
Amerikai levél
Guadalajara, szeptember 26.

Táborunk augusztus 29-én fejeződött be. Zárás e lőtt kaptunk egy 
árjegyzéket a Coulter Opticstól. Bár tudom, hogy odahaza is  nagyon sok 
amatőr hozzájut a Sky and Telescope-hoz, melyben bármikor megnézheti ezeket 
az árakat, mégis úgy érzem, nem árt, ha szélesebb körben is ismertek 
lesznek ezek az adatok. A Coulter Optics főleg olcsóságával tűnik ki a 
többi amerikai cég közül. Négy távcsövet kínálnak, ezek mindegyike 
Dobson-szerelésű: 1. Odyssey 8 (1984. júliusa óta gyártják), 2. Odyssey 
Compact, 3. Odyssey 1, 4. Odyssey 2. Főbb paramétereik a következők:

A Coulter Optics természetesen sok más csillagászati felszerelést is 
gyárt, ezekre azonban most nem térhetek k i. Ezeket az árakat is csak 
alacsony voltuk miatt tartom érdemesnek megemlíteni, mivel egy heti 
átlagkereset 300-400 dollár körül mozog. Természetesen hozzájuk kell 
számítani az adót és a postaköltséget, melyek mértéke nem elhanyagolható.

Szalma Sándorral közös utazásunkat Montreálban kezdtük, ahol is  megvásá
roltunk egy 10 éves Ford Fermont típusú kocsit. Az első úticél a Yellow
stone Nemzeti Park volt, majd délnek fordulva sorra látogattuk a nemzeti 
parkokat. Ezen az úton a gyönyörű ég volt legfőbb csillagászati élményem. 
Bár odahaza is láttam sok jó időt, de i t t ,  a közel 2000 m magas sivatagi 
fennsíkon szinte leírhatatlanul jó egek vannak. A vízszintes látótávolság 
szinte mindig 100 km fe lett van. É jjel a hőmérséklet sokszor csökken 0°C 
alá, de amint felkel a Nap, percek alatt felmelegszik a levegő. Arizona ál
lamot elérve a Grand Canyon után Flagstaff városba érkeztünk, ahol a Lowell 
Obszervatóriumot néztük meg. Ez a csillagvizsgáló valójában már elköltözött 
Flagstafftől jónéhány mérföldre, így csak az obszervatóriumról szóló isme
retterjesztő előadást hallhattuk, i l l .  a távcsöveket nézhettük meg. Az ob
szervatóriumot 1894-ben alapította egy dúzsgazdag bostoni üzletember, bizo
nyos Ftercival Lowell. 1896-ban vásárolt az Alván Clark cégtől egy 60 cm-es 
refraktort. Fókusztávolsága közel 9 m, súlya pedig 13 tonna. Lowellt főként 
a Mars és a marscsatomák érdekelték, így rengeteg rajzot készített a boly
góról. Másik kutatási témája a kilencedik bolygó keresése volt. Ezt azonban 
már Clyde Tombough fedezte fe l 1930-ban — de ezt a történetet biztosan so
kan ismerik Olvasóink közül! Az előadás után megtekintettük a 60 cm-es ref
raktort, mellyel havonta egyszer bemutatásokat is tartanak. Az i t t  találha
tó csillagászati ajándékboltban pedig mindenki elverhette felesleges dol
lárja it .

Flagstafftől mintegy 80 km-re keletre található a híres arizonai 
meteoritkráter. A szokásos, mindenfélét áruló boltokon kívül nem sok 
látnivalót nyújt ez a kráter. Van ugyan egy kis k iá llítás  is , ahol a 
meteorbecsapódás hatását és az azzal kapcsolatos információkat ismertetik, 
de a kráterbe sajnos nem lehet lemenni, így csak a peremről 
gyönyörködhettünk az 1400 m átmérőjű és 200 m mély "horpadás" látványában.



Következő úticélunk Tucson volt, amelytől 100 km-re nyugatra van a Kitt 
Peak Obszervatórium. Ez az intézmény is  látogatható, minden nap reggel 10- 
től délután 4 -ig . Sajnos a nagyközönségnek szánt előadásról i t t  lemarad
tunk, így csak a távcsöveket tekinthettük meg. Néhány kisebb rádiótávcső 
mellett rengeteg optikai távcső működik i t t ,  közel 2500 m magasságban. Itt 
működik a McMath naptávcső és a híres 4 m-es Mayall-távcső. Ezen nevezetes
ségek mellett a következő műszerek vannak még a Kitt Peaken (átmérő szerint 
csökkenő sorrendben): 2,3 m-es, 2,1 n>-es, 1,3 m-es, 4 db. 90 cm-es (egyikük 
a Spacewatch távcső) és egy kis 50 cm-es. A legtöbb műszert bárki megte
kintheti, de csak üvegfalon keresztül. Természetesen a csillagászati "tra
fik " i t t  sem Maradhat e l . . .

Utazásunkat az USA után Mexikóban folytatjuk, ahol néhány nappal ezelőtt 
léptük át a Ráktérítőt.

ZALEZSÁK TAMÁS

Babosán Gábor 
1021 Budapest, Alsóvölgy u. 13.

ELADÓK térképek, hazai folyóiratok, 
külföldi könyvek és folyóiratok 
(p l. Kozmos, Sky and Telescope), 
észlelési anyagok, évkönyvek. Rész
letes árjegyzéket küld:

Keszthelyi Sándor 
7624 Pécs, Alkotmány u. 3.

ELADÓ 63/840-es Zeiss lencsés táv
cső képfordító poro-prizmával, 
1,5x-ös Barlowval, 20 mm-es okulár
ral PVC csőbe szerelten, anyagárban 
(5000 Ft). Eladó 72/500-as AS objek- 
tíves távcső alumínium csőbe sze
relve, zenitprizmával, 1 db. oku
lárral (4000 Ft). Eladó Celestron 
off-ax is , M 42x1-es kétoldali csat
lakozással.
VENNÉK 10 Mv szűrőt vagy fémfogla
latot, menetátmérő 120 rím.

Kedvezményes optikák
70/600-as parallaktikus 

Newton-reflektor állvánnyal,
30x-os és 60x-os okulárral. 
Előjegyezhető dec. 15-ig.
Értesítés után az Urániában 
vehető át) 2500 Ft

Nagy látómezejű kereső 
57,5/190-es akromáttal 900 Ft

Földi és csillagászati 
távcső 43/350-es akromáttal 650 Ft

f= 5 mn-es fordító okulár 200 Ft
43/150-es akromatikus 

objektív 160 Ft
57,5/190-es akromatikus 

objektív 300 Ft
6x30-as fe lú jíto tt binokli 800 Ft
14/40 akr. lencse képfor- 

dítchoz 50 Ft
23/60 akr. lencse okulárnak, 

képfordítónak 70 Ft

A rendeléseket dr. Kulin György 
névre kérjük,

1016 Budapest, Sánc. u. 3/b 
vagy 1118 Radvány u. 10. címre.

December 2.: Uránia éjszaka
Iskum József 

1041 Budapest, Tito u. 48.

HOZOTT ANYAGBÓL vállalom Cassegrain 
optikák készítését.

Csatlós Géza 
1021 Budapest, Kuruclesi u. 51/b .

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk előadásainkon 

(A szovjet űrrepülőgép; 
Csillagász szemmel a Nazca- 

fennsíkon stb .) 
és egyéb programjainkon! 

Derült idő esetén este 11-től 
hajnalig észlelés!


