
Levél az Andromedáról

Azok a Meteor-előfizetők, akik olvasói az Andromeda című csillagászati folyóirat
nak, már értesülhettek a szomorú hírről: a lap kiadását átmenetileg szüneteltetnünk 
kell! Sorainkkal most elsősorban azokhoz szólunk, akik az Andromedát (sajnos) 
egyáltalán nem, vagy csak hírből ismerik.

A Föld és Ég a maga felemásságával, egyszerű küllemével, sokat bírált tar
talmával együtt is sok éven át az egyetlen magyar nyelvű csillagászati folyóirat volt, 
és végleges megszűnésének még talán a leghevesebb kritikusai sem tudtak szívből 
örülni.

A Meteor az így támadt űr betöltéséből csak kis részt vállalhatott, hiszen hiba lett 
volna megváltoztatni hosszú évek alatt egyre tökéletesebbé formálódott arculatát, 
stílusát, olvasókörét. Egy országos szakfolyóirat indítása pedig messze meghaladta a 
Magyar Csillagászati Egyesület lehetőségeit. A csillagászat hazai kutatóbázisai az 
anyagi ellehetetlenülés határán vívták mindennapos harcukat a fennmaradásért. A 
csillagászati ismerétterjesztés hivatalos szervezeteitől és intézményeitől sem lehetett 
megoldást remélni, hiszen a szemük láttára, bizonyos mértékig a kezükben ért szo
morú véget a Föld és Ég pályafutása. A rendszerváltozás, átalakulás, átszerveződés 
küzdelmeiben egy megszűnt szaklap csak hulló forgács, és egy újnak az elindítása 
maga az istenkísértés. Erre a vakmerőségre vállalkozott mégis egy egykori csillagász, 
kockára téve sikeres számítástechnikai-műszerfejlesztő vállalkozásának gazdasági 
biztonságát, és 1993 januárjában megjelent az Andromeda első száma...

Ezt további nyolc — köztük egy nyári duplaszám — követte. Nyolc színes és 24 
fekete-fehér oldalon hónapról-hónapra igyekeztünk friss, érdekes és hasznos infor
mációkkal szolgálni olvasóinknak, tájékoztatni a csillagászat és űrkutatás új ered
ményeiről, aktuális eseményeiről, a hazai és külföldi szakmai rendezvényekről. A 
nagyobb témákat cikksorozatok formájában jártuk körül. Állandó rovatainkban 
útbaigazítást adtunk az éjszakai égbolton való eligazodáshoz, ismertetéseket 
közöltünk csillagászati könyvekről és szoftverekről. Rendszeresen jelentek meg 
cikkek a csillagászattal kapcsolatos tudományterületek érdekes témáiról is. 
Szerzőink kutatásban tevékenykedő szakcsillagászok, űrkutatási szakemberek, neves 
ismeretterjesztők. Számos cikket és remek fotót kaptunk az amatőrcsillagászat 
ismert személyiségeitől is. A Meteor készítőivel kezdettől fogva a kölcsönös segítség 
és a célszerű munkamegosztás jegyében működtünk együtt.

Mindezt milyen sikerrel? Ezt eldönteni olvasóink joga. A visszajelzések alapján 
annyit mindenesetre nyugodt lelkiismerettel állíthatunk, hogy vállalkozásunk nem 
volt hiábavaló. Az Andromedát örömmel fogadta az olvasóközönség. Sokan 
igénylik, hogy egy csillagászattal-űrkutatással foglalkozó folyóirat is színesítse a 
tudományos és ismeretterjesztő lapok választékát. Persze minden számnál 
megvívtuk harcunkat a késedelmes szerzőkkel, a számítógépes kiadványszerkesztés 
Murphy-törvényeivel, a nyomdák technikai melléfogásaival, az egész környező 
világgal — mely alapvetően nem a csillagászati folyóiratok készítésének szempontjai 
szerint van berendezve —, és végül, de nem utolsósorban önmagunk korlátáival, 
hajszoltságával. A segítő szándékú bírálatokat a lehetőségekhez mérten 
megpróbáltuk figyelembe venni, és a jövőben is bőven lesz min javítanunk. Csak 
azok a megnyilatkozások okoztak és okoznak némi szomorúságot nekünk, mikor 
szakcsillagászok vagy amatőrök a kívülállók hideg közönyével figyelik 
küzdelmünket, ahogy a régi rómaiak az oroszlánok közé zárt gladiátort. De aki az 
élet egy másik cirkuszi arénájában maga is gladiátor, az lehet-e közönyös szemlélő 
— s méginkább — drukkolhat-e az oroszlánoknak...?
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Miért kell hát szüneteltetnünk az Andromeda kiadását? A megjelentetés költségei 
ez év őszére elérték egyetlen állandó szponzorunk anyagi lehetőségeinek határait, és 
a lap fenntartását egyedül nem képes tovább vállalni. Ha nem akarjuk a teljes 
költséget a folyóirat árába beépíteni — márpedig ez esetben az Andromeda csak 
kevesek számára lenne megfizethető —, akkor további biztos szponzorokat kell 
találnunk. A Meteor olvasóitól is köszönettel fogadunk minden segítséget, ötletet, 
felajánlást, ami érdemben hozzájárulhat gondjaink megoldásához.

Azok az intézmények vagy magánszemélyek, akik pénzadománnyal kívánják 
támogatni az Andromedát, az erre szánt összeget a Kopernikusz Csillagászati 
Alapítvány számlájára fizethetik be, „Andromeda" megjelöléssel:

IBUSZ Bank Rt. 218-93098/716-00820 (1114 Budapest, Bartók Béla út 9.)
Az Alapítvány ezeket az összegeket havonta a lap kiadásának támogatására fordítja.

Minthogy a hírlapárusi terjesztés sokba kerül, hatékonysága pedig gyenge, a 
kiadónak nagyon fontos volna, hogy minél többen előfizetés útján jussanak hozzá a 
laphoz. Ezért arra kérünk minden Meteor olvasót, aki érdeklődik az Andromeda 
iránt, hogy a mellékelt megrendelő levelezőlap visszaküldésével jelezzék, ha 
tavasztól vállalnák az előfizetést. Számukra az újraindítás előtt néhány héttel be
fizetési utalványt küldünk. A leendő előfizetők számának ismerete nagy segítséget 
jelentene számunkra a szervezőmunka és a költségek tervezése terén is.

Köszönjük a Meteor mindazon olvasóinak érdeklődését, aggódását, segítségét, 
akik lapunk sorsának eddigi alakításában mellettünk álltak, és reménykedünk 
benne, hogy táboruk a jövőben csak növekedni fog.

Találkozunk 1994 tavaszán, az újjászülető Andromeda hasábjain!

A z Andromeda című lap készítői

M iért fázn ál észlelés közben?
Pehelykabátok
Hálózsák ( n y á r i ,  +5 f o k i g )  
Hálózsák ( t é l i ,  -10 f o k i g )  
H á t izsá k  (80 l )
3-4 személyes k u p o la s á to r

Budapest IX., Ráday u. 24/c. 
Nyitvatartási h.-p.: 10-18 ó., szó.: 9-13 ó.
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