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– Hegedűművész leszek!

– Én meg jazzbalett-táncos!

– Előbb tengerbiológus, aztán fotóriporter, 

és ha megöregszem, regényíró...

Hóbort professzor gyerekei egymás szavába 

harsogtak a vacsoraasztalnál.

– Papa, te mi akartál lenni kiskorodban? – 

kérdezte Lujza, a legkisebbik.

– Hogy én? Felfedező. 

– És mit akartál felfedezni?

– Ó, mindenfélét, időgépet, felejtésradírt, 

rosszkedv előrejelzőt, csúfolódásgátlót...

– Melyiket találtad fel?

– Még egyiket sem. És te, Lujzikám, mi 

szeretnél lenni?

– Csillagász. 

– Miért pont csillagász? – kérdezte Fanni, aki 

hegedűművésznek készült.

– Mert akkor fenn maradhatok éjszaka..., hogy 

meghallgassam a csillagok hangját.

– A csillagoknak nincs is hangjuk! A hang csak 

levegőben terjed – okoskodott Kristóf, a leendő 

tengerbiológus.

– Nem egészen – vette át a szót a professzor –, 

gondoljatok csak az uszodára. Ha a víz alá merültök, 

akkor is halljátok a hangokat, igaz, kicsit másként. 

A hang nemcsak a levegő rezgése, bármilyen 

rugalmas anyagban terjedhet, például folyadékban, 

akár a vízben is. Vagy szilárd anyagokban: így szólal 

meg a hegedű. A húr rezgését átveszi a hangszer 
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teste, majd a környező levegőrészecskék, 

és ezek megrezegtetik a fülünkben található, 

rugalmas dobhártyát.

– Az űrben akkor sincs hang, hiszen nincs, 

amiben terjedjen – vitatkozott Kristóf.

– Az anyag nélküli térben valóban nem terjed 

a hang…

– Meg közönség sem lenne – vélte Alíz, a jövendő 

balettművésze.

– De a csillagok másfajta jeleket sugároznak. 

Igaz, a csillagászok a fülük helyett rádióantennákat 

fordítanak az égbolt felé. A rádióantennák, vagy 

más néven rádióteleszkópok rádióhullámokat 

észlelnek. A rádióhullámban elektromos és 

mágneses terek rezegnek, tehát nem a környező 

anyag rezgéseiről van szó. Rádióhullámokat 

használnak például a radarok, a mikrohullámú sütők 

és a GPS-ek is.

– És mit hallanak az antennák? – kérdezte Lujza.

– Biztos csak zajt – húzta el a száját Fanni.

– Szerintem az UFO-k küldenek jeleket – 

vigyorgott Kristóf.

– Úgy látom, mégiscsak fel kellene találnom a 

csúfolódásgátlót – hümmögött a professzor. 

– De igazad van, Fanni, a legérdekesebb felfedezés 

egy különleges fajta zaj volt. Több mint ötven évvel 

ezelőtt két kutató rádióantennával az égbolt felől 

érkező jeleket tanulmányozta. Először ki akarták 

szűrni a földi rádióforrásokból érkező zajokat, ám 

egy bizonyos háttérzajt sehogyan sem sikerült 

eltávolítaniuk.  Pedig még az antennában fészkelő 

galambpárt is kiköltöztették. A különös zaj az 

égbolt minden irányából sugárzott.

– Mindenhonnan a csillagokból?

– Mindenhonnan a világűrből. Ugyanis ez a 

sugárzás, amit mikrohullámú háttérsugárzásnak 

neveznek, az egész Univerzumot kitölti. 

– Ez hogyan lehetséges? – kérdezte Kristóf.

– Úgy, hogy a mikrohullámú háttérsugárzás 

akkor keletkezett, amikor az Univerzum még csak 

380 ezer éves volt, ekkor történt, hogy az anyag 

atomokká állt össze, és a Világegyetem a sugárzás 

számára mindenütt átlátszóvá vált....

– És mennyi idős most a Világegyetem?

– A Világegyetem korát körülbelül 14 milliárd 

évre becsülik...

– Hű, akkor a háttérsugárzás ősöreg – vélte 

Kristóf.

– A sugárzás az Univerzum őskorából származik. 

Eleinte sokkal forróbb volt, de ahogyan az 
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Univerzum tágult, úgy csökkent a hőmérséklete. 

Mielőtt a „háttérzajt” felfedezték, az Univerzumot 

a legtöbb tudós változatlannak és végtelen 

korúnak gondolta. 

– Felrobbant a világképük – vetette közbe 

Kristóf. – Úgy bizony. A háttérsugárzás jelenti a 

döntő bizonyítékot az Univerzum tágulására. 

És még ennél is több titkot rejt, hiszen közelebbről 

megvizsgálva a háttérzaj mégsem teljesen 

egyenletes. Az egyenetlenségeket ma már 

műholdas űrtávcsövekkel vizsgálják, mert hírt 

adnak például a galaxisok születéséről..., de mi ez a 

kaparászás?

– Háttérzaj Morcitól. Megígérted mamának, 

hogy nem felejted el a vacsoráját!

– Jaj, a macskaeledelről teljesen 

megfeledkeztem…

– Majd én kiviszek neki valamit – pattant fel 

Lujza.

– Ne felejtsd el meghallgatni a csillagok hangját 

–  szólt utána Kristóf.

– Legalább egy hétköznapi veszekedéshárítót 

feltalálhattam volna – sóhajtott a professzor.

SOMFAI ANNA
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– Trá-tá-ráá! – szólt a harsona, és Kádencia 

városának északi bástyája összeomlott. 

Pikoló királyfi  leeresztette a hangszert, 

gyönyörködött a látványban. Három napja találta 

meg ükapja, a nagy Tru-Ba-Dúr harsonáját. Azóta 

csak fújta, és nézte, ahogy a város fala vagy tornya 

leomlik. Szörnyen jó móka volt!

A városiak már nem élvezték annyira, de senki 

sem mert szólni. Mégiscsak a trónörökös! Végül 

Kreszkendó tábornok megelégelte a dolgot, és a 

következő gyűlésen így szólt a királyhoz:

– Felség, ez már biztonságpolitikai kérdés! 

Maholnap nem lesznek falaink, és bármikor itt 

teremhetnek ellenségeink, a vad szünkópák! Akkor 

mi lesz? Talán leülnek és hallgatják a királyfi t?

A király szomorúan bólogatott:

– Magam is úgy vélem, Lord Kreszkendó, hogy 

ez így nem mehet tovább. De mit tegyek? Nemcsak 

király, apa is vagyok. És Pikoló úgy szeret zenélni!

Kreszkendó töprengett. 

– Mi lenne, ha fogadnánk mellé egy… zenetanárt?

– Nagyszerű ötlet! De mégis kit? Ki lenne képes 

ekkora feladatra?

Néma csend borult a tanácsra. Végül valaki 

megszólalt:

PAP KATA rajzai


