
azért itt is fellépett. Mint a rendezvény elnevezése is jelzi, 

nem volt hosszú, mindössze két napot töltöttem Belgiumban. Er

ről a két napról viszont elmondható, hogy meglehetősen szoros 

programot valósítottunk meg. A konferencia színhelye egy belga 

kisváros kastélya volt félúton Brüsszel és Antwerpen között.

A megérkezés utáni esti programot talán ismerkedési estnek 

nevezhetnénk, melyek során a résztvevők bemutatkoztak, illetve 

színes diák segítségével bemutatták szervezetük tevékenységét. 

E program során a belga és a finn szervezet munkájáról kaptunk 

részletesebb képet. A mintegy 60 főnyi résztvevő többek közt 

Dániából, az NSZK-ból, Angliából, Hollandiából, Svédországból 

és természetesen Belgiumból érkezett. A szombati nap első 

programját Steve Evans angol amatőr ismertette, aki a nagyfor

mátumú kamerák meteorfotózási előnyeit bizonygatta. Az általa 

alkalmazott - korábban légi fényképezésre használt - nagylátó

szögű objektívek létjogosultsága vitathatatlan, mindössze be
szerzésük jelent némi problémát. Ezután a belga szervezet 

szellemi atyja, Christian Steyaert mutatta be az általuk..lét

rehozott fotografikus meteor adatbázist. A kiadvány majd két

ezer meteorfelvétel minden lényeges adatát tartalmazza, bele
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értve a felvételek kimérése során kapott pontos pozíciós ada

tokat is. A következő beszámoló a szimultán fotózható meteorok 

előrejelzéséről szólt a holland szervezet fotós szekciójának 

vezetője elődásában. Ezután videófilmet láthattunk a belgák 

által néhány éve felfedezett haut-provance-i megfigyelőhely

ről. A házigazdák nagyon dicsérték Puimchel-t, ahol véleményük 

szerint igen magas a derült éjszakák száma és igen kellemes 

az időjárás, így kedvező feltételeket nyújt a meteorészlelés

hez. Olyannyira megtetszett nekik ez a hely, hogy tervbe vet
ték egy európai meteor obszervatórium létesítését.

A következő előadás során Paul Roggemans, a belga szervezet 

vizuális szekciójának vezetője elemezte a Perseidák '85-ös ak
tivitását. Végül az ebéd előtti utolsó téma a "Vizuális adatok 

rögzítése nagyon magas aktivitás esetén" címet viselte, előa

dója Hans Georg Schmidt nyugatnémet amatőrcsillagász. Ebéd 
után a Geminidák '85-ös aktivitásáról beszélt Paul Roggemans. 

Ezután következett az első olyan program, melynek előadója hi

vatásos csillagász volt. A rendezvény színvonalára jellemző, 

hogy az IAU két hivatásos csillagászt is delegált a konferen

ciára. Egyikük I.P. Williams, Cambridge-ben tevékenykedő mete- 

orasztronómus, akinek kutatási területe a meteorrajok fejlődé

se. Előadása is ebben a témában hangzott el. Öt követe George 
Spalding, a BAA Meteor Szekciójának vezetője, aki szervezeté
nek tevékenységét mutatta be.

C.Steayert második előadása a meteorasztronómiában alkalma

zott statisztikai módszerek ismertetéséről szólt, majd Paul 

Van Veen beszámolója a vizuális megfigyelés fiziológiai szem

pontjait tárgyalta. Ezután következett az MMTÉH munkáját bemu

tató előadásom. Valószínű, hogy többen is megértették mondani

valómat, mert az előadást követő szünetben öt meteorszervezet 

képviselői kerestek meg egymás címeinek kicserélése végett, 

hogy a jövőben kölcsönösen elküldhessük egymásnak eredménye
inket, tapasztalatainkat.

Vacsora után hangzott el a másik hivatásos csillagász, B.A. 

Lindblad előadása. Róla annyit kell tudnunk, hogy svéd nemze

tiségű, és az IAU Meteor Bizottságának vezetője. Beszámolójá
ban a vizuális meteorok fényesség-eloszlását, valamint a vizu

ális fényességbecslések hibáit tárgyalta. Tapasztalatait 283
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és az NSZK-ban folytatott teleszkópikus munkáról adott képet.

Összességében úgy ítélem meg, hogy a konferencia igen hasz

nos volt. Sok új dolgot, érdekességet hallottam előadásokon, 

illetve a személyes eszmecserék során. Mindezen tapasztalatai

mat a későbbiekben szeretném megosztani az olvasóval egy kör

levél hasábjain. Ezen túl úgy érzem jelentős segítséget jelent 

mind a jelenlegi, de még inkább a jövőbeni munkánkban az az 

irodalom, mellyel szívélyes vendéglátóink elláttak. Hogy csak 

a legjelentősebbeket említsem, a házigazdák rendelkezésünkre 

bocsátották Kresak, Millman: Phisycs and Dynamics of Meteors, 

a The Collected Contributions of Fred L. Whipple, Lowell: Me
teor Astronomy, illetve Bronstein: Fizika meteornih javlenij 
című könyvének másolatát.

HORVATH FERENC

Atmoszféra
amatőrmeteorológia

1976 szeptemberében jelent 
meg először a meteorológia 
iránt is érdeklődést mutató 
amatőrcsillagászok kiadványa, 
az A t m o s z f é r a .  A tíz éves 
évforduló alkalmából ismét 
szeretnénk felhívni érdeklő
dőink figyelmét a témára. A 
természetet figyelemmel kísé
rő ember igen sok érdekes és 
szép jelenséget vehet észre 
nemcsak az éjszakai, hanem a 
nappali égbolton is. Időjárá
sunk. alapjelenségeinek isme
rete meglehetősen fontos ne
künk, amatőrcsillagászoknak, 
hiszen munkánk sikerének fő 
meghatározója.

Kitűzött célunk nem első
sorban a rendszeres, mérések
ből álló megfigyelőmunka, ha
nem olyan események lejegyzé
se, amatőrtársa ink elé tárá
sa, amelyek (átvitt és való
ságos értelemben) színezik 
mindennapjainkat, hasznos, új 
ismeretekhez juthatunk álta
luk a bennünket körülvevő vi
lágról, és nem utolsósorban 
olykor komoly tudományos je
lentőségük is lehet. Az At
moszféra megjelenéséhez, ér
telmes megtöltéséhez érdeklő
dők és észlelések kellenek. 
Érdemes lenne e tíz évvel ez
előtt oly népszerű témát új
ra életrekelteni.
Várjuk amatőrtársaink jelent
kezését a szerkesztő címén:

FODOR ANTAL
Sülysáp, Úri u. 32. 2241
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