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Toldi Miklós, Arany János, 
Kulin György és Nagyszalonta 
számos híressége között elő-
kelő helyet foglal el Kósa-Kiss 
Attila meteorológus-csilla-
gász is. A hajdúváros eget 
kémlelője gyermekkora óta a 
csillagok szerelmese. Nevét 
világszerte ismeri a szakma, 
számos nemzetközi elis-
merést, sőt állásajánlatot is 
kapott az Amerikai Egyesült 
Államokból. Csillagászati mé-
réseivel, az égbolt adattárával 
évtizedek óta itthonról gyara-
pítja a Partium hírnevét.

→ SÜTŐ ÉVA

„S züleimmel és két test-
véremmel a város ke-
leti peremén húzódó 

kéthektáros, tóparti telekre épült 
házba költöztünk. Nyáridőben 
szüleim megengedték, hogy nap-
lemente után a szokásosnál to-
vább maradhassak a szabadban. 
Amit odafönt, a felhőtlen, tiszta, 
sötét égen láttam, hihetetlenül 
varázslatos volt, magával raga-
dó, még akkor is, ha a csillagok 
teljesen ismeretlenül ragyogtak 
vagy hunyorogtak. Csak az égbol-
tot kettéválasztó tejfehér színű, 
hullámzó ködösség mibenlétéről 
kaptam magyarázatot édesapám-
tól” – mesél az indulásról a jeles 
szakember.

A Tejút, Naprendszerünk 
egyenlítői síkjának látványa már 
az első égi fürkészések alkalmával 
emlékezetébe rögződött. Elhatá-
rozta, minden igyekezetével azon 
lesz, hogy a csillagos égboltot mi-
nél alaposabban megismerje és tá-
jékozódhasson a tengernyi csillag 
között. Szintén gyermekkori nagy 
kedvence az időjárás kémlelése 
volt, ezen belül a felhők világa. 
Sokáig csupán fi gyelte, mi zajlik 
fent az égen, aztán 1968 nyara óta 
naponta füzetbe jegyezte a külön-
féle jelenségeket, a felhők típusát 
és vonulási irányát. A csapadékot 
egyenes falú bádogedénybe gyűj-
tötte és vonalzóval mérte, hány 
milliméter hullott alá. Még álta-
lános iskolába járt, amikor egy 
nyári estén a tejeskannával haza-
felé tartva fi gyelmeztette család-
ját, hogy éjszaka nagy vihar lesz. 
Alig bukott a nyugati ég alá a Nap, 
abban az irányban karfi olszerű 
felhők vonulatát pillantotta meg. 
„A sötétkék zivatarfelhő-láncolat 
lassan emelkedett egyre följebb, 
közeledett felénk. Már jócskán 
álomba merültünk, amikor heves 
égzengés, zuborgó zápor, ajtó-ab-
lakzörgető szél ébresztett” – em-
lékszik vissza gyerekkorára.

Ismerkedés
az égbolt titkaival
Aradon a hidro-meteorológiai kör-
nyezetvédelmi szakon végzett 
1975-ben. Munkahelye a város 
nyugati szélétől két kilométerre fe-

küdt, zavartalan látási viszonyok 
mellett kiváló alkalmat kínált az 
égbolt megfi gyelésére. Miköz-
ben ismerkedett a természettel, a 
gazdag állat- és növényvilággal, 
azért fi zették, hogy tenyéssze ki 

a víz tisztítását végző aerob bak-
tériumokat. Szerette a munkáját. 
A friss levegő, a természeti kör-
nyezet mellett sokat jött-ment a 
feladatköréhez szükséges tenniva-
lóknak köszönhetően.

„Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem meteorológus szakát 
látogató barátaim révén egyete-
mi könyvekhez, jegyzetekhez, 
szakirodalomhoz jutottam, angol 
nyelvű folyóiratokat böngésztem. 

Olvastam, éjjel-nappal fürkésztem 
az eget, jegyeztem a látottakat.  
Megesett, hogy évtizedeken ke-
resztül csak pár órányi alváshoz 
jutottam. Csillagászati távcsöveket 
szereztem be, vagy kaptam aján-
dékba, amelyekkel elsősorban 
változó fényű csillagokat, üstö-
kösöket, fényszűrő védelme alatt 
a Nap sötét foltjait, kisbolygókat 
észleltem” – magyarázza a szak-
emberré válás göröngyös útját.

A nappali szolgálatból ha-
zatérve derült ég esetén kiült a 
teraszra a távcső alá, és csaknem 
reggelig tartott, amíg meghatároz-
ta 100–130 változócsillag aktuális 
fényességét. Máskor egy végigész-
lelt éjszaka után épp csak bekapta 
a reggelit és máris igyekezett a 7 
kilométerre levő munkahelyére. 
Éjszakai műszak előtt gyakran 
pakolt teleszkópot a kerékpárra. 
Édesanyja olyankor meg is jegyez-
te: szegény Attila, már megint ci-
peli a keresztjét…

Szerencsés véletlennek tartja, 
hogy a földrengéseket megelőző, 
a földlökés idején fellépő vagy az 
azt követő fényjelenségeknek is 
szemtanúja lehetett, de számos tá-

voli vulkán kitöréséből származó 
gáz- vagy porfelhő okozta fénytani 
jelenséggel is megismerkedett.

Magyarországon is jegyzik
„Mint csillagászt vagy meteoro-
lógust meglehetősen sokan is-
mernek. A 2000-es években az 
artézi kútnál találkoztam a köz-
mű volt gazdasági igazgatójával, 
aki így szólt: Attila, magát jegyzik 
Magyarországon”. Fogalma sem 
volt, mire vélje szavait, de földije 
elmagyarázta: „magát mindenütt 
ismerik Magyarországon, bár-
merre járok”. 

A munkáját égi fi gyelőként 
meghatározó Kósa-Kiss Attila sze-
rint akkor végez értékes munkát, 
ha észleléseit megosztja mások-

kal. A látottakat, tapasztaltakat 
papírra vetette, és havonta ren-
dezve összeírta és elküldte külön-
böző helyekre: a Román Tudomá-
nyos Akadémia Csillagvizsgáló 
Intézetébe, a Magyar Csillagászati 
Egyesület lapjába, a Meteorba, 
az Országos Meteorológiai Szol-
gálat és a Magyar Meteorológiai 
Társaság szakmai folyóiratába, 
a Légkörbe. Továbbá az osztrák 
Sternenrundschauba, a francia 
Bulletin de l’AFOEV-be (Associa-
tion Française des Observateurs 
d’Étoiles Variables), a németor-
szági Meteoros lapba, az angliai 
The Journal of Meteorologyba és 
a The Astronomerbe, Szlovákiába, 
Olaszországba, az Egyesült Álla-
mokba, az AAVSO-hoz (American 
Association of Variable Star Ob-
servers), a Smithsonian Astrophy-
sical Observatory folyóiratába, az 
International Comet Quarterlybe. 

Az „angyalok városában”
Az erdélyi szakember szerint a 
nagy magasságban lebegő, jég-
kristályokat tartalmazó és azo-
kon elhajlást szenvedő nap- vagy 
holdfény okozta fénytünemé-
nyekre vonatkozó megfi gyeléseit 
Walter Tape, a fairbanksi egyetem 
matematikaprofesszora elemezte. 
„Jonathan D. Shanklin, a Brit An-
tarktiszi Kutatóállomás munkatár-
sa, aki kollégájával 1985-ben ózon-
lyukat fedezett fel az Antarktisz 
fölött 20 km magasságban, hosszú 
éveken át közölte üstökösészlelé-
seimet a Comet Tales című lapban. 
Horst Jaeger, a németországi Gar-
misch-Partenkirchenben működő 
Fraunhofer Légkörfi zikai Intézet 
kutatója a légkörbe jutó vulkani-
kus aeroszol által előidézett fény-
tani észleléseimet európai, ázsiai 
és egyesült-államokbeli konferen-

KÓSA-KISS ATTILÁT A NASA EGYIK ŰRKOZPONTJÁBA HÍVTÁK DOLGOZNI, DE AMERIKÁÉRT NEM HAGYTA EL ERDÉLYT

A világűr elismert nagyszalontai tudora

→ Szerencsés véletlennek 
tartja, hogy a földrengé-
seket megelőző fényjelen-
ségeknek is szemtanúja 
lehetett, de számos távoli 
vulkán kitöréséből szár-
mazó gáz- vagy porfelhő 
okozta fénytani jelenség-
gel is megismerkedett.
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Gyerekek a távcső körül: a legfi atalabbak közül is sokan érdeklődnek az égbolt rejtelmei felől

Kósa-Kiss Attila, az égbolt fürkészésének megszállottja 2014-ben 
vehette át a Magyar Csillagászati Egyesület Kulin György díját

→ Második könyve kiadóra vár

A Rejtőző sasbérc–Csillagvilág című könyve 2003 
nyarán jelent meg a nagyváradi Literátor Kiadó gon-
dozásában. A könyv szerkesztője és kiadója, Fábián 
Imre a bemutatót késő estére rendezte szülőváro-
sában, a Magyar Házban, hogy derült idő esetén 
távcsöves bemutatót is tartsanak. A könyvismertető 
után a szép számú érdeklődőnek kristálytiszta ég-
bolt alatt mutatta meg csillagrendszerünk, a Tejút 
szomszédját, az Androméda-galaxist, kettőscsilla-
gokat, csillaghalmazokat és néhány látványosabb 
csillagképet, például a Nagy- és a Kis Göncölt, a Cas-
siopeiát, a Perseust és az Ökörhajcsárt. Egy adott 
pillanatban nagyon fényes, csillagszerű objektum 
bukkant fel nyugati irányban, amely szép lassan ke-
let felé mintegy két perc alatt átvonult az égen, ép-
pen fölöttük. A Nemzetközi Űrállomás volt az.
Rég elkészült második kötetének kézirata is, de 
nem tudja, melyik könyvkiadóhoz forduljon a szű-
kös anyagi helyzetére való tekintettel...




