
MCSE-hírekA múlt év novemberében nyilatkozato t juttattunk el az MTI-hez, rrely- ben a gáttalanul terjeszkedő asztro lógia  buktatóira hívtuk fe l  a f i gyelmet. Tisztában voltunk azzal, hogy mindez igen csekély eredménynyel fog já rn i, azonban már az is  s ik e r, hogy nyilatkozatunkkal számos napilap fo gla lko zo tt (pozitív  értelemben), így több százezer olvasóhoz juth atott e l véleményünk. Nyilatkozatunk szövegét mellékelten bemutatjuk (ebben a formában az É let és Tudomány 1991/4-8. számában je len t meg).Felhívjuk tagjaink és olvasóink figyelm ét, hogy a Meteor 1992-es e lő fiz e té s é t , továbbá ta g d íjb e fize tésüket személyesen is  rendezhetik a  h é tfő i MCSE-ügyeleteken, továbbá a Bajcsy Zsilinszky út 15- a la t t i  takarékszövetkezetben (a B azilika  mögött). Az utóbbi helyen befizetéskor hivatkozzanak az MCSE-re!
Távcsökölcs önzésKét műszert kölcsönözhetnek tagjaink: egy 63/840-es Zeiss Telemen- to rt és egy 30/60x70-es monokulárt. A kölcsönzés időtartama legfe ljeb b  két hónap.
RáktanyaRáktanyán ősztől tavaszig  kb. 30 fő egyidejű elhelyezésére van mód. A sz á llá s  kulcsosház sz in tű , főzési lehetőséggel. A ráktanyai é szle lést amatőröknek és szakköröknek egyaránt a jánljuk , elsősorban újholdas hétvégéken. A használati d í j  éjszakánként MCSE-tagoknak 50 Ft, nem tagoknak 100 Ft. Érdeklődni levélben lehet az MCSE postacímén (1359 Bp. P f . 701/29.) vagy személyesen, hétfő i  ügyeleteinken.Az MCSE-észlelőhétvégéket az ú jholdhoz legközelebb eső hétvégéken ta r tju k , minden hónapban. Pontos időpontjuk a Programajánlatban olvasható.

Az utóbbi években számos más 
tévtan között az asztrológia, ma
gyarán csillagjóslás is tág körben 
terjed hazánkban. Ennek elmélete 
abból a rég elavult ókori világképből 
ered, amely az égitesteket a világ 
közepének hitt Földtől teljesen kü
lönböző, más törvényeknek enge
delmeskedő, lélekkel bíró lények
nek. isteneknek képzelte, s mozgá
sukból, „járásuk''-ból kiolvasható
nak vélte a jövőt. Tanítása mintegy 
2000 év óta mit sem fejlődött, ren
geteg anyagi és szellemi kárt oko
zott, és csak annyiban szolgálta az 
emberiség javát, amennyiben a jö
vendöléshez készült, s följegyzett 
megfigyelések a mai tudomány szá
mára értékes adatokat is tartalmaz
nak. Módszerei, eljárásai azonban 
igen távol állnak attól, hogy tudo
mányosnak tekinthessük őket.

Az égitesteknek -  valamirevaló 
mértékben csak a Napnak, még ki
mutathatóan a Holdnak, elméletileg 
a Naprendszer bolygóinak -  termé
szetesen vannak fizikai hatásaik 
Földünkre és a rajta található tes
tekre. Ilyen az évszakok váltakozá
sa. De e hatások semmiféle irányí
tást vagy információt nem rejtenek 
magukban tárgyak, személyek vagy 
társadalmak sorsára vonatkozólag. 
A horoszkóp különben sem az égi
testek relációit tűnteti föl, hanem 
csak képzelt., valójában nem létező 
pontokét, ezeknek pedig nyilvánva
lóan nem is lehet semmiféle hatá
suk. A csillagjóslásnak tehát nin
csen tudományos alapja!

Az asztrológia nem tudomány és 
nem játék, hanem babona, annak is 
a legkárosabb, mert a hiszékeny em
bert veszélyesen félrevezető fajtája. 
(Az asztrológusnak pedig üzlet, hi
szen a jóslatok pénzért készülnek.) 
Ezért a természettudomány művelői 
azt javasolják: aki nem akarja, hogy 
becsapják, az ne higgyen az asztro
lógusoknak, ne kérje tanácsukat, ne 
olvasson horoszkópokat, hanem sa
já t józan értelmére (szükség esetén 
pedig szakemberre, például orvosral 
hallgatva maga vezesse, irányítsa 
életét.
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Ausztriában jártunk

Szeptember végén formálódott bennünk konkrét elhatározássá a gondolat, hogy 
személyesen is megismerkedjünk ausztriai ill. burgenlandi meteoros kollégáinkkal, 
akikkel 1991 márciusa óta levelezünk. Október 11-én délben indult útnak Eszter
gomból a 3 fős csapat: Müller Márta, Tepliczky István és e sorok írója. Késő dél
után értünk Kismartonba (Eisenstadt), ahol Erich Weber vezetésével -  aki egyébként 
itt a nyilvános programokat szervezi és a meteoros csoport vezetője -  megtekintet
tük a csillagvizsgálót, és megismerkedtünk az intézet munkájának koordinálására 
alapított társasággal is.

Kismarton csillagvizsgálója -  melyben a dr. Adalbert Jeszenkowitschról, egy or
vosról és amatőrcsillagászról elnevezett társaság székhelye található -  1979-ben 
épült. Főműszere egy 1938-ban készült, 5 méteres kupolában elhelyezett 150/2250- 
es Zeiss-refraktor (korábban dr. Jeszenkowitsch tulajdona), mellyel csütörtök estén
ként és minden hó első vasárnapján délelőtt bemutatásokat tartanak, illetve 
színvonalas megfigyeléseket végeznek. A földszinti előadóteremben egy állandó ki
állítás várja a vendégeket, mely bemutatja az ottani észlelők munkáját is. Az eme
leten irodahelyiség, ülésterem, könyvtár és fotólabor biztosítja a munkához az 
infrastruktúrát. A társaság, amely -  szemben az MCSE-vel -  csak a környékbeli 
amatőrcsillagászokat, érdeklődőket fogja össze, 12 éves születésnapját ünnepelte.

Ismertettük a hazai meteorészlelési technikát, röviden szóltunk az MCSE-ről és 
információkat cseréltünk. Fantáziát látunk a meteorészlelések, ezen belül a tűzgöm
badatok kicserélésében, hiszen dunántúli megfigyelések esetén remény van a jelen
ségek szimultán regisztrálására. Sok szoftvert vittünk magunkkal, hogy 
számítógéppel látványosabbá tehessük mondanivalónkat, de sajnos az 5"-os floppy 
lemezeket nem tudtuk belepréselni a 3"-os meghajtóba... Éppen azon- a pénteken 
tartották kéthavi megbeszélésüket a dr. A. J. Társaság elöljárói. Mivel ez szá
munkra kissé unalmas lett volna (helyi érdekű témákról volt szó), közbeiktattunk 
egy esti barangolást a városban. Később hazai amatőrfotók válogatását élvezhették 
az ülés tagjai. Hosszan az éjszakába nyúló beszélgetés során egy csinos kollekciót 
nézhettünk meg Thomas Zechmeister fotóiból. (Ő is dicsérte a hazai Fortepan 400- 
at.) Átadtunk egy magyarországi meghívást Erich Webernek, és rajta keresztül a 
burgenlandi észlelőknek, majd egy rövid városnézést tettünk -  sajnos az Eszter- 
házy-kastély megtekintése legközelebbre maradt...

Kirándulásunk fennmaradó idejét Bécsben töltöttük egy vallásos ifjúsági találko
zón. Magára a városra viszonylag kevés időnk jutott. Sétáltunk a Schönbrunni kas
tély kertjében és ellátogattunk az Uránia Csillagvizsgálóba is, de sajnos nem találtuk 
ott Mucke professzort, akinek megköszönhettem volna, hogy felvehettem a kapcso
latot a kismartoniakkal. A bécsi tartózkodásért külön köszönettel tartozunk P. 
Siegfried M. Müller szalézi szerzetesnek.

WIESZT KRISZTIÁN
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