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Az utóbbi évek egyik leghosszabb észlelőlistáját láthatják 
olvasóink, mögötte nagyon sok munka, észlelés és összesítés 
áll, úgy érezzük, megérdemlik az adatbeküldők tevékenységük 
ilyen "helyigényes" visszajelzését. Sok esetben találgatnunk 
kellett egy-egy megfigyelő lakhelyét, így a listában előfor
duló esetleges hibákért megértésüket kérjük.

Az idei augusztus ismét rendkívül termékeny volt, 107 ész
lelő 926,7 óra alatt mintegy 8.500 meteort észlelt! (Meg kell 
jegyeznünk, hogy vannak akik észleléseiket a rovat lezártáig, 
november 20-ig sem küldék be!) A múlt évinél is nagyobb ész
lelőszám annak köszönhető, hogy két nagy, jól szervezett me
teorészlelő tábor is megrendezésre került augusztusban. Sok 
éves hagyomány szerint gyűltek össze az (elsősorban Komárom 
megyei) megfigyelők a Gerecse keleti részén, a Dorog közelé
ben található Mogyorósbányán. A hó eleji párás időjárás elle
nére sok adat gyűlt össze a Perseidák korai aktivitásáról.

Az MMTÉH nagy nyári meteortábora, a "Perseidák '86" az 
idén két fő táborhelyre épül.t: Rák-tanyára és Szentgyörgy- 
hegyre. Az utóbbi helyszínen egy kisebb létszámú csapat ész
lelt, a két helyen összesen 65 fő végzett megfigyelést a Per- 
seida-maximum környékén. A P '86 észlelőtábor a mogyorósbá
nyai összejövetel időbeli folytatása volt, így gyakorlatilag 
folyamatos megfigyelés sorozatunk van a július 28. - augusz
tus 18. közötti időszakról. Az időjárás sajnos nem volt min
dig kifogástalan, a Perseidák maximumának éjszakáján (augusz
tus 12/13.) részben lehetetlenné tette a munkát egy átvonuló 
hidegfront. Máskor a Bakony és a Balaton-felvidék sajátos 
klímája éreztette nem mindig kedvező hatását.

A P ’86 szimultán észlelései

A Perseida-tábor két részre bontása a szimultán megfigye
lések érdekében történt. Ez azonban csak részben volt sike
res, a hat együtt észlelt éjszaka közül csak az augusztus 
9/10-én történt megfigyelés hozott értékelhető eredményt. 
A többi esetben hol az egyik, hol a másik helyen szünetelt a 
munka, de így elértük, hogy minden éjszakán legalább egy ko
moly, jól felkészült csoport gyűjtött adatokat.

A 9/10-i éjszaka nagyon jó eredményt hozott. A két csapat 
6 órányi szimultán megfigyelést végzett azonos időszakban 
(20:00-02:00 U T ). A 8+1 fős szentgyörgy-hegyi csoport ezalatt 
288 meteort látott, míg Rák-tanyán 6+1 fő 322-t, igaz, itt a 
határmagnitúdó néhány tizeddel jobb volt. A hat óra alatt 95 
meteort láttak mindkét helyről.

Rák-tanyán összesen négy csoport végzett észlelést a tá
bor idején. Ebből három, a székesfehérváriak (az adataik még 
nem érkeztek be!), a veszprémiek és egy válogatott csoport a 
hagyományos vizuális munkát végzete, míg a békéscsabaiaknak a 
számolás volt a feladatuk. Ez utóbbival azt próbáltuk kimu
tatni, vajon a "rajzolós" csoportok tagjai hány meteort "sza- 
lasztanak el" pályaberajzolásaik közben. Táblázatunkban az 
óránként egy főre jutó meteorszámot adtuk meg:
(Táblázatunk a következő oldalon található)40



Megállapíthatjuk, hogy a kísérlet nem nevezhető igazán si
keresnek. A jövőben szeretnénk folytatni ezt a vizsgálatot 
nagyobb táborainkon, hiszen egyben jó "elfoglaltság" kezdőbb 
megfigyelőink számára.

Újabb rekord született a P '86 szentgyörgy-hegyi észlelői
nek segítségével: a maximum éjszakáján, 12/13-án az MMTÉH ed
digi történetében legtöbb számú meteort jegyezték és rajzol
ták, számszerint 5,5 óra alatt 615-öt! Gratulálunk a csoport 
tagjainak (Dobóczky Zsolt, Dörfiény Gábor és Döményné Ságodi 
Ibolya, Gyarmati László, Havassy Dóra, Kondorosi Gábor, Kudor 
Gyöngyvér, Neuwirth Csaba, Posztobányi Kálmán és a csapat ír
noka: Bagó Balázs). E szép eredmény tanulságokkal is járt: 
ezzel a megfigyelési módszerrel nemigen lehet ennél több me
teort feljegyezni!

Augusztusi tűzgömbök * 4

A hónapban az észlelők 10 tűzgömbről számoltak be, ebből 
egyet-egyet két, illetve három helyről is láttak.

Augusztus egyik legszebb jelensége lehetett a 7/8-i éjsza
kán Bíró Levente által 22:55 UT-kor látott -7 magnitúdós sár
ga tűzgömb, mely 0 magnitúdósként indult, s fokozatosan fé- 
nyesedett ki. 4 másodperces, -2-es fényességű (!) nyomot ha
gyott hátra.

A 9/10-én 01:43:20 UT-kor feltűnt tűzgömböt három helyről 
is látták, Berkó Ernő Orosházáról, a szentgyörgy-hegyi és a 
rák-tanyai csoport. Fényessége -4 magnitúdó, színe naran
csossárga volt, útjának, közepén felrobbant, és 5 másodperces 
kettős nyomot hagyott.

A másik nagyon szép jelenség 11/12-én éjszaka 21:45:18 
UT-kor tűnt fel. Sziporkázó, -4-es sárgásvörös bolida volt, 
amely kétszer villant fel, előbb -7, majd -8 magnitúdóra. Kb.
4 másodperces út után egy kis -2 magnitúdós darab szakadt le 
róla, amely mintegy 2 fokkal követte társát. 3 másodperces 
zöldessárga nyomot hagyott.

A 11/12-i éjszaka második tűzgömbje 22:07:47 UT-kor -3 
magnitúdóéként indult, kb. 2 másodperc elteltével robbant, 
majd fokozatosan elhalványodott, kihunyt. 5 másodperces, zöl
des nyomot hagyott. A harmadik jelenség az észlelés befejezé
se után, 02:06:38 UT-kor tűnt fel. A -3-as fej útja során 
kétszer villant, mögötte 7 másodpercig sárgászöld nyom lát
szott.

Sajnos az idén is előfordult, hogy sok meteor fényessé
gét túlbecsülték némely észleltek. Öt,,, jelenség fényességét más 
helyekről mindössze -1, -2 magrt-i.tj^tisnak jelezték, amely le
het észlelési pontatlan-ság, dé. tényleges fizikai ok következ- 
menye is . : 41



"Fotografikus és teleszkópikus észlelések_____________________ _

Augusztusban 12 megfigyelő végzett fotografikus munkát 
több-kevesebb sikerrel. A legtöbb eredményt az idén is Berkó 
Ernő tudja felmutatni, aki idejét elsősorban e feladatra 
szánta. 100 óra összidő alatt 3 géppel 35 meteornyomot (!) 
sikerült elcsípnie, így egy meteort átlagban 2,77 óra exp
onálás után rögzített. A kapott eredmények feldolgozását kö
vetkező számaink egyikében ismerteti. Meteorfotós tapasztala
tai nyomán reálissá vált egy hazai meteoriényképező hálózat 
kialakítása (nagylátószögű, szimultán égterületekre állított, 
forgószektorral felszerelt, vezetett kamerákkal), a szerve
zésről időben tájékoztatjuk olvasóinkat.

Más megfigyelők is sikerrel fényképeztek, azonban ismét 
sok műhold zavarja a kiértékelést. Elengedhetetlen dolognak 
tűnik a fotózás alatt az adott égterület szemmel követése a 
negatívon talált nyomok helyes- értékeléséhez. A leglátványo
sabb meteorfelvételek negatív papírképeinek közlését lehetővé 
teszi a Meteor jelenlegi nyomdatechnikája (lásd Berkó cik
két), Örömmel színesítjük ilyen.ekkel rovatunkat!

Nem volt "kedvenc" terület a teleszkópikus meteorozás: 6 
észlelő mindössze 16 órát észlelt, ezalatt 34 teleszkópikus 
meteort látott. Bízunk benne, hogy jobb szervezéssel ki tud
juk majd használni a témakörben rejlő nagyszerű lehetősége
ket. Ilyen adatainkat érdeklődéssel várják külföldi társszer
vezeteink; rövidesen pl. nyugatnémet és norvég meteorhálóza
tokkal való adatcserére kerül sor.

Augusztusban a legszerencsésebb észlelő Fodor Ferenc volt, 
aki augusztus 9/10-én egy óra alatt 7 meteort látott 7x50-es 
binokulárjával Rák-tanyáról. A bemutatott észlelés érdekessé
ge, hogy a meteorok csaknem párhuzamosan futnak, közülük 4 
Perseida, 3 viszont "ellen-Perseida".
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Rovatunkban elsősorban az "ég alatti" tapasztalatokat tud
juk ismertetni. Külföldi társszervezeteink néhány hét, hónap 
alatt publikálni tudják egy-egy rajmaximum megfigyelésének 
eredményeit, azonban - ez a belgiumi meteoros hétvégén (lásd 
Horváth Ferenc beszámolóját a 2- oldalon) egyértelműen ki
derült - Európában egyetlen más ország nem rendelkezik ilyen 
nagy vizuális megfigyelőbázissal, mint hazánk. A sok helyről 
beérkező adattömeg rendszerezése, számítógépre vitele, kiér
tékelése eléggé időigényes foglalatosság. így a konkrét, 
számszerű eredmények publikálására várnunk kell.

Új, ígéretes módszer a grafikus kiértékelés, amit a gno- 
monikus térképek szerencsés vetülete nagyon megkönnyít (a me
teorpályák képe egyenes). Kisebb, esetleg új meteorrajok azo
nosításának ez a legegyszerűbb módszere a jelenlegi rendszer
ben. Észre kellett vennünk, hogy az általánosan használt 
Cook-radiánskatalógus elég hiányos, más, figyelemre méltó me
teorrajok (pl. Cassiopeidák) is léteznek. A használható mete
orra j-katalógus ügye egyébként nemzetközi probléma!

A Perseidák 1986-ban

Idén már az észlelések közben feltűnt, hogy a raj nem mu
tat olyan szép aktivitást, mint az elmúlt években. A jó ha
tármagnitúdónak köszönhetően nem a rajtagok mennyiségével 
volt a probléma, hanem látványban maradt el az előzőekhez ké
pest. Az idén is jellemző volt a Perseida-meteorokra a kékes- 
fehér szín, a +2 magnitúdó fölöttieknél a széttöredezett 
nyom, a fotografikusoknál a lándzsáhegy alakú. Ugyanakkor na
gyon kevés volt a 0 magnitúdónál fényesebb jelenség, jó példa 
erre, hogy a szentgyörgy-hegyiek 615 meteorjából mindössze
22-t találtak 0-nál fényesebbnek.

A pontszerű meteorok száma sem volt magas, mindössze 2 
ilyen Perseidát láttak az egész tábor alatt. Ismét feltűnő 
volt már az ég alatt a rajtagok szakaszos jelentkezése: 1-1,5 
perces szüneteket követően egyszerre hirtelen 5-6 meteor is 
hullott. Az észlelésekből az idén is gyanítható a radiáns 
kettőssége, de nem annyira feltűnően, mint tavaly Az ábrá
kon berajzolt kereszt pontszerű meteor helyét jelzi!
(Ábránk a következő oldalon látható!)

Cassiopeidák

Rák tanyán a 9/10-i éjszakán az észlelés megkezdése után 
tíz perccel egy pontszerű meteor tűnt fel az alfa-béta-gamma 
Cas csillagok által alkotott háromszög közepén. Ezek után a 
Perseidák mellett erre a vidékre is irányult egy kis figye
lem. Nem hiába, már ezen az éjszakán is feltűnt, hogy elég 
sok meteor jön a jelzett irányból. A további éjszakák megerő-
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sítették tapasztalatainkat, a szentgyörgy-hegyi csoport tag
jai is hasonlóról számoltak be. Az észlelőtábor után_ készült 
a 45. oldalon látható illusztráció a II. térképek Cassiope- 
ida-rajtagjairól a Perseidák, Cygnidák és Aquaridák gondos 
kiszűrésével.

A Cassiopeida meteorok nem nevezhetők fényesnek, hiszen 
,legtöbbjük +3 magnitúdós volt. Viszont mennyiségileg nem el
hanyagolhatók, ámbár ebben a magas radiánshelyzet is "segít".
A Cook-katalőgus nem említi, viszont az MMTÉH által használt 
korábbi katalógusokban (pl. ZHR-Bulletin 1980.) szerepel 
ilyen áramlat.

Üpszilon Pegasidák____________________________________________

Az áramlat "elcsépelt" története jól ismert: 1975-ben tör
tént első említése tengerentúli észlelők által, azóta pro és. 
kontra vélemények látnak napvilágot létéről. Csiszár Tibor és 
Tiborné elhatározták, hogy végére járnak a problémának, ennek 
érdekében adtak közre egy felhívást az üpszilon Pegasidák te- 
leszkopikus észlelésére (MMTÉH Körlevél 7.szám). Egyidejűleg44
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több éjszakás vizuális és fotografikus észlelést szerveztek 
Orfűn július végén. Az itt megfigyelt rajtag-gyanús meteorok
ról külön vázlatot készítettek.

Ezen illusztrációt félretéve mi is megkíséreltük keresni 
a megjelölt égterület irányából érkező meteorokat az augusz
tus közepén végzett észlelésekből - az eredmény mellékelten 
látható. Ez esetben is igyekeztünk kiszűrni az ismert áramla
tok rajtagjait. A raj létében tehát ismét biztosabbak lehe
tünk, a maximum meghatározása azonban a következő évekre ma
rad .

Rovatunkat és az illusztrációt Csóti István (Budapest) ké
szítette .

Augusztusi meteorfényképezés
1986. augusztus 9/10-14/15 között hat teljes éjszaka fény

képeztem az eget meteornyomok rögzítése reményében. A felsze
relés a már ismertetett (Meteor 1986/1.szám) forgószektor kö
ré telepített két Zenit (2/58) és egy Praktica (1,8/50) fény
képezőgépből állt. Valamennyi objektíven fűtőgyűrű volt a pá- 
rásodás elleni védekezésre. Maximum 25 perces expozíciókkal 
dolgoztam 27 DIN-es FORTE filmre. Vizuálisan is figyeltem az 
eget, feljegyezve a "fotóesélyes" meteorokat, illetve más je
lenségeket. 45 meteort sikerült rögzítenem, de ebből tíz any- 
nyira gyenge, hogy éppen csak azonosítani lehet a negatívon, 
így másra nem használható. Három kockán 2-2, két kockán 3-3 
meteor látszik.
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9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Ossz.

Praktica 1 1 4 3 3 2  14
Zenit - 1 .  - 3 3 2 3 1 12
Zenit - 2 .  - 2 2 3 1 1 9
Összesen 1 6 9 8 7 4  35

A Praktica ÉK-i irányba volt állítva, így minden éjszaka
átvonult előtte a Perseus. Emiatt sok radiánsközeli Perseidát 
sikerült rögzíteni vele, amelyek néhány fok távolságra tűntek 
fel a radiánstól, s hosszuk mindössze 0,5-1 fok volt. Vizuá
lis halványságuk miatt sajnos nem jegyeztem fel őket, azonban 
kis szögsebességük következtében nyomot hagytak a negatívon, 
így elestem egy pontos radiánspozíció-meghatározás lehetősé
gétől .

A 17 Perseidából 10 került teljes, hosszában a negatívra, 
ezek láthatósági időtartama és hosszúsága kimérhető volt (bár 
ez utóbbi függ a radiánstávolságtól). Megoszlásuk a vizuális 
fényesség függvényében az alábbiak szerinti (átlagolás utáni 
adatok!):

+2° 0,18 sec 3°4 3 adat
+1 0,43 8,4 3
0 0,43 8,4 2

-2 0,445 11,7 2
átlag 0,36 7,5 10

.Próbálkoztam radiánsszámolással is, de az eredmény nem 
egyértelmű. Mivel a kimérés hibája házilag nem szorítható 1 
magnitúdó és 0,1 fok alá, jó lenne központosítani a kimérést 
egy megfelelő berendezésen, ahol esetleg az objektívek elraj- 
zolása is mérhető, illetve figyelembe vehető volna. A másik 
ok a hátrametszett meteorok nem mindig kedvező szöge (az op
timális a 90 fok volna). Az esetleges alradiánsokból származó 
meteorok visszametszése is téves pontot ad. A legpontosabban 
egy meteor szimultán felvételeiből lehetne radiánst számíta
ni .

További ok a felhasznált meteorok rövid volta, hosszuk 1,1 
és 15 fok közötti (igaz, a rövidebben közelebb tűntek fel a 
radiánshoz, ami a hibát csökkenti), átlaguk 7,6 fok. Végül 
pontatlanabbá teszi a kimérést az egy-egy éjszaka fotózott 
meterok időpontkülönbsége. Ez 13/14-én éjjel 34 perc, 12/13- 
án 164 perc, a többi.éjszakán ezek közötti időtartam. A szá
mított radánspozíciókat a táblázat mutatja-

1986. aug. 10/11. RA: 41° D: + 60?5 2 meteor
11/12. 43,1 +58,5 2
12/13. 48,3 +54,7 3
13/14. 46,3 +56,5 3
14/15. 50,2 +56,3 2

A kapott radiánsmozgás egyirányú és nagyjából egyenletes. 
A 12/13-i adat kilóg a sorból - lehetséges, hogy létezik egy47



maximumradiáns.
Ezeket az eredményeket össze kellene hasonlítani más foto- 

grafikus adatokból nyert radiánspozíciókkal, vajon hasonló-e 
a tendencia. A jövőben pedig érdemes lenne másoknak is haté
konyan megszervezniük a nagyobb áramlatok fotózását, hiszen 
ilyen pontosságú eredményeket más amatőr meteorészlelési mód
szer jelenleg nem szolgáltat.

Teljesen pontszerű (szembejövő) meteort, továbbá tűzgömböt 
ezúttal sem sikerült fotóznom, viszont a negatívokon a meteo
rok mellett 66 műhold is van.

BERKÚ ERNŐ

A rovatszerkesztő megjegyzése

Berkó Ernő először pontatlannak tartotta kiméréseit, mert 
a radiánspontok az idővel dekl.inációban csökkenő tendenciát 
mutattak (ellentétben a régen publikált, ellenőrizhetetlen 
forrásból származó adatokkal). A vizuális adatok atatisztikus 
feldolgozása során kapott ábra (lásd Meteor 1986/10. szám, 
24. oldal) azonban meggyőzte őt.

Illusztrációul bemutatunk kettőt Berkó legszebb idei fel
vételeiből. Az első egy lassú, fényes kappa Cygnida meteor a 
Cygnusban (a legfényesebb csillagnyom a Denebé), a másik a 
Pegasusban feltűnt Perseida nyoma. A szaggatások sorrendje: 
rövidebb-hosszabb-leghosszabb. Elmosódottságukat a Perseida 
fotón a meteor maradandó nyomának utánfénylése okozza. 3ól 
megfigyelhető a meteor lassulása. A felvételek Zenit gépek
kel, 2/58-as objektívekkel készültek FORTEPAN 27 DIN filmre, 
előhívásuk finomszemcsés hívóval, 20 fokon 16,5 perces idővel
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1986. 08. 14/15. 
23:05:45 - 23:30:30

a meteor időpontja: 
23:22:55 UT 
vizuális fényessége:
-2 magnitúdó 
időtartama: 0,43 sec 
hossza: 10,6 fok 
átlagsebessége: 24°/sec 
feltűnése :
RA 00:13:30; D +28°48' 
eltűnése:
RA 23:46:00; D +20°00’

Meteoros hírek, érdekességek

□  Draconida-meteorok világszerte

C  ?;.L6vy (Tucson, USA) arról számol be, hogy P. Collins, J.V. 
bcotti es M. Magee társaságában mindössze 6 Draconidát észlelt 
ok tober 9,08-9,25 UT között. H. Povenmire (Indian Harbour 
beach, USA) közli, hogy csak egy valószínű rajtagot észlelt a 
Florida Fireba11 Patrol-ban október 8-8,2 között. E. Stomeo
+ +?°ó 5ía nZnnSzas') szerint R - Haver (Róma) két Draconidát lá
tott 8,75-9,00 UT között.

(IAU Circular 4264 - Mzs)

O  Szimultán meteorok programlistája

Lapunk 1986/1. számában megjelent cikkben (Hegedűs Tibor: 
Szimultán meteoradatok feldolgozása) a szerző ígéretet tett a 
kész programlista leközlésére. Sajnos azonban ennek terjedelmi 
es nyomdatechnikai akadályai vannak. A program BASIC nyelven 48 
K - o s Z X  Spectrum személyi számítógépre készült. Az érdeklődők 
szamara a szerző szívesen elküldi a programlistát, felbélyeq- 
zett válaszboríték ellenében.
Levélcíme: Baja, PF. 110. 6501.
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Q  Felhívás a Quadrantidák megfigyelésére

1987. január 4-én hajnalban, amennyiben az időjárás engedi 
szép látványosságban lehet részük a meteorozóknak. A rendkívül 
éles jelentkezésű Quadrantidák meteorraj okoz várhatóan erős 
meteorhullást. Az áramlat maximumára Cook-katalógus a 262,7 fok 
SL-értéket adja meg, amely 1987-ben január 3-án 15 óra UT-nek 
felel meg. 1982-ben négy szerencsés észlelő (Keszthelyi Sándor, 
Mizser Attila, Ságodi Ibolya és Szász Mária) "elcsípte" a raj 
maximumát, és január 3/4-én éjjel 5,5 órás észleléssel 407 me
teort (!) figyelt meg. Azóta az ebben az időszakban nagyon ked
vezőtlenül alakuló holdfázis, illetve a rossz időjárás megaka
dályozta az észlelést. 1987-ben nagyon jó holdállás mellett 
lesz alkalmunk figyelemmel kísérni a Quadrantidákat.

Az 1982-höz hasonló aktivitás mellett nem lesz egyszerű dol
guk az észlelőknek, főleg ha az időjárás (a hideg) is nehezíti 
a munkát. Lehetőség szerint a szokványos módszerrel észleljünk 
(meteorpályák rajzolása), de ha ez nem lehetséges, a számlálá- 
sos adatok is hasznosak. Nagy jelentőségük lesz a fotografikus 
észleléseknek (ha lehet, vezetett felvételeket készítsünk), bár 
a rajtagok átlagfényessége elég alacsony! Sok sikert kívánunk 
észlelőinknek a maximumhoz!

□  Társszervezeteink Perseida -  összefoglalói

Az MMTÉH jól alakuló külföldi kap
csolatteremtésének fontos állomása 
volt Horváth Ferenc belga útja, az 
európai meteoros találkozón új amatőr 
ismeretségeket sikerült kialakítani. 
Ennek eredményeképp Per T. Aldrich, a 
dán meteorészlelők vezetője elküldte 
szervezetük idei Perseida-észlelései- 
nek ízléses, angol nyelvű összefogla
lóját .

A beszámoló 14 észlelő 8 helyszínen 
végzett munkáján alapul, közülük csu
pán ketten végeztek 10 óránál több 
észlelést augusztus első felében, né
gyen pedig csak "szórványészlelőnek" 
mondhatók. Nyolc nagyobb áramlatot 
vettek figyelembe a feldolgozáskor, 
ZHR-értékeket csak a Perseidákra szá
moltak. Eszerint a legnagyobb aktivi
tás augusztus 10-11. körül volt ta
pasztalható, átlagban 60-80 db/óra 
ZHR-ral. Már a hó elején is nagy szá
mú Perseida hullott, maximumkor a me
teorok 60-80 %-a volt rajtag. Ezt kö
vetően táblázatok mutatják be a Per- 
seidák éjszakánkénti fényesség és 
nyom-időtartam eloszlását.50



A Perseida-maximum környékén "nyers" észlelési összefogla
lója erkezett meg Erwin Filmon-tól, aki az "Astronomischer Ar- 
beitskreis Sa 1 zkammergut" nevű, Seewalchenben működő amatőr- 
csili agász klub vezető je . 4-7 észlelő 3 éjszakán végzett megfi
gyeléseiről szól az összesítő, amely elküldése Kocsis Antal 
kapcsolatkeresésének köszönhető. Osztrák társaink augusztus 
^ 8:án az összes meteor 45 %-át találták Perseidáknak, 9/10-én 
50 -s-at, míg 13/14-én 71 %-át.

'^JHUNGARY

| A d o k -v e sse k
^ “Eladó egy 156/1641-es Coul 
ter-Cassegrain főtükör segéd 

' tükörrel, illetve egy 120/400 
as Triplet lencse.

Cím: Busa Sándor 
Harkakötöny 
Árpád u . 1.
6136

Csereként fel tudom ajánla
ni a Föld és Ég következő szá
mait:

[ ^ M e g v e n n é m  a Föld és Ég 1970 
1.. számától 1974. 5. számig 
terjedő példányait, megegyezés 
szerinti áron.

Cím: Hegedűs Tibor 
Baja
Pf. 110.
6501
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