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A SZEGEDI CSILLAGVIZSGÁLÓ Szegedi Tudományegyetem,
Kísérleti Fizikai Tanszék

Szatmáry Károly

A Szegedi Tudományegyetem (akkor még József Atti-
la Tudományegyetem) 1990 nyarán a csillagászat iránt
érdeklôdô Csákány Béla matematikaprofesszor, ak-
kori rektor kezdeményezésére 500 000 Ft alaptôkével
létrehozta a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványt. Ak-
koriban, a rendszerváltás után születtek az elsô alapít-
ványok. A kitûzött cél az volt, hogy felépítsünk egy
obszervatóriumot, és elhelyezzük benne az 1985-ben
az Odesszai Egyetemtôl mûszercsere keretében ka-
pott 40 cm-es fôtükör-átmérôjû, Cassegrain típusú
távcsövünket, melyet ideiglenesen a Bajai Obszerva-
tóriumban mûködtettünk.

Megkezdôdött a pénz gyûjtése. Sikerült támogatást
szerezni az Oktatási Minisztériumtól, és szponzorok
kitartó, személyes megkeresése után számos szegedi
vállalat, cég adott anyagi segítséget vagy ajánlott fel
anyagot és munkavégzést. 1991-re összegyûlt 3,5 mil-
lió Ft, és még abban az évben az alapítvány szervezé-
sében felépült a csillagvizsgálónk Újszegeden, a Ker-
tész utcában, a Füvészkert sarkából lekerített kis terü-
leten. Az akkori fizikushallgatók és oktatóik is kivet-
ték a részüket a munkálatokból.

A felsô szinten 5 méter átmérôjû, henger alakú a
távcsô helyisége. A félgömb alakú hagyományos ku-
pola helyett kétoldalra szét-
tolható tetô készült. Ez sokkal
olcsóbb, nem kell forgatni, és
kinyitása után gyorsan ki-
egyenlítôdik a hômérséklet a
környezettel (1. ábra ). A kö-
rülbelül 700 kg tömegû távcsô
az épülettôl független vasbe-
ton oszlopra került. A 40 cm-
es távcsövet azóta kétszer
teljesen átalakítottuk, mára
csak a fôtükör és az oszlop
egy része az eredeti. Képei

megtekinthetôk a http://astro.u-szeged.hu honlapun-
kon a Csillagvizsgáló gombnál.

Az épület kissé szokatlan, trapéz alapú, lépcsôze-
tes lapos tetôvel. Utóbbi azután sok gondot okozott,
az alatta lévô elôadóterem beázott, és nem volt hely
a kisebb távcsöveknek. Tervet készíttettünk a régi
fölé kerülô új födém kialakítására. Két legyet ütöt-
tünk egy csapásra: megszüntettük a beázást, és a
lépcsôzetes tetô helyett egy nagy, sík tetôteraszt hoz-
tunk létre, amelyen a kisebb távcsövekkel való be-
mutatás akár 30–40 fô részére is kényelmessé vált (2.
ábra ). Sikerült egy nagyon lelkiismeretes és jól dol-
gozó kômûvest találnunk, aki 2006 novemberében
munkatársaival 3 hét alatt elvégezte a munkát. A tel-
jes átépítés 2,5 millió Ft-os költségébôl az egyetem
rektora biztosított 2 milliót, a többit a Kísérleti Fizikai
Tanszék állta. A nagy észlelôteraszt vaskorláttal vet-
tük körbe a tanszék mûhelyének dolgozói segítségé-
vel. A faléceket a csillagászok saját kezûleg szerelték
fel. A fölújítás képei megtekinthetôk a honlapunkon.
Ugyanott lehet olvasni a 2 évenkénti beszámolókat
tevékenységünkrôl (ezek a Meteor csillagászati év-
könyvekben is megjelentek). A képgalériák pedig a
http://szeged.mcse.hu címen találhatók. 2007-ben ön-
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erôbôl megcsináltuk az alsó szint (tanterem, iroda,

2. ábra. Az új megfigyelô terasz a bemutató távcsövekkel.

3. ábra. Az 1994-es amatôrcsillagász találkozó résztvevôi.

elôtér, WC) teljes belsô festését. 2008-ban – gyakorla-
tilag szintén saját forrásból – bevezettük a csillagvizs-
gáló épületébe a gázt és korszerû fûtésrendszert ala-
kítottunk ki. Tartalékaink ezzel szinte elfogytak, ezért
nagy szükségünk van pályázati támogatásokra és az
SZJA 1% felajánlásokra.

2009 ôszén sajnos baj történt: a korábbi aszályos
idôszak miatt a talajvíz szintje lement 2,5–3 méter
mélyre, a csillagvizsgáló épülete alatti szürkeagyagré-
teg kiszáradt, térfogata jelentôsen csökkent. Ennek
következtében az épület egyik fele erôsen meg-
süllyedt, nagy repedések nyíltak a falakon. A statikai
vélemények szerint az épület nem veszélyes, de reno-
válásra szorul.

A csillagvizsgáló 1992. július 6-i megnyitása óta
csaknem minden péntek este fogadjuk a látogatókat,
projektoros vetítéssel szemléltetett kiselôadásokat és
távcsöves bemutatókat tartunk. Évente mintegy 4000–
5000 látogató keresi fel a csillagvizsgálót. A szegedie-
ken kívül nagyon sok látogató csoportot, tavasszal és
ôsszel számos Szegedre kiránduló iskolai osztályt, tu-
rista családot fogadunk fôleg a dél-alföldi régióból, de
jó hírünk miatt jönnek hozzánk hazánk minden részé-
rôl, még külföldrôl is. Sokszor a pénteki nyitva tartá-
sok mellett más napokon is fogadtunk csoportokat. A
http://astro.u-szeged.hu/csillvi/ugyelet.html honla-
pon megtekinthetô, hogy az utóbbi években mennyit
tartottunk nyitva, hány csoportot fogadtunk az elôre
be nem jelentett látogatókon kívül. Minden ôsszel

amatôrcsillagász találkozót
rendeztünk a Magyar Csillagá-
szati Egyesület Szegedi Helyi
Csoportjával közösen. Fôleg
helyiek, de az ország sok más
vidékérôl is jöttek a résztve-
vôk, összesen évente körül-
belül 50 fô (3. ábra ).

A Csillagvizsgáló nyitva tar-
tásain kívül az érdekes ese-
mények (pl. holdfogyatkozás,
meteorzápor, fényes üstökös

megjelenése) alkalmával távcsöves bemutatókat tar-
tunk Szeged belvárosában. Számos nyilatkozatot ad-
tunk és adunk a jövôben is a helyi sajtó számára (lásd
http://astro.u-szeged.hu, balra a Csillagvizsgáló gomb,
cikkek a szegedi csillagászatról).

A nyitva tartásokon egyetemi oktatók, PhD ösztön-
díjasok és hallgatók végzik az ismeretterjesztést, tudo-
mánynépszerûsítést. Ezt a munkát díjazás nélkül, sza-
bad idejük feláldozásával, régebbi kifejezéssel „társa-
dalmi munkában” végzik. A legnemesebb értelemben
nonprofit a mûködésünk. Mivel anyagiak hiányában a
csillagvizsgálónak nincs bér jellegû kiadása, nincs
külön személyzete, ránk hárul sok más is: karbantar-
tás, festés, takarítás, fûnyírás, hólapátolás, azaz min-
den, ami egy magánháznál is elôfordul. Szinte a sem-
mibôl maradunk fenn: néhány tízezer, néha százezer
forintot sikerül nyernünk pályázatok útján. Szeged
város és a Szegedi Tudományegyetem segít, de csak
nagyon-nagyon szerény összegekkel.

A csillagvizsgáló mûködését lényegében a Szegedi
Csillagvizsgáló Alapítvány (azaz annak titkára) bizto-
sítja és szervezi. A kiadások: a közmûvek (villany,
gáz, telefon), a karbantartási munkák, a könyvelés, a
bankköltségek évente több százezer forintot jelente-
nek. A belépôdíjak jelképesnek mondhatók: 200 Ft a
csoportok tagjainak, nyugdíjasoknak és gyerekeknek,
300 Ft a felnôtteknek. Az egyetemi polgároknak in-
gyenes az obszervatórium látogatása. Már sok vendég
is jelezte, hogy ez kevés, de még nem emelünk rajta,
mert nem akarjuk, hogy például egy 2-3 gyermekes
család azért ne jöjjön el, mert nem tudja vállalni a
költséget. Több alkalommal is megkerestek bennün-
ket, hogy ajánljunk fel ingyenes belépôket diákverse-
nyek gyôzteseinek. Ebben természetesen partnerek
voltunk és leszünk.

Gazdag magyar nyelvû oktatási-ismeretterjesztô
anyagokat tettünk közzé az interneten: http://astro.
u-szeged.hu címen. Ugyanitt részletes információk
találhatók a csillagvizsgáló mûködésével, történeté-
vel, megközelíthetôségével, gazdálkodásával, nyitva
tartási ügyeletekkel kapcsolatban.

A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány a legtöbb fon-
tos civil adatbázisban szerepel. Turisztikai-idegen-
forgalmi célponttá váltunk, színesítjük a dél-alföldi
kulturális ajánlatot a látogatók számára. Az NCA mû-
ködési támogatásából elkészíttettünk egy igényes
szórólapot 2000 példányban, amit számos helyre el-
juttattunk.
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A természettudományos világkép fejlesztésében

4. ábra. A 40 cm tükörátmérôjû távcsô 1992-ben (balra) és 2006-
ban (jobbra).

5. ábra. A 2004dj szupernóva az NGC 2403
galaxisban (Piszkéstetô, Schmidt-távcsô, Sár-
neczky Krisztián és Szalai Tamás CCD-fel-
vétele).

6. ábra. Csillaga elôtt elvonuló (rajzolt) exo-
bolygó. A csillag fényessége ilyenkor csökken,
attól függô mértékben, hogy mekkora hozzá
képest a bolygója.

évtizedek óta alapvetô szerepe van a csillagászatnak
és az ûrkutatásnak. A tizenéveseket – de sok idôseb-
bet is – nagyon érdekli a témakör. Sajnos az iskolában
és a médiában nagyon keveset hallhatnak a csillagá-
szatról. A Szegedi Csillagvizsgálóban tudományos
igénnyel, de a laikusok számára is jól érthetôen min-
den héten népszerûsítjük a tudományt. Szegeden, de
az országban is alig van olyan, a miénkhez hasonló
intézmény, amely rendszeresen látogatható bárki szá-
mára, ahol szakavatottaktól hallhat a természettudo-
mányokról. Joggal mondhatjuk, hogy az oktatásban,
ismeretterjesztésben hiánypótló szerepet játszunk.
Nem kampányszerûen dolgozunk, hanem 1992 óta
heti rendszerességgel szolgáltatunk. A csillagvizsgáló-
ban az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki hasz-
nosan töltheti el a szabadidôt. Manapság kiemelten
fontos, hogy a természettudományok területén képez-
zük az embereket, hogy jobban megértsék a körülöt-
tük lévô világ dolgait, például a szinte mindenki által
használt modern technikai eszközöket (pl. GPS, mobil
telefon), a környezetszennyezés vagy a globális fel-
melegedés problémáját.

2006-ban a 40 cm-es Cas-
segrain-távcsövünket New-
ton-rendszerûre alakítottuk át
(így a rövidebb fókusz miatt
nagyobb lett a látómezô), és
új, teljesen számítógéprôl irá-
nyítható villás mechanikára
tettük (4. ábra ). A detektor
egy SBIG ST-7-es CCD-kame-
ra, szûrôváltóval, Johnson
BVRI szûrôkkel és Robofocus
csatlakozással. Ez utóbbit ké-
sôbb USB-s FocusR vezérlésre
cseréltük. A vezetôtávcsô egy
Zeiss 80/1200 AS refraktor,
ezt a pénteki bemutatásokkor
is sûrûn használjuk. A mérô-
rendszer tökéletesen mûkö-
dik, használata során számos
tudományos eredmény szüle-

tett, fôleg változócsillagok, csillaghalmazok és üstö-
kösök megfigyelése területén, de az egyetemi oktatás-
ban is aktív szerepet kap.

Az oktatás és az ismeretterjesztés mellett fô fel-
adatunk a tudományos kutatás. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Fizikus Tanszékcsoportja berkein be-
lül az 1980-as évek végére kialakult egy kis csilla-
gászati kutatócsoport. A vizsgálatok a magyar csilla-
gászat korábbi sikeres szakterületére, a fedési kettôs
és a pulzáló változócsillagok területére koncentrál-
tak. A fényesség idôbeli változásához a Fourier-ana-
lízis mellett idô-frekvencia módszereket, például
wavelet-analízist alkalmazunk. A kutatások késôbb
kiegészültek a Naprendszer kis égitestjei, a kisboly-
gók és az üstökösök megfigyelésével, valamint a
szupernóvák fotometriai és spektroszkópiai elemzé-
sével (5. ábra ). A szegedi csoport több mint 500 új
kisbolygót fedezett fel, közülük számos magyar vo-
natkozású nevet kapott. Vizsgálunk csillaghalmazo-
kat is, meghatározva korukat és távolságukat. Né-
hány éve bekapcsolódtunk a más csillagok körüli
bolygók, az exobolygók kutatásába, valamint esetle-
ges holdjaik kimutatásának lehetôségeivel is foglal-
kozunk (6. ábra ). Számos hazai és külföldi együtt-
mûködésben veszünk részt. Sikeres kutatási pályá-
zataink (pl. 8 OTKA) lehetôvé tették, hogy rangos
nemzetközi konferenciákon mutassuk be eredmé-
nyeinket, és méréseket végezzünk élvonalbeli kül-
földi mûszerekkel.

A 2010 júniusáig megjelent 700 csillagászati publiká-
ciónk közül 446 angol nyelvû, 1 orosz nyelvû, 8 ma-
gyar disszertáció, 152 magyar szakcikk, 93 oktatási-
ismeretterjesztô jellegû írás.

Budapest mellett az országban csak Szegeden van
csillagászképzés. Egyetemünkön eddig 33 hallgató
szerzett csillagász szakos diplomát, többségük el is
tudott helyezkedni a szakmában itthon vagy külföl-
dön. Legjobb hallgatóink közül nyolcan a doktori
képzés után PhD fokozatot szereztek, Kiss László már
az MTA doktora.
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