
észlelésekről van szó. Csupán le l 
kesedéssel és önként vá lla lt  elkö
te lezettségge l táp lá lt amatőr ész
le lésekrő l. Lehet-e i t t  továbblép
ni vagy egyáltalán lépést tartani a 
kü lfö ld i, elsősorban az amerikai 
észlelőkkel, ezzel kapcsolatban nem 
bocsátkozhatom jóslásokba — ismer
ve műszerezettségünket. De talán 
nem is  szabad így fogalmazni, hi
szen a magyar amatőrcsillagászat 
más te rü le te it  is  a jó l működő, 
le lkes közösségek jellemzik (mete
orészlelők, napészlelők s tb .), s 
nem annyira a külfölddel összeha
sonlítható műszerezettség.

S még valami: a műkedvelő ész
le lő i  szint vállalása! Nemcsak ha
za i tapasztalat az, hogy éppen azok 
az ész le lő i közösségek népszerűek 
és eredményesek, melyeket amatőr- 
csillagászok vezetnek és tartanak 
össze. Ez a ló l talán csak az AAVSO 
a k ivé te l, igaz, i t t  valóban nélkü
lözhetetlen a szakcsillagászok irá
nyítása.

Visszatérve az alapgondolathoz: 
bizonyos, hogy végérvényes, "meg
fellebbezhetetlen" válasz nem adha
tó kérdésünkre. Valószínű azonban, 
hogy i t t  nálunk a magyar amatőr
csillagászat lehetőségein, keretein 
belü l az észlelő-megfigyelő amatőr 
nagyjából annyit ér, amennyit ten
n i, ész le ln i, vá lla ln i tud elsősor
ban saját, kisebb-nagyobb közössé
géért és csak másodsorban (esetle
gesen) a ,ltudományos" csillagásza
té r t .

PAPP SÁNDOR

Magyarország az IDAAS-ben
Amatőrmozgalmunk kapcsolatterem

tése i során nem közömbös, hogy mi
lyen hírek jelennek meg tevékenysé
günkről kü lfö ld i kiadványokban. E 
kiadványok sorában fontos helyet 
fo g la l el az IDAAS (International 
Directory o f Astronomical Associ
ations and Societies= kb. Csillagá
sza ti Egyesületek és Társaságok 
Nemzetközi Jegyzéke), melyet a 
Strasbourg! Csillagászati Adatköz

pont rendszeresen bocsát ki A. Heck 
és J. Manfroid szerkesztésében. Az 
IDAAS csak a legfontosabb adatokat 
tartalmazza (név, cím, alapítás 
éve, taglétszám, tevékenység s tb .).

Az IDAAS 1988-as kötetében három 
oldalon 14 magyar cs illagásza ti 
szervezet (cs illa gv izsgá ló , klub, 
egyesület, észlelőcsoport s tb .) 
szerepel. A listán  ott találjuk az 
1841-ben a lap íto tt TTT-et éppúgy, 
mint a legfiatalabb szervezetet, a 
Macsitot. Sajnálatos azonban, hogy 
számos helyen elavu lt, sőt pontat
lan adatok találhatók, olyanok, me
lyek nyilvánvalóan nem a szerkesz
tők hibájából keletkeztek. így pél
dául az eddig tájékozatlan magyar 
olvasó arról értesülhet, hogy ha
zánkban két CSBK lé te z ik  1960-as 
( ! )  i l l .  1963-as alapítással, egya
ránt 8500-8500 fős taglétszámmal! 
Ugyancsak meglepő, hogy a hazai 
amatőr lapok kiadását többnyire a 
ténylegesnél több szervezet v a llja  
a magáénak, a Meteorét p l. egyszer
re négy. A csillagvizsgá lók  és a 
planetáriumok terén is  meglehetősen 
zavaros a kép. Összeadva a különfé
le  adatokat, pontosan száz c s illa g -  
vizsgáló és tizenegy planetárium 
"jön k i", melynek alapján a gyanút
lan idegen amatőrcsillagászatunk 
már-már paradicsomi állapotára kö
vetkeztethet .

Ezen áldatlan helyzet tisztázá
sára kívánatos lenne, ha az érin
t e t t  szervezetek naprakész és kor
rekt adatokat bocsátánénak az IDAAS 
rendelkezésére. Felvettük a kapcso
la to t André Heckkel, aki arra kérte 
szerkesztőségünket, működjünk közre 
egy pontosabb l is ta  összeállításá
ban. Kívánatos lenne, ha minél több 
hazai amatőrcsillagászati csoport 
és bemutató cs illagv izsgá ló  ráke
rülne az IDAAS lis tá já ra  —  termé
szetesen kifogástalan adatokkal. 
Kérésre angol- vagy magyar nyelvű 
IDAAS adatlapot küldünk.

A METEOR SZERKESZTŐSÉGE
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MEGVÁSÁROLNÁM a Föld és Ég 1-9. 
évfolyamát

Káplár Béla 
2765 Farmos, Széchenyi u. 41.

MEGVÁSÁROLNÁM a Föld és Ég 1971 
e lő t t i  összes számát.
ELADÓ egy nagyteljesítményű anten
naerősítő (1-62. csat., 27-36 dB).

Hegyesi Sándor 
1098 Budapest, Börzsöny u. 7/1.

MEGVÉTELRE KERESEM a Föld és Ég 
1970/1., 2., 1983/8., 11., 1984/5.,
12. és 1986/3. számait.

Dr. Fodor László 
6097 Kunadacs, Hunyadi u. 38.

VENNÉK jó minőségű, 4 rrm-es fóku
szt!, lehetőleg Zeiss orthoszkopikus 
okulárt és egy sorozat színszűrőt.

Pócsai Sándor 
6524 Dávod, Május 1. út 17.

VENNÉK cs illa ga tla szt 10-13 magni
túdó határfényességgel.

Tiszinger István 
9024 Győr, Dr. Pogány I .  út 22.

ELADÓ 4/300-as Pentacon objektív; 
VENNÉK 75— 200 rrm közötti Sigma 
vagy Nikon objektívet.

Kiss Zsolt 
1091 Budapest, Ü llő i út 185.

( t e l .  779-986)

ELADÓ új állapotban lévő, finomnoz- 
gatással e llá to t t ,  asztrofőtózásra 
is  alkalmas mechanika 10-15 cm-es 
távcsövekhez. Szintén eladó napész
leléshez objektív e lő t t i  fémgőzölt

fó liaszűrő fo g la la tta l, 85 nm-es 
átmérőig.

Réti Lajos 
9023 Győr, Ifjú ság i krt. 51.

ELADNÁM 150/1500-as Newton re flek 
toromat 8, 10, 15, 30 mm-es okulá
rokkal vagy elcserélném Micar re f
lektorra i l l .  8-10 cm-es refraktor- 
ra. Ár: regegyezés szerint. A táv
csőről kívánságra fényképet küldök, 
vagy előzetes regbeszélés után reg
tekinthető.

Dr. Hornyák József 
3300 Eger, Kertész u. 87.

ELADÓ 80/1200 mm gyújtótávolságú 
lencsés távcső (alumínium cső). Te- 
leszkopikus szerelésű, zenitprizmá
val fe l  van szerelve. Eladó 50/540 
nm gyújtótávolságú távcső, állvány
nyal.

Szabó Dániel 
1043 Budapest, Aradi u. 5.

ELADÓ 63/420-es Zeiss monokulár 
állvánnyal és 16 mn-es okulárral, 
vagy elcserélném 100/1000-es Mak- 
szu tov-teleob jektívre.

Földesi Ferenc 
8200 Veszprém, Költői A. u. 24.

CSILLAGÁSZATI ESZKÖZÖK A MACSIT-TÓL

A Macsit ez év októberétől minden 
Zeiss cs illagásza ti termékre reg- 
rendelést fe lvesz (komplett távcsö
vek k ivé te léve l). Az előjegyzésnél 
elő leget ke ll be fize tn i, re ly  a vé
te lá r  50%-a. Í z e l í t ő  a kínálatból: 
5— 8 cm-es objektívek, okulárok,
szűrők 63— 100 mn-es átmérőben, 
okulárspektroszkóp. Szintén megren
delhetők léptetőmotorok, egyenáramú 
motorok valamint színes filmek. 
Ugyancsak megrendelhető a Sky Atlas 
2000.0 ja v íto tt  kiadása (26 lapon) 
400 FV-ért. Kérésre részletes ár
jegyzéket küldünk. —  Macsit, 1387 
Budapest 62., P f . 36.
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