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káros hatását mind teljesebben kiküszöbölte – az 
eredeti szövegben: „kiforrta” – az irodalom; 
 

VII. Mátyás király rövid idejét leszámítva hol a 
latin, hol a német volt a hivatalos nyelv a régi 
Magyarországon. Az 1840. május 13-án befejező-
dött országgyűlés tette a magyar nyelvet az ország-
gyűlés, a helytartótanács és az udvari kamara hi-
vatalos nyelvévé. Lényegében a magyar Magyar-
országon csak 1840 óta hivatalos nyelv! Tehát 
nem mese a magyar nyelv 800 éven át történő 
elnyomatása! S az sem mese, hogy túlnyomórészt 
szájhagyomány útján, apáról fiúra őrizték meg. 
Ld. még a VI. megjegyzést. Nagyszerű tulajdon-
ságai miatt 800 év alatt sem volt képes kiszorítani 
a latin és a német. Az orosz sem tudta. Az angol 
meg pláne nem képes erre, bármennyire is eről-
tetik. 

Teljesen fölösleges, hogy a cégeknél min-
denki tudjon angolul. Még a  külföldi  tulajdonban  

lévőknél sem. A külföldi vezetőkkel a beosztottak 
közvetlenül nem érintkeznek. 

Ráadásul mindenütt (külföldön is) arányta-
lanul, sőt szerfölött túlméretezett, túllihegett a 
külkeresedés, a külgazdaság szerepe, amely a tár-
sadalmi és természeti katasztrófák miatt sokáig 
nem tartható. 
 

VIII. Egy jellemző példa nyelvi logikai fák ha-
sonlóságára a szek-szeg, szak-szek, stb. rokonság 
 

Ebből ered a latin seco (szeg, metsz, stb.), 
segmentum (szegmény, szelet, szegés; sze-
gély, szakasz, stb.), a szanszkrit szagh (szeg, 
szel, vág), a szakóca, a szekerce, stb., stb. 
(A latinba az etruszkok révén, a szansz-
kritba a fehér hunok révén kerültek ős-
magyar gyökök.) 
 
 
 

 
 

Születőben lévő bolygórendszerek az Orion-ködben 
Harminc darab, eddig nem publikált felvétel látott napvilágot a Hubble űrteleszkóp egyik leghosszabb, 

az Orion-köd protoplanetáris korongjait, azaz bolygórendszer-kezdeményeit vizsgáló programjából 
 

 
 

Az Orion-ködben eddig azonosított 42 proplid közül harmincnak a látható tartománybeli, 
mostanáig nem publikált képét tartalmazza a protoplanetáris korongok új atlasza. 
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Az Orion öve alatt szabad szemmel is meg-
figyelhető Orion-köd (M42) első leírása a francia 
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc nevéhez fűződik 
a XVII. század első felében, így a felfedezés di-
csősége is az övé, bár a köd maga minden bi-
zonnyal már az ősidők óta ismert. 1500 fényéves 
távolságával a Földhöz legközelebbi csillag-
keletkezési terület, melynek nagytömegű csillagai 
elég forrók ahhoz, hogy a környező gázt felfűtsék, 
gerjesszék, s így színek sokaságában fénylésre 
késztessék, a csillagos égbolt fürkészőinek egyik 
legkedveltebb célpontjává téve. 

A HST üzemeltetői és használói sem kivé-
telek ez alól, az Orion-köd a Hubble űrteleszkóp-
nak is egyik kedvelt célpontja. Egyik leghosszabb, 
csillag- és  bolygókeletkezéssel  kapcsolatos meg- 

figyelési programja is a ködhöz kötődik: egy fel-
mérés keretében 42 darab proplidot – ez a proto-
planetáris korongok angol elnevezéséből született 
”mozaikszó” – azonosítottak benne az űrteleszkóp 
ACS (Advanced Camera for Surveys) műszerével. 
Általánosan elfogadott, hogy ezek a korongok a 
csillagok keletkezésekor visszamaradt porból és 
gázból álltak össze, s tulajdonképpen fiatal, kiala-
kuló bolygórendszerekről van szó. A természetük-
nél fogva viszonylag ritka, hogy a proplidok a lát-
ható tartományban jól fényképezhetők, a Hubble 
nagy felbontása és műszereinek érzékenysége, 
illetve az Orion-köd közelsége azonban ebben az 
esetben lehetővé tette a születő bolygórendszerek 
precíz optikai leképezését. 
 
 

 

 
 

A hozzánk legközelebbi csillagkeletkezési terület, az Orion-köd számos olyan fiatal csillagot tartalmaz, 
melyek körül bolygórendszerek is kialakulóban vannak. A képen inzertekben ezek közül hat látható. 

[NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA), 
Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team, L. Ricci (ESO)] 

 
A 30 új képet tartalmazó atlaszt összeállító 

kutatók két korongtípust különböztetnek meg a 
fiatal és az éppen születőben lévő csillagok körül. 
Az egyik kategóriába azokat sorolták, amelyek a 
köd legfényesebb csillaga, a Θ1 Orionis C közelé-
ben vannak, a másikba pedig azokat, melyek távo-
labb helyezkednek el a köd gerjesztéséért legin-
kább felelős csillagtól. A Θ1 Orionis C a közelé-
ben található protoplanetáris korongokat felmele-
gíti, ezért azok fényesen világítanak, a távolabbiak 
azonban már nem kapnak elegendő energiát tőle, 

így csak a köd fényes háttere előtt kirajzolódó sö-
tét sziluettjük alapján azonosíthatók, amint a ben-
nük lévő por elnyeli, illetve szórja a háttér látható 
tartománybeli sugárzásának jelentős részét. Ta-
nulmányozásuk azonban jó lehetőséget teremt a 
valószínűleg bolygókká összeálló porszemcsék tu-
lajdonságainak jobb megismerésére. 

A fényes korongok leginkább a gerjesztő csil-
lag irányában látható fénylő csomók alapján azo-
nosíthatók. A véletlenszerű orientáció miatt a ko-
rongok néha élükről, néha lapjukról is látszanak. 



UNIVERZUM 

 65

Az objektumokhoz sok esetben egyéb, a látványt 
tovább fokozó elemek, például anyagkilövellések 
és lökéshullámok is kapcsolódnak. A lökéshul-
lámok a nagytömegű forró csillagokból nagy se-
bességgel kiáramló csillagszél és a köd gázanya-
gának ütközési helyein jönnek létre, néha bume-
ráng, esetleg nyíl, sőt a 181-825 jelű proplid ese-
tében medúza formájú képződményt létrehozva. 

A proplidok atlasza az első tudományos ered-
ménye a HST Orion-ködre vonatkozó ún. ”kin-
csestár” programjának (Treasury Program). Ezek 
a programok azt célozzák, hogy az űrteleszkóp 
hosszabb idő alatt összegyűjtött adatit elemezve  

jussanak új tudományos eredményekre. A proto-
planetáris korongokról készült nagyfelbontású ké-
pek jól példázzák azt is, hogyan vezethet egy fel-
fedezés új technológiák létrejöttéhez és alkal-
mazásához. A következő évtized egyik legna-
gyobb, földi bázisú csillagászati projektjének, az 
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array 
(ALMA) programnak ezek az objektumok lesznek 
ugyanis a legfontosabb célpontjai. Az ALMA kere-
tében hosszabb hullámhosszakon és emisszióban 
fogják észlelni a porkorongokat, az elérhető szög-
felbontás pedig körülbelül 10-szerese lesz a 
Hubble felbontásának. 
 

 
KÉPEK A PROTOPLANETÁRIS KORONGOK ÚJ ATLASZÁRÓL ÉS AZ ORION-KÖDRÕL 

 

 
 

A 181-825 jelû, medúzára emlékeztetõ proplid 
a Θ

1 Orionis C közelében található. 

 
 

A 170-249 jelû proplid 
 

 

 
 

Orion-köd 
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Orion
∗
 

 

Tündöklő 1 és 2 magnitúdós csillagaival és jel-
legzetes alakjával az Orion az elsőrendű csillag-
képek között is a legelső. Talán csak az északi ég-
bolt Nagy Göncölje és a délin a Dél Keresztje ver-
senghetne vele látványosság dolgában. Amikor a 
csillagöves óriás több hónapos távollét után ismét 
magasra hág az égbolton, ez az északi féltekén az 
ősz, míg a délin a tavasz beköszöntét jelzi. Az Orion 
éjféli delelése december közepére esik, ilyenkor a 
sarkvidékeken kívül a Föld minden pontjáról látha-
tó. Ha épp az Oriont kívánnánk a többi csillag se-
gítségével felkeresni, akkor a mindennapos gyakor-
lat ellenében cselekszünk. Az égi vadász részben a 
Tejúton fekszik, a fuvarostól délre és a Procyontól (α 
CMi;) nyugatra. Az Orion α csillaga, a Betelgeuse 
szembetűnő háromszöget alkot a Procyonnal és a 
Siriusszal (α CMa;) melynek délre néző csúcsa a 
Sirius. Az Orion három ragyogó övcsillagának vona-
la pontosan a Siriusra mutat. 
 

 
 

Orion csillagkép 
 
 

A csillagkép fontosabb csillagai 
 

α  Orions – Betelgeuse, fényessége 0,5 magnitúdó, 
vörös színű. 
Ez a félszabályos változó egy tőlünk 425 fényévnyire  
                                                 
∗
 CORNELIUS Geoffrey: Csillagképek kézikönyve. Útmu-
tató az éjszakai élet megfigyeléséhez, a csillagképek szim-
bolikája és mitoszai. Magyar Könyvklub 1999. 

fekvő szuperóriás. Átmérője 300-400 szorosa a 
Napénak. Neve meglehetősen prózaian „a középső 
hónalja” jelentésű arab szókapcsolatból származik. 
β Orions – Rigel fényessége 0,12 magnitúdó, ké-
kesfehér színű. 
Neve annyit jelent: „az óriás lába”. Az égbolt 7 leg-
fényesebb és az Orion legragyogóbb csillaga. Ez a 
több mint 1000 fényév távolságban lévő szuperóriás 
jellegzetes színkrontrasztot alkot a Betelgeuséval. 
γ  Orions – Bellatrix, fényessége 1,6 magnitúdó, 
halványsárga színű. 
Neve „harcosnőt” jelent, ami egy óarab szó – Al 
Najid, „a győztes” – meglehetősen pontatlan közép-
kori fordítása. 
 
M 42 
Ez a mélyégobjektuma υ1 és a υ2 Ori környékén 
található. A legfinomabb diffúz köd az égen, szabad 
szemmel elmosódott, 1 négyzetfoknyi ködösségként 
tisztán megfigyelhető. A köd 1500 fényév távolságra 
van tőlünk, átmérője kb. 15 fényév. A köd egy szü-
lető csillaghalmazt tartalmaz. 

 
 

A csillagkép kultúrtörténete 
 

A görög mitológiában Orion rettenthetetlen va-
dász. Egy ízben meggondolatlanul azzal dicsekedett, 
hogy nincs olyan vadállat, amelyet ne tudna elejteni. 
Gaia földistennőt fölbosszantotta Orion dicsekvése, 
és elküldte a skorpiót, pusztítsa el a hencegőt. A 
mítoszt az éjszakai égbolt eseményei is megerősítik. 
Alig emelkedik ugyanis a Skorpió a horizont fölé ke-
leten, Orion leforrázva lenyugszik nyugaton. A tör-
ténet úgy folytatódik, hogy amikor a Skorpió leál-
dozik nyugaton, voltaképpen Aszklépiosz tapossa el 
az ártalmas férget. A gyógyítás istene egyúttal Oriont 
is új életre kelti, s így az hamarosan újjászületve 
emelkedik a keleti horizont fölé. 

A halál és újjászületés motívuma ősi eredetre 
vall. Öt a 4. dinasztia korából származó gízai pira-
mist úgy helyeztek el, hogy Orion földi mását kép-
viseljék, miközben a Nílus a Tejutat jelképezte. A 
Nagy Piramis déli obeliszkjét az Orion övcsillagai-
hoz igazították, kivált az ξ Orionishoz, pontosabban 
annak Kr. e. 2700-2600-ban elfoglalt helyzetéhez. 
Ekkor az Orionnak megfelelő csillagkép a holtak is-
tenét és első királyukat, Oziriszt jelentette az egyip-
tomiak számára. Úgy képzelték, hogy halála után a 
fáraó misztikusan megtermékenyíti ezeket a csil-
lagokat, miáltal Oziriszon keresztül Hórusz a nap-
isten is újjászületik a fáraó utódjában. 


