
 

Darth Vader pszichopata
 
Francia pszichiáterek elkészítették Darth Vader, a Csillagok háborúja című 

filmsorozat központi figurájának kórképét. Diagnózisuk szerint Lucas filmjének 
sötét sisakos, hörgő fő gonosza borderline – más néven határeseti – személyiség-
zavarban szenved. Ez egy főként a hangulat szélsőséges ingadozásával, dühkitöré-
sekkel, önkárosító tünetekkel, öngyilkossági hajlammal, identitási problémákkal 
járó betegség.

A szakemberek azután jutottak arra a következtetésre, hogy Darth Vader pszi-
chikai zavarokkal küzd, miután megvizsgálták a világ egyik legismertebb negatív 
filmalakjának viselkedését, életvitelét és azokat az elveket, amelyek irányítják őt. A 
személyiségét analizálva a borderline zavar kilenc alapvető jele közül hatot fedez-
tek fel benne. Mint a lenta.ru hírügynökség rámutatott, az Amerikai Pszichiátriai 
Társaság kézikönyve szerint már öt tünet is elegendő lenne ahhoz, hogy az orvosok 
kijelenthessék: a páciens ebben a betegségben szenved. 

Pszichiáterek szerint éppen a karakter pszichés zavara miatt annyira népszerű 
Darth Vader alakja a fiatalok körében, hiszen sokan közülük ugyanettől a beteg-
ségtől szenvednek, ezért tudnak azonosulni a figurával. 

A kutatás résztvevői emellett úgy vélik, hogy a sci-fi sorozatban az „erő sötét 
oldala“ – amelyet Darth Vader, mint a galaktikus birodalom kegyetlen harcosa 
használ a Jedik ellen – valójában a kábítószer-fogyasztás metaforája. Ezt a nézetüket 
a pszichiáterek azzal támasztják alá, hogy Darth Vader elégedettnek érzi magát a 
sötét oldalon, de közben tudatában van annak, hogy valami tiltott dolgot művel.

A szakirodalom szerint a borderline karakterre jellemező, hogy heves érzel-
meket mutat, de főképpen ellenséges indulatot vagy depressziót. Élvezethajhász, 
gyakran deperszonalizálódik, azaz „szétesik”, alkalmanként önpusztító, előfordul-
hat nála például gyógyszer-túladagolás, promiszkuitás, identitászavar. Kapcso-

lataira pedig jellemző a felületesség, a függőség és a manipulatív megoldások 
közötti hezitálás. 

Sebességrekordot döntött egy ûrszonda

Ionhajtóműve segítségével minden korábbi, az ember által az űrbe kül-
dött eszköz sebességét túlszárnyalta a NASA Dawn (Hajnal) nevű űrszondája. 

A műhold előbb levált a hordozórakétáról, majd a hagyomá nyos 
gyorsítórakéták is lekapcsoltak, ezután lépett működésbe az ionhaj-

tómű. Ennek segítségével az űrszonda óránkénti 25 500 kilomé-
teres sebességre gyorsult fel. Ebben a pillanatban percenként 

11,46 kilométeres sebességgel távolodott a Földtől. 
A sebesség különösen figyelemre méltó abból a szem-

szögből, hogy ezt az űrszonda a hagyományos rakéta-
meghajtás, illetve az égitest gravitációs mezejének hatása 

nélkül érte el – írta a news.ru hírügynökség. 
A tervek szerint az űreszköz maximális sebessége el 

fogja érni a 100 ezer kilométer per órát. 
A Dawn űrszondát 2007. szeptember 27-én 

indította többéves útjára a NASA a Naprendszer 
két legnagyobb kisbolygója, a Vesta és a Ceres 

felé. Végső céljáig mintegy 4,8 milliárd kilo-

A férfi egy bárt próbált kifosztani. A 
szórakozóhely két hölgyalkalmazottja 
kiszúrta, hogy a férfi ennivalókat gyö-
möszöl a ruhájába. Dulakodni kezdtek 
vele, hogy megakadályozzák a lopást, 
s közben az egyiküknek sikerült meg-
nyomnia a vészjelző gombot is. A férfi 
ezt észrevette, kitörte a bár ablakát, és 
igyekezett azon keresztül meglógni. Az 
elszánt alkalmazottak azonban utána 
vetették magukat, és elkapták a nadrág-
ját. Igaz, a tolvajnak sikerült kiugrania az 
ablakon, ám közben nemcsak a nadrág-
ját, de az alsógatyáját is elveszítette, úgy-
hogy alul csupaszon futott ki az utcára. 

A lvoviak ezután igen érdekes jele-
net szemtanúi lehettek: egy férfi alul 
semmiben, nemi szervét a kezével takar-
va szalad az utcán, s utána rendőrök 
rohannak. 

A peches tolvajt a hatóság emberei 
rövid futás után elfogták és őrizetbe 
vették. Kiderült, a férfi többszörös visz-
szaeső, kétszer ült már börtönben, 
kis értékű lopásokért és huliga-
nizmusért ítélték el. 

A nadrágját és az alsónemű-
jét visszakapta. 

Kivilágított birkák 
Görögországban

A görög legfelsőbb bíróság kötelezte 
a juhokat tartó gazdákat, hogy ha söté-
tedés után terelik az állataikat, akkor jól 
világítsák meg azokat. 

Ennek előzménye egy közúti baleset 
kivizsgálása volt, ahol 14 birka volt az 
áldozat. A bíróság megállapította, hogy 
az állatok elpusztulásáért részben a 
juhok tulajdonosa volt felelős. Olyan 
világítás mellett kellett volna terelnie 
ugyanis a nyáját, hogy a juhok legalább 
100 méterről láthatók legyenek. Más-
részt a bíróság ugyanakkor azt is meg-
állapította, hogy a baleset 70%-ban a 
jármű vezetőjének hibájából követke-
zett be – írta a lenta.ru hírügynökség az 
AFP-re hivatkozva. 

A baleset egyébként még 2002-ben 
történt Görögország déli részén, ám a 
jogi ügy – több, különböző fokú bíró-
ságot is megjárva – egészen mostanáig 
húzódott.  

Gatya nélkül menekült 
a peches tolvaj

Alul semmiben kellett menekül-
nie egy ügyetlen tolvajnak a nyugat-
ukrajnai Lvov városában – adták hírül 
ukrán lapok és internetes sajtóügynök-
ségek. 
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Szex vezetés közben

Egy hat országra kiterjedő köz-
vélemény-kutatás résztvevőinek 
15%-a ismerte el, hogy közösült 
vagy folytatott valamilyen szexuális 
tevékenységet autóvezetés közben – 
közölte az USA Today című ameri-
kai napilap. 

A felmérést a headszetteket 
gyártó dán Jabra vállalat készíttet-
te. 1800 – 18 és 65 év közötti – 
autóst kérdeztek meg az Egyesült 
Államokban, Nagy-Britanniában, 
Franciaországban, Németországban, 
Oroszországban és Japánban. 

Sokkolta a közvélemény-kuta-
tókat az, hogy a megkérdezettek 

mi mindennel nem foglal-
koznak vezetés közben 

ahelyett, hogy az útra 
figyelnének. Mint a 
vállalat észak-amerikai 

vezetője elmondta, a céljuk 
az volt, hogy felhívják az autósok 
figyelmét a biztonságos közleke-
désre, és a fontosságát annak, hogy 
vezetés közben kihangosítót vagy 
fejbeszélőt használjanak. 

Emellett viszont kiderült, hogy 
az embereknek nemcsak a mobil-
telefonálás vonhatja el a figyelmü-
ket az útról – és nemcsak a szex. 
A megkérdezettek 72%-a beismer-
te, hogy szokott enni vezetés köz-
ben, 28%-ukkal előfordul, hogy 
smseznek, 13%-uk sminkeli magát 
és 5%-uk borotválkozik.  

métert tesz meg. A Vestát várhatóan 
2011 végén éri majd el, 2012 közepén 
továbbindul a Ceres felé, ahova vala-
mikor 2015-ben érkezik meg. A Vesta 
és a Ceres a Mars és a Jupiter között 
helyezkednek el, és Nap körüli pályán 
keringenek. A Vesta kemény kőzetek-
ből, a Ceres felszíne pedig vízjég és 
hidratált ásványokból áll. Az űrszonda 
elnevezése egyébként onnan ered, hogy 
elsődleges célja a Naprendszer „hajna-
lát”, azaz korai állapotának folyamatait 
tanulmányozni.  

Éttermi büntetés 
a tányéron hagyott falatokért

Ausztráliában egy japán étterem 
főszakácsa rendhagyó szabályt hozott 
saját intézményében: a vendégeknek 
mindent meg kell enniük, amit megren-
deltek, különben büntetést fizetnek és 
végleg kiutasítják őket a vendéglőből. A 
Wafu nevet viselő étteremben nemcsak 
büntetnek azonban, hanem jutalmaz-
nak is – írta a Korreszpondent hírügy-
nökség. Azok, akik szépen megesznek 
mindent, 30% kedvezményt kapnak. 

A szigorú séf utasítása szerint tehát, 
ha nem akarjuk, hogy kitessékeljenek 
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bennünket a vendéglőből, mindent 
el kell fogyasztanunk a tányérunkról. 
Kivételt a szabály alól csak a citrom- 
és a gyömbérdarabkák, illetve a csípős 
torma, a wasabi képeznek.   

A főszakács kijelentette, hogy a szo-
katlan házirenddel kívánja vendégeit 
környezetvédelemre nevelni. 

Korábban híradásokban már szere-
pelt egy másik ausztrál étterem is, amely 
a környezetvédelem érdekében szintén 
szokatlan döntést hozott. Ott a papírra 
nyomtatott menüket iPadra cserélték. 

Szemétbôl építettek
szállodát Rómában

2010. június 3-án hulladékokból 
épített hotelt adtak át Rómában. 

A terveket az a Hans-Jürgen Schult 
német építész készítette, aki műanyag 
palackokból, alumíniumdobozokból 
és más hulladékokból alkotott köztéri 
szobrairól vált ismertté. 

A Corona Save The Beach Hotel 5 
szobás lett, benne sem folyóvíz, sem 
elektromos áram nem található. Igaz, 

arra az 5 napra nem is lett volna 
értelme, hiszen 7-én már be is 

zárt, azóta csak kívülről néz-
hetik meg az érdeklődők. A 
Korreszpondent jelentése 
szerint a szemétből épült 
hotel része annak a kam-
pánynak, amelyet az euró-
pai tengerpartok és a tengeri 

élővilág védelmére indított a 
Corona Extra sörfőző vállalat 

2008-ban.    
Az építmény arra hivatott figyel-

meztetni az embereket, milyen károkat 
okoznak meggondolatlan viselkedé-
sükkel. A szálloda ugyanis kizárólag 
olyan hulladékokból épült, amelyeket 
az európai tengerparti strandokon gyűj-
töttek össze. 

A projekt részeként új hon-
lapot indítottak, amely a www.
coronasavethebeach.org. címen érhető 
el az interneten. Ezen a weboldalon 
lehet bejelentést tenni a súlyosan szeny-
nyezett tengerpartokról.   

Kovács Andrea


