
Régi magyarországi távcsövek

Egy eltűnt távcső: „a” Bardou
Akik az 1950-es évek elején használhatták ezt a refraktort, a párizsi gyártó cég neve 
után csak „a" Bardou-nak emlegették a tíz cm-es nyílásnál néhány mm-rel kisebb 
átmérőjű, de ragyogó leképezéséi távcsövet. Bár az azóta eltelt több mint négy 
évtized alatt jónéhány távcsőbe pillanthattam, a kis távcsövek között máig sem sok 
hasonlóan jó minőségű példánnyal volt dolgom. Története — már amennyire 
követhettem — igen jellemző a korra. Ismeretlen helyről került a budapesti T IT  
Uránia Bemutató Csillagvizsgálóba, majd eléggé különös körülmények között isme
retlen kézben, ismeretlen helyen tűnt el.

Valószínűleg az 1948-ban államosított egyházi iskolák egyikének szertárából jutha
tott az akkori Természettudományi Társulat birtokába. Az államosított iskolák, 
kollégiumok szertári felszereléséből azokat a tárgyakat, amelyek elavultnak, réginek, 
használhatatlannak tűntek, kiselejtezték; s ami nem tűnt el kézen-közön, (elvben) a 
kultúrházakba, néhány darab a TTT-hez jutott, hogy az ismeretterjesztésben 
hasznosítsák. (Az első világháborű előtt hazánk minden nagyobb gimnáziuma 
beszerzett egy-két jó minőségű, az égitestek bemutatására alkalmas távcsövet; a 
budapesti Piarista Gimnázium például két szép kis távcsővel is rendelkezik!) A TTT- 
ből hozták azután az Urániába, hogy ott kipróbáljuk, rendbehozzuk.

A kissé kopott, de jó karban levő műszer objektív-átmérőjét 10 cm-ben adtuk meg, 
bár valójában csak 95 mm volt, kb. 130 cm gyújtótávolsággal. Eredetileg 3-4 okulár 
tartozhatott a műszerhez, átvételkor már csak egy képfordítós (terresztrikus) okulár
ral rendelkezett, mintegy 60-szoros nagyítással. Az okulárba egy napszűrőt is beépí
tettek, amelyet egy lemezkével lehetett a kilépő nyílás elé billenteni. Hamarosan rá
jöttünk, hogy a képfordító okulár-tagok cserélgetésével a nagyítás 100-130-szorosra 
növelhető.

A hosszú sárgaréz cső igen egyszerű, azimutális szereléséi volt, finommozgatások 
nélkül. Egy rövid, kb. fél m magas sárgaréz oszlopon forgott. Ez a szerelés kissé 
kényelmetlen, mert a cső eléggé hosszú — a terresztrikus okulárral 150 cm körüli —, 
így egy asztalra állítva a zenit környékének nézegetésekor az okulár vége eléggé 
alacsonyra kerül, viszont magasabb állványra helyezve a horizont körüli égitestek 
(Merkúr, Vénusz!) már csak székre állva voltak figyelhetők. Annál jobb volt azonban 
a kép, amit a műszer adott!

Ez a szerelési rendszer a múlt század második felében eléggé elterjedt volt az 
olcsóbb távcsöveknél: angol, francia, német és osztrák műhelyek szinte teljesen azo
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nos kivitelben állították elő az azimutális tengelyrendszert. Iskolai bemutatásra, 
amatőr megfigyelésekhez és hegyi kilátótornyok tájkép-nézegetéshez egyaránt hasz
nálták (főleg az utóbbi célból szerelték föl egyenes állású képet adó fordító-okulár
ral). Műszerünk gyártója csak a csőbe gravírozott Bardou h Paris feliratból derült ki, 
készítése kb. 1880-1900 közé tehető.

A francia P. Bardou (aki 1854-ben nyi
tott műhelyt Párizsban) a múlt század 
második felének egyik kitűnő optikus
finommechanikusa volt. Többek között 
a francia optikai távírószolgálat akkor 
még használatban levő, szemaforszerű 
jelzőinek megfigyelő távcsöveit is ő 
szállította, és így szerzett vagyonából 
fejlesztette műhelyét. Elsősorban szín
házi és kiránduló látcsöveket (binoku- 
lárokat, kb. 3x25 ill. 6x60-asokat), vala
mint kilátó- és csillagászati távcsöveket 
készített. Különösen 2 párizsi hüvelyk 
(57 mm) és 3,5 hüvelyk (95 mm) nyílású 
távcsövei voltak elterjedtek mind az 
amatőrök, mind az iskolák között. Műszereit Camille Flammarion is reklámozta, 
talán ezért is váltak népszerűvé, de bizonyos, hogy elterjedtségüket a kiváló optikai 
minőség is fokozta.

A „mi" Bardou-nk már hosszabb ideje porosodott a sarokban, amikor Jáger Tamás 
barátom elha tár ózta, hogy kipróbálja. A terasz korlátjának egyik pillérére állította fel 
a távcsövet, beirányította a Napot, nézegette, majd szenvtelen hangon megkérdezte: 
„Megnézed"?

Elkészültem arra, hogy a régi, sokat hányódott műszer valami gyatra képet ad. 
Annál inkább meglepett, amikor a vörös szűrőn át gyönyörű, éles kép tűnt fel. A kis 
napfoltok körül is jól elkülönülve látszott a penumbra, a fehér fáklyák tisztán elvál
tak a napfelszín többi részétől. Ilyen szép napképet még a 19 cm-es Plössl-refraktor 
sem adott! Kíváncsian vártuk az estét, hogy miként mutatkoznak a csillagok, a 
mélyég-objektumok a kis távcsővel?

A látvány minden várakozást felülmúlt. Az elsőként beállított Hercules-gömbhal- 
maz (M 13) közepe fénylő foltnak látszott, amelynek peremén parányi fénypontként 
villantak fel az egyes csillagok. A másik Hercules-halmazban, az M 92-ben már nem 
látszottak a peremcsillagok, de azért nagyon nyugodt levegőnél ennek a széle is 
„grízes" benyomást keltett. Ugyanezt tapasztaltuk utóbb az M 3 (CVn), M 5 (Ser) és 
M 15 (Peg) gömbhalmazoknál. A csillagpárok közül jó levegő mellett szépen bontot
ta még az elméleti felbontás közelébe eső kettősöket is, pl. az s Bootist (2"6) és a p 
Boo második komponensét (B-C = 2"2), vagy a szép, egyenlő fényességű p Draconist 
(1"9). Az s Lyrae két tagjának további párokra bontása sem jelentett problémát.

A csillagoknál nagyszerűen látszottak a diffrakciós gyűrűk, de talán ennél is jelen
tősebb volt a jó leképezés szempontjából, hogy a pontszerű fényforrások valóban 
éles, tűhegyszerű képet adtak, mellékfény, csóva stb. nélkül. A távcső másik kiemel
kedően jó optikai tulajdonsága a nagy kontraszt volt. Ezzel a műszerrel tapasztaltam
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először, hogy pl. a gömbhalmazok valóban a térben lebegő háromdimenziós gömb
nek tűnnek. Ez az optikai csalódás a kontrasztos kép egyik jellemzője.

Kitűnően láttuk a Bardou-val a Mars felszínének nagyobb alakzatait (1952-ben), sőt 
a marsfázisokat is, de legnagyobb elongáció körül szépen mutatta a Merkúr fázisát 
is. A Jupiter sávjait élesen, színgazdagon mutatta meg.

1952 nyarán a Természettudományi Társulat az akkor szervezett esztergomi csil
lagászati szakkörnek adta át a távcsövet, és ott valóban jól használhatták. Amint ar
ról Dudás György (akkor a szakkör legszorgosabb tagja, akivel hamarosan jó barát
ságba kerültünk) elmondotta, és le is írta, a sikeres munkában nagy szerepe volt a 
távcső nyújtotta szép, részletgazdag égitest-képeknek.

Sajnos azonban nem sokáig élvezhették a kitűnő műszer előnyeit. Néhány hónap 
múlva megjelent egy ismeretlen személy, és a TTT megbízásából elvette tőlük a Bar- 
dou-t. Amikor ezt megtudva megkérdeztem a TTT néhány alkalmazottját a váratlan 
elszállítás okáról, előbb alapos fejmosást kaptam kétes, klerikális barátaim miatt, majd 
közölték: Esztergom a fekete reakció fészke, nem érdemli meg, hogy egy ilyen 
távcsöve legyen! (A szétrobbantott szakkör csak évek múlva támadt fel újból.)

Soha sem sikerült megtudnom, ki volt, aki a távcsövet elvitte, és hova lett a nagy
szerű Bardou-refraktor! Meglehet, ma is lappang valamelyik művelődési ház raktá
rában, esetleg magántulajdonban. Nagy örömet szerezne, ha valaki hírt adna erről a 
ma már muzeális értékű távcsőről!

BARTHA LAJOS

Sorozatunk korábbi részei: Egy régi Caldcroni-refraktor (M 1991/3.), Az Uránia Heydc-ref- 
raktora (M 1991/12.), A budapesti 20 etn-es Plössl-dialyt (M 1992/3.).

Csillagászattörténészek Szombathelyen
Egy nagyon jól szervezett és igazán kellemesen, hasznosan lezajlott rendezvényre 
került sor Szombathelyen 1993. szeptember 30. és október 3. között. Itt rendezték a II. 
Nemzetközi Napóra Szimpoziont, azaz az osztrák, magyar és német napórabarátok 
szakmai tanácskozását. Ezzel együtt szervezték a VI. Országos Csillagászattörténeti 
Konferenciát, azaz a néhai CSACS (Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport), mai ne
vén MCSE Csillagászattörténeti Szakcsoport tagjainak találkozóját.

Vértes Ernő és a helyi Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület tagjai mindent nagy
szerűen előkészítettek. Volt több nyelvű előzetes meghívó és nyomdában készített 
kétnyelvű részletes program. Emblémát terveztek, mely minden kiadványon, rek
lámtáblán, kitűzhető névjegytáblán szerepelt. A rendezvényt a központi művelődési 
ház homlokzatán, bejáratán és a helyi sajtóban ismertették. Kiszállt a rádió, a TV- 
Híradó is. Az ide érkezőket kis ajándékcsomaggal fogadták a szervezők. Az ismer
kedési esten gyertyafényes svédasztallal terítettek, melyet változatossá tett a jóféle 
italválaszték (tokaji borok). Zsámboki Árpád (a Vas megyei Önkormányzattól) nyi
totta meg a rendezvényt. Mindenhol tolmácsok is működtek, hogy a kétnyelvű 
közönség értse is egymást.
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A Művelődési Ház különtermében kiállítást állítottak össze Csillagászati emlékek 
Vas megyéből címmel. Ideszállították a különböző múzeumokból, könyvtárakból, 
intézményekből az összes zsebnapórát, földgömböt, éggömböt, refraktorokat, teodo- 
litokat, régi csillagászati könyveket. A kiállításhoz részletes ismertető prospektus is 
készült, melyet így a nagyközönség is tanulmányozhatott. Vas megye rögzített napó
ráit színes képek és szöveg képviselte, utóbbi a Vasi Szemlében (1993/4. szám) pub
likálásra is került. Magáról a találkozóról több külföldi folyóirat is hírt adott.

Az 56 résztvevő közül Ausztriából 16-an, Németországból 10-en, Olaszországból 1 
fő, Erdélyből 1 fő jött. Hazai résztvevő 28 fő volt, ebből 7 helybeli; azaz itthonról az 
érdeklődés mérsékelt volt.

A N em zetközi N apóra Szimpózium előadásai:

Schwarzinger, Kari: Megnyitó az osztrák Napóra-munkacsoport részéről 
Keszthelyi Sándor: Köszöntés az MCSE nevében
Bartha Lajos: ismertette az Osztrák Csillagászati Egyesülettől Johann Albrecht elnök levelét
Rau, Herbert: tolmácsolta a Német Napóra-csoporttól Hugo Philipp elnök üdvözlő levelét
Jankovics István: Köszöntés a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium részéről
Schwarzinger, Kari: Az ausztriai napórák katalogizálása
Keszthelyi Sándor: A magyarországi rögzített napórák katalogizálása
Fabian, Use: Gnomonikai útiélmények Itáliában
Roth, Dániel: Utazás a svájci napórás tájakon
Husty, Peter: A salzburgi Carolino-Augusteum Muzeum napóragyűjteménye 
Buka Adrienne: A magyarországi kerti napórákról 
Vilmos Mihály: A nagykanizsai „élő-napóra"
Zajácz György: Az analemma-görbéről
Weyss, Norbert: A középkori örményországi homlokzat-napórákról és a „létrafok" számjegyek 
Tóth György: Alapvető csillagászati számítások nap- és holdórák szerkesztéséhez — számító
géppel.
Moroder, Simon: A grödenthali napórák videofilmen 

Az Országos Csillagászattörténeti Konferencia előadásai

Ponori Th. Aurél: Az MCSE Csillagászattörtmeti Szakcsoport közgyűlésének megnyitója 
Jankovics István: Üdvözlés a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium részéről 
Keszthelyi Sándor: A Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport működésének tíz éoe 
Horváth József: A 75 éves Gothard-Alapítvány
Jaindl, Reinhard: Az eisenstadti (kismartoni) Tartományi Csillagvizsgáló 
Barlai Katalin: A Corvin-könyvtár csillagászati kódexei 
Bartha Lajos: A közép-európai déljelző lyuk-napórákról 
Szőcs Géza-Pál Árpád: A régi és az új kolozsvári csillagvizsgáló (video)
Weyss, Norbert: Hell Miksa emlékezete
Buka Adrienne: A Pécs-Bükösdi zsebnapóra lelet metallurgiai elemzése 
Puskás Katalin: Az érdi Magyar Földrajzi Múzeum szög- és időmérő gyűjteménye

Nem volt olcsó a rendezvény, de aki ideutazott, az „fejedelmi" ellátást kapott (szál
loda, éttermek, kávézás, közös borozgatások, kirándulások). A szervezés tökéletesre 
sikerült. Megnéztük a Schmidt Múzeumot és az Egyházmegyei Könyvtárat. A külföl
diek Kőszeg környékére kirándultak autóbusszal, megtekintve a műemlékeket és a 
napórákat, végül az ELTE csillagvizsgálóját. Néhányan meglátogatták Gothard Jenő 
és Sándor sírját a herényi temetőben.
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A magyar résztvevők vasárnap reggel autóbuszra ültek, és Bécsbe utaztak. Meg
nézték az Óramúzeumot (sok kicsi zsebnapóra), a Stephansdomot (déli oldalán XV. 
századi kőnapóra), a Kuffner Bemutató Csillagvizsgálót (múlt századi, jelenleg szé
pen felújított), a Bécsi Egyetemi Csillagvizsgálót (kezünk ügyébe került a 68 cm-es 
refraktor, amelyet 1880-ban avatott fel I. Ferenc József, és amely 6 évig volt a világ 
legnagyobb lencsés távcsöve; a 11 m hosszú cső fél kézzel könnyen mozgatható).

Köszönet a szervezőknek: Vértes Ernő, Tóth György, Horváth József és Sragner 
Márta nevét kell megemlítenünk. Szép volt, színvonalas volt; aki ott volt, jól érezte 
magát. Bánhatja, aki nem jött el!

KESZTHELYI SÁNDOR

I ? a f s z á z  é v e  

s z ü l e t e t ] '  Q l u g  b é g

R klasszikus iszlám világ a S. és a 14. 
század között hihetetlen fejlettséget ért el a 
művészet, a tudomány és az építészet terén.
R meghódított területeken mindenhol 
egyetemek, fürdők, csillagvizsgálók, 
botanikus kertek, fordítóirodák épültek, és a 
kultúra messze meghaladta az akkori világ 
más népeinek fejlettségi szintjét. R14. század 
vége felé azonban hanyatlani kezdett az 
iszlám páratlan csodája, de egy nagy tudós 
és államférfi megszületése Szultaniehben még 
hozott egy utolsó felvirágzást.

A nagy reményű államférfi-jelölt nem más, mint a híres szamarkandi tudós, Mirza 
Mohamed Ulug bég, aki hatszáz éve, 1394 tavaszán látta meg a napvilágot. A történe
lem neki is politikusi szerepet szánt, mivel nagyapja a világhódító Timur Lénk, apja 
pedig Sah Ruk volt.

Először Szamarkand, majd apja halála után 1447-től a Mongol Birodalom Kánja 
(fejedelme) lesz az iizbég Ulug bég. Azonban alig három év múlva már halott. A 
tudós kán történelemmel, költészettel, iskolák alapításával és csillagászati munkáival 
írta be nevét az iszlám hatalmas és páratlanul gazdag kultúrtörténetébe. Nevéhez 
fűződik továbbá a pompázatos muszlim építészet egyik varázslatos várostervezési 
újítása, az első négyzet alakú dísztér, a szamarkandi Redisztán megvalósítása. Neki 
köszönhető az utolsó nagy iszlám csillagvizsgáló megteremtése (1428-29-ben), 
melyet nyugodtan nevezhetünk kora egyik csodájának! A szamarkandi obszervató
riumban számos, a korabeli viszonyokhoz mérten kiváló műszer volt, melyekkel 
maga Ulug bég és udvari tudósai is dolgoztak. Híres meridián-íve 40 méter sugarú 
volt, leolvasó része márványból készült, de több más pontos mérőeszköz is rendel-
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kezesére állt. A műszerek jóvoltá
ból (bár lényegében primitív meg
oldásokkal) nagy pontosságú csil
lagászati méréseket tudott végezni 
Ulug bég munkatársaival. (Termé
szetesen távcsövük még nem lehe
tett, hiszen ilyet először Galilei 
használt 1609-től.) Jellemző a sza- 
markandi megfigyelők precízségé- 
re, hogy az ekliptika (a Föld nap
körüli pályájának síkja) hajlását az 
egyenlítőhöz 32 ívmásodperc pon
tossággal mérték meg! Ulug bég 
1437-ben az Új csillagászati tábláza
tok (zidzs) című művében 1019 csil
lagot tartalmazó katalógust is köz
readott. E jeles munkáját több mint 
kétszáz évvel megjelenése után is 
méltónak találták az újbóli kiadás
ra, ugyanis 1665-ben a mű ismét 
megjelent Oxfordban. A tudós bég 
matematikusként is jeleskedett, 
méréseinek értékeléséhez trigono
metriai táblázatokat készített, to
vábbá az 1 fokos szög sinusát 9 
jegy pontossággal adta meg. Az év 
hosszát 365 nap 6 óra 10 perc 8 má
sodperc időtartamra számolta!
Ulug bég udvarában dolgozott a 
perzsa Al-Kashi matematikus, aki 
1450-ben a k értékét 17 jegy pon
tosságig kiszámította.

Ulug bég jobb tudós volt, mint harcias államférfi, mert hódító háborúkat nem 
vezetett. Bizonyára békeszeretete lett a veszte is, mivel sokan támadták személyisége 
miatt. Jó muszlimhoz méltóan az egyik fontos szabályt, a mekkai zarándoklatot 
betartván elindult Arábia földjére. Ez lett élete utolsó útja, mivel 1449. október 27-én 
a zarándokút során saját fia és más ellenségei meggyilkolták a szamarkandi obszer
vatórium megalapítóját. A csillagvizsgálót később lerombolták és részben építő
anyagként széthordták. Az 1908-ban megindult ásatások alkalmával feltárták a rég 
letűnt tudományos megfigyelőhely maradványait, melyek ma is megcsodálhatok. 
Ulug bég nevét az üzbegisztáni kitabaszki obszervatórium őrzi, valamint elneveztek 
róla a Holdon egy krátert.

SZOBOSZLAY ENDRE

Ulug bég 1665-ben Oxfordban kiadott művének 
tartalomjegyzéke arab, szír és héber nyelven

Folytatás a 31. oldalról
A Vörös Folt mindössze két rajzon szerepelt (Gyenizse, Vicián). A folt 135°-145°-on 

(CM II) található. Figyelembe véve, hogy éppen egy éve is hasonló hosszúsági körön 
helyezkedett el, látszólag megtorpant a GRS. Intenzitása a szomszédos sávokhoz 
hasonlóan 4 körüli volt (Gyenizse). Homályos ováljához május 25-én a GRSB két 
széléből kiinduló kivetülés csatlakozott.

"  VINCZE IVÁN
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Apróhirdetések
MCSE-ajánlat: 20x60-as binokulár vásá
rolható elegendő számú jelentkező ese
tén 6500 Ft-os áron. Szervező: Sebők 
György, új címe: 1065 Budapest, Wei
ner Leó u. 13. fsz. 2. Tel.: 131-7205 (üze- 
netrögzírő). Jelentkezés postai pénzfela
dással a fenti címre. Kevés jelentkező 
esetén a pénzt visszaküldjük. Vásárlás 
esetén értesítést küldünk.
ELADÓ 72/500-as optika. Ára: 5000 Ft. 
KERESEK NDK fa fotóállványt. Sebők 
György, 1065 Budapest, Weiner Leó u. 
13. fsz. 2.

ELADÓ 110/1140-es parabolatükör kvá- 
zi-Cassegrain rendszerhez szükséges 
síktükörrel. Bartha Lajos, 1023 Budapest, 
Frankéi Leó út 36.

ELADÓ 150/1500-as villás-parallaktikus 
szerelésű Newton-reflektor. Nádler 
Gyula, 3770 Sajőszentpéter, Kölcsey u. 
26.

KERESEK Barlow-lencsét. Rózsa Balázs, 
1112 Budapest, Csíkihegyek u. 16. Tel.: 
153-9661
VENNÉNK Zeiss Ib mechanikát. MCSE, 
1461 Budapest, Pf. 219. Tel.: (1) 186-2313
ELADÓ 160/1200-as Newton-távcső áll
vánnyal, német rendszerű tengelyke
reszttel (mindkét tengelyen finommoz
gatás). Ára 15 ezer Ft. Dr. Láng Miklós, 
7624 Pécs, Kürt u. 7.
KÖLCSÖNÖZNÉK Zeiss Ib mechanikát 
a nyári hónapokra, 20 ezer Ft-ért (előre 
fizetve, garanciák megbeszélés szerint). 
Tihanyi István, 1046 Budapest, Szí. Imre 
u. 14.
EGY PÁR PAPUCSOT hagyott valaki a 
Kaposvári Csillagvizsgálóban a Nagy 
Üstököskarambol résztvevői közül. Az 
alábbi telefonszámon érdeklődhet: (82) 
314-215

HA BÉCSBEN JÁR, ne mulassza el fel
keresni a CEORC BARTSCH könyvesbol
tot (csillagászati könyvek és atlaszok

gazdag választéka!). Címe: Lerchenfel- 
der-Strasse 138. (a K.-Renner-Ringtől 
négy megálló a 46-os villamossal).

ELADÓ 10/1000 Makszutov-Cassegrain 
teleobjektív, 110 mm-es Mizar, 65 mm-es 
Álkor, 60/600-as refraktor, 60/600-as 
LOMO ASTRO objektív állítható rekesz
szel és nyitható-zárható légréssel, akro- 
matikus két fő lencsetaggal. ELADÓ új 
nagy teodolitálvány tokkal. Tátrai Béla, 
4400 Nyíregyháza, Korányi u. 46.

KÜLFÖLDI CSILLAGÁSZATI FO- 
LYÓIRA TOK az alábbi címen fizethetők 
elő (formtért!): Libro Trade Kft., 1173 
Budapest, Pesti út 237. Tel.: (1) 158-7928. 
Könyvek, atlaszok ugyanitt rendelhe
tők, ezen kiadványokat csak megérke
zésükkor kell fizetni, szintén forintban. 
(Tájékoztatásul: a Sky and Telescope 
1995-re szóló előfizetési díja 6262 Ft, az 
Astronomy pedig 5664 Ft-ba kerül). A 
folyóiratok előfizetését augusztus vé
géig tanácsos elintézni!

MEGVÉTELRE keresem a Meteor 1990 
előtti számait. Józsa Sándor, 4028 Debre
cen, Kardos u. 19.

ELADÓ Zeiss orthoszkopikus okulárok: 
25-0 ,12,5-0, 15-H, 25-H; Meade 26 mm- 
es és 6,4 mm-es Super Plössl okulárok, 
AT 386 DX, AT 486 DX számítógép ren
geteg csillagászati programmal. KERE
SEK Telemen tor mechanikát. Habina 
József, 1038 Budapest, Hollós K. L. u. 10.

ELADÓK 48/280-as lencsék keresőtáv
csőhöz (800 Ft/db). Vmcze Iván, 7632 
Pécs, Aidinger J. u. 15.

ELADÓ optikák! Akromátok, prizmák, 
szurok, szállemezek, okulárok, mechani
kai alkatrészek. Térítésmentesen átadó 
kb. 30 Mb csillagászati szoftver. Nagy 
István, 2040 Budaörs, Mező u. 8. E-mail: 
npista@rmki.kfki.hu, T el: 169-8566/22- 
83.
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