
Mit ér az amatőrcsillagász, ha észlelő?
Úgy vélem, erre a kérdésre jórészt 
szubjektív válaszok érkeznének, ha 
megkérnénk olvasóinkat, próbálják 
megfogalmazni véleményüket saját 
helyzetükből kiindulva. Ez termé
szetes is , hiszen más nézőpontból 
k ö ze lít i meg a kérdést a szakcsil
lagász (elvárások,. e lő íté le tek  
s tb .) és a műkedvelő megfigyelő.

Szükségesnek tartom előrebocsá
tani, hogy rragam csupán az utóbbi 
—  anatőr é s z le lő i —  perspektívá
ból alkothatok véleményt, még ha ez 
így eleve szubjektív tényező is . 
Azonban indokoltnak érzem ezt nyíl
tan vá lla ln i, miután a címten meg
fogalmazott kérdés az utóbbi időben 
egyre többször vetődött f e l  úgy a 
hazai anatőrcsilagászat művelői ré
széről, mint a kü lfö ld i amatőr ki
adványokban .

A gondolatkör "problematikája" 
jórészt akörül csoportosul, hogy 
egy óriási fe jlődésse l és hipermo
dern háttérrel (számítás- és in for
mációtechnika) előrehaladó termé
szettudomány "p er ifé r iá in " képes 
lehet-e a többnyire csak szerény 
elm életi és gyakorlati felkészü lt
ségű (utóbbin elsősorban a műszere
zettséget értem) műkedvelő a tudo
mány számára akár csak részeredmé
nyeket is  szolgá ltatn i? S használ
ható-e tevékenysége valamire? Is
merjük e l, hogy a kérdést így fe l
téve máris átcsúsztunk az amatőr- 
és hivatásos csillagászat határ
mezsgyéjén! Az utóbbi terü letére, 
leged ábbis a megítélés logikai 
rendszerében. Bízom abban, hogy az 
olvasók többsége, a csillagászat 
iránt érdeklődő, távcsővel rendel
kező, de megfigyeléseket nem végzők 
is  egészen e cikket elolvasó hiva
tásos csillagászokig, nem fognak 
túlságosan elfogultnak tekinteni, 
ha a fen tiek tő l kissé e ltérő  véle
ményemet fogalmazom meg a követke
zőkben.

Az észle lő  amatőrcsillagász é l
tetőeleme az a közösség, amelyet a 
megfigyelések irán ti érdeklődés, 
lelkesedés és a kisebb területekre

szakosodott észlelők sokszor életre 
szóló baráti szálaikkal is  átszőtt 
csoportjai jellemeznek. így van ez 
a magyar anatőrcsillagászat berkei
ben is , ennek vannak hagyományai, 
amelyek többek között a Szentmárto- 
ni Béla á lta l a lap íto tt Albireo 
Amatőrcsillagász Klub 1971-es kez
detéig nyúlnak vissza. Ennek a 
klubnak magam is  tagja  voltam, 
igaz, nem kezdettől, de lelkesedés
ben és az amatőr észlelések irán ti 
elkötelezettségben már nem éppen 
tinédzser korban tanulhattam meg 
néhány dolgot, és egyben részese 
lehettem egy baráti közösségnek, 
amelynek nem vo lt elsődleges cé lja  
minden áron tudományos értékű (vagy 
felhasználhatóságú) észlelések vég
zése. Ez a szellem jellemezte az 
i t t  felnövő és később rovatvezető
ként a Meteornál is  feladatokat 
vá lla ló  amatőrcsillagászokat.

A hazai amatőr észlelések törté
netét remélhetőleg objektíven fog
ják megírni a későbbi évtizedekben. 
Ebben ugyancsak komoly fejezetként 
k e ll szerepelnie az 1979-ben alapí
to tt Pleione Vá ltozócsillag-észle lő  
Hálózatnak. Nem érzem nagam jogo
sultnak a FVH eddigi tevékenységé
nek minősítésére, noha több éve 
végzek változóészleléseket. Azt 
azonban természetesnek tartom, hogy 
az amatőr változóészlelők megpró
báltak kapcsolatot teremteni a ha
zai csillagászatta l, melynek hagyo
mányos és eredményes terü lete a 
változóészlelés —  természetesen 
szakcsillagász módszerekkel és esz
közökkel. Ugyancsak természetes 
kapcsolódási terü letet je len te tt a 
kü lföld i nagy amatőrcsillagász köz
pontokkal történő adat- és informá
ciócsere; i t t  elsősorban az AAVSO 
és az AFOEV "kapcsolatra" gondolva.

A "megmérettetés" így  tehát fo
lyamatosan b iz to s íto tt a kü lföld i 
szak- és amatőrcsillagászok szem
szögéből is , remélhetőleg azonban 
azzal a k it é te l le l ,  hogy ők is , mi 
is  tudomásul vesszük: i t t  nem köz
vetlenül szakcsillagász "elvárású"
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