
AZ ÜSTÖKÖSÖK ÜZENETE
Ez év tavaszán mindenki láthatta az ún. Hale-Bopp üstö
köst,. aki vette a fáradságot, és felnézett az alkonyi égre; 
ha nem tette, akkor legalább egy TV-talkshow műsorveze
tőjének poénjából értesülhetett róla. Akit komolyabban 
foglalkoztatott az üstökös, különös és elgondolkodtató 
lényekről szerezhetett tudomást.

Április elején csillagász ismerősöm egy brosúrát nyo
mott a kezembe a Hale-Bopp üstökösről, majd feleipelt 
egy toronyház tetejére és megmutatta az akkor még haló
vá ny üstököst. Ezután kerüli kezembe az In fo3  folyóirat 
februári és márciusi száma, benne a két üstökösről szóló 
cikkel.

Április ó’án este a TNT-kábelcsatorna, mely régebbi, 
lefutott amerikai filmeket játszik, leadott egy 1981-ben ké
szük kosztümös játékflmet, mely a 1J érsz eus z-mond át ele
veníti föl. Az amerikai filmeknél megszokott zárókép és a 
hozzáfűzött értelmező magyarázat így festett: a képen a 
Perszeusz-esÜlagképet láthattuk, az idézet (nem pontos): 
. . .a z  em b erek  elfelejten ék  a  csillag ok beszédét. E gyszer 
m ajd  ú jra m eg fog já k  tanulni, és hogy ak k o r  m ajd  em lé
kezzen ek  P erszeuszra , a z  ő  története otl lesz olvasható a  
csillagok közt. örökre.

Miről is beszélnek a csillagok?
További kommentár nélkül közöljük az alábbiakban 

a Magyar Csillagászati Egyesület brosúrájának idevonatko
zó részeit, mint a természettudomány leírását a jelenségről; 
valamint az In fo3  folyóirat cikkének részleteit (terjedelmi 
okokból rövidítve), a szellemtudomány oldaláról közelítve 
ugyanezt a kérdést.

Ertsey Attila

HALE-BOPP -  AZ EZREDVÉG ÜSTÖKÖSE

Milyen egy üstökös?
A Naprendszer legkülső bolygója, a Plútó átlagosan 

39 csillagászati egységre kering a Naptól, az üstökösök 
milliói viszont néhány száz-több  tízezer csillagászati egy
ségre. (A csillagászati egység a Nap és a Föld közcptávol- 
sága =150 millió km.) A bolygórendszerünket körülvevő 
hatalmas térrészt, amelyben már csak az üstökösök róják 
pályájukat, Oort-felhőnek nevezzük.

A Naprendszer tömegközéppontjától ilyen hatalmas 
távolságban az üstökösök keringési sebessége igen cse
kély, és pályájuk már kis gravitációs zavar hatására is jelen
tősen megváltozhat. Emiatt időnként egy-egy üstökös a 
Naprendszer belső részei felé veszi útját.

Az üstökösök a bolygókhoz képest parányi égitestek, 
a legnagyobbak átmérője is mindössze néhány kilométer. 
A kődarabokból, porból és fagyott gázokból álló üstökös
mag a Naphoz közeledve felmelegszik, a benne található 
jég pedig párologni kezd. A felszabaduló gázok sok port 
és kisebb-nagyobb törmeléket is magukkal ragadnak. A 
kicsiny mag körül akár 100.000 km-es térségben szétterjedő

gáz és por alkotja az üstökös fejét-, a kómát. A magból szét- 
áramló anyagot a Nap fénye (a sugárnyomás) és részecske- 
sugárzása (a napszél) sok millió km hosszan is elnyúló 
csóvába söpri.

Bizonyára sokan emlékeznek még az 1996 tavaszán 
fiád közelben járt. pompás Hyakutake-üstökösre. A mostani 
üstökös története jóval a Hyakutake felfedezése előtt, 1995 
júliusában kezdődött, amikor két amerikai amatőr csilla
gász, Alan Hale és Thomas Bopp egy hatalmasnak ígérke
ző üstököst fedezett fel a Nyilas csillagképben. Az égitest 
ekkor még a Jupiter pályáján túl, csaknem 7 csillagászati 
egységre volt a Naptól. A számítások azt mutatták, hogy a 
felfedezőkről Hale-Bopp névre keresztelt koméra 1997 
tavaszán H0 millió km-re megközelíti a Napot, és talán a 
XX. század egyik leglátványosabb üstökösévé válhat.

Jo h n  Meeks

AZ ÜSTÖKÖSÖK ÜZENETE
-  részletek -

Az üstökösök évezredek óta váratlan és előre nem ki
számítható vendégei az éjszakai égboltnak; úgy tűnt. hogy 
megjelenésük és mozgásuk minden ismert ritmust és tör
vényt figyelmen kívül hagy. Hajdan Isten büntetőpálcájá- 
nak tekintenék őket.

Az üstökösöknek a bolygó) csillagok  ismert törvénysze
rűségeibe tagolása Edmund 1 Ialley érdeme, aki a róla elne
vezett üstökös megjelenése után 1682-ben valószínűsítette, 
hogy olyan üstökös visszatéréséről van szó, amelyet már 
153’1-ben és 1607-ben megfigyeltek. Newton bolygópályák 
kiszámítására szolgáló törvényeit alkalmazva, megállapí
totta. hogy az üstökös a Nap körül elnyújtott ellipszispályán 
kering, kb. 76 éves periódusban.

Már az a tény,-hogy két fényes üstökös egy évvel egy
mást követve halad el a Föld közelében, figyelemre méltó, 
századunkban egyúttal egyedülálló. Amire azonban nem 
fordítottak figyelmet, az a két üstököspálya egymáshoz és 
az évszakokhoz való illeszkedése. A Hale-Bopp üstökös 
pályája szinte pontosan merőleges a Nap pályájára. Az 
állalövi Nyilas csillagkép felől közelít felénk, és oda tér 
majd vissza. A Hyakutake pályája szintén igen meredeken 
áll a Nap pályájához képest (125”-ra), szinte keresztet 
képez a Hale-Bopp pályájával. A kereszteződési ponton a 
két üstököspálya egymást közel 90°-ban metszi. Meglepő 
módon ezt a pontot a Hyakutake 1996 április 11-én met
szette, és a Hale-Bopp pontosan egy évvel később, 1997 
április 11-én érte el. Mindkét napon a perspektivikus látás- 
viszonyok -  a két üstökösre vonatkozóan -  lényegében 
azonosak voltak az egész Földön. A Nap ugyanazon a pon
ton állt a horizont alatt, a csóvák is ugyanabba az irányba 
mutattak (ü. a Naptói távolodó irányba), ugyanakor a Hale- 
Bopp ezen a napon többszörös erősséggel világított, mint
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elődje. Április 11-én 22 óra körül az érkező üstökös mélyen 
északnyugaton túl állt Közép-Európából nézvést. Csóvája 
balra felfelé mutatott, miközben a Nap a Halakban kicsit 
jobbra, az üstökösök alatt állt. A mindkét üstökös által érin
tett közös pont a Perszeusz csillagképben helyezkedik el, 
a Gorgó (Medúza) levágott fejében, ami a hőst trófeaként 
követi. A Hyakutake mintegy két héttel legnagyobb fényes
sége után haladt át e ponton; a Hale-Bopp szintén néhány 
nappal a maximum után állt itt.

Mint említettük, az üstökösök mindegyre kivonják 
magukat a Naprendszer n orm ális  mozgási 
törvényei alól. Bármely irányból és bármikor 
megjelenhetnek, pályáik nem csak az égime- 
chanika klasszikus törvényeinek alávetettjei, 
hanem saját dinamikus folyamataik révén kis 
mértékben állandóan változnak. Fényessé
gük és fizikai alakjuk is csak megközelítő 
biztonsággal adható meg előre. Tekintetbe 
véve e kaotikus, de egyúttal eleven kvalitá
sokat. melyeket az üstökösök hoznak a mi 
oly nyugodt, megbízható naprendszerünk
be, különös fontosságú lehet a két üstökös
pálya e váratlan összecsengését megvizs
gálni, Lehet, hogy ezredvégünknek szóló égi 
írás egy szava rejlik a metszéspontban?

A M edú zafej környéke az asztronómia és 
a csillag mitológia tekintetében is rendkívül 
érdekes. Ez a nagyobb Perszeusz csillagkép 
egy részlete; két főcsillagból áll, melyek közül 
a fényesebbik arab nevén Algol-ként iá i  Ra's 
cd O kul -  a Démon feje) ismert. Az Algol az 
ég azon igen gyakori csillagai közé tartozik, 
melyeknek szabályszerű fényességingadozá- 
suk van, ami az ő esetében még egy, a csilla
gászatban járatlan megfigyelő számára is 
feltűnő lehet. Normál állapotában az Al
gol fényességben hasonló a Nagy Med
ve vagy a Mérleg legtöbb csillagához.
De közel hárorrmaponta veszíteni kezd 
fényességéből, míg fénye harmadára 
csökken. Ekkor a Medúza fej másik, kis 
csillagával közel azonos fényességűvé 
válik. Az Algol körülbelül 4 órán át hal
ványodik. 2 órán át világít a minimumon, és újabb 4 óra 
alatt nyeri vissza a fényét. Fedési változócsillagról van szó; 
egy kettőscsillagról, amelynek fényét sötét kísérője megha
tározott ritmusban eltakarja. A pontos periódust (2 nap, 
20 óra 49 pere) 1783-ban egy süketnéma fú, John Good- 
ricke állapította meg. A fényerőváitozást hihetetlen érzé
kenységgel kelletL észlelnie a csillagok ifjú szerelmesének. 
Elsőnek állt elő a kettőscsi 1 lag-modeüel, amit majdnem 
pontosan egy évszázaddal később színképelemzés igazolt.

Persze érdekes és talán lényeges kérdés, hogy az Algol 
pislogó fényének milyen kapcsolata van a Medúza szemé
nek mitológiai funkciójával. 1 fiszen éppen arról a Medúza- 
tekintetről van sző, amely minden halandót kővé dermeszt. 
Noha semmilyen közvetlen utalás nincs arra vonatkozóan, 
hogy az Algol változékonysága az antik időben is ismert 
lett volna, mégis kézenfekvő a gondolat, hogy periodikus

PALI ASZ ATHENE

halványítását démoni tulajdonságként élték át, és ennek 
lecsapódása található a mítoszban.

Fordítsuk figyelmünket újra 1997 április 11-e nevezetes 
éjszakájára. A sötétség beköszöntővel az üstökös feje a Me
dúza csillagkép kisebbik csillagának közelében volt. A csó
va, amely ebben az időben jelentős fényerővel bírt, fény
fátyolként állt az Algol előtt. Az üstökös feje a következő 
órákban bal felé húzott, a kisebbik csillag felé, miközben 

az Algol ismét felszabadult. Épp fényerejének minimu
mán állt; a periódus közepe közép-európai idő 

szerint 22 óra 46 perckor volt. Ez a látszólagos vélet
len felszólításnak is tekinthető, hogy foglalkozzunk 
ezekkel a csillagokkal. Milyen jelentést hordoznak 
a görög mitológiában? És milyen lehetséges meg

felelést hordoznak korunkban?
Mindenekelőtt röviden foglaljuk össze 

a mítoszt. Akrisziosz királyt jóslat figyel
mezteti. hogy saját unokájának kezétől 
fog meghalni. Hogy sorsát elkerülje, 
egyetlen leányát. Danaér tömlöcbe zár
ja, hogy az gyermektelen maradjon. De 
a szerelmes Zeusz aranyeső formájában 
behatol a tömlöcbe, és Danaér teherbe 
ejti. Néhány évvel Perszeusz születése 
után Akrisziosz véletlenül meghallja a 
gyermek sírását. Árulásra gyanakszik, 
mikor azonban Danaé Zeusz látogatását 
elmeséli. Akrisziosz nem meri a gyerme
ket megölni. Ehelyett az anyát és gyer
mekét leszögezett ládába záratja és ten

gerbe veti. Csodával határos módon épen 
sodródnak Szeriphosz szigetére, ahol egy 
halász menti meg őket. Danaé hamarosan 
Polüdektész király rabszolgája lesz, aki fe
leségéül kívánja. Perszeusz Paliasz Athéné 
templomában nevelkedik, akinek születé
se szintén csodálatos módon ment végbe. 

Zeusz fejéből pattant ki, jelezvén, 
hogy küldetése a gondolkodás elmé
lyítésével függ össze. Védencei újra és 
újra az elé a feladat elé kerülnek, hogy 
a régi, ösztönös istenhez kötöttség he
lyett az értelem új és individuális ere

jét fejlesszék. Perszeusszal sem történhet másképp. A szá
mára kitűzött feladat édesanyját Polüdektész rabságából 
kimenekíteni. Az alkalom közeledni látszik, mikor a király 
lakomát rendez, melyre Perszeuszt is meghívják. Vendég- 
ajándékként azonban egy nemes paripát várnak, amit Per
szeusz-vagyontalan ifjú lévén -  nem tud felajánlani. Elbi
zakodottságában így szól a királyhoz: Sokkal értékesebb 
ajándékot hozok, Gorgó Medúza fejét. Ez az ajánlat nagyon 
tetszik a királynak, mert joggal reméli, hogy a számára 
terhes ifjútól örökre megszabadul.

Fel kell tennünk a kérdést, milyen kapcsolat állhat fönn 
a veszedelmes leány, Medúza és egy ló között? Medúza 
három leánytestvér egyike volt, akik a világ végén laktak 
olyan birodalomban, ahol a Nap és a Hold soha nem kelt 
fel. Arany szárnyaik, vadkanagyaruk volt, kezük ércből, 
és fejüket nem hajtincs, hanem kígyók koronázták, A leg
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Perszeusz Paliasz Athéné segítségével levágja a Medúza fejét

szörnyűbb, kővé dermesztő pillantásuk volt, ami örök ma
gányra kárhoztatta őket. Ez volt látható belőlük az ember 
nézőpontjából. Az istenek szemével nézve más látványt 
nyújtottak. Gorgó Medúzát, a három testvér közül az egye
dül halandót, egy régi kép kancaként ábrázolja amim a 
csődör alakját felvett Poszeidonnal egyesül. Perszeusz aján
latát ez magyarázza.

Az ifjút Paliasz Athéné vezeti és védi, hogy tettét végre
hajthassa. Hiszen Medúza megölésére vonatkozó vakmerő 
ígéretét, amelyet hamar megbánt, maga Paliasz Athéné su
galmazta. Sarló alakú kardjának csapását sem vezetheti 
saját tekintete, hisz. azon nyomban kővé válna Medúza pil
lantásától találva. Fényesen ragyogó pajzsát Pállasz Athéné 
tükörként nyújtja Perszeusznak, s így védi meg őt a ve
szélytől. Perszeusz tette, Medúza lefejezése nem más, mint 
az ősi tisztánlátás erőinek föláldozása; ezek az erők segítet
ték az embereket, hogy szellemi környezetükkel közvetlen 
kapcsolatba kerülhessenek. Az áldozatra szükség volt, 
hogy a gondolkodás még csíraszerű erői fejlődni tudjanak.

Milyenek voltak ezek az erők, amelyek az emberi fejlő
dés e fordulópontján elvesztek? A régi misztériumokba be
avatottakat úgy vezették, hogy az indiai jógatanítás áltai 
Kundalini-kígyónak nevezett teremtő erőket felébresszék, 
neveljék, megtanulják uralni és saját organizmusukon ke
resztül felemelkedésre késztessék. A Kundalini-erő legma
gasabb rendű átváltozását az ember az ezerlevelű  lótusz
virág- ban élte meg, amely a legmagasabb szellemi megis
merés szerveként a fejtetőn virágzott. A kígyófonatos Me
dúzafej képében ennek a szervnek a torzképével találko
zunk. A kundalini-crők az organizmuson keresztül a ma
gasba emelkednek, de az ember nem uralkodik rajtuk. 
Ezért jelennek meg a fejen kígyók képében virágszirmok 
helyett. Ez a kép ábrázolja annak veszélyét, amikor az em
berek a rájuk bízott szellemi erőkkel visszaélnek vagy gon
datlanul bánnak. A korábbi időkben az ember isteni veze
tés mellett tanulta meg az erőket irányítani, egyúttal mági

kus képességekkel is rendelkezett. A Szó erejével gyógyíta
ni tudott, gondolatai más lényekre közvetlenül hatottak. 
De ezek a teremtő erők, ha őrizetlenül hagyják őket, azon
nal fekete mágiába csapnak át. Az ember felfedezte, hogy 
szavaival és gondolataival nem csak gyógyítani és táplálni 
hanem ártani is tud. A Medúzafej kígyói, az ártani tudó 
gondolatok képei; a kővé dermesztő tekintet a vélt ellen  - 
séget már messze távolból ártalmatlanná tudja tenni.

Ezért oly végzetes a Medúza az ember számára, és ezért 
kell, hogy elrettentő képként szolgáljon. Ami egyszer a 
legmagasabb ideál volt, ha ideje lejárt, irtózattá válik. Ezért 
is tudjuk Medúzáról, hogy valaha varázslatos szépség volt.

Az új erő, amelynek a régi helyére kell lépnie, Paliasz 
Athéné tükröző pajzsában jut kifejezésre. Ahogy a Hold a 
Nap fényét lágyan tükrözi vissza, az agy éppúgy visszatük
rözi, amit az ember tapasztalásból bensővé képes tenni 
Ez az új megértés egészen a koponyába zárva Történik -  
szemben a szellemi tapasztalás régi és veszélyes megra
gadásával, amely a koponyán kívül történt, amint az a Me
dúzafőben képszerűen kifejezésre jut. Bár fennáll a ve
szély, hogy ezek a gondolatok az idő előrehaladtával elhal
ványulnak és hatásukat vesztik-hiszen pusztán tükörképei 
a valóságnak. De amit itt mitikus képként látunk, nem más 
mint a fiiozófa születése. Ettől kezdve vált lehetségessé az 
igazságot szerető és kereső ember számára, hogy egészen 
individuális utakat válasszon.

Perszeusz halálos csapása azonban kettős születést is 
eredményez. A Poszeidóntól terhes Medúza torkából két 
fiú ugrik elő: egy Khrüszaór nevű hős, akinek neve aran y  
kard ot jelent, és Pégaszosz (Pegazus), a szárnyas ló. Khrii- 
szaórról a továbbiakban nem sok szó esik a görög mitoló
giában. Vélhetően még nem jött el az ő ideje. Pégaszoszról

Medúza, kezében fiával, Pégaszósszal
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azonban számos legenda szól. Alighogy megszületik, 
egyetlen rúgása forrást fakaszt Helikon szikláiból, a Hippu- 
kréné forrást, Ez a víz a művészi inspiráció forrása és Pé- 
gaszosz maga a művész szárnyalásának szimbólumává vált 
a fantázia világában. így jött világra ugyanabban a pillanat
ban az absztrakt, holdszerű gondolkodás és a művészet. 
A régi tisztánlátás elveszett képi világa helyett az emberek 
a művészetet kapták ajándékba, ami elvezeti őket az élet 
vizéhez anélkül, hogy a szabadság szféráját megsértenék.

Időszerű-e ma a régi mítosz?
Kötelességünk ezt a kérdést föltenni, mert a mai embe

riség történelmi tudatossága eltűnőben van. Ebben az 
összefüggésben arra a módra akarunk utalni, ahogyan a 
régi görögök, mint költők, vázafestők vagy régi mítoszok 
és történetek gyűjtői bántak ezzel a hagyománnyal. Talán 
a művészi képzelet felgyújtó ereje, amelyet némelykor 
Pégaszosszal hoznak összefüggésbe, az oka annak, hogy 
a görögök általában eléggé szabadon és dogmamentesen 
éltek mitológiai forrásaikkal. A művészi szándéktól függő
en emelték ki egyik vagy másik összefüggését. így volt 
lehetséges Pégaszoszban a ló ősképét, és megszelídíté
sében az ember ló fölötti uralmának kezdetét ábrázolni, 
így válhatott, mint már láttuk, a művészt inspiráló erővé 
és egyúttal Apolló és a múzsák segítőjévé is. Egy további 
változatban Zeusz szolgája volt, aki a villámokat és a 
mennydörgést nyújtotta az istennek. (Újabb szempont, 
amely a gondolat elementáris erejére utal.) A mítoszok is
merője a variációk egész birodalmába látott bele, ahonnan 
szükség szerint meríthetett. A Perszeusz-mítoszok Görögor
szágban a legismertebbek és legkedveltebbek közé tar
toztak, és talán balszerencsének is tekinthetjük, hogy a 
számos költeményből és drámából, amit ennek a témának 
szenteltek, oly kevés maradt fenn. Legmaradandóbban a 
csillagos ég őrizte meg emlékét, ahol egy nagy összefüggő 
terület a Perszeusz-mondához kötődik.

A mostani fejtegetéseket is ebben a szabad, művészi 
érzületben érdemes felfognunk. A legkevésbé sem kíván
juk állítani hogy a két üstökös megértésében a Medúzafej 
a kulcs. Az is komoly merészség volna, ha valaki azt akarná 
gondolati úton megállapítani, milyen hatással vannak ránk 
bizonyos csillagzatok. Épp ma, a szabadság korában az 
ember mind erősebben arra szólíttatik, hogy maga határoz
za meg, mely hatásokat akar fölvenni és átváltoztatni.

Aki azonban érdekesnek és gyümölcsözőnek találja a 
megközelítést, amely abból a tényből indul ki, hogy az 
üstökösök az égnek erre a pontjára mutatnak rá, megkér
dezheti, hogy milyen intés és felszólítás rejlik ebben a mí
toszban a mai kor számára. Ill rögtön megállapíthatjuk, 
hogy pontosan ezt az agyhoz kötött, reflektáló gondolko
dást, amelynek Perszeusz tette révén kellett kifejlődnie, 
manapság leginkább éppen Medúza kővé dermesztő pil
lantásához lehet hasonlítani. Hiszen az évezredek elteltével 
itt is végbement az a fejlődés, amely egy bizonyos érett
séghez vezetett. Ami annak idején csak egy csíra volt, most 
virágot és gyümölcsöt akar hozni. A holdszerű gondolkodás 
önzetlen, ugyanakkor passzív gesztusait éppen most kelle
ne napszerű, teremtő gondolkodássá változtatni, amely 
csúcsát a morális intuícióban érné el. Miközben a gondol
kodás erre a lépcsőre lendül föl, ezzel egyidőben megsza

badul az agytól mint tükrözőszervtol, és tiszta szellemi te
vékenységgé válik. Ebben a tevékenységben az ember 
magát szabad, önmagára bízott lényként éli meg. Ha nem 
képes erre, életét továbbra is az u tán ag on d olásra  építi 
föl, megreked a fejlődés egy korábbi lépcsőjén.

Talán Khrüszaört, az arany ka rdú hőst tekinthetjük a 
maga teljességében kibontakoztatott gondolkodás képé
nek, amely egy új Mihály-korszakhoz mérhető. Ez meg
magyarázná, miért veszett nyoma rövid úton a mítoszban, 
hiszen az ő kalandjait ennek a korszaknak a fényénél kel
lene megírni. És mivel ma nem a régi görögök lelkülete 
szerint teremtünk mítoszt, ez teljesen a mai ember gondo
latai és tettei által következik be.

Álljon itt egyetlen kép befejezésül. Perszeusz csillag
kép alakban is kardot tart a kezében. A tradicionális ábrázo
lások álló alakként mutatják, aki holdsarlő-formájú kard
pengéjét győztesen feje fölé tartja, míg a nehéz Medúzafej 
a bal kezét lefelé húzza. Minden év augusztusának elején 
-  a Krisztus előtti időktől fogva -  számos meteor ragyog 
elő Perszeusz kardja irányából. A gondolkodás villámse
bességével-egyúttal kiszámíthatatlanságával is. Ez a mete
oráram. melyet Perszeidáknak vagy P erszeusz gyerm ekei
n ek  neveznek, az északi égbolton az év meteortevékeny
ségének csúcspontját jelentik. Ma inár ismert, hogy ezek a 
hullócsillagok, mint a legtöbb meteor, nem mások, mint 
egy lassan feldarabolődó üstökös törmelékei. Hiszen az 
üstökösöknek is megvan a maguk előre meghatározott élet
tartama. Amikor aztán az üstökös fekiarabolódásának fo
lyamata odáig jut, hogy számtalan töredékként szélszóró
dik a pályáján, a Föld légkörébe érve, mint meteor szűnik 
meg véglegesen.

Minden szikrázó meteorban, amely a nyári égbolton 
Perszeusz kardjából kisugárzik, egy üstökösdarabka utolsó 
fölragyogását, a földi atmoszféra szubsztanciájában történő 
végleges feloldódását élhetjük meg. Amit azonban ez az 
észlelés bennünk felébreszt, már egy újabb kezdet lehet, 
ha minit et ezáltal a gondolkodás holdszerűből napszerűvé 
való változtatására emlékeztet.
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