rakéta 
Egy antianyag rakéta energiasűrűsége és specifikus 
impulzusa lényegesen magasabb lenne, mint bármely 
más rakétának. 

 
Elméletben az anyag és antianyag teljes tömege 
energiává alakul egy kisugárzott foton segítségével. 
 
Amennyiben erőforrásokat és hatékony termelési módszert 
találnak a szükséges mennyiségű antianyag előállításához, 
akkor egy ilyen űrhajó elméletben megközelítheti a 
fénysebességet; így az idődilatáció hatása egyre inkább 
érzékelhetővé válna. Tehát egy külső szemlélő számára 
lelassulna az idő múlásának üteme az űrhajón. A 
fotonrakéta megvalósítása azonban számtalan akadály előtt 
áll. Nem megoldott a megfelelő mennyiségű antianyag 
gyors, és olcsó előállítása, és tárolása. Néhány kg 
antianyaggal már elérhető a legközelebbi csillag. Probléma 
továbbá, hogy az űrhajó a nagy sebesség miatt kemény 
gamma sugárzást szenvedne a beléje ütköző részecskéktől. 
Szükséges volna pajzsrendszer kidolgozása. A fotonrakéta 
elméleti felépítését már korábban kidolgozták. Az anihiláció 
egy el nem párolgó tükörrendszer fókuszában zajlana. 
Létezik ugyan akkor lézermeghajtásos változata is, ahol 
kvantumerősítő hozza létre a nyalábot. 
 
Részecskesugár meghajtás 
Egy, a kiinduló Naprendszerben felépített hatalmas lézer, 
vagy részecskegyorsító által meghajtott napvitorla, illetve  
mágneses vitorla lényegesen  
nagyobb sebességet képes elérni a hagyományos rakéta- 
és impulzusmeghajtásoknál, tudniillik nem kell magával 
vinnie a saját meghajtásához szükséges anyagának 
tömegét csupán az űrhajó hasznos rakományát. Robert 
Forward dolgozta ki azt a módszert, mellyel lehetőség nyílik 
lelassítani egy napvitorlát úgy, hogy ne legyen szükség egy 
másik lézer jelenlétére a cél csillagrendszerben. A módszer 
lényege, egy másodlagos vitorla. Az elsődleges vitorla 
visszaveri a fényt a másodlagos vitorlára, amelyet immár fel 
lehet használni az űrhajó lelassítására. A részecskesugár 
meghajtás a jelenleg elérhető legjobb módszernek látszik a 
csillagközi utazásra, hiszen ismert fizikát és ismert 
technológiát használ fel, amelyet jelenleg más célokra 
fejlesztenek. 
 
Egyéb meghajtás 
Igen merész ötlet egy parabola tükör segítségével egy 
mikro-feketelyuk Hawking sugárzását felfogni. Mégis 
kidolgozták egy ilyen elméleti űrhajó tervét. A Hawking-féle 
mikro-feketelyuk csupán egy protonnyi nagyságú, s 
néhányszor tíz tonna tömegű, de párolgása során elegendő 
energiát termelhet. 2009-ben a Kansasi Állami Egyetem 
(Kansas State University) tudósai, Louis Crane és Shawn 
Westmoreland kiadtak egy munkát, amely az ötlet 
megvalósíthatóságát taglalja. Azt a következtetést vonták le, 
hogy a módszer a megvalósíthatóság határát súrolja; 
nagyban függ a ma még nem ismert kvantumgravitációs 
hatásoktól. 
 
A térhajtómű 
A tudósok és írók számos módszert ötlöttek ki melyek 
képesek lehetnek felülmúlni a fény sebességét; ám még a 
legkomolyabban átgondoltak is spekulatívak, s vannak 
köztük olyanok, melyek logikai bukfenceket tartalmaznak. 
Korábbi elméletek közül megemlítendő a tachionhajtás. 
Ezek be nem bizonyított elméleti részecskék, melyek 
képesek a fénynél nagyobb sebességre. A másik ilyen az 
idősűrítés elve, mely által fokozható a sebesség. Ez 
azonban fizikai képtelenség. 
Albert Einstein általános relativitásából következő 
egyenletek alapján a téridő görbülete:  
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Az általános relativitás megengedheti a fénynél gyorsabb 
utazást, ha a téridő görbült. A téridő görbületét 
kihasználva elképzelhető lenne, hogy egy tárgyat az egyik 
pontból a másikba egy "rövidítő úton" juttassunk el. Ez a 
térhajtás koncepciójának egyik formája. 
 
A fizikában, az Alcubierre hajtás arra épül, hogy a 
görbület akár egy hullám alakját is felveheti; melyben az 
űrhajót a "buborék" szállítja. A buborék egyik végén a 
téridő összeomlik, míg a másik végén kiterjed. A hullám 
mozgása képes az űrhajót kevesebb idő alatt a kívánt 
pontig szállítani, mintha az utat a fény tenné meg 
meggörbítetlen téridőben. Mindazonáltal az űrhajó nem 
mozogna a fénynél gyorsabban a buborék belsejében, így 
nem sérülne a fizikának az a nagyon fontos alaptétele, 
miszerint a fény sebessége határsebesség. A koncepció 
azonban megköveteli az egzotikus részecskék, vagyis a 
negatív tömeg és energia létezését. 
 
A féregjáratok olyan feltevésen alapuló torzulások a 
téridőben, melyek az elméleti szakemberek szerint 
képesek összekapcsolni az univerzum két tetszőleges 
pontját egy Einstein-Rosen hídon keresztül. Még nem 
bizonyított, hogy a féregjáratok a valóságban is léteznek. 
Habár az általános relativitás egyenleteknek vannak olyan 
megoldásai, amelyek megengedik a féregjáratokat; ezek 
mindegyike feltételezésekkel jár, mint például a negatív 
energia létezése. Ugyanakkor Cramer és mások azzal 
érvelnek, hogy ilyen féreglyukak létrejöhettek a korai 
univerzumban, melyeket kozmikus húrok stabilizáltak. A 
féregjáratok azonban Kip Thorne és Hawking 
munkássága alapján meglehetősen instabil 
képződmények. Létrehozásukhoz ugyan akkor jelentős 
energiák szükségesek, illetve a negatív energiasűrűségű 
anyag a stabilizálásához. Ezek jelenleg inkább elméleti 
megoldások. Megvalósításuktól, ha egyáltalán a fizika 
törvényei megengedik, nagyon távol vagyunk. 
 
III. Fejezet 
 
Alternatív megoldások 
Léteznek olyan alternatív megoldások is a csillagközi 
utazás tekintetében, melyeknek nem alapfeltétele a nagy 
sebesség, Ezek a módszerek általában közeljövőbeli 
meghajtásokat használnak. Ez azt eredményezi, hogy az 
utazás ideje extrém hosszúra nyúlik, kezdve néhány száz 
évtől, akár évezredekig is eltarthat az út hossza. Az ilyen 
személyzettel ellátott repülések lehetnek egyirányú utak 
is, melyek célja kolóniák létesítése. Az út hossza már 
önmagában hatalmas akadályt és feladatot jelent.  
 
Generációs (nemzedékváltásos) űrhajó 
A generációs hajó egy olyan megoldás, amely fedélzetén 
a legénység normálisan él, egymást váltják a 
nemzedékek, a célhoz érő utazók valójában a repülést 
elkezdők leszármazottai. A generációs hajók jelenleg nem 
megvalósíthatóak. Ennek okai a kellően hatalmas méretű 
kivitelezés nehézségéből erednek, illetve a fedélzeten 
való élethez kapcsolódó biológiai és szociológiai 
problémák. Gondoljunk csak bele, hogy milyen morális és 
etikai problémákat vet fel, hogy valakik távolra szakadnak 
a Földtől a visszatérés reménye nélkül, majd utódaik 
élettere nemzedékeken át egy űrhajóra szűkül.  
 
A megérkezők már nem is emlékeznek a Földre, nem 
kötik érzelmek hozzá, sőt az is meglehet, azt sem tudják 
majd, honnan származnak. Nem beszélve arról, ha akár a 
Nap akár a bolygók állapotában kedvezőtlen változások 
történnek, amelyek rákényszeríthetik az emberiséget a 
Naprendszer elhagyására. 

 
Felfüggesztett életműködés 
A tudósok és sci-fi írók változatos technikákat dolgoztak 
ki az életműködések felfüggesztésére. 
Ideértve az emberi hibernációt, és krionikus megőrzést. 
Jelenleg még egyik sem gyakorlati megoldás, ám olyan 
alvóhajók lehetőségét kínálja, amelyekben az utasok 
tehetetlenül fekszenek az utazás hosszú évei alatt. Ehhez ki 
kell dolgozni olyan mesterséges intelligencia rendszert és 
automatizálást, mely a hajót a hibernáció alatt pályán tartja, 
majd érkezéskor sikeresen feléleszti a lefagyasztottakat. 
Számos veszély közül a legjelentősebb az, ha a hajót 
sérülés vagy meghibásodás éri, akkor nincs, aki korrigáljon, 
illetve javítson. 
 
Út közben felnövés 
További elméleti lehetőség egy robotizált repülés, amely 
számos korai fázisban lévő emberi embriót szállít, melyek le 
vannak fagyasztva, majd nem sokkal ez érkezés előtt 
beindítják fejlődésüket. Mire megtörténik a célhoz érés a 
legénység az optimális huszonéves kornál jár. Az 
űrkolonizációnak e módja, többek közt megköveteli, a 
méhben lévő környezet, és körülmények tökéletes 
lemásolását; egy Föld típusú bolygó korai észlelését; és a 
jelentős előrelépést a teljesen önálló mozgó robotok, és 
nevelő robotok területén, hiszen a robotok helyettesítik az 
emberi szülőket a fedélzeten. Ez egyúttal önmagában rejti a 
hibalehetőséget is. A másik tényező az emberi létből fakad, 
miszerint vajon az automaták és mesterséges intelligenciák 
képesek-e felnevelni és a feladatra felkészíteni a fedélzeten 
lévő gyerekeket. Meglehet, hogy elvadulnak, felüti fejét a 
deviancia, s mire megérkeznek a kijelölt célhoz lehetetlenné 
válik a küldetés végrehajtása. 
 
A Fenti 3 lehetőség a hosszúra nyújtott utazás miatt 
lehetetlenné teszi a kapcsolatot az elindulókkal. A Földön 
évszázadok vagy évezredek is eltelhetnek, mely alatt 
nagyon sokminden megváltozhat. Ez azt is jelentheti, hogy 
a Föld elfeledkezik az útnak indítottakról. Ezek a 
megoldások csak új kolóniák létrehozására alkalmasak, 
melyek azután teljesen függetlenek lesznek a Földtől. Nem 
alakul ki kommunikáció, kereskedelem, hacsak időközben a 
technika fejlődése folytán egy gyorsabb űrhajót nem 
indítanak a már létrejött kolónia felé. 
 
Zárszó 
Ma még fantasztikusnak hatnak a sci-fi filmek megoldásai, 
melyek menetrendszerinti közlekedésről és csillagközi 
államokról szólnak. A tudományos háttér, mely az elméletek 
kidolgozására hivatott, adva van, de a gyakorlatban a 
technika és technológia nem tud ezzel lépést tartani. 
Mint láthattuk az emberiség előtt nyitva áll az út, hogy 
elinduljon más csillagok felé, de nem mindegy, hogy milyen 
áron. Jelenleg hiányzik az a politikai akarat, mely  
megteremthetné a feltételeit a csillagközi utazásnak. Egy 
ilyen út előkészítése hosszú időt és nemzetközi összefogást 
kíván. 
 
A csillagközi utazás utópiaként hat, ennek ellenére reális 
lehetőség, amellyel élni kell a jövőben. Az emberiség 
számára túl nagy kockázatot rejt, ha a hosszútávon a 
Földhöz, illetve a Naprendszerhez van kötve. Bár a 
Naprendszer tartalékai jelentősek, melyek kiaknázása 
generációkon keresztül biztosítaná a földi civilizáció 
fenntartását, előbb-utóbb azonban azok is kimerülnek.  
 
És végezetül szólni kell arról, ha az emberiség egy idegen 
civilizációt fedez fel. Ez jelentős lökést adhat a csillagközi 
utazásnak. Ennek oka lehet az ismeretanyag cseréje, ha a 
felfedezett civilizáció fejlettebb, illetve annak az igénye, 
hogy személyesen meglátogassuk őket. 
 

-Garzó László- 
 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kozmikus_h%C3%BAr&action=edit&redlink=1
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A múlt emlékei 

 
Botond-Bolics György (1913. október 22., Arad – 1975. 
január 8., Budapest) – író, szerkesztő.  

1936-ban jogi doktori, majd külföldön mérnöki oklevelet 
szerzett. Előbb (1945-től) az iparszervezésben 
dolgozott.  

1960-tól a Táncsics Kiadó főszerkesztője. 1959-ben 
bemutatták tudományos tárgyú filmjét (Van-e élet a 
földön kívül?). Foglalkozott tudományos 
ismeretterjesztéssel is.  

 1957-től írt tudományos-fantasztikus regényeket. 1969 és 
1975 között több rádió- és tévéjátékát közvetítették, 
egyebek közt a közismert Mikrobi-sorozatot (szövege 
folytatásokban a Kincskeresőben is megjelent). 
 
Mintegy 100 évet átívelő trilógiája (Ha felszáll a köd, 
Ezer év a Vénuszon, Idegen bolygón született) a 
jövőbeli világállam és az azt irányító Népek 
Tanácsának döntését s ennek következményeit 
állítja középpontba. A jövő embere gyarmatosítja a 
Vénuszt, s leigázza az ott ősemberi szinten élő, 
füttyjelekkel kommunikáló, de értelmes lakókat, 
akiket óriási denevérekhez való hasonlatosságuk 
miatt antropteráknak (antroposz ’ember’ +ptera 
’szárnyas’) neveznek el.  
   
Mind a három kötet a két külön világ, két civilizáció 
konfliktusokkal, háborúkkal teli kapcsolatát, 
egymáshoz csiszolódását tárgyalja, hangsúlyozva a 
felelősség, a gyarmatosítás, a megszállás kérdését, 
egészen a béke és a vénuszlakók teljes jogú 
lényekként való elismeréséig.  

Az 1962-ben megírt, s először fiókbazárt műve, az 
Orbitron-terv, melyben  Konkordia és Diszkordia 
tudósai gondolkodó gépek és sugárcsapdák 
szerkesztése, feltalálása révén törnek hatalomra, 
próbálnak önmaguknak és országuknak elsőbbséget 
szerezni, figyelemre méltó alkotás a ma embere 
számára is. 

 

 

 

 

 
 
A nevezetes napok közül szívesebben emlékszem ugyan 
valakinek a születésnapjára, mint a halálának 
évfordulójára, de Szent-Györgyi Albert olyan karizmatikus 
személyiség, akinek szellemi öröksége messze túlmutat 
1986. október 22-én bekövetkezett halálán.  

 
Élete az évszámok tényszerűségével leírva a következő: 

 
Szent-Györgyi Albert   

 
1893. szeptember 16-án született Budapesten.  
 
1917 -ben katonaorvosként tevékenykedik az I. 

világháborúban, míg egy szándékos önsérülésnek 
köszönhetően leszerelik. Orvosi diplomát szerez a 
budapesti egyetemen, majd tanulmányait a biokémia 
területén folytatja Németországban és Hollandiában, 
de tanulmányokat folytatott a biológia, élettan, 
gyógyszertan, bakteriológia, majd a fizikai-kémia 
terén is Pozsonyban, Prágában, Berlinben, 
Leidenben, Groningenben. 

 
1927-ben és 1929-ben a Cambridge-i Egyetemen 

dolgozott. 
 
1928-ban a rochesteri Mayo Alapítványnál helyezkedett el. 
 
1931-től 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem orvosi 

vegyészeti intézetének professzora. 
 
1935 - A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 
 
1937-ben élettani-orvosi Nobel-díjat kap "a biológiai 

égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a 
fumársav-katalízis szerepének terén tett 
felfedezéseiért". 

 
1938 - A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 

lett. 
 
1940-1941-es tanévben a szegedi tudományegyetem 

rektora. Székfoglalójában a következőket 
mondta:"Az egyetem egyik legfőbb feladata és 
kötelessége a kutatás, új igazságok keresése. 
Ezért az egyetemnek át kell hatva lennie az 
igazságok szeretetétől, s falai között meg kell 
őriznie a teljes szellemi szabadság levegőjét, mely 
nélkül minden kultúra elsorvad." Kutatóként pedig 
az izommozgás biokémiájával kezdett el 
foglalkozni. Szakmai berkekben általános a 
felfogás, hogy Szent-Györgyi ezen a téren is a 
Nobel-díjjal értékelt munkájával egyenértékű 
eredményeket ért el, melyek közül a 
legjelentősebbnek a mechanikai izommozgás 
fehérjekémiai hátterének feltárását tekintik. 
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1944. március 19-i német megszálláskor kénytelen 
illegalitásba vonulni. Hitler személyesen ad parancsot 
az elfogatására, s a Gestapo mindent elkövet kézre 
kerítésének érdekében, ugyanis a második 
világháború végjátékában kémregénybe illő 
cselekmények szereplőjévé válik. Szent-Györgyi 
Albertet kitűnő angol kapcsolataira építve a Kállay-
kormány Isztambulba küldi. A titkos diplomáciai 
küldetés célja Magyarország háborúból való 
kiugrásának az előkészítése volt. A terv 
megvalósításához segítséget kap Bay Zoltántól 
(Szent-Györgyi Albertet Bay Zoltán segítette a 
kvantumbiológia kifejlesztésében), a korszak másik 
híres magyar tudósától, aki műszakilag lehetővé tette 
titkos rádióhíd működését Budapest és London 
között. Szent-Györgyi a tárgyalásokat lefolytatja, a 
kiugrási kísérlet mégis meghiúsul, a németek viszont 
tudomást szereznek Szent-Györgyi útjáról.  

 
1945 és 1947 között a Budapesti Tudományegyetem orvosi 

karának biokémia professzora volt. Az izomműködés 
biokémiájának szentelte kutatásait. Az izomban 
felfedezett egy fehérjét, melyet aktinnak nevezett el, 
és kimutatta, hogy - egy másik izomfehérjével, a 
miozinnal társítva - ez a fehérje felelős az izom 
összehúzódásáért, továbbá, hogy az 
összehúzódáshoz szükséges energia közvetlen 
forrása az adenozin-trifoszfát (ATP) nevű vegyület. 

 
1947 végén elhagyta az országot, és a Boston melletti 

Woods-Hole-ban telepedett le, ahol 1947 és 1962 
között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos 
Intézete tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója. 
Itt a sejtosztódást kiváltó tényezőkkel, és ennek 
nyomán a rák keletkezésének okával kapcsolatos 
kutatásokat irányította.  

 
1962 és 1971 között a Darthmouth-i Egyetem professzora 

volt. 
 
1970- Tudósi tekintélyét is latba veti, amikor az értelmetlen 

vietnami háború ellen emeli fel szavát, igen 
keményen bírálva az amerikai kormányt.   

 
 

 

 
 

 
 
 

Az őrült majom (The Crazy Ape) című könyve a 
legjelentősebb háborúellenes írások közé tartozik. Az őrült 
majom pedig nem más, mint maga az emberiség. Nem egy 
hízelgő kép rólunk, s bár Szent-Györgyi Albert könyvének 
előszavában az „Ifjúság”-ot szólítja meg, kortól függetlenül 
ajánlom ezt az írást mindenkinek. Ízelítőül egy kis részlet a 
könyvből: 
 
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom 
 

Előszó 
 

Nem lehet kétséges, hogy az emberiség történelmének 
egyik legkritikusabb szakaszát éli, amely a nem túl távoli 
jövőben könnyen az ember teljes pusztulásával 
végződhet. Számtalan tanulmányt írtak már e válság 
okairól és az elhárítás módozatairól. Elemezték katonai, 
politikai, társadalmi, gazdasági, technikai és történelmi 
szempontokból. Egy tényezőről azonban általában 
mindenki megfeledkezett: s ez maga az ember – az 
ember, mint biológiai egység és egész. Biológusként ezt 
a tényezőt vizsgálom ebben a könyvben. 

 
Az emberiség úgy növekszik, mint a kígyó. Időnként 

levedli régi bőrét, és új bőrre tesz szert. Úgy tetszik, ez a 
folyamat az emberiség történelmének forrongó és 
nyugodt periódusaival esik egybe. 

 
Erasmus, a reneszánsz bölcs tett különbséget a 

történelem forrongó és nyugodt szakaszai között. A 
forrongó időszakokban történtek a hirtelen változások. 
Minél gyorsabb volt az átalakulás, annál nagyobb volt a 
zavar. Két kérdésre kell felelnünk tehát: mi teremtette 
meg azt az éles átmenetet, amelyet napjainkban élünk 
meg, és hogyan illeszkedhet be az ember most 
formálódó új bőrébe? A végső kérdés nyilván az, hogy 
képes lesz-e túlélni az emberiség a ma élő emberek 
mesterkedéseit, akik – úgy látszik – gyakran inkább őrült 
majomként, mint épeszű emberként cselekszenek.  

 
Pigniczki Ágnes 
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Új Galaxis 18 - Preyeres 
pályázók szereplése az 
ÚG oldalain 

 
Megjelent az Új Galaxis antológia 

18. száma 
 

Az antológia sajnos könyvesbolti 
forgalomba nem kerül. 

 
Megrendelhető közvetlenül a kiadótól: 

Telefonon: 06-72- 213-999 
E-mailben: kodex@t-online.hu 

 
A hagyományoknak megfelelően megtalálhatóak benne a 
„Preyer-2011.” pályázaton helyezést elért novellák: 
 

- Körtvélyes Ákos „Ghang’e, kedvesem” 
- Ladányi József „A kapu” 
- Bukros Zsolt „Évforduló” 
- Maron A. Andrea „Szexandroid”  

(a kötetben „Kísérleti szex” címmel) című műve. 
 
Az Új Galaxis szerkesztősége a helyezetteken kívül még 
a következő novellákat tartotta megjelenésre érdemesnek: 
 

- Smiri Sándor „A patkányok kora” 
- Bajzafi Ferenc „Gyerekjáték” 
- Bukros Zsolt „Nincsen semmi baj” 
- Bora László „Válaszút” 
- Radics Roland „Karthagó leányai” 

 
Valamint a tavalyi pályázati anyagból: 
Hantos Norbert „Valami zöld” c. novellája. 
 
A novellákról bővebben: 
 

Körtvélyes Ákos: Chang’e, kedvesem 
 
Lírai szépségű, szomorú történet, jól megírva, 
érzelgősség, és nyavalygás nélkül. 
A nyomorból való kitörés vágya… és a csapdák, amik 
ezt nem engedik… 
Az elérhetetlen álom csábítása… 
Azt hiszem, sokan ismerjük ezt az érzést… 
Ady verse jut az eszembe:  
„Harc a nagyúrral”… 
„Az én hajómra vár a tenger…” 
 
Ladányi József: A kapu 
 
Alternatív történelem, párhuzamos világok 
háborújával… A történet egy olyan valóságban 
játszódik, ahol Magyar Ország nagy és gazdag.  
Azt hiszem, ez az ötlet mindenkinek a fantáziáját 
megmozgatja.  
A történetvezetés rendkívül szellemes, a hangulat 
Vernét idézi. Remek ötlet Petrovics (Petőfi) 
szerepeltetése. 
Stílusa olvasmányos, színes, érdekes. 
 
Bukros Zsolt: Évforduló 
 
Kicsit a „Sliders” című sorozat jut az eszembe… 
De nem baj, ez egy kimeríthetetlen téma… 
Egy pici eltérés, egy kis átgondolatlanság, egy kis 
türelmetlenség, szenvedélytől elvakult gátlástalanság, 
és meg is van a dráma. Aztán mindenért fizetni kell… 

 
 
 
 
 
 
 
Maron A. Andrea: A szexandroid 
 
Robot témában újat mondani: ez bizony nem semmi… 
Andreának ezúttal sikerült. Pontosabban nem is igazán a 
robotokról szól a történet, hanem az emberekről, akik a 
robotokat készítik, használják, néha meglepő módon, és 
meglepő okokból. 
 
dr. Smiri Sándor: A patkányok kora 
 
Kellemesen olvasmányos, gondos, alapos munka. 
Áttekinthető, tiszta szerkezet: Kerettörténetbe ágyazott 
idézet. 
Az idézet kezdeténél azonban nem ártott volna jelezni, 
hogy pontosan miből is idéz, ugyanis két olvasására 
javasolt forrást is megjelöl. 
Remek témaválasztás: Idegen lény tanulmánya a Föld 
élőlényeiről, abból az időből, amikor az ember már kihalt.  
Kitűnő leírást produkál a Földet uraló lényekről, azok 
telepatikus kommunikációjáról. Érdekes gondolatokat vázol 
fel a lények fejlődésének várható irányáról, és e fejlődés 
várható korlátairól.  
 
Bajzafi Ferenc: Gyerekjáték 
 
Remek témaválasztás: Az információ-dömpingtől sújtott 
ember irreális viszonya a valósághoz és a fikcióhoz. 
Tipikus „A pillangó álmodja, hogy ember, vagy az ember 
álmodja, hogy pillangó…” történet. 
A történet abszurd és drámai. Stílusa színes, érdekes. 
 
Bukros Zsolt: Nincsen semmi baj 
 
Teleportbaleset… 
Senki nem kerülheti el a sorsát… A technika felelőtlen 
használata, más emberek életének semmibe vétele… 
Ezért bizony meg kell fizetni. 
 
Bora László: Válaszút 
 
Vizsgáztatás véletlenszerűen kiválasztott minta alapján… 
Nem tudhatjuk, mi a tétje egyszerű, hétköznapi 
tetteinknek… 
Szellemes… 
 
Radics Roland: Karthagó lányai 
 
Egy katasztrófa, amit csak a férfiak éltek túl… Dupla 
katasztrófa… De mi történik, ha kiderül, hogy a túlélők közt 
mégiscsak vannak nők? Mi lesz a nőkkel, és azokkal, akik 
letagadták a létezésüket? A szerző kissé naivnak tűnő 
válasza nem biztos, hogy helyes, de optimizmusa bíztató. 
 
Hantos Norbert: Valami zöld 
 
"Valami zöld": Burok-város a tenger alatt.  Optimista 
befejezés: a burok partot ér és kinyílik, mert a föld újra 
lakható, igaz, közben a főszereplő feláldozza magát a 
közösségért... 

 
 

Kósa Katalin 
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Preyer Hugó 
Novellapályázat 

 
Új oldal indult preyer.avana.hu címmel. 
 
Az oldal azért jött létre, hogy a "Preyer" pályázat szerzői 
eljuthassanak az olvasókhoz, és hogy az olvasók 
véleménye eljuthasson a szerzőkhöz. 
 
A Preyer Hugo emlékére meghirdetett irodalmi pályázat 
helyezettjei, és legjobbjai hagyományosan az Új Galaxis 
antológiában jelennek meg. 
 
Azok az írások pedig, amiket a zsűri ezeken kívül még 
közlésre méltónak ítél, erre az oldalra kerülnek. 
Az új oldalon megismerkedhet a látogató a pályázat 
történetével és névadójával is.  
 
Preyer Hugo Novellapályázat 
 
Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi 
novellák megírására. 
A pályázaton minden olyan alkotó részt vehet, akinek még 
nem jelent meg önálló kötete. 
 ( A magánkiadás nem kizáró tényező.) 
 
A pályázat nem jeligés! 
 
Egy pályázó maximum két művel pályázhat.  
 
A novellák terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja 
meg a 40.000 karaktert, és nem lehet kevesebb 2500 
karakternél. 
 
 A műveket Word doc. formátumban, (12 pontos 
betűmérettel, normál sorközzel, fejléc és oldalszámozás 
nélkül) e-mailben kell benyújtani.  
 
A terjedelmi határok és formai követelmények be nem 
tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után.   
 
Beküldési határidő: 2012. Április 30. 
 
Az e-mail-eket a következő címre várjuk: 
avana.preyer.nov.p@gmail.com 
 
Az e-mail-ben kérjük megadni: 
 

– a szerző nevét,(ha van, akkor az írói nevét is) 
– a szerző levelezési címét, 
– telefonszámát, 
- és e-mail címét. 

 
Az eredményhirdetésre, és a díjak átadására a 
HungaroCon rendezvényen kerül sor.  
 
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy 
műve megjelenjen az Avana Egyesület nyomtatott 
kiadványában, az Új Galaxisban, vagy online a 
preyer.avana.hu oldalon. 
 
Továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az 
eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, illetve 
Interneten sem jelenteti meg.  
 

Kósa Katalin 

 

SciFi Nap 2011 
 
2011. november 12. 10:00 - 13:00  
 
Helyszín Budapest Jazz Club 
Múzeum u. 7. 
Budapest 
 
 

 
http://www.facebook.com/event.php?eid=287231864628869 
 
Az Avana Egyesület és az SFportal csapata SciFi Napot 
szervez - mert jó ideje nem volt kizárólag a sci-fire és a sci-
fi rajongókra fókuszáló rendezvény Budapesten! 
 
Írd be most a naptáradba 2011. november 12-ét, 
szombatot, ne szervezz más programot aznapra! Délelőtt 
10 órától este 6-ig a Budapest Jazz Klubban lesznek 
folyamatosan előadások, kerekasztal beszélgetések a sci-fi 
filmek, az irodalom és a technológia-tudomány világából; 
aztán pedig, ahogy ezt már megszokhattátok tőlünk, adunk 
az esti lazításnak is.  
 
Este 8 órától kezdve bulit tartunk a Trombitás sörözőben: 
after-Halloween party, valamint az SFportal Sci-Fi Magazin 
6. születésnapja alkalmából is koccintunk!  
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