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Merész dolog elhinni, hogy a sarki fények-
nek hangjuk lehet, sok tudós, kutató ma 
is az érzékcsalódások közé sorolja e jelen-
séget – holott ma már objektív, műszere-
sen rögzített felvétel is rendelkezésre áll az 
évszázadokon át legendának vélt hangokról. 
A szkepticizmus jogos mindaddig, amíg 
nincs hitelt érdemlő bizonyíték valaminek 
a létezésére. Néhányan szerencsére a tudo-
mányos alaposságot, körültekintést meg-
őrizve elhivatottan kutatták és kutatják ezt a 
különös tüneményt. Lényegesen többet ma 
sem tudunk az okáról, mint pár évtizede, 
de legalább az biztos, hogy valóban létezik 
a jelenség.

Milyenek is ezek a hangok? Minden eset-
ben a sarki fény megjelenésével egyidejűleg 
hallják a megfigyelők, a hangok követik 
a fény változásait, mozgását. A sarki fény 
közeledésével együtt közelednek is a han-
gok, illetve távolodnak, ha a fény távolodik. 
Erősebb a hanghatás, ha gyorsan hullámzik 
a fényfüggöny, vagy ha kinyúló nyalábok 
emelkednek ki belőle. A fültanúk beszámo-
lói szerint susogó, suhogó, sziszegő, patto-
gó, recsegő hangot lehet hallani. Az észlelő 
kulturális hátterétől függően valamely hét-
köznapi dologhoz hasonlítja hangot (susogó 
női ruha, recsegő hó, csörgőkígyó farkának 
zöreje). A hangok jellege és intenzitása egy-
egy megfigyelés alkalmával változhat, néha 
több is hallható ezekből együttesen (például 
susogás és pattogás). A világ különböző 
tájain, eltérő időben és térben, eltérő észle-
lők által hallott hangok azonban rendkívül 
hasonlóak egymáshoz.

Sarki fényekkel egyidejűleg hallott han-
gokról igen régóta vannak feljegyzések. Az 
első leírás Tacitus Germania című művének 
45. cikkében szerepel: „A suionoktól északra 
más a tenger, lomha és csaknem mozdulat-
lan; azt hiszik, hogy ez övezi és zárja körül 
a föld kerekségét, mivel a már lenyugvó 
nap utolsó fénye napkeltéig annyira vilá-

gos, hogy elhomályosítja a csillagokat. A 
babonás meggyőződés azt is hozzáteszi, 
hogy ezenfelül még a kiemelkedő napnak a 
hangját is hallani, s a lovak alakját és fejük 
sugarait látni. Addig, – és ez igaz híresztelés, 
– csak addig tart a világ.” (Borzsák István 
fordítása)

A sarki fények hangjaival az északi népek 
– elsősorban az inuitok – legendáiban is 
gyakran találkozunk. Hitvilágukban a sarki 
fények az elhunyt ősök szellemei, a recsegő-
sistergő hangok pedig azt jelzik, hogy ezen 
túlvilági ősök szeretnének a földi, élő embe-
rekkel kommunikálni. Gyakorlatilag min-
den északi népcsoport tiltja a sarki fények 
idején a fütyülést – nem szabad kicsúfolni 
a szellemeket, mert azok haragra gerjed-
nek és magukkal ragadják a csúfolkodót. 
Grönlandi inuitok szerint a sarki fény úgy 
keletkezik, hogy a szellemek labdáznak 
egy rozmárkoponyával – a sistergő, recsegő 
hangok pedig attól hallhatóak, hogy amint 
futkosnak labdázás közben, ropog a talpuk 
alatt a keményre fagyott hó. (A sarki fény, 
mint túlvilági labdajáték számos változat-
ban ismert Alaszkától Grönlandig, a közös 
vonás bennük az, hogy a holtak szellemei 
részt vesznek a játékban).
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Germaine Arnaktauyok inuit festőművész alkotása a 
rozmárkoponyával futballozó ősök szellemét a sarki fényben 
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Krí indián történet egy nagyapa és unokája 
közös vadászútjáról szól, amikor is az unoka 
a nagyapa figyelmeztetése ellenére fütyülni 
kezdett a sarki fénynek – a sarki fény ekkor 
közelebb jött és a csörgőkígyó farkáéhoz 
hasonló hangot adott, később olyan volt a 
hang, mint mikor a szél a száraz faleveleket 
zörgeti. Az unoka néhány hónappal később 
megbetegedett és meghalt.

Európa északi vidékein sem ismeretlen a 
sarki fények hangja. A számiknál is tiltott a 
fütyülés sarki fény idején, egyes számik sze-
rint a sarki fény egyszerűen csak a téli idő-
szak zivatarainak köszönhető (ez egyúttal a 
kísérő hangjelenséget is megmagyarázná). 
Az északi germánok mítoszaiban a valkűrök 
éneke a sarki fények hangja (maga a sarki 
fény pedig a valkűrök pajzsának, lándzsái-
nak csillogása). 

A legendákkal persze óvatosan kell bánni, 
a képzelet és a valóság keveredik bennük, 
ám sok esetben alapulnak olyan esemé-
nyeken, amelyeket valamilyen formában 
megtapasztaltak az emberek – legfeljebb az 
interpretációjuk, magyarázatuk misztikus. 
Ha viszont vannak egybecsengő leírások, 
hasonló történetek, érdemes elgondolkodni, 

vajon mi is rejtőzhet mögöttük? Attól, hogy 
egy nép nem tud tudományos magyarázatot 
adni egy jelenségre, még magát a jelenséget 
megörökítheti. Valószínűleg ezen a tapaszta-
laton alapul a sarki fényeket kísérő, egyesek 
által hallott hangjelenségek modern kori 
tanulmányozása is. Ahhoz, hogy tudomá-
nyos alapossággal beszélhessünk egy még 
kellően meg nem magyarázott jelenségről, 
szükség van számos hiteles észlelői beszá-
molóra, valamint olyan mérésekre, amelyek 
igazolják a jelenség létezését. Ez utóbbi a 
keményebb dió! 

Robert Snow, a Cambridge-i St. John’s 
College kiadásában összegyűjtött, 1834–1839 
közti dél-angliai sarki fény észlelésekről 
szóló munkájában is említi a jelentős erejű 
sarki fényekkel egyidejűleg hallott hangokat 
– erősen szkeptikus hozzáállással. 

1907-ben a Kanadai Királyi Csillagászati 
Társaság folyóiratának első számában sze-
repel a sarkifény-hangokról szóló írás Dr. 
Clarence Augustus Chant elnök-főszerkesz-
tő tollából, benne számos tapasztalt kanadai 
sarkifény-megfigyelő beszámolójával. Egy 
olyan alkalmat is említenek, melynek során 
az egyik, hangot is érzékelő megfigyelő 
szemét társai bekötötték, és a megfigyelő 
így nem látta a sarki fényt, viszont hallotta 
a kísérő hangokat – jelezte, hogy miként vál-
tozik a hang intenzitása – ez a társaságában 
lévők vizuális megfigyelésével egybeesett. 
Ugyanezen folyóirat későbbi számaiban is 
szóba kerülnek a fények és hangok összefüg-
gései (Dr. Chant elkötelezett kutatója volt a 
jelenségnek): egy yukoni bányász beszámolt 
róla, hogy a sarki fény hangja olyan, mintha 
susogó selyemfüggönyöket eresztenének alá 
az égből, és amikor a felszínhez közel volt 
a fény, akkor fura pattogás is hallatszott 
– ez utóbbit a kutyái is hallották, mert ékte-
len, rémült ugatással jelezték. Dr. Chant 
az évek során számos alkalommal adott 
teret a beszámolóknak – köztük azoknak is, 
amelyek során az adott észlelő csak vizuális 
élményről tudott számot adni, hangjelenség 
nélkül; de bekerültek számos, természet-
tudományokban magasan képzett észlelő, 
így például Dr. Heber Curtis csillagász által 
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munkát végzett a sarki fényeket kísérő hangjelenségek 
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Labradorban hallott sarkifény-hangok is a 
lapba. A folyóirat számos helyről kapott 
észleléseket, esetleírásokat, így a déli fél-
tekéről is, két antarktiszi élményről írtak, 
ezek egyike Amundsen beszámolója. A 
sarkkutató Framheimben, a téli bázisukon, 
nem sokkal a Déli Sarkra indulásuk előtt 
hallott ritmikusan sistergő hangról mesélt, 
amelyről akkor ő maga azt hitte, a kifagyó 
lélegzetéből képződő jégkristályok adják, s 
csak eztán vált számára is világossá, hogy 
amit hallott, az a déli sarki fényt kísérő hang 
lehetett. Útitársa, Johansen éppen azért hívta 
ki a menedékházból az igen hideg éjszakába, 
hogy Amundsen is meghallgassa a Johansen 
által ekkor hallott recsegő hangot. Van, aki 
a mai napig úgy véli, hogy a sarki fények 
hangja valójában az észlelő kifagyó léleg-
zetének hangja – ez azonban nem tudná 
megmagyarázni a langyos nyári éjszakákon 
hallottakat.

Számos beszámolóban szerepelt, hogy a 
hangjelenség egyértelműen a fényjelenség 
intenzitásával, jelentős mozgásával egy-
idejűleg fluktuál, s különösen hangos, ha 
a fénynyalábok közvetlenül a megfigyelő 
felett kavarognak.

A kanadai folyóirathoz érkezett beszá-
molók elemzése alapján kezdett világossá 

válni, hogy a külső körülményeknek és az 
egyéni érzékenységnek is van köze ahhoz, 
hogy hallhatóak vagy sem a sarki fényeket 
(időnként) kísérő hangok. Dr. Chant arra a 
következtetésre jutott, hogy a feltételezhe-
tően elektromos eredetű sarki fény jelensé-
gét kísérő hang is hasonlóképp elektromos 
eredetű, s ő vetette fel elsőként, hogy talán 
koronakisülés okozhatja a hanghatásokat. 
Az akkori sarkifény-megfigyelésekkel egy-
idejű – nem túl nagy számú – felszín közeli 
elektromos térerősség mérések viszont nem 
igazoltak semmilyen összefüggést a hangok 
hallhatóságával. 

A II. világháború utáni időszak érdekes 
adaléka, hogy a kísérleti atomrobbantások 
során az ezeket kellő távolságból megfigye-
lők a robbanással egyidejűleg (tehát a rob-
banás zaja még nem érkezhetett meg) hallott 
kattanó, pattogó hangról számoltak be, ez a 
hang hasonló a sarki fényekkel egyidejűleg 
észlelt hangok egy részéhez is.

A hatvanas évek első felében az Alaszkai 
Egyetem Földtani Intézetének csoportja 
Charles R. Wilson vezetésével megpróbál-
kozott a hangjelenségek rögzítésével, siker-
telenül – talán azért, mert a naptevékenység 
alacsony volt ekkor, és mert a felvételek 
készítéséhez használt analóg technológia 

Nyikita Plehanov felvétele a cseljabinszki meteorit hullása utáni percekből, jól látható a nyomot jelző „füst” turbulens áramlása
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sem volt elég érzékeny. Infrahangokat azon-
ban sikeresen rögzítettek a sarki fények 
intenzív mozgásával egyidejűleg.

1973-ban S.M. Silverman és T. F. Tuan szer-
zők az Advances in Geophysics 16. számá-
ban átfogó, 112 oldalas tanulmányt írtak a 
hangjelenségekről, több száz észlelői beszá-
moló alapján. Sokrétű és számos szempontot 
figyelembe vevő statisztikai elemzéseknek 
vetették alá a sarkifény-hangokra vonat-
kozó korábbi felméréseket, észlelői beszá-
molókat (Norvégiában 1885-ben Tromholt, 
Kanadában 1931-ben Beals kérdőíves felmé-
résekkel gyűjtött adatokat jelentős számú 
észlelésről). A sarki fények gyakoriságához 
hasonlóan a hangészlelések is gyakoribbak 
a napcikluson belül a maximum közeli idő-
szakokban. A hangjelenségek gyakoriságát 

összefüggésbe hozták a napciklus maximu-
makor tapasztalt napfoltszámmal – érdekes 
módon kis mértékben gyakoribbak voltak a 
hangészlelések azokban a napciklusokban, 
ahol a maximumkori napfoltszám alacso-
nyabb volt. A geomágneses háborgás erős-
ségével szintén kimutattak összefüggést: a 
hangok gyakrabban hallhatóak akkor, ami-
kor a háborgás a legerősebb, valamint a 
rákövetkező napon – megjegyezve, hogy 
viszonylag kevés olyan adatból dolgoztak, 
amelyek esetében rendelkezésre állt mág-
neses mérési eredmény is a hangészlelés 
idejéről.

A feldolgozott számtalan észlelői leírás 
alapján egyértelművé vált, hogy a hangok 
akkor hallhatóak, ha a sarki fény különösen 
erős, rendkívül fényes, változékony és moz-
gékony, valamint az észlelések elsöprő több-
ségében az észlelő feje felett látszott a fény. 
A megfigyelések elemzéséből azt is levon-
ták, hogy száraz, ragyogóan tiszta, nyugodt 
(szélmentes) időben jellemzőbb a hanghatá-
sok érzékelése. A helyszín, ahonnan a pozi-
tív észlelések érkeztek, nagyrészt egybeesik 
a sarki fény övezetével (ez kb. a mágneses 
59–68. szélességi fokok közti régió), így nem 
mindegy az sem, hogy honnan látja az ész-
lelő a sarki fényt. Az összes sarki fényre 
vetítve 1% a hanghatással kísértek aránya, 
a különösen erős sarki fények esetében azok 
15%-ában tapasztaltak hangokat. A jelenség 
tehát valóban ritka!

Kielemezték, orvosi tapasztalatokat, kuta-
tásokat segítségül híva, hogy a sokak által 
feltételezett, az intenzív fények kapcsán a 
látóidegből a hallóidegbe „áthúzás” miat-
ti érzékcsalódás kizárható, hiszen ha így 
lenne, egyes, erre hajlamos emberek min-
dig hallanának hangot a sarki fénnyel, míg 
mások sosem. A valóság viszont az, hogy 
egyazon észlelő esetében is jellemző, hogy 
néha, bizonyos körülmények fennállta ese-
tén hallja csak a hangokat. Általánosságban 
elmondható, hogy azok, akiknek állandó 
fülzúgásuk van, nem, vagy csak igen elvétve 
hallanak sarkifény-hangot. Hasonlóan igaz 
az is, hogy minél jobb valakinek a hallá-
sa, annál nagyobb az esélye annak, hogy 
meghallja e hangokat (több észlelő esetén 
azok nem hallották a csoportból a hangokat, 
akiknél ismert volt, hogy van némi hallás-
problémájuk). Nem lehet pszichés okok-
ra sem visszavezetni a hangok érzékelését, 
mivel a napciklussal való statisztikailag jól 
jelzett egybecsengés kizárja ezt (nincs olyan 
pszichés folyamat, amelyre hatással volna 
a naptevékenység). A tanulmányukban a 
szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy 
a hangjelenséget valamiféle koronakisülés 
okozhatja. 

1973 óta számos újabb tanulmány is készült 
a témában, új ötletek is felmerültek a jelen-

1929-ben Edward Curtis fotózta le ezt a szőrmékbe öltözött 
inuit családot – az elektrofónia elmélete szerint a szőrme is 
szükséges lehet a meteorok és sarki fények keltette hangok 

érzékeléséhez
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ség okát illetően. Dr. Chant munkásságának 
nagy tisztelője, a 2015-ben elhunyt ausztrál 
Colin Keay csillagász-fizikus professzor, aki 
az Ausztrál Szkeptikusok Társasága egyik 
területi csoportjának alapítója volt, szintén 
hatalmas munkát végzett a hangjelenségek 
területén. A sarki fények mellett elsősor-
ban az egyes, igen fényes meteorok, az 
ún. tűzgömbök felvillanásával szimultán 
hallott hangokat kutatta. 1978 áprilisában 
Sydney felett megfigyeltek egy rendkívül 
fényes (– 16 magnitúdós) tűzgömböt, szá-
mos észlelő jelzett a meteorral egyidejűleg 
hallott hangokat. Keay, akit már korábban 
is foglalkoztatott a téma, 1979-ben, hosszú 
hónapok kiterjedt kutatómunkája után írta 
le elméletét a hangok eredetéről. Nem volt 
könnyű dolga, mivel az egykori Szovjetunió 
kivételével (szovjet adatokhoz ekkor hoz-
záférni pedig nehezen lehetett) gyakorla-
tilag mindenhol kihagyták a hivatalos 
meteorészlelési adatbázisokból a hangokról 
szóló beszámolókat… A kutatók, csillagá-
szok legtöbbje, míg nem volt semmilyen 
magyarázat a jelenségre, valószínűleg nem 
szívesen keveredett volna bele ilyen eset-
be, kockáztatva a saját tudományos hír-
nevét. (A híres Edmund Halley 1719-ben 
egy sokak által megfigyelt angliai tűzgömb 
beszámolói kapcsán írta: „A meteor útjá-
ról született számos megfigyelés kapcsán 
meg kell jegyeznünk, hogy ezek némelyike 
pusztán a fantázia szüleménye, például az, 
hogy a meteor hullásával egyidejűleg szi-
szegő hangokat hallottak egyesek, mintha 
csak karnyújtásnyira lett volna a meteor… 
Ami bizonyos, és nem lehet vita tárgya, az 
a csodálatos robaj, amely a felrobbanását 
követően hallatszott!”.) Nagyjából 1940-től 
hosszú szünet volt a fültanúk beszámolói-
ban – felmerült, hogy történt-e valami, ami 
miatt nem hallatszanak már ezek a hangok? 
Aztán persze kiderült, hogy léteztek meg-
figyelések, csak a tudományos kutatások 
iránya változott. A tudomány és a technika 
fejlődésével sem született hiteles magyarázat 
az ilyen esetekre, és a kutatásfinanszírozás a 
háború után sok esetben kormányzati rész-
vétellel zajlott, a kormányzatok pedig kézzel 

fogható dolgokat akartak megtudni (főként 
a hidegháborús időszakban), az eleve kétsé-
gesnek tartott, bizonytalan valóságtartalmú 
sarkifény- és meteorhangok okai helyett. 
Sok ekkori megfigyelésre csak Keay kutatá-
si eredményeinek megjelenése után derült 
fény, több évvel, évtizeddel az észleléseket 
követően.

Mivel a hangokat minden esetben a fény-
jelenséggel abszolút egyidejűleg hallották a 
megfigyelők, logikus volt arra következtetni, 
hogy csak elektromágneses sugárzás okoz-
hatja a hangokat. Ez a ma leginkább elfoga-
dott és egyre többrétűen bizonyított elmélet, 
a geofizikai elektrofónia, gyakorlatilag az 
igen alacsony frekvenciás elektromágneses 
sugárzás (20 Hz – 20 kHz tartományban) 
bizonyos környezeti feltételek esetén hall-
ható hanggá való átalakulását jelenti. Keay 
elméletét azóta megerősítették olyan esetek, 
amelyek során egy-egy tűzgömb fotografi-
kusan bizonyított észlelésével együtt igen 
alacsony frekvenciájú rádiósugárzást is 
mértek (japán és kanadai kutatók végeztek 
ilyen vizsgálatot). A sarki fények kapcsán 
ugyanilyen jellegű hangok észlelése minden 
valószínűség szerint nagyon hasonló okra 
vezethető vissza. Később Keay laboratóri-

Dr. Colin Keay, ausztrál fizikus-csillagász, aki a sarki 
fények, tűzgömbök megjelenéséhez köthető elektrofonikus 

hangjelenség ma elfogadott elméletét kidolgozta.
Nevét a (5007) Keay aszteroida viseli
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umi kísérleteket is folytatott, pontosítandó 
az észlelési körülményeket. A Dr. Chant 
által már feltételezett speciális környeze-
ti körülmények valóban szükségesek: az 
elektrofónia létrejöttéhez valamilyen tárgy 
kell, amely átalakítja az elektromágneses 
sugárzást hallható hanggá. Ez lehet hajvise-
let (hosszú, vagy göndör haj), szőrmekabát-
sapka (ez például jól magyarázza az inuit 
észlelések sokaságát) fémkeretes szemüveg, 
bizonyos hétköznapi használati tárgyak 
jelenléte. A laborkísérletekben változó inten-
zitású elektromos mezőt alkalmaztak, és így 
rögzítették az alanyok által hallott vagy nem 
hallott hanghatásokat.

Az 1980-as évek közepétől az USA közép-
nyugati vidékéről érkeztek még beszámolók 
sziszegő-sistergő elektrofonikus hangokról 
azon alkalmakról, amikor az űrsikló vissza-
tért a Földre. A visszatérés során, hasonlóan 
a meteorok felizzásához, plazma keletkezik 
a légkörben, azt pedig már a korábbi meg-
figyelések is megerősítették, hogy a hangok 
a légkörbe lapos szögben beérkező tűzgöm-
böket kísérik elsősorban. Az űrsiklók leszál-
lásuk során szintén lapos szögben léptek be 
a légkörbe. Az ionoszférában zavart keltő 
plazma bocsátja ki azt az elektromágneses 

sugárzást, amelyet a felszínen az észlelők 
hangként érzékelhetnek Egy tűzgömb átha-
ladásakor turbulens áramlatok alakulnak ki 
a keletkező plazmában, a sarki fény intenzi-
tás-változásakor vagy gyorsabb mozgásakor 
a mágneses mező szintén „felcsavarodik”. 

A sarki fények hangjainak kapcsán a 
legutóbbi években számos finnországi 
kutatás folyt, több száz friss finn észlelői 
adat gyűlt össze a Sodankylä-i Geofizikai 
Obszervatórium munkájának köszönhetően. 
2000 áprilisában egy váratlan, de különösen 
erős geomágneses háborgással járó esemény 
kapcsán a Helsinki Műszaki Egyetem akusz-
tikai laborjának csoportja Unto K. Laine 
vezetésével (ők kb. egy évvel korábban 
kezdtek a sodankylä-i obszervatóriummal 
közös kutatást) gyakorlatilag felkészületle-
nül, ám a rendelkezésükre álló fejlett techno-
lógiai hátteret és akusztikai szaktudásukat 
kihasználva egy, a sarki fénnyel szimultán 
hangeseményt sikeresen felvettek és a felvé-
telt utólag megtisztítottak a nemkívánatos 
zajtól. Infrahangot és a hallható tartomány 
alsó régiójában észlelhető hangot is rögzí-
tettek. A esemény kapcsán született tanul-
mányukban részletesen elemzik a felvételek 
készítésének és azok sarki fénnyel összefüg-
gő voltának bizonyítási nehézségeit, kitérve 
a technikai részletekre, az automatizálható 
hangrögzítésre, a rögzített, hatalmas meny-
nyiségben keletkező felvételek automatizált 
elemzésére, a környezeti zajok specifikus 
kiszűrésére.

2002-ben horvát kutatók közöltek cikket 
a Journal of Geophysical Research c. folyó-
iratban a Leonidák meteorraj 1998-as kitö-
rése alkalmával rögzített, elektromágneses 
sugárzással  egyidejűleg észlelt hanghatá-
sokról. A kutatók Mongóliába utaztak az 
előre jelzett meteorraj-kitörés miatt, mivel 
megfelelőnek ígérkeztek a körülmények az 
elektrofonikus jelenség műszeres megörö-
kítésére. Kívánt frekvenciára beállított, kör-
nyezeti zajoktól védett mikrofonokkal, illet-
ve a ELF / VLF rádióhullámokat közvetlenül 
detektáló műszerekkel, videófelvevővel, és 
persze vizuális megfigyelést végző észle-
lőkkel várták és rögzítették az eseménye-

A sarki fény zóna a mágneses sark körül, nem azonos a 
ténylegesen látott, aktuális sarki fény oválissal
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ket. (A kísérlet pontos körülményeiről és a 
műszerezettségről az említett folyóirat 107. 
számában olvashat a részletek iránt érdek-
lődő). Ideális körülmények közt sivatagban, 
száraz, szélcsendes, tiszta időben sikerült 
rögzíteniük két, az égen végigszáguldó tűz-
gömbbel szimultán a rádiósugárzást és a 
hangot is!

2011-ben, a következő napciklus maxi-
muma idején ismét a sarki fényeket kísé-
rő hangokról készített felvételeket a finn 
akusztikus csoport: ekkor már olyan szintre 
fejlesztették a technikai hátteret, hogy a 
jól elhelyezett mikrofonok (és egyidejűleg 
használt VLF antennák megerősítő mérései) 
segítségével a hangok eredetének helyét is 
be tudták mérni: a hangok az égbolt felől 
érkeztek, a felszíntől nem nagy távolságból. 
Kizárható lett tehát a korábban feltételezett 
koronakisülés (akkor valamely tereptárgyról 
érkeztek volna a hangok), és azon ötletek, 
amelyekre sok szkeptikus kutató hivatkozott 
korábban. 

Számos kérdés nyitva áll még, ám, amint 
azt Laine is megjegyezte, a kutatásfinanszí-
rozás jelenlegi trendjei nem kedveznek az 
ehhez hasonló „haszontalan” vizsgálatok-
nak, sosem lehet tudni, hogy egy ma még 
nem ismert jelenség felderítéséből néhány 
évtized múlva nem lesz-e gazdaságilag is 
hasznot hozó eredmény. Reméljük, hogy 
a rögzítési- és feldolgozási technika fejlő-
dése és a módszerek finomodása lehetővé 
teszi, hogy számos további felvétel és mérés 
készüljön e rejtélyes hangokról, az se baj, ha 
tényleg találnak a valami gazdaságilag is 
megtérülő módot a jelenség felhasználására!

Az észleléseket több kutatás során is gyűj-
tötték, ma már több ezer alapos, részletes, 
a körülményekre is kiterjedő megfigyelés 
leírása áll rendelkezésünkre az 1700-as 
évek elejétől napjainkig. Néhányból érde-
mes idézni! A legfrissebb gyűjtést Andris 
Vaivads, a Svéd Űrfizikai Intézet professzora 
tette közzé tematikus weboldalán.

„Recsegő hang volt, olyasmi, mint a stati-
kus elektromosság, vagy amikor egy újság-
papírt összegyűrnek” (Fairbanks, Alaszka, 
1996)

„A hang akkor volt a leghangosabb, ami-
kor a fények mozogtak. Olyasmi hatása volt, 
mint amikor egy korábban megzendített 
csengő hangja lassan elhal, illetve ahhoz 
hasonlított még, amikor egy vastag szőnyeg-
ben statikus szikrák pattognak.” (Alberta, 
Kanada, 1993)

„Hazafelé autóztunk éjszaka a barátom-
mal, kihalt volt a vidék. Kiszálltunk az autó-
ból, mert fantasztikus volt a látvány, a teljes 
eget beborította a sarki fény. A hangja olyan 
volt, mintha a rádió sercegne, de nem volt 
bekapcsolva a rádió.” (1970-es évek közepe, 
Wanum, Kanada)

„A fény és a hang együtt jelentkezett. A 
fény nyugodtabb periódusaiban halk hüm-
mögést hallottam, amikor aktív volt a fény, 
csattogó, sistergő lett a hang.” (Douglas, 
Alaszka, 1978)

„Kenutúrán voltunk és egy tó szigetén 
táboroztunk le éjszakára a semmi köze-
pén, ragyogóan tiszta, csendes idő volt. A 
sarki fény varázslatos színekkel sziporkázott 
felettünk, és akkor hallatszott a hangja, ami-
kor a legszínesebb volt. A rádió fehérzajára 
hasonlított a hang. Mindketten hallottuk, 
egymás után többször is. Akkor tűnt el a 
hang, amikor a fény színei is kifakultak 
és már csak a szokványos zöld látszott.” 
(Ontario, Kanada, 1979)

Alan Dyer fotója egy ragyogó fényességű és az egész 
égboltot elborító sarki fényről, az észlelések egybehangzóan 
az ilyen jellegű fényekhez kötik a szimultán hallható hangok 

feltűnését
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„A hang határozottan olyan volt, mint a 
Pink Floyd Division Bells albuma legelső 
számának kezdete. Egyértelműen a fény 
felől, a fejem fölül hallottam. Halk recse-
gés, kis pattogás, olyasmi, mint amikor egy 
gyapjúpulóvert leveszel, és az szikrázik.” 
(Cold Lake, Kanada, 1995)

„Hárman voltunk a barátaimmal, mind-
hárman hallottuk. Amikor a fények hirtelen 
mozdultak, csattogó, recsegő – a celofán 
gyűrődéséhez hasonló – hang hallatszott.” 
(Isle Royale National Park, USA, 1965)

„Halk zümmögés volt, az élénk zöld 
és rózsás fényekkel együtt változott. 
Emlékszem rá, hogy már gyerekkoromban 
is hallottam a sarki fényeket így zümmögni, 
de csak felnőttként ébredtem rá, hogy mások 
nem hallják.” (St. Albert, Kanada, 1993)

„Évek óta sofőrködöm Kanada és Alaszka 
útjain. Éjszaka néha meg szoktam állni 
pihenni, egy ilyen alkalommal kiszálltam 
a kocsiból kinyújtani a lábamat, amikor 
addig soha nem látott szépségű sarki fényt 
pillantottam meg a fejem felett. Először halk 
sziszegést hallottam, azt hittem, a kamion 
valamelyik kereke ereszt, de aztán a hang 
felerősödött és a celofán zörgéséhez hasonló 
lett.” (5. autóút, Yukon, Kanada, 1990)

„Az egész eget elborították a zöld és rózsás 
fények, egy kimondott zöld fénypászma 
volt, amelynek a hullámzó mozgásával kor-
relált a hang. A hullámzással együtt vál-
tozott a hang magassága és hangereje is. 
Sziszegéshez, vagy fehérzajhoz hasonlított a 
hang.” (Delta Junction, Alaszka, 1989)

„Az erdőben kempingeztem. A fény a 
fejem felett volt, egészen alacsonyra eresz-
kedett, szinte meg tudtam volna fogni. Nem 
volt különösebb alakzata, inkább csak átfogó 
zöld ragyogást láttam. A hangja hangos 
elektromos sistergéshez, recsegéshez hason-
ló volt. Szinte a bőrömön éreztem az elektro-
mosságot!” (Valdez, Alaszka, 1989)

„A fények a zenitből indultak, az egész 
eget elborító, folyamatosan változó alakú 
és színű oszlopok látszottak. Amikor kilép-
tünk a házból a barátnőmmel, a hangokat 
hallottuk meg elsőnek, s ezért néztünk fel 

az égre. Mindketten hallottuk, de akárkinek 
meséltünk az élményünkről, nem hitték el.” 
(Negaunee, Michigan, 1974)

„Sziszegő, surrogó hang volt, mint ami-
kor a hófúvás súrlódik a fagyott talajjal” 
(Brandon, Kanada, 1972)

„Olyan volt, mint az elektromosan feltöl-
tött selyem, halk pattogás kísérte a susogó 
hangot.”(Lake Champlain, Vermont, 1980-as 
évek)

„Recsegést hallottunk, rendszertelenül, de 
folyamatosan, ám csak akkor, mikor a fény 
már a fejünk felett vibrált. Mindketten hal-
lottuk, én ekkor láttam először sarki fényt, 
mivel dél-kaliforniai vagyok. (Keflavík, 
Izland, 1970)

„A mennydörgéshez kissé hasonló moraj 
volt, de benne statikus elektromosság patto-
gásával. Mind az öten hallottuk, és amikor a 
fények a fejünk felett elkezdtek örvényleni, 
olyan volt, mintha feltekerték volna a hang-
erőt is.” (Homer, Alaszka, 1983)

„Halk hümmögés volt, néha pattogó han-
gokkal benne, mintha a rádió alapzaját hal-
lanánk.” (Közép-Finnország, 1997)

„1993–97 közt több alkalommal is hallot-
tam a sarki fényt. Egyszer kísérleteztem is 
vele, tollal töltött hálózsákban feküdtem az 
erdőben, és amikor meghallottam a hangot, 
kibújtam a hálózsákból, és látszott is a sarki 
fény akkor, ezt háromszor is megismételtem. 
A csoportunk többi tagja nem hallotta, és 
kinevettek, mikor meséltem nekik. Olyasmi 
volt a hang, mint amikor ködös időben 
távvezeték alatt áll az ember és halkan züm-
mög a vezeték.” (Ivalo közelében, Lappföld, 
Finnország, 1997)

„Mintha a közelben motoszkálna egy állat 
a száraz növények közt és közben a háttér-
ben sziréna sípol, zavarba ejtő hang volt, a 
fények mozgásával fluktuált, közeledett és 
távolodott a hang.”(Ida, Michigan, 2000)

„Halk hang volt, mintha egy zászló vagy 
egy nagy papírlap lobogna a szélben, egyál-
talában nem olyasmi volt, amit egy erdőben 
hall az ember.”(Puumala, Finnország, 1982.)

Landy-Gyebnár Mónika
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