
Bizonyára most sokakban felmerül most a kérdés: mi értelme 
van Magyarországon amatőr fotoelektromos fotometriáról be
szélni a változócsillagok tanulmányozása terén? Sok!
Ugyanis az elmúlt hónapokban indult meg egy gyümölcsöző együtt
működés a hazai amatőr és szakcsillagászok között, mindenek
előtt ebben a témában. Ennek eredményeként a PVH felkérésére 
szakcsillagászok fotoelektromos észlelés alá vettek néhány 
változógyanús csillagot. Látható tehát, hogy nem az amatőr 
fotoelektromos fotométer megépítése az egyetlen üdvözítő út 
az IAPPP munkájába való bekapcsolódásra, hanem az amatőr és 
szakcsillagászok közötti együttműködés elmélyítése, esetleg 
a meglévő műszerpark mindkét fél igényeit történő kielégíté
sével.

Ennek eredményére remélem hamarosan visszatérhetünk.

- mez -

A
North Western Association of Tariable Star Observers 

és a változócsillag észlelés .jövője Európában

1976 előtt Angliában nagyon kevés olyan kiadvány jelent 
meg, mely a változócsillagokról amatőrcsillagászok számára 
elfogadható adatokat szolgáltatott. Csak éppen a BAA.VSS 
foglalkozott észlelési adatok gyűjtésével, de nem sokat tö
rődött velük. Az új igazgatóság alatt a VSS fellendült, de 
1976-ban nagy nézeteltérések támadtak. Néhány észlelést kö
zöltek, de legtöbbjüket halvány eruptív csillagokról.

1973-ban a Binocular Sky Society (BSS) egyesült a Variab- 
le Star Section (VSS)-al, illetve ennek binokulár csoport
jával. Azonban továbbra sem foglalkoztak a fényes csillagok
kal. Csak változócsillag jegyzetek jelentek meg a "The Ast- 
ronomer"-ben az észlelők tájékoztatására.

1975-ben született meg a döntés egy társaság létrehozásá
ra, amely gyors adatközlést valósít meg fénygörbék formájá
ban. Az új csoport feladatait és felépítését tekintve rugal
masan alkalmazkodott az időközben beállt változásokhoz és a 
tagság hangulatához. Egy folyóiratot adtunk ki, melyet talá-
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lóan "Light Curve"-nek, fénygörbének neveztünk el. Csillagok 
viselkedésének grafikus ábrázolásával észlelési beszámolók, 
cikkek, hírek és egyéb érdekességek közlésével foglalkozik.
Az új folyóirat kiadása jól indult, de vegyes fogadtatásban 
részesült az országban. Azt mondták: igazi felforgatást jelent 
a BAA tekintélyét illetően, de megelőztük ezt a reagálást az
zal, hogy eredményeinkre ráfogtuk, hogy előzetes jellegűek.
Egy diplomatikus kijelentés a "Light Curve" cimlapján egyér- 
temüen jelzi eredményeink előzetes természetét, és hogy vég
ső analízis céljából az eredmények továbbításra kerülnek a 
VSS-hez, vagy tengerentúli észlelőkhöz, saját nemzeti szerve
zetükhöz. Ez alapján tisztázódott helyzetünk, és felhatalmaz
tuk a VSS-t, hogy felhasználja azokat az észleléseket is, a- 
miket nekünk küldtek. Végleges beszámolók csak azokról a csil
lagokról kerültek közlésre, amelyek nincsenek a BAA program
jában, továbbá változócsillag riportokat, híreket, újdonságo
kat, cikkeket közöltünk, hogy folyóiratunk olvasmányosabb le
gyen. Az FWAVSO 1976-ban alakult meg és csak regionális cso
portnak terveztük szorosan együttműködve a helyi csillagásza
ti társasággal. Azonban az új csoport gyorsan terjeszkedett 
országszerte és tengerentúli kapcsolataimon keresztül hang
ját kezdte hallatni Európában. Nemcsak Angliából érkeztek a- 
datok, de számos európai észlelő dolgozott be, főleg Magyar- 
országról és később Ausztriából, NDK-ból és Belgiumból. E 
baráti nemzetközi együttműködés felvetette egy európai szö
vetség gondolatát és a javaslat felvetésére külföldről gyors 
és kedvező válasz érkezett . Reális volt azonban az a meglá
tás, hogy óriási problémák jelentkeznek egy ilyen csoport 
megalakításakor. Ennek ellenére egybehangzó az a vélemény, 
hogy kívánatos egy ilyen csoport létrehozása, valamint egy 
egységes kiadvány és összehasonlító-csillag sorozatok kiala
kítása. Bőségesen van még munka az új szervezetet illetően, 
de tágabb értelemben az egyes csoporok céljai már meghatáro
zottak. A finom részletek kimunkálása még hátravan, de ezek 
további tárgyalások témái lesznek. Mindezek végrehajtása ér
dekében egy nyitó konferenciát tartunk Brüsszelben 1981 au
gusztusában az IUAA találkozóval párhuzamosan.
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Ettől kezdve az EFVSO realitássá válik és reméljük, hogy 
már a közeljövőben fokozódik az együttműködés a változócsil
lag munkában.

Col in tlenshaw 
lo Delamere Road 
Gatley, Cheadle, 
Cheshire, SK8 4PH 
England
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Megvételre keresem:
A Föld és ég 1966-67-es első két évfolyamát. Mezősi Csaba, 
Pécs, Yarsány u. 16. IV/15. 7632.

A Sky and Telescope 198o. évfolyamának március, április és 
júniusi számait. Szőke Balázs, Pécs, Surányi ut 12. III/9.

Feltételezett változók térképei 
A hátsó boritónkon a téli égbolt néhány könnyen felkereshető, 
fényes^ változógyanús csillag észlelőtérképe szerepel. Ezeket 
a térképeket francia testvérszervezetünk vezetője Emilé SchvB- 
itzer bocsátotta rendelkezésünkre. Érdekesség képpen megemlít
jük, hogy ezen térképek A. Brun által készített egykori tér
képek alapján készültek.

TÁVCSŐ ELADÓ !

108/1270/3030 Brackyt, Fritsch /Wien/ gyártmány, állvánnyal, 
okulárok nélkül. Bolygó, Hold, Nap észlelésre kiváló. 
Érdeklődni lehet; Papp Sándor, Kecskemét, Csokonai u.l. 6000
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