
Osztrák távcsöves találkozó
Sok magyar amatőr járt már az osztrák 
amatőrök őszi távcsöves találkozóin. Az 
ITT-ket (Internationales Teleskoptreffen, 
Nemzetközi Távcsöves Találkozó) 1996- 
ig a Villach közelében magasodó Dob- 
ratsch oldalában tartották. A múlt év 
őszén a rendezvényt átköltöztették az 
Emberger Almra, ami sokkal jobb hely
színnek bizonyult. Úgy tűnik, a szerve
zők kezdenek berendezkedni ezen a 
színhelyen, hiszen új, letolható tetejű kis 
csillagvizsgálót létesítettek itt, amelyből 
egy 30 cm-es Meade Schmidt-Casseg- 
rainnel lehet fürkészni az ég rejtelmeit.

Az Emberger Almon kényelmes foga
dó várja az amatőröket (aki a síszezon
ban érkezik, az kedvére csúszkálhat, 
hiszen az észlelőhely közel 1800 m ma
gasan található). A kilátás talán még 
szebb is, mint a Dobratschról, az égi hát
tér pedig sokkal sötétebb, hiszen a kö
zelben nincs semmilyen nagyváros. Idén 
valami csoda történt, hiszen a szep
tember 26-28-i hétvégén mindvégig ki
tartott a szép, derült idő.
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lantani, jóval delelése előtt, igen alacso
nyan — éppen déltájban.

Az első éjszaka volt az igazi, akkor a 
határmagnitúdó jóval 7,0 alatt állt be. 
Hajnalra persze ropogott a fű a talpunk 
alatt, vagyis erősen fagyott. Nem készí
tettünk statisztikát, de ránézésre olyan 
200 fő hozhatta el műszereit. A távcső
park — részben az ottani amatőrök 
sokkal jobb anyagi lehetőségeinek kö
szönhetően — lényegesen gazdagabb 
képet mutatott, mint a mi táborainkon. 
A z’ ottani távcsőgyártók és távcsőfor
galmazók ezt a rendezvényt is támo
gatták jelenlétükkel, ami ugyancsak eltér 
a hazai gyakorlattól (legalábbis ami az 
idei ágasvári tábort illeti). Az Intercon 
Spacetec több nagy méretű Dobsont 
hozott el, melyek közül a legnagyobb 
tükörátmérője 56 cm volt. Több óriás- 
binokulárt is közszemlére tettek, 25x150- 
es Fujinonból pl. két darabot is! Markus 
Ludes távcsöves vállalkozó elsősorban 
az ukrán Aries apokromátokkal ejtette 
ámulatba az amatőröket. Az optikák árai 
is bámulatra méltók: a 13 cm-es apok- 
romát ára 7 ezer márka, míg a 15 cm-esé 
9 ezer! Az optikák kétségkívül szép 
képet mutattak a Nap felszínéről vagy a 
bolygókról, azonban ezek az árak igen 
magasak! Láttunk több ferdetükrös 
rendszerű távcsövet is — amilyen csú
nyák, olyan szép képet adnak a boly
gókról. Természetesen most is nagyon 
sok Schmidt-Cassegraint állítottak fel 
tulajdonosaik, sokkal több Meade-et, 
mint Celestront. Érdekes, hogy a legin
kább elterjedt, 20 cm-es típusokból alig 
láttunk. A többség 25 cm-es és nagyobb 
átmérőjű volt. Amint leszállt az éj, a 
környéket betöltötte a Meade mecha
nikák motorzaja. Lehetséges lenne, hogy 
ezeket a high-tech mechanikákat eleve 
csapágyas motorokkal gyártanák? Ször
nyű az a Meade-zaj, amely felveri az 
éjszaka csendjét!

Az első éjszaka kritikán aluli volt az ég 
nyugodtsága. A levegő annyira nyugta
lan volt, hogy alig látszottak részletek a 
Jupiteren. A második már jobban sike
rült, bár a levegő állapota állandóan vál
tozott. Végre a nagy Dobsonok is meg
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mutathatták, mit tudnak — nem csupán 
fénygyűjtő vödrök, hanem optikailag is 
jó teljesítményt nyújtanak. Az 56 cm-es 
óriás nagyítását egészen 1000-szeresig 
növelték, de nem valami kényelmes do
log ekkora nagyítással bármit is követni!

Óriási élmény volt végre csillagos eget 
látni az új, 25xl50-es Fujinon-binokulár- 
ral! Fantasztikus a kétszemes látvány, a 
kényelmesen használható mechanika, 
amely a sima, mégis magabiztos égi su- 
hanást tesz lehetővé az észlelő számára. 
Mert valóban olyan, mintha űrutazáson 
vennénk részt! Letaglózó élmény a Teju
tat végigpásztázni. Mennyi csillag, és 
még mindig csak jönnek, jönnek... A 
mély-ég objektumok nagyon ott vannak 
a helyükön, de mindenféle észlelésre, 
amely nem kíván nagy nagyítást, igen 
jól használható. Ilyen, 45°-os betekintésű 
binokulárral fedezte fel Hyakutake is 
üstököseit. Egyetlen zavaró szépség
hibája a 22 ezer márkás vételár.

Ott volt a régebbi modell is, amely 90°- 
os betekintést tesz lehetővé. Bár ez a 
típus egyértelműen jobban színez, mint 
az új óriás-Fujinon, ez a hiba csak a 
nagyon fényes objektumoknál zavaró. 
Ilyen műszerrel pedig nem kell nagyon 
fényes objektumokat nézni... A zenit 
tájékán mindenesetre sokkal kényelme
sebben használható, mint az új Fujinon.

Vasárnap délelőtt a legtöbben már sze- 
delődzködtek, de azért búcsúzásként 
vethettek egy pillantást az Alcor-Mizar 
kettősre — a nappali égen, a Szitkay-féle 
15,5 cm-es Starfire-refraktorral.

Mizser Attila

Szegedi amatőrtalálkozó
Immáron negyedik alkalommal adott 
helyet a Szegedi Csillagvizsgáló az 
MCSE Szegedi Csoportja által szervezett 
őszi találkozónak. Ezúttal november 8- 
án jöttek össze a csillagászat iránt fogé
kony amatőrök, hogy megismerjék az el
múlt év történéseit, meghallgassák a vá
logatott előadók színes és tartalmas be
számolóit.

8-án reggel kezdetben ragyogó napsü
tésben, majd egyre borúsabb kilátások

közepette gyülekeztek az érdeklődők a 
Csillagvizsgáló előadótermében, ahol a 
Fűrész Gábor által irányított kis csapat 
buzgón készítette (elő) az előadások 
alatt elpilledt hallgatóság testi frisses
ségét elősegítő szendvicseket, üdítőket. 
Pár perccel a beharangozott kezdés, 10 
óra után először Dr. Szatmáry Károly 
lépett a megjelent 50 amatőr elé, aki az 
augusztusban megtartott kiotói csilla
gászkongresszusról, a Nemzetközi Csil
lagászati Unió közgyűléséről tartott elő
adást. A főleg videobetétekkel színesített 
összefoglaló a tudományos újdonságok, 
érdekességek mellett a kulturális-politi
kai aspektusokat (éneklő gésák, a csá
szár látogatása stb.) sem hanyagolta el. 
Az „utazási szekció" második előadója 
Kiss László volt, aki az őszi torontói ta- 
nulmányútjáról beszélt (téma: klasszikus 
cefeidák nagyfelbontású optikai spekt
roszkópiája az 1,88 m-es torontói táv
csővel), külön kiemelve a Torontóban 
nagy számban látható nonfiguratív köz
téri szobrok lélekemelő hatását.

Kis szünet után a „kisbolygós szekció" 
következett, először Keresztúri Ákos 
vette górcső alá az űrszondák által meg
látogatott kisbolygókat, majd Sárneczky
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Krisztián lelkesedett 25 percben a kis
bolygók CCD kamerás megfigyeléseiért. 
Az elvi vonatkozások mellett konkrét 
megfigyelések is részletezésre kerültek, 
amelyek a JATE Béke-épületének tetején 
található Celestron-11 távcsővel és ST-6- 
os CCD kamerával készültek.

Újabb szünetet követően Fűrész Gábor 
a tőle megszokott alapossággal számolt 
be a júliusi kéthetes Calar Alto-i észlelő
kampányról (1. Meteor 1997/10.). Az úti
élmények hallatán egyesek felvillanyo- 
zódtak, mások pedig megborzongtak, 
hiszen az Európán való átúszás egy ha
zafelé kiesett első kerékkel (ugyanis au
tóval járták végig a több ezer km-es utat) 
nehezen ellensúlyozható a granadai mór 
építészet csodáival, vagy a Sierra Ne
vada nyáron is havas hegycsúcsaival. 
Persze nem kétséges, hogy a megjelen
tek többsége szívesen cserélt volna a 
kalandos út résztvevőivel.

Utolsó előadónk Mizser Attila volt, aki 
főtitkári tekintéllyel és súllyal foglalta 
össze az 1997-es év történéseit az MCSE 
életében. Jó volt újra látni a lenyűgöző 
Hale-Bopp-fotókat, a tömegrendezvé
nyek hangulatát felidéző éjszakai képe
ket és érezni az optimizmust, amely át
hatja a Meteor körüli munkálatok lég
körét.

Az első, 1994-es találkozó óta ez volt a 
legsikeresebb, amit nem csak a megje
lentek száma (a jelenléti íven 48 név 
szerepel), hanem azok sokfélesége is 
jelez. A szegedi amatőrök mellett jöttek 
a bácskai, budapesti, monori és a kun
szentmártoni M.CSE-csoportok képvi
selői is, néhányan Kisújszállásról és Hor
gosról, Jugoszláviából. A délutáni befe
jezést követően egyértelmű volt: egy év 
múlva, ugyanitt, ugyanígy.

Kiss László
r

Agasvári ősz ’97
Ismét táboroztunk Ágasváron 1997 
őszén! Eső szerencsére nem esett, igaz, 
meleg sem volt, de ezt a problémát pár 
ruhaneművel és a házban — megfelelő 
kezelés mellett — problémamentesen 
működő kályhákkal áthidaltuk.

Ha már az időjárással kezdtem: gyö
nyörű egeknek örvendhettük! Egyesek 
azt állították, hogy ilyen eget életükben 
nem láttak, egyszer az állatövi ellen
fényt, ezt a hazánkból nem túl gyakran 
látható, halvány fényjelenséget is ész
lelni tudtuk. Az égen kedvünkre kalan
dozhattunk szabad szemmel, binok- 
likkal, Pálfia Miklós kis távcsövével, va
lamint az MCSE nagy, nagyobb és leg
nagyobb távcsöveivel.

Természetesen az úgynevezett éjszakai 
élet mellett a szellemi fejlődés sem ma
radhatott el. Többek között Csaba 
György tanár úr szórakoztatott újra meg 
újra visszatérő előadásával, melyet leg
többünk már legalább háromszor hallott, 
de megunni nem tudtuk: Az évezredek 
blöffje, az asztrológia.

Hallottunk a meterokról és azok fény
képezéséről is, Berkó Ernő előadásában. 
Sárneczky Krisztián az elmaradhatatlan 
Üstökösök c. előadásával is bővítette is
mereteinket..

Az egyik délelőtt Rózsa Ferenc (alias 
Rózsika) bemutatta asztrofotóit, és kö
zölte, hogy gyűlöli a fényes égitesteket. 
Rengeteg gyönyörű színes mély-ég fotót 
láthattunk. Mondanom sem kell, Urdisz- 
kó is volt, ezenkívül találkoztunk a te
repjárón nőtt Lenin-szoborral, melyet le 
is asztrofotóztunk.

Komolyra fordítva a szót: azt hiszem, 
hogy nagyon jól megszervezett, érdekes
ségekkel teletűzdelt táboron vehettem 
részt. Ezúton is szeretném (szeretnénk) 
megköszönni.

Bartos Bálint Dániel 
Veres Péter Gimnázium, 

csillagászati szakkör

Eladók finom m ozgatással 
e llá to tt k is m éretű  

távcső m ech an ik ák  három lábú  
faállvánnyal 50/ 540-töl 

7 2 /5 0 0  lencsés m űszerekhez. 
R éti Lajos, 9 0 2 3  G yőr, Ifjúság  

k r t .  5 1 . 4 /1 5 .
Tel.: (9 6 )  432*663
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ELADÓ kiváló leképezésű 200/1200-as 
Dobson-távcső Szabó Sándor-féle optikák
kal, 48/280-as keresővel, gyári tükörtartók
kal, fókuszírozóval, kompletten. Tóth Zoltán, 
9444 Fertőszentmiklós, Szt. István u. 5., tel.: 
(99) 380-125
ELADÓ 72/500-as MOM objektív fogla
latban, esetleg tubusban készreszerelten, 
finommozgatással, 1 db 50/280 akromát. 
EXAKTA VX 1000 fényképezőgép priz
mával és fényaknával együtt. Alumíniu- 
mozott 156/1500 mm-es optikailag kiváló 
minőségű tükör. KERESEK 16 mm-es Zeiss 
ortho okulárt, rollfilmkazettát, protuberan- 
eia-feltétet, 63 mm-es SFO szűrőt, 4,5/250 
mm-es Tessar asztrokamera objektívet, 
Zeiss 44xl-es prizmát. Csere is lehetséges. 
Görbics János, 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 
10/a, V 11/26.
ELADÓ MOM 58/710-es légréses objektív 
gyári foglalattal, vagy értékkülönbözettel 
zenitprizmával, ára 4000 Ft. VENNÉK 
elfogadható áron 100/700-100/1200-as vagy 
ezekhez hasonló távcsőobjektívet, továbbá 
keresek MOM 72-es távcsőobjektívhez csak 
foglalatot vagy készíttetnék ilyet. Olajos 
István, 7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 11., 
tel.: (72) 465-512
ELADÓ egy 120x150 mm 25 mm vastag 
gyári eredeti síktükör (8000 Ft). Hartman 
Imre, 4220 Hajdúböszörmény, Zrínyi Miklós u. 
31. Tel.: (52) 371-735
ELADÓ egy 200/1200 mm-es Newton
távcső Réti-féle állvánnyal és egy saját ter
vezésű csiszológép nagyméretű tükrök csi
szolására. Terleczky József, 8229 Csopak, 
Kossuth u. 53., tel.: (87) 446-588 (munkaidőben)
ELADÓ 25x70-es orosz binokulár, irányár: 
35 ezer Ft. Vanek József, tel.: 226-4770 (este)
ELADÓ masszív Celestron ekvatoriális me
chanika (110-140 mm-es tubusb$fogás) 
elekt-romos óraművel, osztott körökkel, 
100/1300-as távcsővel együtt vagy külön. 
Orbán Károly, 6430 Bácsalmás, gr. Teleki u. 19.
ELADÓ 200/1200-as Jávorka-féle optikával 
szerelt Newton-távcső parallaktikus, finom
mozgatással ellátott állványon, keresővel,

igen igényesnek (irányár: 150 ezer Ft). Hárs 
István, tel.: 363-2780 (üzenetrögzítő is)
ELADÓ ekvatoriális szerelésű 80/910-es 
Celestron refraktor finommozgatással, gyári 
óragéppell, keresőtávcsővel. További tarto
zékok: Plössl-okulárok (30, 25, 17, 7,5 mm) 
zenitprizma, Orion gyártmányú napszűrő, 
fotózáshoz M 42x1 adapter, valamint Bar- 
low 2x. Ár megegyezés szerint. MCSE Haj
dúböszörményi Csoportja, 4220 Hajdúböször
mény, Újvárosi u. 13., tel.: (52) 371-735, (20) 
373-587 (ifj. Balogh Zoltán)
5-6 ezer Ft-ért 130-as, 8500-10000 Ft-os 
áron, nyílásviszonyuktól függően, korláto
zott mennyiségben 175-ös teleszkóp tükrö
ket készít Palkó Gyula, Csap, Beregi u. 83., 
Ukrajna, 295081
ELADÓ 196/1006-os Csatlós-tükör aluzva, 
síktükrökkel (24000 Ft), NDK gyártmányú 
libella, 3° pontosságú (ár megegyezés sze
rint). VENNÉK Csillagászati évkönyv 1989. 
ifj. Erdei József, 7132 Bogyiszló, Honvéd u. 87., 
tel.: (74) 440-044 (gépműhely, 7-16-ig).
ELADÓ Optima SC10 típusú elektromos 
írógép. MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219., tel.: 
186-2313

p r d X i m a

Továbbra is vállalom egyedi 
távcsőtubusok tervezését, kivitelezését, 

javítását, valamint egyedi 
távcsőalkatrészek (segédtükörtartó, 

fókuszírozó, keresőtávcső, szál keresztes 
okulár megvilágítással, különféle méretű 

közgyűrűk, objektívfoglalatok, 
főtükörtartók stb.) készítését. Ezenkívül 
vállalom hibás, elöregedett ragasztású 

akromátok kollimálását, újra ragasztását, 
binokulárok javítását, párhuzamosítását, 

tisztítását.

RÓZSA FERENC 
2600 Vác, Munkácsy u. 4.

Tel.: (27) 307-152 
E-mail: rozsika@optotrans.hu
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MCSE-programok
Budapest: Keddenként tartunk ügyele- 
tet a BME R Klubjában (XI. Műegyetem 
rakpart 9.) 18-21 óra között. Távcsőépí
tési tanácsadás, cserebere, előadások, a 
Budapesti Csoport találkozói.

Baja: A Bácskai Csoport minden pén
teken 18 órától éjfélig tartja foglalkozá
sait a Tóth Kálmán u. 19. sz. alatti csil
lagvizsgálóban.

Szeged: A Szegedi Csillagvizsgálóban 
tartjuk összejöveteleinket keddenként 1.9 
órai kezdettel, derült idő esetén észlelés 
a Csillagvizsgáló kisebb műszereivel.

Esztergom: A Szabadidő Központban 
(Bajcsy Zs. u. 4.) minden szerdán este 6- 
kor találkoznak a tagok.

Előadások Pécsett, az MCSE Pécsi 
Csoportja szervezésében (helyszín: 
Szent István tér 17.; az előadások 
hétfőnként 18 órakor kezdődnek)

Febr. 2. Gyenizse Péter: Precesszió, 
nutáció és társai

Febr. 9. Vida Tibor: A súlytalanság 
hatása az emberi szervezetre

Febr. 16. Hoffmann János: Közel a 
Naphoz

Febr. 23. Bogiári Ferenc: Beszélgetés a 
valóság alapjairól

Az MCSE Hajdúböszörményi 
Csoportja minden hónap második és 
negyedik keddjén tartja összejöveteleit 
(Újvárosi u. 13.).

Februárban In Memóriám Carl Sagan 
címmel kezdjük el vetíteni a Kozmosz c. 
sorozatot.

Febr. 10. A kozmikus.Óceán partjain
Febr. 24. Egy dallam a mindenség 

zenéjéből

Ágasvár télen is sötét éggel várja az 
észlelni vágyó amatőröket!

R szállás díja MCS€-tagok számára 
kedvezményes, 400 Ft/fő/éjszaka. 
Helyfoglalás Juhász Jánosnál, az 
ágasvári turistaház vezetőjénél 

(tel.: 0Ó-60-343-435)

MCSE-találkozó Esztergomban 
19 9 8 . február 6 -8 .

Az MCSE helyi csoportjainak soron kö
vetkező találkozóját 1998. február 6-8. 
között rendezzük meg Esztergomban. A 
helyi csoportok ügyei mellett szeretnénk 
az égbolt fotózásáról és elektronikus 
megörökítéséről is több szót ejteni. Eb
ben a témakörben tervezünk több elő
adást is, de várjuk előadni, beszámolni 
szándékozó tagtársaink jelentkezését is. 
A szállás középiskolai kollégiumban 
lesz (várható költsége 700Ft/fő/éjszaka), 
ill. hálózsákkal érkezők számára ingye
nes alvási lehetőséget biztosítunk. Étke
zési lehetőség a szomszédos önkiszol
gáló étteremben. A szombat esti vacsorát 
a Csülök Csárdában fogjuk elkölteni (ára 
900 Ft).
A programból:
• Carl Saganre emlékezünk
• Számítógépes programok csereberéje
• Esztergom környéki napórák
• Regiomontanus esztergomban
• Asztrofotós bemutató
• Mire jó a CCD?
• A szakkörök szerepe a helyi csoportok 
életében

Jelentkezés: Nyerges Gyula, 2500 
Esztergom, Aulich u. 1.,

Tel.: (33) 415-626,
E-mail: esztergom@mcse.hu
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