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Egy év – egy kép: Üstökös-tanfolyam 
Szombathelyen (1985)

A Halley-üstökös 1986-os visszatérését 
elképzelhetetlen várakozás előzte meg. Az 
európai észlelők számára meglehetősen ked-
vezőtlen visszatérés észlelésére a nagyvi-
lágban épp úgy készültek, mint hazánkban. 
Zajlott az élet! Egymás után jelentek meg 
üstökösökkel foglalkozó kiadványok, a Ter-
mészettudományi Múzeum szép kiállítást 
rendezett az üstökös „tiszteletére”, a Neoton 
Família Halley című slágerével tisztelgett a 
nevezetes üstökös előtt, sőt, amatőrcsillagász 
expedíciók is szerveződtek a Halley görögor-
szági megfigyelésére!

A komoly észlelőmunkát kívánta megala-
pozni az a csillagászati tanfolyam, amelynek 
résztvevőit mostani „évképünkön” láthatjuk. 
Ez az üstökösészlelési tanfolyam nem az első 
volt a sorban, hiszen a hazai megfigyelőmun-
ka elősegítésére már korábban is szervezett 
ilyen, egy-egy észlelési területtel foglalkozó 
képzéseket Vértes Ernő, mozgalmunk fárad-
hatatlan aktivistája.

Természetes és logikus döntés volt az 1985-
ös észlelési tanfolyam témájául az üstökö-
söket választani. Amint arról a Föld és Ég 

1985/11. számában olvashatunk: „A négyna-
pos tanfolyam összesen húsz órányi elmé-
leti előadásán és három éjszakáján összesen 
mintegy 15 órányi megfigyelési gyakorlaton 
vettek részt a hallgatók. A tanfolyam részt-
vevői, mintegy harminc fő, valamennyien 
szakkörvezetők, illetve észlelő amatőrcsilla-
gászok voltak. A tanfolyam előadói: dr. Kele-
men János, dr. Szécsényi Nagy Gábor, Tóth 
Imre csillagászok, Újvárosy Antal, a kecs-
keméti planetárium igazgatója, ifj. Bartha 
Lajos tudománytörténész és Tuboly Vince, az 
Üstökös című lap szerkesztője. A gyakorlati 
bemutatókat az asztrofizikai obszervatóri-
um munkatársai, dr. Tóth György igazgató, 
Vincze Ildikó csillagász és Horváth József 
könyvtáros vezették.”

Az Amatőrcsillagászati Megfigyelések Tan-
folyamát augusztus 1–4. között bonyolították 
le. Nem sokkal később, augusztus 22-én Tóth 
Imre Piszkés-tetőn elkészítette az első hazai 
professzionális fotót az üstökösről, október-
től pedig a magyar amatőrök is megkezdhet-
ték folyamatos észleléseiket az egyre jobban 
fényesedő kométáról. Ez azonban – ahogy 
mondani szokás – már egy másik, feledhe-
tetlen történet. 
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