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Fókuszban a Csáp-galaxis

A hetvenmillió fényévnyire lévő Csáp- 
galaxisokat vette célba első felvételein 
a világ legösszetettebb rádiótelesz-

kópja, az ALMA, amely a világegyetem leg-
távolibb és leghidegebb objektumait hivatott 
megfigyelni.

Az ALMA (Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array) összesen hatvanhat moz-
gatható antennából áll majd, amikor 2013-ban 
befejezik a projektet, közülük jelenleg 19 üze-
mel. A rendszer több nemzetközi obszervató-
rium és kutatóintézet közös projektje, amelyet 
a chilei Atacama-sivatagban, 5000 méter ma-
gasságban alakítanak ki.

„Bolygónk egyik legszélsőségesebb helyszí-
nét választottuk, hogy megépítsük a millimé-
ter, illetve szubmilliméter hullámhosszúságú 
sugárzás észlelésére alkalmas rendszert. Olyan 
kifinomult technikai megoldásokat alkalma-
zunk, amelyek még egy évtizeddel ezelőtt is el-
képzelhetetlenek voltak” – hangsúlyozta Mark 
McKinnon, az ALMA-projekt észak-amerikai 
menedzsere. Allison Peck, a NRAO csillagá-
sza arra mutatott rá, hogy a milliméter, illetve 

szubmilliméter hullámhosszúságú sugárzás 
észlelése lehetővé teszi a bolygóképződés folya-
matának megfigyelését. Általa a tudósok meg-
ismerhetik a csillagok „kémiáját”, s megfigyel-
hetik a fényt, amely a világegyetem legkorábbi 
galaxisai felől érkezik.

A tudósok nyilvánosságra hozták az 
ALMA-rendszer első felvételeit, amelyeken a 
hetvenmillió fényévnyire, a Holló (Corvus) 
csillagképben lévő két ütköző csillagváros, 
a Csáp spirálgalaxisok (az NGC 4038 és az 
NGC 4039) láthatók. A két objektumból a 
gravitációs hatások miatt hosszú anyagára-
mok szakadtak ki, amelyek halvány, görbült 
árapálycsóvák formájában figyelhetők meg. A 
párost ezért Antenna-galaxisoknak is nevezik 
a csillagászok.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Kívánok neked egy szép napot, mondja 
ismerősöm a legnagyobb jóindulattal, mikor 
néhány szó beszélgetés után elválunk. Egyet? 
– kérdezem magamban, miközben tudom, 
hogy csupán nyelvtani bakiról van szó, de-
hogy csak egyetlen szép napot szán nekem. És 
akkor már ott is vagyok annál a szegény egy 
szavunknál, ami határozatlan névelő szere-
pében olyan sokszor fölösleges. 

Nem áll szándékomban nyelvtanórát 
tartani, csak éppen a román nyelvi szer-
kezet magyarra fordított változatának túl 
gyakori használatával van bajom. Ez egy 
olyan probléma..., egy határozatot fogadnak 
el valamivel kapcsolatban..., a kérdés egy 
másfajta gondolkodást igényel..., ez egy új 

mentalitást jelent..., stb. stb. Csak néhány, 
kapásból vett példával szeretném illusztrál-
ni, hányszor mondjuk ki, írjuk le fölöslegesen 
az egy szócskát. A magyar nyelv sajátossága, 
hogy – a latin nyelvekkel ellentétben – ha-
tározatlan névelő nélkül is ugyanazt tudjuk 
fejezni, mint vele: ez olyan probléma; hatá-
rozatot fogadnak el valamivel kapcsolatban; 
a kérdés másfajta gondolkodást igényel; ez új 
mentalitást igényel. Nem szebb és tömörebb 
így, mint az előbbi változat? 

Szintén a magyar nyelv tömörségét ront-
juk, amikor fölösleges igekötőkkel tűzdeljük 
meg igéinket. Erre már csak egy példát szá-
nok: nem kell kihangsúlyozni, elég ha hang-
súlyozzuk, amit ki akarunk emelni. 

Amikor az egy sok
             villanás n Takács Éva

Napos, száraz idő várható, délután valamivel 
több fátyolfelhő is lehet. Több helyen megélénkül, 
néhol megerősödik az északnyugati szél.
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Anyuka magyarázza a pszi
chológusnak:

– A fiacskám mindig a falra 
keni a spenótot. Mit tegyünk?

– ... (poén a rejtvényben) – 
felel a doki. 


