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Mindenki csak költözik a keleti országrészről 
Nyugatra, Önnél ez pontosan fordítva történt: 
Vácról Hajdúböszörménybe költözött. Kaland-
vágy?

Nevezhetjük kalandvágynak is, amennyiben 
kalandvágy, ha az ember itt a keleti szegletben 
találja meg élete párját. Ez immár nyolc éve tör-
tént. Ez idő alatt nagyon megszerettem a böször-
ményi embereket. Sokkal emberségesebbek, sokkal 
közvetlenebbek, mint az én megyémben. Nem szí-
vesen költöznék el. Mindenképpen meg kell emlí-
tenem, hogy nem csak társat, de igaz barátokat is 
kaptam Hajdúböszörménytől.

Tudom, hogy tagja a  HAT- South exobolygó 
kereső hálózat műszaki csapatának. Mivel fog-
lalkozik maga a program, és mi az Ön felada-
ta konkrétan ebben?

A program célja más csillagok körül kerin-
gő bolygók, un. exobolygók felfedezése. A pro-
jekt érdekessége, hogy bár a világ legegzotikusabb 
helyein működő távcsövekkel végezzük a kutatást, 
mégis mind az ötlet, mind pedig a technikai meg-
valósítás az utolsó csavarig, a kiértékelő programok 
utolsó bitjéig magyar vonatkozású. Olyan magyar 
emberek munkája, akik mindannyian amatőrcsil-
lagászként, kis városi szakkörök növendékeként 
kezdték a hivatást. Mondhatni most is egy marok-
nyi csapat, akik nem csak kollégák, de gyermek-
kori cimborák is.

   A feladat rendkívül nehéz. És itt most ne is 
beszéljünk az exobolygókutatás elvi problémáiról. 
Maradjunk az én asztalomnál, a technikai háttérnél.

Mivel a műszerek mindegyike magyar fejlesz-
tés és gyártás, mely egy péceli barátunk színvonalas 
műhelyében készül, óhatatlanul kerülnek homok-
szemek a gépezetbe.Némi humorral azt is mond-
hatnám, néha még az is előfordul, hogy nem talál-
juk a homokszemek közt a fogaskerekeket. Nos 
ezeket a problémákat vagyok hivatott felfedezni, 
és megoldani, lehetőleg még a tervezés és a gyár-
tás előtt nyakoncsípni. Emellett persze, mint min-
denki más, nem válogatunk a munkák közt. Ha 
kábelt kell húzni, kábelt húzunk, ha porszívózni 
kell, porszívózunk, ha pedig a sok milliós kamerá-
kon kell szűrőt cserélni, biztos, nem remegő kéz-
zel szűrőt cserélünk.

Azt olvasatm, hogy úttörője volt a 
hiperérzékenységű anyagok alkalmazásának 
az asztrofotózásban. Mi volt ebben az újdon-
ság a kilencvenes években, és milyen technikai 
háttérrel valósíthatta ezt meg itthon?

Ez már-már történelem. Igazából a színes 
asztrofotózás izgatta a fantáziámat. Amint meg-
jelentek a nagyobb érzékenységű színes nyersanya-
gok, az elsők között voltam, akik az ég felé irányí-
tották az ilyen negatívokkal töltött gépeiket.

Ne feledjük, a kilencvenes években még se híre, 
se hamva nem volt a ma már tucatszám rendelke-
zésünkre álló távcsőboltnak. Mindent magunknak 
kellett megalkotni, kigondolni. A nyugati szakla-
pokban látható gyári műszerek csak álom maradtak 

nekünk. Néhányunknak még ezek a szaklapok is.
Fontos volt tehát a nagy érzékenység, mivel 

nem voltak pontos óragépekkel ellátott távcső-
mechanikáink. Minél kevesebb ideig kellett expo-
nálnunk, annál nagyobb esélye volt, hogy pont-
szerűek maradtak a csillagok a totón. Nehéz, ám 
nagyon szép korszak volt. Sokan edződtünk eze-
ken a nehézségeken.

Úgy tudom, sokat fotóz éjszaka, persze, gon-
dolom ez ma már digitálisan történik. Ezen a 
területen is élen jár a magyarok között, ahogy 
mondják..

Sokat szeretnék fotózni. Szerencsére megada-
tik, hogy a világ legsötétebb egű területeiről tehes-
sem ezt. És ami ennek az előnye, az egyben a hát-
ránya is. Ugyanis minden fotózásra „pazarolt” per-
cet a programtól csenek el, mivel a munkánk java 
része átnyúlik az éjszakába is.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a fia-
talkori asztrofotós lelkesedés alábbhagyott. És sen-
ki ne higgye, hogy ez egyfajta „burnaut szindró-
ma”. Hogy kiégtem volna. Én inkább bizonyos 
értelemben vett fejlődésnek élem meg. Oly sokan 
fotóznak ( tegyük hozzá, kiválóan, számos magyar 
asztrofotós is), hogy úgy érzem, én már nem tudok 

ehhez újat hozzátenni. Sokkal inkább lenyűgöz az 
érzés, ahogy kiállok az éjszakai égbolt alá, fejem 
fölött a Galaxisunk magjával, és eljátszom a gon-
dolattal, hogy a végtelen Világűrt és engem csupán 
pár kilométer levegő választ el egymástól. Ilyen-
kor érzi igazán az ember, hogy ha mégoly parányi 
is, de része az Univerzumnak. Órákat tudok ülni 
egy távcső okulárja mögött, rácsodálkozva, hogy 
milyen szép is a Világ. Vajon azért szép, hogy az 
ember gyönyörködhessen benne, vagy nélkülünk 
is szép volna????

A déli félteke csillagai nem láthatóak szá-
munkra. Léteznek olyan bemutató intézmé-
nyek, ahol egyszerre megnézhető mindkettő?

A déli égbolt csodálatos! Bármely planetárium 
képes ugyan megmutatni az érdeklődőknek a déli 
égbolt csillagképeit, ám ez csak nagyon-nagyon hit-
vány leképezése a valóságnak. Saját szemmel látni 
a Magellán Felhőket, vagy belefeledkezni a Gala-
xisunk magjába, felejthetetlen élmény. Ahogyan 
mókás azt is megtapasztalni, hogy a nálunk meg-
szokott csillagképek, mind-mind tótágast állnak. 
Mindenkit csak biztathatok, hogy ha eljut a déli 
féltekére, legalább egy pillantást vessen az égboltra.

Varga Gyula

A sokfelől jött ember
Eszmecsere Rózsa Ferenc csillagásszal

Rózsa Ferenc
fotó: Matey István
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Kiváló távcsőépítő és javító, és sokaknak segí-
tett már ezen a területen. Minden típusú táv-
csövet ismer? Esetleg volt-e olyan-akár saját 
építésű is-, amelyikkel nem boldogult?

11 évesen építettem első távcsövemet. Édes-
apám esztergályos kisiparos (ahogy akkoriban 
mondták, maszek) volt, így otthon a garázsban 
akadt egy eszterga. Emlékszem, csak kisszékről 
értem el a fogantyúkat. Azóta is optikák és táv-
csövek vesznek körül. Csak olyan távcsövem van, 
amit magam építettem. Minden távcsőtípust isme-
rek, ám nem mindegyik használható jól amatőr 
viszonyok közt. Így azokkal nem is kerülök köze-
lebbi kapcsolatba.

Szerencsére még semmilyen probléma nem 
fogott ki rajtam. Bele is betegednék. Nagyon nem 
bírom a kudarcokat kezelni. Párom meg olyan-
kor engem...

Érdekes, hogy három nemzedékkel ezelőtt még 
az egyszerű parasztemberek is ismerték a csilla-
gos égboltot, a mai emberek –és itt most nem csak 
a fényszennyezett városokban élőkre gondolok- 
szinte nem is ismerik a csillagokat. Gondolom, 
számtalanszor szembesült már ezzel.  Szomo-
rú ezért, vagy nem foglalkozik vele, hiszen ez 
a világ rendje?

Nagyon elszomorít az emberek termé-
szettudományokkal szembeni érdektelen-
sége. A csillagászati ismeretek éppúgy hoz-
zátartoznak szerintem az alapműveltséghez, 
mint a magyar irodalom, vagy történelem 
ismerete. Ezentúl tagadhatatlanul szem-
léletformáló is.

Nehéz legyinteni arra, hogy a Fő téri táv-
csöves bemutatásaink mellett számos f ia-
tal sétál el úgy, hogy még külön biztatásra 

sem jönnek oda a távcsőhöz. Pedig biztos 
vagyok benne, hogy sokuknak még életében 
nem adatott meg, hogy ilyen komoly táv-
csövekbe pillanthasson. Vagy hogy egyál-
talán bármilyen távcsőbe is belenézhessen.

Az is elkeserítő, hogy amióta baráta-
immal felélesztettük a Hajdúböszörmé-
nyi MCSE csoportot, nem sikerült egy 
szakkörre való (4!!!) f iatalt összeverbuvál-
ni. Ezért is igyekszünk örömmel elfogad-
ni minden felkérést, ahol népszerűsíthet-
jük ezt a gyönyörű tudományt.

A hallgatóim gyakran nevetnek Arisztotelé-
szen, Thalészon, vagy akár a reneszánsz gon-
dolkodókon, hogy milyen primitív technikai 
eszközeik voltak. Mit üzen nekik?

Mit üzenhetnék...
Talán azt, hogy bármily hihetetlen, de 

az első holdraszállást egy olyan kapacitású 
számítógéppel vezényelték le, aminek tel-
jesítménye töredéke volt egy mai, nem is 
olyan túl okos telefon teljesítményének. Ez 
lehet megmosolyogtató. Ahogyan az is, aho-
gyan Eratoszthenész kezdetleges eszközök-
kel, csupán szögek mérésével meghatározta 
a Föld kerületét. Eredményül 39690 km..-t 
kapott, ami szinte tökéletes eredmény. Ne 
feledjük, ezt közel 2200 évvel ezelőtt.

Jómagam elmondhatatlanul szerencsés-
nek tartom magam, hogy olyan korban élhe-
tek, amikor soha nem látott méretű távcsö-
vek épülnek, a világűr telis- tele van a mély-
ségeket pásztázó űrszondákkal, és olyan 
műszerek állnak rendelkezésünkre, amikkel 
kimutathatjuk az eddig csupán csak elméle-
tekben létező gravitációs hullámokat.

Az asztrológiát és az asztronómiát gyakran 
összekeverik az emberek. Önnel megtörtént 
már, hogy belecsöppent egy ilyen szituációba?

No, ez a kedvenc témám. Mit belecsöppe-
nek! Magam keresem a lehetőséget, hogy vitáz-
hassak, érvelhessek a témáról. Bár jómagam 
nem hiszek az asztrológiában, ez nem azt jelen-
ti, hogy tagadom, hogy hatással vannak ránk 
a csillagok, az égitestek. Mi az, hogy hatással 
vannak! Egyenesen nekik köszönhetjük a léte-
zésünket. Gondoljunk csak a Napunkra. Neki 
köszönhető a földi élet. Neki köszönhetjük az 
összes energiahordozónkat. A szélenergia, a 
vízenergia, de még a tűzifa is a Napnak köszön-
hető. Vagy a testünket alkotó elemek. Mind-
mind csillagkohókban, csillagok méhében szü-
lettek. Azt viszont tudom, hogy az nem fogja 
meghatározni egy ember sorsát, jövőjét, tulaj-
donságait, hogy születésekor mely csillagjegy-
ben tartózkodott a Nap. Micsoda egysíkú is 
volna a Világ, ha ez igaz volna.

Hogyan is volt a kezdetekben? A korabe-
li csillagjósok ismertek hat bolygót. Segítsé-
gükkel állították fel a horoszkópjaikat. Aztán 
csillagászok felfedezték      Uránuszt és a 
Neptunuszt. Nem kitalálták, „csupán” fel-
fedezték. Csillagjósaink pedig, mintha mi 
sem történt volna, egyszerűen beemelték 
horoszkópjaikba. No de akkor e két bolygó 
kétségtelen léte, ám nem ismerete ellenére 
hogyan is működhetett helyesen a hat boly-
gós horoszkóp?? A tudomány abban külön-
bözik  mindenfajta áltudománytól, hogy a 
tudomány nagyon szigorú önmagával szem-
ben. Elég egyetlen eredmény, ami az elmé-
letnek ellentmond, és az elmélet máris megy 
a levéltárak poros süllyesztőjébe.

A Carina köd
fotó: Rózsa Ferenc


