
Az IA U  g8. kollokviuma

1987 júniusában az SAF 
(Société Astronomique de 
France = Francia Csillagásza
ti Társaság) számos rendez
vénnyel ünnepelte meg cente
náriumát (csillagászati kiál
lítás az Eiffel-toronyban em
lékérmek odaítélése, ill. az 
IAU 98. kollokviuma). Ez 
utóbbi esemény volt az első 
alkalom arra, hogy az IAU, a 
Nemzetközi Csillagászati Unió 
az amatőrökről és az amatő
röknek rendezett találkozót. 
A találkozóra 26 nemzet küld
te el képviselőit, számsze- 
rint 112-t (magyar részről 
Papp János vett részt az ese
ményen). Természetesen a 
francia vendéglátók voltak 
többségben, 134 résztvevővel. 
A küldöttek háromnegyede volt 
a m a t ő r .

A találkozó jó hangulatban 
folyt, s még a kevés nyelvis
merettel rendelkezők is elé
gedetten távozhattak, mivel 
számukra hol szinkrontolmá
csolás, hol az ülés elnökének 
összefoglaló fordítása tette 
lehetővé az előadások megér
tését. Körülbelül tíz hivatá
sos csillagász tartott elő
adást, kiemelve a múlt és a 
jelen neves amatőréit a k e t 
tőscsillagok, változók, üstö
kösök, kisbolygók tanulmányo
zásában. A többi előadást 
amatőrök tartották; ismertet
ték észleléseiket, módszerei
ket, műszereiket, beszéltek 
népszerűsítő munkájukról, a 
planetáriumok, klubok oktató 
szerepéről, s t b .

Ne feledkezzünk meg az 
amatőrcsillagászat történeté
nek szentelt ülésekről sem. 
Ezek részben párhuzamosan k e 
rültek megrendezésre az ész
lelésekkel kapcsolatos elő

adásokkal. Sok küldött számá
ra nehéz volt a választás a 
két témakör között! Erre 
azonban mindenképp szükség 
volt, különben egy maratoni 
találkozó született volna.

Június 23-a volt a "lazí
tás napja". A résztvevők e k 
kor látogatták meg Párizs tu
dományos negyedét és a plane
táriumot. A városházán rende
zett fogadás alkalmával pedig 
meggyőződhettek arról, hogy 
Párizs polgármestere és elöl
járói éppúgy szívükön viselik 
az SAF akcióját, mint a k o 
rábbiakat. A nap az SAF ünne
pélyes ülésével zárult, ami
kor az elnök, Paul Simon át
adta a Társaság 1987-es díja
it és emlékérmeit. A követke
ző amatőrcsillagászok kaptak 
tevékenységükért emlékérmet: 
Paul Baize (kettőscsillagok
kal kapcsolatos munkáért), 
Charles Boyer (a Vénusz ul
traibolya fényben való tanul
mányozásáért), Jean Dragesco 
(asztrofotós és bolygóészlelő 
munkásságáért), Robert Evans 
(szupernóva-felfedezésekért), 
Minoru Honda (üstökös- és nó- 
vafelfedezésekért), Janet 
Mattéi (az AAVSO vezetésé
ért), Jean Meeus (csilla
gászati számításaiért), Pat
rick Moore (népszerűsítő m u n 
kájáért), Tsutomu Seki (üstö
kös- és kisbolygó-felfedezé
sekért), Oldrich Streda (nép
szerűsítő munkáért), Renauld 
de Terwangue (megfigyelése
kért), Jean Texereau (távcső- 
készítésért) .

A legérdekesebb események 
mégis a záróülésen zajlottak, 
amikor a különféle szervezők 
szólaltak fel. A BAA képvise
letében S. Dunlop megemlítet
te, hogy szervezete most 97
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éves, s szívesen vállalkozna 
egy hasonló találkozó megren
dezésére három év múlva. 3.  
Mattéi "izgalmas találkozó"- 
nak minősítette az eseményt. 
A Belga Csillagászati Társa
ság nevében A. Koeckelenbergh 
kifejtette, hogy az amatőrök 
- akiket ő inkább csillagba
rátoknak nevez - minden terü
leten megtalálhatók. Kiemelte 
szerepüket történeti munkák 
tekintetében, még a csillagá
szok soraiban is fellelte 
őket, hiszen azok, akik szak
területükön "profik", más té
mákban "amatőrök". Végül Phi
lippe de La Cotadiére vizs
gálta meg az amatőrcsillagá
szat különböző "rétegeit". A 
találkozót ő is érdekes és 
hasznos eseménynek nevezte, 
mely a különböző nemzetiségű 
amatőrök teljes egyetértésé
nek jegyében zajlott szakem
berek bevonásával, akik így 
jobban megismerhették az ama
tőrök munkáját, problémáit. 
Egy ilyen találkozót minden
képpen meg kell ismételni.

Brian Marsden ismét sorra 
vette azokat a területeket, 
melyeket amatőrök figyelmébe 
ajánl. Erről a témáról koráb
ban már írtunk ('87/6-os szá
munkban, a 18. oldalon), fon
tossága miatt azonban érdemes 
újból foglalkozni vele, annál 
is inkább, mivel a lista je
lentősen kibővült. Lássuk, 
melyek azok a részterületek, 
melyeken Marsden szerint je
lentősen járulhatunk hozzá a 
csillagászat eredményeihez:

Vizuális: üstökösök, nó- 
vák, szupernóvák, változó- 
csillagok felfedezése és 
fénybecslése; jupiterhold- 
jelenségek észlelése; kettős
csillag-mérések; napfoltok és 
mozgásaik megfigyelése; mes
terséges holdak észlelése; 
meteorok; bolygók tranziens 
jelenségei.

Fotografikus: üstökösök és 
kisbolygók felfedezése, új r a 
felfedezése, asztrometriája ; 
üstökösök magvidékeinek és 
csóvaszerkezetének vizsgála
ta; kettőscsillag-asztrome- 
tria; napfogyatkozások; a 
Hold súroló csillagfedései; 
meteorok .

Fotoelektromos: változó-
csillagok .

Spektroszkopikus: a Nap
hidrogén-alfa észlelése, nap- 
flérek radiálissebesség-méré- 
sei .

V i d e o : a Hold, kisbolygók
és üstökösök okkultációi; 
napfogyatkozások.

C C D : galaxisok.

R á d i ó : meteorok; Nap.

Számítástechnika: üstökö
sök és kisbolygók pályaszámí
tása; fénygörbék; adatbá
zisok .

Marsden felhívta a figyel
met arra is, hová vezet, ha 
hiányos észlelési anyagból 
vonnak le elhamarkodott kö
vetkeztetéseket. Példaként a 
híres-hírhedt Aries- ill. a 
Perseus-villogó példáját hoz
ta fel. A sokáig gamma burs- 
ternek hitt felvillanásokról 
Paul Maley bizonyította be, 
hogy nagyon is közeli fény
források: villogó mesterséges 
holdak. (A témáról a '84/4-es 
Meteor 18. oldalán olvasha
tunk. Az Aries-villogóval la
punk nem foglalkozott, törté
nete az Albireo számaiban jól 
nyomonkövethető.)

A l'Astronomie szeptemberi 
és a Sky and Telescope 

novemberi száma alapján: 
Havassy Dóra és Mizser Attila



Közlemény

Adok-vessek

ELADÓ: Vizuális napész
lelésre alkalmas Solar Screen 
típusú, objektív előtt alkal
mazandó foglalt szűrők 65, 
75, 85 mm-es átmérőkre, 300, 
400 ill. 500 Ft-ért.

Lapunk 1987/10. számában 
szavazásra hívtuk fel olvasó
inkat. Mindenkit arra kér
tünk, hogy az 1988-ra szóló 
befizetési csekk hátoldalán 
nevezzék meg, hogy véleményük 
szerint melyik volt legjobb 
címlapfotónk ill. legjobb 
cikkünk az 1987/1-10. számo
kat figyelembe véve. A szava
zás eredménye nem meglepő. A 
legjobb címlapfotó a 87/3-as 
szám borítóján látható, Iskum 
József nevezetes "repülős" 
napfotója. A legjobb cikk a 
7-8-as számban jelent meg, 
Hegedűs Tibor tollából "A fo- 
toelektromos fotometria hazai 
lehetőségeiről" címmel, egy 
cikksorozat első részeként.

Türelmét kérjük mindazok
nak, akik "Az észlelő amatőr- 
csillagász kézikönyve" c. k i 
adványunkra fizettek elő. A 
kétkötetes könyv megjelenése 
a nyomdai papírhiány miatt a 
következő év elején várható.

Jelen számunkkal együtt 
ismét 1988-ra szóló befizeté
si csekkeket postázunk azok
nak, akik eddig még nem fi
zettek be a Meteor 1988-as 
évfolyamára. Kérjük, mielőbb 
tegyék ezt meg, mert csak így 
tudjuk biztosítani az éveleji 
számok késedelem nélküli m e g 
érkezését .

Réti Lajos 
9023 Győr 

Ifjúság krt. 51./IV./15.

ELADÓ: Sky & Telescope 1970- 
es, 1971-es évfolyamai ill. 
1974/1., 1976/1., 1977/8. és
1978/8. számai; Csillagászati 
Lapok 1941-es, 1944-es év
folyamai; Csillagok Világa 
1948-as, 1949-es évfolyamai,
Csillagászati évkönyv 1956- 
79. közötti kötetei, Űrhajó
zási lexikon; Hoffmesiter: 
Veránderliche Sterne; Brock- 
haus: ABC-Astronomie; K. 0.
Kiepenhauer: A Nap; A.A. Mi-
hajlov: Zvezdnüj Atlasz
(1957) - 9m -s h m g ; továbbá 
számos magyar és idegennyelvű 
csillagászati könyv; sci-fi 
kötetek. Érdeklődőknek 8 Ft-os 
bélyeg ellenében részletes 
listát küldök.

Szabó Rita 
8175 Balatonfűzfő

Árok u. 9.

LEVELEZÉS: Két romániai ti
zenéves lány szívesen leve
lezne magyarországi am-atőr- 
csillagászokkal. Címük:

Demeter Anikó 
Str. Ciocirlier 12.

R-3650 Salonta 
Jud. Bihor, Románia
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