
Nem egy furcsa nevű testvérpárról van 
szó, noha a mai, különlegesebbnél különle-
gesebb nevek világában már az sem lenne 
meglepő. Ezúttal a görög eredetű „asztro” 
szócskához köthető két, szintén hellén szár-
mazású szót, illetve jelentésüket venném 
górcső alá. Annál is inkább, mert a csilla-
gászok berzenkedtek kissé, hogy az idei tá-
borukat beharangozó írásban „lógia” került 
az asztro- mögé, „nómia” helyett. A kifogás 
jogos, a tévedés – nem vagyok büszke rá – 
az enyém. Hiába, hogy szógyökökre bontva 
az asztrológia a csillag + tudományt jelen-
ti, az összetett kifejezés már régóta a csillag-
jóslás mesterségét takarja, aminek semmi 
köze a megfigyelésen, adatgyűjtésen és azok 
elemzésén alapuló csillagászathoz. Még ak-
kor sem, ha valamikor igen közeli rokonok 
voltak, hiszen tudománytörténeti szem-
pontból a „lógia” a csillagászat tudományá-

nak előfutára, míg a modern asztrológiát 
ma már az áltudományokhoz sorolják. A 
csillagászatot nemzetközi szóval „asztronó-
miának” szokás nevezni. Megnyugtatnám 
azokat, akik esetleg attól félnének, hogy 
horoszkópkészítést meg mindenféle egyéb 
csillag jóslási hókuszpókuszt tanulnak majd 
Sópárkúton a táborozó ifjak. Ilyesmire 
ugyanis nem kerül sor. A táborban kife-
jezetten „nómia”, azaz csillagászati tevé-
kenység lesz, a bolygók, az űr, a csillagok 
megfigyelése, a szakmáról szóló előadások, 
filmvetítések, és nem utolsósorban a közös 
észlelések történnek. Tudományos alapon. 
Miért nem lehetett leírni egyszerűen a csil-
lagászat szót lógiázás és nómiázás helyett? 
Mert volt már a szövegben annyi csilla-
gász, hogy talán egy táborban elférne, de 
egy magyar mondatban nem. Csak éppen a 
szinonimát választottam rosszul…
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Eladó a nagy Lebowski háza
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Mától felszakadozik a felhőzet, nem kell csapa-
dékra számítani, de a szél időnként megerősödhet. 
A tiszta ég ellenére nem várható erős felmelegedés. A 
meleget mediterrán ciklon hozza, ami migrénes fejfá-
jást okozhat az erre érzékenyeknél. 
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Eladó az 1988-as kultuszfilm, A nagy Le-
bowski főhősének a háza. A kaliforniai 
Venice-ben található ingatlanért több 

mint kétmillió dollárt (közel félmilliárd forint) 
kérnek.

A hat hálószobás házhoz, amely csupán 
pár utcányira van a tengerparttól, csaknem 
ezer négyzetméteres kert tartozik. Az épüle-
tet az tette híressé, hogy Joel és Ethan Cohen 
nagy sikerű filmjében abban lakott Lebowski, 
akit Jeff Bridges alakított.

A ház belülről már korántsem hasonlít 
a hős filmben megismert, leharcolt ottho-
nához, a jelenlegi lakók ugyanis gyönyörű-
en rendbehozták – mondta el egy ingatlan-
ügynök.

A nagy Lebowski a naplopó és tekeőrült 
Jeff Lebowski sztoriját meséli el, akit ösz-

szetévesztenek milliomos névrokonával. A 
vígjátékban Steve Buscemi, Philip Seymour 
Hoffman, Julianne Moore és John Turturro 
voltak Bridges partnerei.

Még egy ideig itthon van beküldte: Molnár Hajnal
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