
1. ábra. Eratoszthenész gnomon segítségével határozta meg a Föld
méretét, Keszthelyi Sándor elôadásából.

2. ábra. A qumrani „napóra” és lelôhelye (dia Herczeg Tamás elô-
adásából).
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IX. Napórás Találkozó, Szeged
Tavaly ôsszel kilencedik alkalommal találkoztak a
napórák szerelmesei, ezúttal Szegeden, a nemrégiben
átadott, Szent-Györgyi Albert nevét viselô Agórában.
E modern épületegyüttes színvonalas környezetet biz-
tosít különbözô rendezvények, találkozók, kiállítások
vagy éppen konferenciák számára. 2013. szeptember
21-én többféle esemény helyszíne volt. A nevéhez
híven az érkezôket a görög vásárterek piaci kavalkád-
ja fogadta. Ettôl a zajongástól elkülönülve, egy oldal-
folyosóról nyílt az a modern elôadóterem, ahol egyre-
másra gyülekeztek a napórabarátok.

A Napórás Találkozót hagyományosan minden
évben az ôszi napéjegyenlôséghez legközelebb esô
szombaton szervezzük, évente más-más helyszínen. A
Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) Napóra Szak-
csoportjának rendezését ezúttal a szegedi Partiscum
Csillagászati Egyesület jelentôs mértékben segítette,
nemcsak a hely biztosításával, hanem az egész napos
program további eseményeinek lebonyolításában is.
Tíz órára, a meghirdetett elôadás-sorozat kezdetére,
szép számmal megtöltötték az ôsi idômérôk rajongói
a termet. Marton Géza, a Szakcsoport vezetôje, kö-
szöntötte a megjelenteket és az elôadókat. A vendég-
látók nevében Illés Réka röviden ismertette a napi
programot.

Az elsô elôadást Keszthelyi Sándor tartotta, aki a
magyarországi napórák adatainak gyûjtésével, katalo-
gizálásával több mint harminc éve foglalkozik. E
munka eredményeként jelenhetett meg az MCSE gon-

dozásában, 1998-ban, a Magyarország napórái címû
könyv az addig összegyûjtött adatokat közreadva.
Mostani elôadásának témája visszavezette a hallgató-
ságot az antik görögök világába: Geometria, árnyék-
vetés, naptár, csillagászati világkép az ókori görögök
gnomonjával volt az elôadás címe.

A gnomon szó görög eredetû, ami egy napóra füg-
gôlegesen a földbe szúrt árnyékvetôjére utal. Ezen
eszközzel, illetve az árnyék változásának nyomon
követésével nagyon sok megfigyelést tettek Hellász
fiai. Olyan, számunkra már közismert dolgokra jöttek
rá a gnomon segítségével, mint a Nap évi járásának
jeles napjai: a napfordulók és a napéjegyenlôségek.
Megfigyelték az ekkor vetôdô árnyék hosszának kü-
lönbözôségeit a földrajzi helyzet változásával. Ebbôl
következtettek arra is, hogy a Föld gömbölyû, sôt
megközelítô pontossággal a Föld sugarát is kiszámol-
ták (1. ábra ).

Ezután Székely Péter folytatta a három éve megkez-
dett elôadás-sorozatát, ami az idô fogalmát, értelme-
zését és megjelenését mutatja be a különbözô törté-
nelmi korokban a mûvészeten és a mûvészeti alkotá-
sokon keresztül. A mostani elôadás a 19. század elsô
felét tárgyalta, felvázolva a történelmi hátteret, ami a
klasszicizmushoz, illetve a romantikához vezetett.

Az idômérés szempontjából érdekes kitérôt jelentett
a Napóleon által bevezetett és a francia forradalom
ideje alatt használt tízes számrendszeren alapuló me-
chanikus órák megjelenése. Az idôszakból ismerünk
olyan napórát is, aminek számlapja e szerint lett meg-
szerkesztve. Szerencsére ez az idôszak lezárult és visz-
szatértek a hagyományos, babiloniak által bevezetett,
60 percet számláló egész órák használatához. A roman-
tika mûvészeinek útkeresése, a tér és idô megfogalma-
zása érdekes alkotásokat szült, amelyeket sorra megte-
kinthettünk a vetített képeken. Érdeklôdve várjuk a
folytatást a jövô évi Találkozó alkalmával.
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Mindig nagy érdeklôdés kíséri Herczeg Tamás

3. ábra. A feltételezett naptárkorongok, Herczeg Tamás elôadásából.

4. ábra. A „viking napóra” (Horváth Gábor elôadás-diája).

5. ábra. A gizai piramisok elhelyezkedése (Göczey András elôadásához).

elôadásait. A témául választott tárgyak nemcsak
napórás szempontból érdekesek, izgalmasak, hanem
kultúrtörténeti vonatkozásaik is messzire nyúlnak.
Qumran nevének hallatán az embernek elôször a
második világháborút követôen megtalált holt-ten-
geri tekercsek jutnak az eszébe. Arról már keveseb-
ben tudnak, hogy a qumrani esszénus közösség fel-
tárt településén, a fazekasmûhely raktárhelyiségé-
ben a számtalan fazekastárgy között találtak egy
anyagában nem odaillô kôkorongot is (2. ábra ). A
nagyjából 15 cm átmérôjû, kettétört korongon egy
központi furat körül négy koncentrikusan bevésett
kör látható, sok, látszólag rendszertelen, sekélyebb
bekarcolással együtt.

Herczeg Tamás bemutatta a qum-
rani napóraként ismert leletet, kezd-
ve azzal, amit a tudósok eddig a
tárggyal kapcsolatban leírtak. Ki,
miért gondolta róla, hogy ezt nap-
óraként használhatták, és milyen
érveket hoztak fel indoklásul. Ké-
sôbb Tamás sorra megcáfolta eze-
ket, majd az esszénusok naptárhasz-
nálatára alapítva egy új magyaráza-
tot javasolt: a korongot két, egymás-
hoz képest is elforgatható fémlap-
pal, naptárként használhatták a jeles
napok meghatározására (3. ábra).
Egy frappáns ötlettel a kettétört ko-
rong jelenlegi állapotára is adott egy
megoldást.

A szünetben mód volt a régen lá-
tott ismerôsökkel, barátokkal pár szót
váltani. A koffeinhiányban szenvedôk
is csillapíthatták szomjukat az Agóra
kellemes büféjében, hogy aztán újult
erôvel figyelhessenek a hátralévô
elôadásokra.

A letûnt korok világában bo-
lyongva tovább, Horváth Gábor, az
ELTE biofizikusa mesélt a vikingek
szoláris és égbolt-polarizációs navi-
gációjáról.

Grönland déli részérôl elôkerült két eszköz – egy
középen furattal ellátott kôháromszög és egy hiányos
fakorong, a szélén fogaskerékre emlékeztetô mintá-
val. Ezeket mint a vikingek napóráit azonosították (4.
ábra ). A felületükön található egyenes és íves vésetek
segítségével követhették nyomon a középre illeszthe-
tô árnyékvetô kúp árnyékának változásait, így hatá-
rozva meg az északi, illetve a kelet-nyugati irányt. Sir
Robin Knox-Johnston és több száz hajós társa e régi
Nap-iránytûk másolatainak segítségével 50 tengeri
mérföld távolságot tettek meg vitorlásaikkal, félmér-
földenként ellenôrizve az iránytartást. Saját szakterü-
letére térve Horváth Gábor vázolta az állatok tájéko-
zódását az égbolt fénypolarizációjának segítségével.
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Az ezzel kapcsolatban végzett kísérletek igazolták,

6. ábra. A piramisok látványa déli irányból (dia Göczey András
elôadásából).

7. ábra. Marton Géza a papír zászlónapórával (fotó: Vigh Lajos).

8. ábra. 18. századi napóra megmaradt árnyékvetôje az Alsóvárosi
Ferences Templom és Kolostor falán (fotó: Vigh Lajos).

hogy milyen összefüggés van a méhek „tánca” és az
égbolt polarizációja között, így adva meg a nektárle-
lôhely irányát a Nap helyzetéhez képest a méhraj töb-
bi egyede számára. Itt kapcsolódott be a kutatásokba
Horváth Gábor és csapata. A kérdés az volt, hogy
használhatták-e a vikingek az ég polarizációját köd-
ben és részben felhôs idôben? Felmerült egy lehetsé-
ges eszköz, amely a vikingek rendelkezésére állt, a
rejtélyes „viking napkô”. A kalcit egy olyan ásvány,
aminek kettôs fénytörése segítségével meg lehet hatá-
rozni a Nap pozícióját az égboltfény polarizációs irá-
nyából. A csoport által végzett kísérletek igazolták,
hogy a teljesen borult vagy ködös ég kivételével, és
persze megfelelô gyakorlattal, a viking hajósok képe-
sek lehettek egy ilyen kristály és „Nap-iránytûik” al-
kalmazásával az északi irány meghatározására (4.
ábra alsó része).

Utolsó elôadásként Göczey András foglalta össze
eddigi kutatásait az egyiptomi gizai piramisok – Khu-
fu, Khafre és Menkaure, valamint ezek mellékpirami-
sai, az úgynevezett királynôk piramisai –, mint több
ezer éves naptár szerepérôl (5. ábra ).

Az elgondolás szerint Khufu (Kheopsz fáraó) nagy
piramisa és a tôle keletre található három szatellitpira-
mis, pontosan kijelölte a nyári, a téli napforduló, illet-

ve a tavaszi és ôszi napéjegyenlôség idejét. A fáraó
piramisának délkeleti élén, amikor az éppen aktuális
kis piramis csúcsának árnyéka megjelent, megmutatta
e jeles napokat. Két ilyen nap között eltelt idôszak
alatt a piramisok árnyéka napi 50-70 centiméteres tá-
volságot megtéve haladt tovább. Khafre (Khefrén fá-
raó) piramisának völgytemploma mellett látható a
Nagy Szfinx. Göczey András – aki építészmérnök –
mérései szerint a Szfinx fejének teteje egy magasság-
ban van a piramis délkeleti oldalának élével, és így a
napéjegyenlôségek idején a napkelte alkalmával ép-
pen árnyékot vet erre az élvonalra. A harmadik, Men-
kaure piramisához képest az itt található három király-
nôi piramis déli irányban helyezkedik el (6. ábra ).

E kis piramisok viszont, Menkaure piramisának
nyugati oldalától megfigyelve, a Hold fázisainak pon-
tos meghatározását tették lehetôvé az ókori egyipto-
miak számára.

A vendéglátóink által meghatározott határidôt kissé
átlépve az elôadásokkal, Marton Géza a délelôtti
program lezárásaként – a jelenlévôk nagy örömére –
bemutatta az idei Találkozóra szánt meglepetést, egy
papír „zászlós” napórát (7. ábra ).

A hengernapórák számlapjához hasonló óralap
(ami az év két felét a két oldalon ábrázolja) és a tete-
jén a megfelelô dátumhoz igazítható árnyékvetô segít-
ségével a Nap felé tájolva, iránytû nélkül határozhat-
juk meg a helyi idôt. Az óravonalak jellegzetes „zász-
ló” formájú ívérôl kapta e napóra az elnevezését.

A délutáni program egy tanulságos szegedi város-
nézô séta volt. A belváros elhagyásával közelítettük
meg sétánk végcélját, az Alsóvárosi Ferences Templo-
mot és kolostort a Mátyás téren. Itt található Szeged
kevés napórájából kettô is. Az egyik a bejárat melletti
homlokzatra szerelve, míg a másik, amit az épület
helyreállításakor nem újítottak fel – így csak az elgör-
bült árnyékvetôje látható – a kolostor északi szárnyá-
nak déli homlokzatán (8. ábra ).

Egy év múlva, a következô ôszi napéjegyenlôség
idején, újra találkozunk a jubileumi tizedik alkalom-
mal. Habár a helyszín még nem ismeretes, azért re-
méljük, hogy hasonlóan tartalmas és érdekes elôadá-
sokban lesz részünk és a többi program is remek han-
gulatot teremt majd.

Marton Géza
napórakészítô, Szeged
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A Higgs-bozon története – Sean Carroll: The Particle at the End
of the Universe – könyvdíjat nyert
A Higgs-bozon utáni több évtizedes vadászat történe-
te elnyerte Nagy-Britannia 2013. évi Royal Society
Winton Prize díját, amely 25 000 fontos pénzdíjjal ju-
talmazza a nagyközönség számára készült legjobb
tudományos ismeretterjesztô könyvet. Sean Carroll
The Particle at the End of the Universe (Részecske a
világ végén) címû mûve körvonalazza az elméletet,
amely megjósolta e részecske létezését, majd leírja
felfedezésének végsô momentumait, továbbá vázolja,
hogy mit is jelent a Higgs-részecske a jövô generáció
fizikusai számára.

Sean Carroll a Caltech elméleti fizikusa, természe-
tesen a címet nem szó szerint érti, a Higgs-részecske
nem kozmológiai távolságokban „garázdákodik”. Va-
lójában a világ megmagyarázható végérôl van szó, a
megértés utolsó darabjáról arra vonatkozóan, hogyan
mûködik az anyag, amelybôl mindennapi világunk
felépül.

Sok kiváló népszerû könyv született már a Higgs-
bozonról, de Carroll mellett szól, hogy képes volt a
részecske felfedezésérôl is részletesen beszámolni.
Ugyanakkor nagyszerû és a karosszékben ülve ké-
nyelmes bevezetés a tudományba. Az elméleti ered-
mények bemutatása sorra veszi a nagy neveket, akik
megteremtették a Higgs-részecske megértésének
alapjait, majd Carroll továbblép a természet szimmet-
riáinak áttekintésében és a felfedezés jelentôségének
ismertetésében.

Érdekességként megemlíthetô, hogy a díjra javasolták
még Tim Birkhead Bird Sense (Madár-ösztön), Enrico
Coen Cells to Civilization (A civilizáció sejtjei), Charles
Fernyhough Pieces of Light (Fénydarabkák), Caspar
Henderson The Book of Barely Imagined Beings (Az
alig elképzelhetô lények könyve), valamint Callum Ro-
berts Ocean of Life (Az élet óceánja) címû mûvét is.

https://www.sciencenews.org

Kína Chang’e-3 ûreszköze leszállt a Holdra
A legénység nélküli Chang’e-3, vagyis Holdistennô-3
leszállóegység – fedélzetén a Yutu holdjáróval – le-
szállt a Hold Mare Umbrium területén, nem messze a
Sinus Iridum területén kiválasztott leszállási helytôl.
Az 1200 kg össztömegû holdszondát 2013. december
2-án egy Hosszú Menetelés-2F rekétával indították
útjára. A 112 órás utazást követô december 14-i sike-
res leszállás következtében Kína a harmadik ország,
amely jármûvet tudott a Holdra juttatni, és az elsô,
akinek ez 1976 óta sikerült.

A Chang’e-3 az Esôk Tengere, vagy más néven Ma-
re Umbrium északi részén szállt le, kissé keletre a
tervezett helytôl a Szivárvány-öbölben vagy más né-
ven Sinus Iridumban.

A leszállás után kicsivel több mint hét óra múlva a
120 kg tömegû Yutu, azaz Jáde Nyúl holdjáró kigör-
dült a Hold felszínére. A hatkerekes holdjáró az égi-
test ásványait fogja vizsgálni, de távcsôvel és kame-
rákkal is fel van szerelve, hogy az ûrben található
csillagászati objektumokat – továbbá a Föld megneto-
szféráját – is meg tudja figyelni.

https://www.sciencenews.org A Yutu rover legördül a Chang’e-3 fedélzetérôl.
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