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Az asztrofényképezés – azaz az éjszakai égbolt fényképezése – a fotózás egyik külön ága, amely a digitális 
tükörreflexes fényképezőgépek elterjedésével indult nagy fejlődésnek az elmúlt években, és a természet-
fotózás egyik „húzóágazatává” vált. A műfaj nagyon kifinomult technikai felkészültséget és asztrofizikai 
ismereteket kíván meg a fotósoktól. Közülük sokan annyira belemerülnek a különleges képek elkészítésének 
rejtelmeibe, hogy gyakran csillagászati összegeket költenek egy-egy új technológiai megoldás kifejlesztésére 
vagy a legkisebb fényszennyezettségű helyek felkutatására.
A devoni (Egyesült Királyság) David Clapp 2015-ben hónapokon át utazgatott az USA délnyugati részén Utah, 
Arizona, Nevada és Új-Mexikó államok sivatagaiban, hogy az infravörös fény leképezésére átalakított Canon 
fényképezőgépével készítsen fotósorozatot olyan tájakról, amelyek láttán a néző a Marsi c. film forgatásán 
képzelheti magát. A természetfotós a Daily Mailnek úgy nyilatkozott, hogy a képek egy „olyan csodálatosan 
változatos geológiai odüsszeiát hívnak elő az éjszaka sötétjéből, amiről a legtöbb ember el sem tudja képzelni, 
hogy tényleg a bolygónkon készültek a felvételek”.  

MERKÚR, VÉNUSZ, 
FÖLD, MARS?

David Clapp nem az első űrhajós, aki idegen bolygóra lépett, viszont nagyon tehetséges 
angol természetfotós, aki az asztrofényképezés nagymestere. A helyes válasz tehát a 
Föld, az itt látható fényképet ugyanis Új-Mexikóban készítette.

David Clapp (1971) angol természetfotós jól fizető irodai munkáját hagyta el a fényképezésért. Az elmúlt hét évben már hobbijából él és tartja el családját. 
www.davidclapp.co.uk.

SOROZAT   —
TERMÉSZETKÖZELBEN

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS
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T Ö B B  M I N T  Ü Z L E T

M A G YA R   Á L L A M PA P Í R

kiérdemelt bizalomkiérdemelt bizalomkiérdemelt bizalom
Teljesen csak akkor bízunk meg a másikban, ha már van közös történetünk, harmonikus a kapcsolatunk.  

Ha így van a szerelemben, a barátságban, a munkában, miért lenne másképp a pénzügyekben?

Tudjuk, hogy a Magyar Állampapír biztonságos, változatos futamidőket kínál és kiemelkedő kamatot ad.  
De a számokon túl ez a történet másról is szól:  az Önök bizalmáról. És ez a legfontosabb.  

Kapható a Magyar Államkincstárban, a Postán és az Elsődleges forgalmazóknál.

www.allampapir.hu
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„ÉDESANYÁM, DR. SZILÁGYI 
MAGDOLNA SZÜLETÉSEM ÓTA 
24 ÓRÁBAN MELLETTEM VAN, 
HA ÉPPEN NEM FIZIKAILAG, AKKOR 
IS TUDOM, HOGY GONDOLATAIBAN, 
ÉRZÉSEIBEN MINDEN PERCBEN 
OTT VAGYOK. A SZERETETÉRT, 
TÖRŐDÉSÉRT, KITARTÁSÉRT ÉS 
ÁLDOZATÉRT NEKI IS JÁRNA EGY 
OLIMPIAI ARANYÉREM.”

SZILÁGYI ÁRON


