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1. rész: amit a holdillúzióról tudni érdemes
Kovács Zoltán, Udvarnoki Zoltán, Papp Eszter, Horváth Gábor

ELTE, Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium

Holdillúziónak nevezik azon optikai érzékcsalódást,
amikor az emberek a horizont közelében lévõ hold-
és napkorongot vagy csillagképet nagyobbnak érzé-
kelik, mint az égbolton magasabban (például a zenit
közelében) elhelyezkedõt. Kialakulásának okára több
elmélet is született, de még manapság sincs általáno-
san elfogadott magyarázat e vizuális illúzióra. Cik-
künk 1. részében összefoglaljuk a holdillúziót magya-
rázni próbáló híresebb elméleteket, valamint röviden
ismertetjük e vizuális érzékcsalódást vizsgáló jelentõ-
sebb pszichofizikai kísérleteket és azok eredményeit.
Írásunk 2. részében saját holdillúziós pszichofizikai
kísérleteinket és eredményeit mutatjuk be [1, 2].

A holdillúzió

Tudományos körökben (de mondhatjuk hétköznapi
tapasztalatunk alapján is) már régóta ismert jelenség,
hogy a horizonthoz közeli telihold korongja nagyobb-
nak látszik, mint amikor magasabban helyezkedik el.
E jelenséget nevezik holdillúziónak (1. ábra ). Ugyan-
ez igaz a napkorongra és a csillagképekre is. A Föld
körüli keringése során a Földrõl nézve a holdkorong
átmérõje legföljebb 15%-ot változik. A Föld Nap körü-
li keringésekor a napkorong Földrõl nézett átmérõje
legföljebb 3,4%-ot módosul. A Hold és a Nap szögát-
mérõje egyaránt közel 0,5°, ezért alakulhatnak ki tel-
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jes napfogyatkozások a Föld-

1. ábra. Fernando de Gorocica 2012-ben alkotott, Ella y los Pescadores címû festményén az álta-
lunk mért Q = 42,65 holdillúzió-mérték (ennyiszer nagyobb a festett napkorong a valóságosnál)
kiemelkedõen nagynak számít (forrás: Wikimedia).

2. ábra. A Hold képe, ahogy Alhazen belapult égbolt elmélete sze-
rint érzékeljük (forrás: [3]).

valódi holdpálya

látszólagos holdpályalátszólagos holdpálya

rõl nézve. A csillagképeket al-
kotó égitestek oly távol van-
nak a Naprendszertõl, hogy a
Földrõl nézett szögkiterjedé-
sük idõbeli változása gyakor-
latilag elhanyagolható.

Az ókorban a légkörön tör-
ténõ fénytöréssel próbálták
magyarázni a holdillúziót, de
késõbb kiderült, hogy e fény-
törés pont fordított hatást vált
ki, amennyiben a horizont kö-
zelében a nap- és holdko-
rong, valamint a csillagképek
függõleges szögkiterjedését
kissé összenyomja. Elõször
Alhazen (Abu Ali Muham-
mad ibn al-Haszan, 965,
Baszra – 1040, Kairó, arab fi-
zikus, csillagász és matemati-
kus) írta le 1011 és 1022 kö-
zött, hogy ez az illúzió pusz-
tán pszichológiai eredetû. Ér-
dekes módon, a horizontot
súroló fénysugarak irányának atmoszférikus fénytörés
miatti eltérülése éppen 0,5° körüli, miáltal amikor a
0,5° szögátmérõjû hold/napkorong legalsó pontja ép-
pen érinteni látszik a horizontot, légkör nélkül már a
korong legfelsõ pontja is a horizont alatt lenne.

A Hold szögátmérõje – magasságától függetlenül –
valójában mindig közelítõleg 0,5°, viszont a holdillú-
zió miatt a megfigyelõk a horizonton lévõ Holdat
majdnem kétszer akkorának érzékelik, mint amikor a
zeniten helyezkedik el. A holdillúziónak több külön-
bözõ összetevõje, kiváltója is lehet: a távolság, a szög-
kiterjedés és a geometriai/fizikai átmérõ. Az évszáza-
dok alatt több elméletet is kiagyaltak a holdillúzió
magyarázatára, de napjainkra egyik sem vált egyed-
uralkodóvá.

A holdillúzió látszólagostávolság-elmélete

A holdillúzió magyarázatául legszélesebb körben el-
terjedt látszólagostávolság-elmélet föltételezi, hogy a
Hold szögátmérõjét mindig ugyanakkorának (0,5°)
érzékeljük, akárhol is helyezkedjen el az égbolton.
Ezen Alhazentõl származó, belapult égbolt elmélet
szerint, mivel a horizonton lévõ Holdat távolabb hi-
szik az emberek, mint amikor följebb van, ezért a
horizonton az állandóan 0,5° átmérõjû holdkorong
látszólagos átmérõje jelentõsen megnõ (2. ábra ). Az
Emmert-féle törvény szerint ugyanis a retinán ugyan-
akkora képet alkotó, azaz ugyanakkora szögátmérõjû
tárgyak agyunk által érzékelt mérete a távolságukkal
egyenesen arányos, vagyis minél távolabbi egy tárgy,
annál nagyobbnak érzékeljük.

Egyesek szerint ez az elmélet hibás, mert ha igaz len-
ne, akkor egy megfigyelõ azt mondaná, hogy: „a ho-

rizonton lévõ Hold távolabbinak tûnik, mint a zeniten
lévõ”. Viszont az emberek nagy része úgy írja le a hold-
illúziót, hogy: „a horizonton lévõ Hold nagyobbnak és
közelebbinek látszik, mint a zeniten”. Ez az ellentmon-
dás a méret-távolság paradoxon. Egyes kritikusok e pa-
radoxonra hivatkozva nem fogadják el a látszólagostá-
volság-elméletet a holdillúzió magyarázatául.

A holdillúzió távolabb-nagyobb-közelebb
elmélete

A méret-távolság paradoxon feloldására fogalmazták
meg a távolabb-nagyobb-közelebb elméletet, aminek
alapja a tudatalatti látszólagos távolság és a tudatos
látszólagos távolság megkülönböztetése: a megfigyelõ
elõször a tudatalatti távolság alapján nagyobbnak ér-
zékeli a Holdat, viszont ezután már tudatosan a na-
gyobb méretbõl következtet annak kisebb távolságá-
ra. Azonban eme elmélet legnagyobb hibája, hogy a
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nagyobb holdméret a szögátmérõt jelentené, ami vi-

3. ábra. Ebbinghaus-illúzió: a nagy (balra) és kicsi (jobbra) világos-
kék körök közötti piros körök egyforma méretûek (amirõl szabad
szemmel úgy gyõzõdhetünk meg, hogy a világoskék köröket leta-
karva nézzük a pirosakat), mégis agyunk számára a bal piros kör ki-
sebbnek tûnik a jobb oldalinál.

4. ábra. Ponzo-illúzió egy messzeségbe futó sínpár között egy vázlatos grafikán (a) és egy fényképen (b). A felsõ piros vízszintes pálcika és
piros kör nagyobbnak látszik az alsónál, pedig méretûk egyforma.

a) b)

szont a korábban említett föltételezés szerint az ég-
bolton állandó. Így a méret-távolság paradoxont ez az
elmélet sem képes feloldani.

A holdillúzió vizuális szögkontraszt-elmélete

A harmadik népszerû elmélet a holdillúzió okát a
szögátmérõk kontrasztjával próbálja magyarázni: a
horizonton lévõ Hold közelében látszó tereptárgyak
(például távoli épületek, hegyek, fák) általában 0,5°-
nál kisebb szögátmérõjûek. Ezzel szemben a zenitkö-
zeli tiszta (felhõtlen) égbolton a Hold egyedül van,
így nincs mivel összehasonlítani, vagy viszonylag
nagy térszöget lefedõ felhõk veszik körül, amelyeknél
sokkal kisebbnek tûnik. Itt naivan levonhatnánk a
következtetést, hogy – a zeniten lévõ Holddal össze-
hasonlítva – a horizonton lévõ Hold nagyobbnak fog
látszani, de ez logikailag hibás lenne, ugyanis a két
külön-külön igaz állítás ezt nem eredményezi. A szög-
kontraszt talán legismertebb példája az Ebbinghaus-
illúzió, amit a 3. ábra mutat.

Ha a 3. ábra bal oldali nagy kék köreit a zenitközeli
felhõknek, a kicsinek tûnõ piros körét pedig a zenitkö-
zeli Holdnak feleltetjük meg, míg a jobb oldali kicsi kék
köröket a horizontközeli tereptárgyakkal, a nagynak tû-
nõ piros kört pedig a horizonton lévõ Holddal azonosít-
juk, akkor a holdillúzió vizuális szögkontraszt-elmélete
igaznak tûnhet. De ha nem egyszerre, hanem külön-
külön vizsgáljuk a 3. ábra bal és jobb oldalán a szög-
kontrasztokat, mint ahogyan a zenit vagy horizont köze-
lében lévõ Holdnál is külön adódna, akkor nem lehet
semmilyen következtetést levonni a Hold (piros kör)
méretére: a bal oldali piros kör kisebb, mint a körülötte
lévõ kékek, a jobb oldali piros kör pedig nagyobb a
körülötte lévõ kékeknél, de egyik piros körre sem tud-
juk megállapítani, hogy szögátmérõje kisebb, azonos
vagy nagyobb 0,5°-nál.

Egy másik értelmezés szerint a Holdat körülvevõ
nagyobb vagy kisebb térszögû tereptárgyak (például
felhõk, tárgyak, növények) távolságot jelzõ informá-

ciók. Például a 3. ábra Ebbinghaus-illúziója esetén, ha
ugyanakkora átmérõjûnek vesszük a kék köröket, ak-
kor a jobb oldali kisebbek távolabbinak tûnnek a bal
oldali nagyobbaknál, és így a köztük lévõ jobb oldali
piros kör szögátmérõjét nagyobbnak érzékeljük.

Összességében a vizuális szögkontraszt-elmélet
már jobb irányból közelíti meg a holdillúziót, és szá-
mol a szögátmérõ változásának érzékcsalódásával is.

A Ponzo-illúzió

A holdillúziót szokás a Ponzo-illúzióval is magyarázni
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Holdillúzió). Ebben az
illúzióban két egyforma méretû téglalap vagy kör lát-
ható sínpárszerûen összefutó egyenesek között (4.
ábra ). A vonalpár perspektívajelzõként szolgál, miál-
tal a szemlélõnek úgy tûnik, mintha távolodna, így az
összetartó felsõ végénél lévõ téglalap vagy kör na-
gyobbnak látszik a vonalpár alsó végénél levõnél,
mert a különbözõ távolságokban észlelt tárgyak reti-
nára vetülõ képe csak akkor lehet egyforma, ha a
távolabbi tárgyak egyben nagyobbak is.
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A Ponzo-illúziónak kétféle elterjedt értelmezése is-

5. ábra. A telihold égen mozgó korongjának vízszintes átmérõje változatlan (a), csak a nyugvó (b)
és kelõ (c) teliholdkorong függõleges átmérõje csökken kissé a horizont fölötti szögmagasság
csökkenésével a légköri fénytörés miatt (források: a: https://www.123rf.com/photo_32013204.
html, b: http://www.starrynightphotos.com/moon/moon_rise_composite.htm, c: https://amazing
sky.net/tag/blue-moon).

a)

b) c)

meretes:
1. Az elsõ pusztán a lineáris méretre alapul. Mivel

a 4.a ábrán azonos szögátmérõjûnek látjuk a két
vízszintes piros vonalat, viszont a fönti távolabbinak
tûnik, így annak lineáris méretét (hosszát) nagyobb-
nak érezzük. Ez megegyezik a látszólagostávolság-
elmélettel.

2. A másik értelmezés szerint a 4.a ábrán látható
két piros vonal vagy a 4.b ábra két piros köre a ké-
pen ugyanolyan távol van a megfigyelõ szemeitõl,
így ugyanakkora méretûnek kellene õket érzékelni,
mégis az emberek nagy része nemcsak lineáris mé-
retükben (hosszukban, átmérõjükben), hanem szög-
átmérõjükben is eltérõnek érzékeli õket, amely kü-
lönbség akár a 10%-ot is elérheti. Ez két elmélettel

is magyarázható: az egyik a
vizuális szögkontraszt-elmé-
let, a másik a következõként
tárgyalandó okulomotoros
mikropszia és makropszia.

Okulomotoros mikropszia
és makropszia

A legújabb elméletek szerint
az úgynevezett okulomotoros
mikropszia és makropszia
eredményezi a holdillúziót. A
megfigyelések azt mutatták,
hogy a Hold érzékelt térszö-
ge korrelál a távolságot jelzõ
vizuális jelek változásával,
amit az elmélet meg is ma-
gyaráz. A mikropszia (tár-
gyak valódinál kisebbnek ér-
zékelése) és a vele ellentétes
makropszia (tárgyak valódi-
nál nagyobbnak érzékelése)
is a szemmozgató izmok ak-
tivitásváltozása miatt jön lét-
re. Mikropszia esetén a szem
egy tárgy valós távolságánál
közelebb fókuszál, így a
megfigyelt tárgy szögátmérõ-
je kisebb a valódinál. Mak-
ropszia felléptekor ennek el-
lentéte játszódik le: a szem a
tárgy valós távolságánál távo-
labb fókuszál, így a megfi-
gyelt tárgy szögátmérõje na-
gyobb a valódinál.

Amikor a horizonton lévõ
Holdat nézzük, szemünk az
optikai végtelenbe fókuszál.
Ekkor makropszia lép föl, így
a Hold szögátmérõje a valós
0,5°-nál nagyobb lesz. Ha pe-
dig a zeniten lévõ Holdat néz-

zük, szemünk nem tud jól fókuszálni, mert általában
túl kevés vizuális távolságjelzõ (felhõ) van a környe-
zetében. Ilyenkor szemünk visszatér a nyugalmi fóku-
száláshoz, ami körülbelül 1-2 méter tárgytávolságot
jelent. Az ekkor föllépõ mikropszia miatt a Hold a
valós 0,5°-nál kisebbnek látszik.

A fent leírtakkal az a fõ probléma, hogy szemünk
hajszálpontosan képes a holdkorongra fókuszálni:
egyrészt a retinán élesre állítja a holdkorong sötétebb
környezethez képest fényesebb peremét, másrészt a
fényes holdkorong sötét tengereinek peremét. Ez vi-
szont azt jelenti, hogy nem léphet fel sem mikropszia,
sem makropszia. Továbbá, a horizonton lévõ holdko-
rong is gyakorlatilag az optikai végtelenben van, így
az optikai végtelenre fókuszáló szemben nem léphet
föl makropszia.
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A holdillúziós elméletek összegzése

6. ábra. A telihold Földrõl nézett korongjának maximális méretváltozása 15% a Föld körüli ellip-
szispályán való keringése során.

100% 85%

A fönt ismertetett elméleteken kívül még sok más
teóriával is próbálták magyarázni a holdillúziót, de a
különbözõ szakmai körök egyiket sem fogadják el
általános magyarázatként. Csak a következõket állít-
hatjuk bizonyossággal:

• A legtöbb ember nagyobb szögátmérõjûnek és
közelebbinek érzékeli a Holdat/Napot, amikor a hori-
zonton van, mint amikor az égbolt zenithez közeli
részén helyezkedik el.

• E vizuális érzékcsalódásnak nem lehet fizikai/
optikai oka, hiszen a Hold/Nap valós szögátmérõje
gyakorlatilag állandó, amit szemléletesen a hold/nap-
pálya fényképezésével lehet bizonyítani (5. ábra ).

A szuperhold nem tévesztendõ össze
a holdillúzióval

A szuperhold fogalma Richard Nolle asztrológustól
származik, aki 1979-ben használta a Hold megnöve-
kedett árapálykeltõ hatásának jellemzésére [4]. Tehát
elõször nem a Hold megnõtt látványára alkalmazták,
mint manapság. Újhold és telihold idején a Nap és a
Hold együttállásakor (a Nap–Föld–Hold-rendszer szi-
zigiumakor) az eredõ gravitáció miatt az átlagosnál
erõsebb az általuk keltett árapály. Ha a Hold ugyanek-
kor földközelben is van, az árapályhatás még nagyobb.
Nolle eredeti meghatározása szerint akkor van szó szu-
perholdról, amikor a telihold és a Hold legkisebb föld-
közelsége (perigeuma) nagyjából egybeesik. Ugyanis a
Hold ellipszispályán kering a Föld körül, aminek átla-
gos perigeumtávolsága 362 ezer km, átlagos földtávoli
(apogeum) távolsága 405 ezer km. Szuperholdkor tehát
a telihold vagy újhold idõben egybeesik a perigeum-
mal, vagy idõben közel vannak egymáshoz.

Egyes vélelmek szerint szuperholdkor a megnõtt
árapályhatás miatt nagyobb a földrengések és/vagy
vulkánkitörések esélye, de ezt tudományosan még se
nem bizonyították, se nem cáfolták [4]. Más hiedel-
mek szerint a szupertelihold sokkal (akár 3-szor is)
nagyobbnak és fényesebbnek
látszik az átlagos vagy földtá-
voli teliholdaknál. Csillagá-
szati tény, hogy a szuperhold
látszó átmérõje csak 15%-kal
nagyobb a földtávoli Holdé-
nál. Ha e két holdkorongot
egymás mellett ábrázoljuk, a
különbség szembeötlõ (6.
ábra ). Az égen persze ezt
nem érzékeljük, mert e két
holdkorong nem azonos idõ-
ben jelenik meg, emlékezet-
bõl pedig nem tudjuk a hold-
korong átmérõjét és/vagy
fényességét a több hónappal
korábbi teliholdéval összeha-
sonlítani.

A vele kapcsolatos tévhitek ellenére a szuperhold
létezõ jelenség, aminek bekövetkezte csillagászatilag
pontosan kiszámítható. A szuperhold ugyanakkor
nem tévesztendõ össze a holdillúzióval, vagyis amikor
a kelõ vagy nyugvó Holdat nagyobb átmérõjûnek
érzékeljük, mint amikor magasan jár az égen.

Korábbi holdillúziós pszichofizikai kísérletek

A holdillúzió vizsgálatára több pszichofizikai kísérle-
tet is végeztek, amelyek eredményei azonban gyakran
cáfolták egymást:

1. Az elsõ híres kísérletben A. H. Holway és E. G.
Boring egy tükröt használt a telihold képének több
irányba történõ kivetítésére a Harvard Egyetem
egyik épületének termében [5]. A kísérletben részt-
vevõk szembõl nézve vízszintes vagy fölemelt szem-
tengellyel, állva vagy fekve figyelve becsülték meg a
különbözõ horizont fölötti szögmagasságokba kive-
tített holdkorong méretét. Azt kapták, hogy a látszó-
lagos holdméret csak a szem koponyabeli emelke-
dési szögétõl függ. Ha a résztvevõk a Hold alá néz-
tek és csak a szemtengelyüket emelték fel, akkor
jelentkezett a várt holdillúzió, s ekkor kisebbnek
érzékelték a Holdat a horizonton lévõnél. Ha a fejü-
ket megemelték és szemtengelyük vízszintesen né-
zett a Holdra, e kisebbítõ hatás eltûnt, és a horizon-
ton lévõ Holdhoz hasonlóan újra nagyobbnak látták
a Holdat. A holdillúzió mértékére Q = 1,76 és 1,8
közti értékeket kaptak [5].

2. D. W. Taylor és Boring kültéri teliholdas kísérle-
teket végzett, amikor a tesztalanyok fél szemmel is
nézték a Holdat [6]. Eredményeik szerint a Q = 1,64-
szoros holdillúzió szükséges feltétele az egyszerre két
szemmel való nézés. Ez azonban ellentmondott azon
korábbi elméletüknek, miszerint a szem fejbeli emel-
kedési szöge okozza a holdillúziót, így késõbb fel is
hagytak a további kísérletezéssel.

3. L. Kaufman és I. Rock egy planetáriumban kí-
sérleteztek. Elõször a planetárium félgömbkupolájára
teljes sötétségben vetítettek ki egy-egy fehér koron-
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got a zenitre és a horizontra, majd a tesztszemélyek-
nek e korongok méretét kellett összehasonlítaniuk.
Az eredmények [7, 8] szerint e két korong mérete
közel megegyezett, amibõl azt a következtetést von-
ták le, hogy teljes sötétségben a holdillúzió megszû-
nik. Ez viszont több korábbi eredménynek is ellent-
mondott. Kaufman és Rock egy olyan holdkivetítõ
eszközt is használtak, ami a holdkorongot az optikai
végtelenbe vetítette ki egy fénynyaláb-párhuzamosí-
tó (kollimátor) lencse segítségével [7, 8]. E változtat-
ható méretû mesterséges holdkorongot egy félig át-
eresztõ tükörrel tudták megjeleníteni a valós horizon-
ton vagy égbolton. E kísérlettel megcáfolták Taylor
és Boring szemtengely-emelkedéstõl függõ holdillú-
ziós hipotézisét [6], mert a kísérleti alanyok a hori-
zontra és a zenitre nézve is ugyanakkorának érzékel-
ték a Hold méretét. Legfontosabb megfigyelésük az
volt, hogy a horizont látszólagos távolsága nagyban
befolyásolta a holdillúzió erõsségét. Ezt az ered-
ményt a holdillúzió látszólagostávolság-elmélete bi-
zonyítékának tekintették.

4. A Kaufman és Rock által alkalmazott holdkivetí-
tõ berendezés [7, 8] használatával és továbbfejleszté-
sével S. N. Roscoe végzett fontos kísérleteket [9]. Õ a
korábbiaktól eltérõen a résztvevõk látóterének részle-
ges kitakarásával manipulálta a tereptárgyak távolsá-
gát és horizonthoz képesti szögsüllyedését. A kísérlet
közben lézeres optométerrel mérte a tesztalanyok
szemfókuszálásának változását. Az eredmények alap-
ján a mesterséges holdkorong tesztalanyok által érzé-
kelt mérete nagyban függött a szemfókusz nyugalmi
állapotától való eltéréstõl.

5. J. T. Enright is hasonló eredményre jutott, aki
Kaufman és Rock kivetítõ eszközét [7, 8] úgy fejlesz-
tette tovább, hogy már kétszemes megfigyelésekre is
alkalmas volt [10]. Õ nemcsak a szem fókusztávolsá-
ga, hanem a pupillaátmérõ és a szemvergencia
(vagyis a szemtengelyek egyidejû ellentétes irányú
mozgása) holdillúzióban játszott szerepét is vizsgálta,
mert ezek eredményezik az Okulomotoros… fejezet-
ben említett mikropsziát és makropsziát. A kísérlet-
ben eredményként Q = 1,21-ot kapott a horizonton
és a zeniten lévõ mesterséges holdkorong átmérõjé-
nek arányára. Amikor Enright a kísérletében a kivetí-
tett holdkorong látszólagos távolságát 3 km-rõl 80
m-re csökkentette, a tesztalanyok helyesen, sokkal
közelebbinek érezték azt, viszont a korong érzékelt
méretében csak 8%-os növekedés (Q = 1,08) követ-
kezett be. Ebbõl azt a következtetést vonta le, hogy a
holdillúzió nem a távolság miatti tudatos vagy tudat-
alatti méretkompenzálás miatt lép fel, amely konklú-
zió azonban ellentmondott a látszólagostávolság-
elméletnek.

6. L. Kaufman és J. H. Kaufman a kísérletükben
már nem egy, hanem egyszerre két mesterséges hold-
korongot vetítettek az égboltra [11]. Egy kétlencsés
fekete lemez alá helyezett képernyõn egyidejûleg két
pár holdkorongot jelenítettek meg, egy lencse alatt
két koronggal. A lemez fölé egy állítható szögû, félig
áteresztõ tükröt szereltek, amire a négy holdképet

vetítették ki. A tükrön átnézve a két pár holdkorong
összeolvadt, és így az égbolton végül egy pár holdké-
pet láttak a résztvevõk. A két holdkorong közül az
egyik látszólagos távolsága állítható volt, míg a másik
referenciahold mindig a horizonton látszódott. A
tesztalanyok az állítható holdkorong látszólagos tá-
volságát egy gomb megnyomásával tudták változtatni.
Az volt a feladatuk, hogy a bal holdkorongot próbál-
ják meg a megfigyelõ és a referenciahold közti távol-
ság felére beállítani. E kísérlet eredménye az lett,
hogy a horizonton lévõ holdkorongot több mint négy-
szer messzebb lévõnek látták a megfigyelõk, mint a
zeniten lévõt. Ezt a holdillúzió látszólagostávolság-
elmélete bizonyítékának vélték.

Az Emmert-törvény szerint a megfigyelõtõl eltérõ
távolságú, de ugyanakkora szögátmérõjû tárgyakat
különbözõ méretûnek érzékeli a megfigyelõ. A Kauf-
man és Kaufman Emmert-törvényt tanulmányozó má-
sik kísérletében részt vevõ tesztszemélyeknek az állít-
ható holdkorongot úgy kellett beállítaniuk, hogy fele-
akkora legyen, mint a referencia-holdkorong [11]. Az
eredmények szerint az érzékelt holdméret nem volt
arányos az érzékelt távolsággal, így arra a következte-
tésre jutottak, hogy az Emmert-törvény nagyon nagy
távolságokra már nem érvényes, és így nem is magya-
rázhatja a holdillúziót. Ennek ellenére a holdillúzió
látszólagostávolság-elméletét ez az eredmény is bizo-
nyította. Átlagosan a horizonton lévõ Hold 1,5-szer
olyan távol volt, mint a zeniten lévõ, amikor a kísér-
letben résztvevõk úgy érezték, hogy a mérete a felére
csökkent.

7. K. Suzuki japán kutató Taylor és Boring, vala-
mint Kaufman és Rock eredményeit [6–8] vizsgálta
tovább több kísérletben [12–14]. Suzuki megpróbálta
reprodukálni Kaufman és Rock [7, 8] eredményeit, de
õ nem egy holdkivetítõt használt, hanem a tesztala-
nyok retinájában keletkezõ utóképet [12]. A kör alakú
utóképet egy piros fényû stroboszkóppal váltotta ki,
amit a résztvevõknek a horizontra vagy a zenitre kel-
lett helyezniük, ahol egy mérõszalagon állították be
az utóképkorong látszólagos méretét. A végeredmény
egyezett a Kaufman és Rock által tapasztaltakkal: a
horizonton lévõ utókép Q = 1,5-szer akkorának lát-
szott, mint a zeniten lévõ. Viszont Kaufman és Rock
[7, 8] eredményével ellentétben, Suzuki pozitív össze-
függést talált a szemtengely emelkedési szöge, vala-
mint a horizonton és zeniten lévõ utókép méretének
aránya között [12].

Suzuki kísérletileg tanulmányozta a holdillúzió
teljes sötétségben való fellépését [13]. Kaufman és
Rock arra jutottak, hogy teljes sötétségben a holdil-
lúzió csak elhanyagolható mértékben alakult ki [7].
Suzuki a Niigatai Természettudományi Múzeum pla-
netáriumában egymástól 3,5°-ra lévõ két lézernyalá-
bot vetített ki a kupolára [13]. 16 tesztszeméllyel
megbecsültette e két fényfolt távolságát a horizon-
ton és a zeniten. E kísérletet elvégezte teljes sötét-
ségben, bekapcsolt világítással és csak a horizont és
a csillagok képével/fényével is. Teljes sötétségben a
tesztalanyokat letakart szemmel kísérték a planetá-
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rium közepére, ahol kinyitott szemmel csak a lézer- 1. táblázat

A holdillúziót tanulmányozó néhány híres pszichofizikai
kísérlet

kísérletek vezetõi, dátuma holdillúzió Q mértéke

Holway, Boring [5], 1940. 1,76; 1,80

Taylor, Boring [6], 1942. 1,64

Kaufman, Rock [7, 8], 1962. 1,0; 1,50

Enright [10], 1989. 1,08; 1,21

Suzuki [12], 1984. 1,50

Suzuki [13], 1991. 1,0; 1,20; 1,30

Suzuki [14], 1998. 1,0; 1,08; 1,16; 1,19; 1,21; 1,26; 1,42

Ross, Cowie [15], 2010. 1,0; 1,50

A végeredményül kapott Q = αérzékelt/αvalós, ahol αérzékelt a kivetített
hold/napkorong vagy fénypontok közti távolság vagy retinális utó-
képfolt tesztalanyok által érzékelt szögátmérõje, αvalós pedig a valós
szögátmérõ, illetve αérzékelt a horizonton látszó mesterséges holdko-
rong szögátmérõje és αvalós a zeniten látszó korongé.

foltokat látták. Minden tesztszemélynél elõször e
kísérletet végezték el, aminek az lett az eredménye,
hogy a két lézerfolt távolsága a holdillúzióhoz ha-
sonló nagyobbodást szenvedett, amennyiben a hori-
zonton Q = 1,3-szer tûnt nagyobbnak, mint a zeni-
ten. A kivilágított planetáriumban azonban a holdil-
lúzió megszûnt. Suzuki ezt azzal magyarázta, hogy a
világos planetárium belseje a tesztszemélyeknek
elegendõ vizuális jeleket adott a távolságok és mére-
tek érzékeléséhez, így a résztvevõk képesek voltak a
két fényfolt távolságát pontosan meghatározni [13].
A sötét planetáriumkupolára a csillagokat és a hori-
zontot kivetítve, megint föllépett a holdillúzió: ekkor
a horizonton lévõ fényfoltpár távolsága Q = 1,2-szer
tûnt nagyobbnak a zeniten lévõénél.

Suzuki egy másik kísérletben Taylor és Boring egy-
szemes és kétszemes megfigyelésre kapott [6] ered-
ményeit vizsgálta [14]. A helyszín ismét egy planetá-
rium volt, ahol a korábbihoz hasonlóan két, egymás-
tól 2°-ra lévõ fénypont egymás közti távolságát kellett
megbecsülniük a résztvevõknek. A tesztalanyokat két
csoportra osztotta: az egyikben elõször egy szemmel
(monokulárisan), a másikban elõször két szemmel
(binokulárisan) figyelték meg a fénypontokat, aztán
mindkét csoport fordítva. Az eredmény az lett, hogy a
kétszemes megfigyeléseknél mindig föllépett a holdil-
lúzió, amennyiben a holdkorongnak megfelelõ pont-
pár közti távolságot Q = 1,21-szor (binokulárisan),
illetve Q = 1,42-szor (monokulárisan) nagyobbnak
érezték. Az egyszemes megfigyeléseknél csak akkor
jelentkezett a holdillúzió, ha azt kétszemes megfigye-
lés elõzte meg, viszont a látszólagos nagyobbodás
mértéke ekkor is kisebb volt a kétszemes megfigye-
lésben érzékeltnél: Q = 1,26 a kétszemes esetben és Q
= 1,19 az egyszemesnél. A szemtengely koponyabeli
emelkedési szögének vizsgálatánál a fölfelé nézõ és a
vízszintesen elõre nézõ helyzetekben tapasztalt lát-
szólagos nagyobbodás mértéke Q = 1,08 és Q = 1,16
volt a két binokuláris megfigyelésnél, viszont a mono-
kuláris megfigyeléseknél ilyen nagyobbodás nem
lépett föl.

8. A cikkünk második részében ismertetendõ kí-
sérleteinkhez leginkább hasonlót H. Ross és A. Cowie
végzett, akik 4–12 éves gyerekeken és 21 év körüli
felnõtteken vizsgálták a holdillúziót [15]. A kísérlet-
ben résztvevõknek egy A4-es lapra kinyomtatott tájra
kellett ceruzával berajzolniuk a Holdat, elõször a
horizontra, utána pedig egy másik, ugyanolyan lapon
az égboltra. Azt az eredményt kapták, hogy a 4 éve-
seknél még nem, de az idõsebb korosztályokban már
kialakult a holdillúzió, és az idõsebbek a horizonton
lévõ teliholdat Q = 1,5-szer akkorának rajzolták, mint
az égbolton lévõt.

✧
A holdillúziót tanulmányozó korábbi pszichofizikai
kísérletekbõl levonható a következtetés, hogy az ed-
dig született eredmények gyakran ellentmondók,
miáltal nem alakult ki tudományos konszenzus sem
a jelenségben, sem annak okában/magyarázatában.

Az 1. táblázat a holdillúzió fönt tárgyalt pszichofizi-
kai kísérletekben végeredményül kapott Q mértékét
foglalja össze.
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