
A negyedszázadik évfolyam
1966 áprilisában indult útjára a 
Föld és Ég folyóirat, amelyet a TIT 
csillagászati és űrkutatási, vala
mint földtudományi választmányai 
alapítottak. Több, mint két éve az 
országjárás-vezető választmány fo
lyóirata is.

A lap elindításánál igen nagy 
szerepe volt —  többek között —  
dr. Kulin Györgynek és dr. -Vasváry 
Artúrnak. A kezdetben kéthavonta 
jelentkező folyóirat 1979-től ha
vonta jelenik meg.

Mit nyújtott eddig a Föld és Ég 
olvasóinak?

B/5-ös formátuma, két nyomdai ív 
terjedelme (32 oldal) ellenére na
gyon sokat. Hazánk és a Föld orszá
gainak, tájainak bemutatásán túl az 
űrkutatás és a csillagászat legú
jabb eredményeiről, eseményeiről is 
tudósított. A Csillagászat Baráti 
Köre mozgalmi lapja volt. Nemcsak 
egyes amatőrök és csoportok eredmé
nyeiről számolt be, hanem tanácsok
kal, szakmai cikkekkel is nagyon 
sokat tett azért, hogy minél több 
távcső épülhessen (A távcsőépítés 
iskolája) és az amatőrök szakmai 
ismeretei mind magasabb szintűek 
legyenek (pl. Az asztrofotós iskola 
című cikksorozat). A csillagos ég 
aktuális eseményei kezdettől fogva 
állandó rovat; újabban ezt egészíti 
ki "A hónap csillagképe".

Ismerve a hazai csillagászati 
oktatás nehézségeit, ez év február
jától egy új rovat: "A tanárok fi
gyelmébe ajánljuk!" is megtalálható 
a folyóirat hasábjain.

A földtudományok iránt érdeklő
dők nagy örömmel fogadták a Ma
gyarország geológiai alapszelvénye
it és a hozzájuk tartozó rövid is
mertetőt.

Az országjárás-vezetők naprakész 
tájékoztatást kapnak a folyóirat 
révén.

Egyetlen ismeretterjesztő folyó
irat sem nyereséges. A Föld és Ég 
sem az. A lap pénzügyi stabilitását

az állandó nyomdai és papírköltsé
gek emelkedése negatív irányba be
folyásolja. A 22 Ft-os fogyasztói ár 
több, mint egyharmadát a Magyar 
Posta terjesztési költsége terheli. 
Ettől az évtől kezdve Budapesten 
csak 14 (!) helyen lehet a folyói
ratot megvásárolni. (A Budapesti 
Hírlaphivatal az árusító pavilonja
ik zsúfoltságára hivatkozva, egyol
dalúan hozta meg döntését.)

Végezetül idézzük dr. Almár 
Ivánnak —  a szerkesztőbizottság 
elnökének —  köszöntő szavait: "Bí
zunk abban, hogy lapunk fontos igé
nyeket elégít ki napjainkban is. 
Ablakot nyit a Világegyetemre, ben
ne különösen saját bolygónkra, a 
Földre, közben segít megismerni a 
nekünk legfontosabb szögletet, a 
haza földjét. Az eddig megjelent 24 
évfolyam vaskos köteteit lapozgatva 
újra átélhetjük az űrkutatás roha
mos fejlődésének páratlan korszakát 
az első holdrakétáktól a Neptunusz 
megközelítéséig. Remélhetőleg vala
mennyien egyetértünk abban, hogy 
lapunk szerény, de fontos, sőt nél
külözhetetlen eleme a hazai közmű
velődésnek; fenntartása, továbbfej
lesztése közös érdekünk. Ehhez kér- 
jük az Ön segítségét is!"

ORHA ZOLTÁN

A Föld és Ég júniusi 
számának tartalmából
-- UFO-k nélkül az idegen 

civilizációkról
—  Hol volt, hol nem volt Bajkonur
—  A hónap csillagképe:

Serpens Cauda
-- Tanárok figyelmébe ajánljuk: 

a naptár
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