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ciákon, szemináriumokon ismer-
tette. Hédervári Péter magyar 
planetológus földrengésfényekre 
vonatkozó megfi gyeléseimről az 
EQL (Earth Quake Light)-projekt 
keretében európai és ázsiai konfe-
renciáin számolt be. Ugyanebben 
a témában egy kanadai kutatóval, 
France St-Laurent asszonnyal dol-
goztunk számos tanulmányon. 
Kiderült, az általam 1986-ban ész-
lelt, a Vrancea-térségben kipat-
tant erős földlökés okozta földren-
gésfény alakja, mérete és fejlődése 
meglepő hasonlóságot mutatott 
a kanadai Saguenay-féle földren-
gésraj által előidézett és szemta-
núk szerint Alma nevű helységből 
látott földrengésfénnyel” – ma-
gyarázza együttműködéseit szá-
mos világhírű szakemberrel. 

Egy pestlőrinci család Los 
Angeles egyik forgalmas, népsze-
rű terén 1986 nyarán felfedezte a 
Halley-üstökösről készített megfi -
gyeléseit és rajzait. Az Internatio-
nal Halley Comet Watch program 
keretében Európából rajta kívül 
csak franciaországi észlelőtársá-
nak munkája szerepelt. Ahelyett, 
hogy gépkocsijukkal hazautaztak 
volna, jókora kitérőt tettek, hogy 
meglátogassák, hiszen az „angya-
lok városában” nem magyaror-
szági, hanem Erdélyben élő csil-
lagász nevét találták a kihelyezett 
munkák között, ami felvillanyozta 
őket. Ismertségének köszönhe-
tő, hogy a Los Angeleshez közeli 
Pasadenában működő Jet Pro-
pulsion Laboratory (Sugárhajtási 
Laboratórium, a NASA egyik űr-
központja) állást kínált számára. 
Az amerikai intézet ezt annyira ko-
molyan vette, hogy az angol nyel-
vű formanyomtatványokat készen 
kitöltve elküldte a nevére, csak alá 
kellett volna írnia, de ő mégsem 
hagyta el Erdélyt. 

Kulin György nyomdokaiban 
Furcsa véletlen, hogy ez a 17 
ezer lakosú kisváros két híres 
csillagászt is adott a világnak. 
Kósa-Kiss Attila a Kulin György-
höz fűződő ismeretségéről is 
mesél. „A múlt század hetvenes 
éveiben szoros összefüggést ta-
láltam a napfelszín bizonyos jól 
körülhatárolt, szigorú szabályok-
nak eleget tevő napfolt(csoport)
ok és a földi időjárási ciklonok 
között. Erről az első tanulmá-
nyomat a kolozsvári Studia Uni-

versitatis Babeş–Bolyai közölte. 
További dolgozataim az Europe-
an Geophysical Society (Eu rópai 
Földfi zikai Társaság) konferen-
ciaköteteiben jelentek meg Gre-
noble-ban (1994), Hamburgban 
(1995), Hágában (1996), Bécsben 
(1997), Nizzában, majd Visegrá-
don, valamint magyar nyelven a 
VIII. Természeti, Műszaki és Gaz-
daságtudományok Alkalmazása 
nemzetközi konferencián, Szom-
bathelyen 2009-ben. Felisme-
résem híre eljutott a Texasi Egye-
tem professzorához, a Dallasban 
élő Brian A. Tinsleyhez, aki igen-
csak jártas a témában. Kérte, feltét-
lenül dolgozzak, észleljek tovább, 
eredményeim helyesek, az övéivel 
jó egyezést mutatnak. Leveleit dr. 

Attila Kósa-Kiss névre címezte, 
noha nem doktoráltam...” – mesél 
tudományos elismeréseiről.

A tudós 1989–1994 között részt 
vett a NASA Hipparcos műhold 
változócsillag-észlelési program-
jában: az űreszköz a légkör zavaró 
hatásaitól mentes, közegétől tá-
vol, a világűrből határozta meg a 
csillagok fényességét, a partiumi 
szakember pedig a földfelszín-
ről. Az 1911-ben alakult American 
Association of Variable Star Ob-
servers (Változócsillag-észlelők 
Amerikai Társasága) Kiváló vál-
tozócsillag-megfi gyelő címmel 
elismerő oklevéllel jutalmazta Te-

xasban (1994), Georgiában (1996), 
Új-Mexikóban (2005), Massachu-
settsben (2011) és Tennessee-ben 
(2018). A legutolsó kitüntetést 
azért kapta, mert elérte a száz-
ezredik fénymérést. De sok más 
díjjal is büszkélkedhet. A Royal 
Astronomical Society Comet Sec-
tiontől (a brit Királyi Csillagászati 
Társaság Üstökös Szekciójától) 
sokéves üstökösészleléseiért 1993-
ban Cambridge-ből a David R. Ke-
edy-díjjal tüntették ki.

Az 1946-ban alakult Magyar 
Csillagászati Egyesület 2014-ben 
adományozta Kósa-Kiss Attilának 
az akkor újonnan alapított Kulin 
György-díjat. Egy évvel később az 
Országos Meteorológiai Szolgá-
lat Az év MET-ÉSZ (Meteorológiai 
Észlelések) észlelője 2014 elismerő 
oklevelet vehette március 23-án, a 
Meteorológia Világnapján.

Isten helye
Kérdésemre, hogy az egek für-
készője mit gondol Istenről, ven-
déglátóm így fogalmaz: „a csil-
lagász által belátható, mérhető, 
elemezhető 13 milliárd fényévnyi 
sugarú Metagalaktika, amely 
megszámlálhatatlan csillagot és 
csillagrendszert, por- és gázfel-
hőt tartalmaz, túlságosan rende-
zett ahhoz, hogy gyakorlatilag 
a semmiből vagy egy hihetetlen 
sűrűségű, parányi térfogatú, forró 

anyagkeverékből teljesen véletle-
nül megszülessen, amelyet ma, 
13 milliárd év után érzékelhetünk, 
vizsgálhatunk és nem utolsósor-
ban csodálhatunk. Ugyanilyen 
bonyolult, rendkívül összetett 
minden egyes élőlény” – foglalja 
össze ezzel kapcsolatos vélemé-
nyét a csillagász.

Egy másik nagy kérdésre 
keresik a választ a biokémia és 
biofi zika szakma legnagyobbjai: 
keletkezhet-e élettelen szerves 
anyagból szerves élet? Dr. Gánti 
Tibor akadémikus és kutatócso-
portja az ún. chemoton anyagot 
(egy fajta fehérjét) vizsgálva rájött, 
miszerint ahhoz, hogy az élet-
telenből élet lehessen, minden-
képpen valamifajta külső beavat-
kozásra lenne szükség. Mindkét 
esetben kénytelenek vagyunk 
következtetni az isteni teremtés 
lehetőségére. Stuart Hameroff  
altatóorvos, az Arizona Egyetem 
professzora és Sir Roger Penrose 
kvantumfi zikus, az Oxford Egye-
tem professzora szerint az ember 
nem pusztán hús-vér alak. Az 
agyban levő mikrogömböcskék 
vagy kapszulák tárolják mindazt 
az információt, amit az ember 
megél. Halálával a szív leáll, az 
agyi részecskék elvesztik ugyan 
fi zikai mivoltukat, de az említett 
mikrogömböcskék tárolta infor-
mációk megmaradnak, elhagyják 
a testet, és kilépnek a világűrbe. 
„Úgyis fogalmazhatnánk, hogy 
létünk nem hiábavaló: életünk 
tapasztalatait megosztjuk Isten-
nel vagy Világtudattal. Ha csaku-
gyan van Isten – szerintem lennie 
kell –, olyan formában létezhet, 
amelyet talán soha, de soha nem 
fogunk megérteni, megismerni, 
de elképzelni sem” – magyarázza 
Nagyszalonta csillagtudora.

→ A tudós 1989–1994 
között részt vett a NASA 
Hipparcos műhold válto-
zócsillag-észlelési prog-
ramjában: az űreszköz a 
világűrből határozta meg 
a csillagok fényességét, 
a partiumi szakember 
pedig a földfelszínről.

FORRÁS: MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET

A Magyar Csillagászati Egyesület rendszeresen szervez éjszakai égboltkémlelést

A Kulin György-díj a csillagászok rangos magyarországi kitüntetése

→ Nagyszalontai égboltélmények

A csillagászati távcsöves bemutatás a tudományos 
ismeretterjesztés egyik fontos része. Ma ezt járda-
csillagászatnak hívják. A nagyszalontai Művelődé-
si Ház udvarán egy 262-szeres nagyítást biztosító 
teleszkóp pal mutatta be az esti égbolt aktuális, ér-
dekesebb látnivalóit a diszkózó fi ataloknak, napköz-
ben speciális fényszűrőn át központi csillagunk sötét 
foltjait, de a zsidó és a református templom, valamint 
a Csonkatorony tetejét is. Sötétedés után sokszor a 
vállára tette a súlyos, háromlábú állványt, a távcsővel 
a város számos helyére ment el, hogy minél többen 
részesülhessenek az úgynevezett Galilei-élményben, 
amely a Hold krátereit, a Jupiter bolygót és holdjait, a 
Szaturnuszt és annak fantasztikus gyűrűrendszerét, 
a Holdéhoz hasonló fázisváltozást mutató Vénuszt 
vagy a feltűnően vörös Mars bolygót jelentette.
A nyolcvanas években diákok százainak mutatta meg 
a híres Halley-üstököst, a Nap felszínén sötétlő nap-
foltcsoportokat. A kilencvenes években a Szalontai 
Napok rendezvényein 400–600 ember láthatta a 
csillagos égbolt csodáit.

→ Baráti beszélgetések a Szekuritáté árnyékában

Bordás Lászlóhoz, Nagyszalonta jegyzőjéhez járt szüleivel és testvéreivel névestékre a 60-
as évek elejétől, hogy őt és feleségét, Icuka nénit felköszöntsék. Vendéglátójuk időjárási 
megfi gyeléseket végzett, erre utalt a falra helyezett higanyos barométer, ami a levegő lég-
nyomásának pillanatnyi állapotát mutatta. Jó barátság fűzte Kulin Györgyhöz (1905–1989), 
akinek egyik tudományos-fantasztikus könyvét, Az ellentmondások bolygója címűt Bordás 
Lászlótól vette kölcsön. Kulin György (mindenki Gyuri bácsĳ a), Nagyszalonta neves szülöttje 
84 általa felfedezett kisbolygó közül 13-nak olyan pontosan határozta meg a Nap körüli pá-
lyáját, hogy azoknak ő adhatott nevet. Két üstökös az ő nevét viseli, egy kisbolygót a Magyar 
Csillagászati Egyesület (MCSE) javaslatára a Nemzetközi Csillagászati Unió róla nevezett el. 
Hazalátogatásai során felajánlotta, hogy csillagászati előadást tart, de a Szekuritáté csak 
azzal a feltétellel engedte meg, ha emberei is a közönség között ülhetnek. Ilyen körülmé-
nyek között Gyurka bácsi inkább a szűk körű, „titkos” összejövetelek mellett döntött. „1973. 
december 30-án unokaöccsével, dr. Bagosi Attilával értem küldött. Rajtam kívül Dánielisz 
Endre helytörténész, egy fi zika- és egy földrajztanár, két gyárigazgató, édesapám és egy 
amatőr csillagásztársam hallgattuk érdekfeszítően megformált, szép, magabiztos beszédét. 
Jegyzeteltem, abból idézem néhány mondatát: a világűr korántsem idegen földi világunktól. 
Saját testünk anyaga és környezetünk annak mélyéből származik. Nem az a hideg, életelle-
nes üresség, amiben létezésünket évezredeken keresztül véletlennek gondoltuk. Létreho-
zott és fenn is tart bennünket...” – magyarázza személyes élményeit a jeles csillagászról.




