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Az észlelések beküldési határideje minden hónap 6-a! Kér-
jük, a megfigyeléseket közvetlenül rovatvezetôinkhez küldjék 
elektronikus vagy hagyományos formában, ezzel is segítve 
a Meteor összeállítását. A képek formátumával kapcsolatos 
információk a meteor.mcse.hu honlapon megtalálhatók. 
Ugyanitt letölthetôk az egyes rovatok észlelôlapjai.

Észlelési rovatainkban alkalmazott gyakoribb rövidítések:
CM  centrálmeridián
Ha  H-alfa észlelés (Nap)
DF diffúz köd
GH gömbhalmaz
GX  galaxis
NY nyílthalmaz
PL  planetáris köd
SK sötét köd
DC a kóma sûrûsödésének foka
 (üstökösöknél)
DM fényességkülönbség
EL elfordított látás
É, D, K, Ny észak, dél, kelet, nyugat
KL közvetlen látás
LM látómezõ (nagyság)
m magnitúdó
öh összehasonlító csillag
PA pozíciószög
S látszó szögtávolság (kettõscsillagok)

Mûszerek:
B binokulár
DK Dall-Kirkham-távcsõ
L lencsés távcsõ (refraktor)
M monokulár
MC  Makszutov–Cassegrain-távcsõ
SC Schmidt–Cassegrain-távcsõ
RC Ritchey–Chrétien-távcsõ
T Newton-reflektor
Y Yolo-távcsõ
F fotóobjektív
sz szabadszemes észlelés

hirdetési díJaink:
Hátsó borító: 40 000 Ft
Belsô borító: 30 000 Ft,
Belsô oldalak: 1/1 oldal 25 000 Ft, 1/2 oldal 12 500 Ft,
1/4 oldal 6250 Ft, 1/8 oldal 3125 Ft.
(Az összegek az áfát nem tartalmazzák!)

nonprofit jellegû csillagászati hirdetéseket (találkozók, 
táborok, pályázati felhívások) díjtalanul közlünk.

Tagjaink, elôfizetôink apróhirdetéseit – legfeljebb 10 sor 
terjedelemig – díjtalanul közöljük.

Az apróhirdetések szövegét írásban kérjük megküldeni 
az MCSE címére (1300 Budapest, Pf. 148.), fax: (1) 240-
7708, e-mail: meteor@mcse.hu. A hirdetések tartalmáért  
szerkesztôségünk nem vállal felelôsséget.

nap
Hannák Judit
1042 Budapest, Petõfi u. 24., IX/27. 
E-mail: hannak.judit@gmail.com, tel.: +36-30-542-6880
hold
Görgei Zoltán
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
Tel.: +36-20-565-9679, E-mail: hold@mcse.hu
bolygók
Kiss Áron Keve
2600 Vác, Báthori u. 15.
E-mail: bolygok@mcse.hu
üstökösök, kisbolygók
Sárneczky Krisztián
1131 Budapest, Göncöl u. 43. XIV. lh. II/11.
Tel.: +36-20-984-0978, E-mail: sky@mcse.hu
meteorok
Sárneczky Krisztián
1131 Budapest, Göncöl u. 43. XIV. lh. II/11.
Tel.: +36-20-984-0978, E-mail: sky@mcse.hu
fedések, fogyatkozások
Szabó Sándor
9400 Sopron, Szellõ u. 27.
Tel.: +36-20-485-0040, E-mail: castell.nova@chello.hu
kettôsCsillagok
Szklenár Tamás
5551 Csabacsûd, Dózsa Gy. u. 41.
E-mail: szklenartamas@gmail.com
változóCsillagok
Kiss László, Kovács István, Jakabfi Tamás
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: vcssz@mcse.hu, Tel.: +36-30-491-1682
mélyég-obJektumok
Sánta Gábor
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: melyeg@mcse.hu
szabadszemes Jelenségek
Landy-Gyebnár Mónika
8200 Veszprém, Lóczy L. u. 10/b.
E-mail: moon@vnet.hu 
Csillagászati hírek
Molnár Péter
MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148.
E-mail: mpt@mcse.hu
Csillagászattörténet
Keszthelyi Sándor
7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 8.
Tel.: (72) 216-948, E-mail: keszthelyi.sandor@pte.hu
a távCsövek világa
Kurucz János
5440 Kunszentmárton, Tiszakürti u. 412.
E-mail: sidius4@gmail.com
digitális asztrofotózás
Fûrész Gábor
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 87.
E-mail: gfuresz@cfa.harvard.edu, Tel.: (21) 252-6401

1933. november 29-én született és már 
1949-ben közölték első amatőrcsillagászati 
megfigyelési beszámolóját. Azóta sok-sok, 
csaknem 2000 cikket írt. Nagyrészt a megfi-
gyelési lehetőségekről, konkrét észleléseiről, 
vagy mások adatait összefoglalót. Írt elméle-
ti cikkeket, fordított híreket, ismertetett csil-
lagászati felfedezéseket, csillagászattörténeti 
érdekességeket. Legtöbb cikke a Föld és 
Ég című ismeretterjesztő folyóiratban jelent 
meg. Ám ennél is fontosabb – nekünk, a 
Meteor mai olvasóinak – hogy 1971-ben kita-
lált, kiharcolt és elindított egy speciálisan, 
csak amatőrcsillagászati észleléseket közlő 
folyóiratot, amelynek a Meteor nevet adta. 

A hazai amatőrcsillagászati mozgalom 
szervezésénél mindig ott találjuk. 1946-ban 
a Magyar Csillagászati Egyesület (első) meg-
alakulásánál. 1963-ban Szentendrén Magyar-
ország amatőrcsillagászainak I. Országos 
találkozóján, ahol Zerinváry-emlékérmet 
kapott. 1964-ben Miskolcon a Magyar Ama-
tőrcsillagászok Baráti Körének (a későbbi 
Csillagászat Baráti Köre) megalakításánál. 
Mindegyiknél a fő szervezők egyike, később 
is a mozgalmak motorja és tisztségviselője. 
Jó kapcsolatot épített ki a külföldi amatőr-
csillagászokkal is. Az (újjá)alakult MCSE 
2003-ban Kulin György-emlékéremmel tün-
tette ki. 

Jó szemmel, jó rajzkészséggel, precizitással 
sok szép rajzot készített a napfoltokról, a 
holdrészletekről, a bolygókról a budapes-
ti Uránia Csillagvizsgáló 20 cm-es Heyde 
refraktorával és ilyesmire sok ottani tár-
sát is „rákényszerítette” az évtizedek alatt. 
Elévülhetetlen az amatőr változócsillagászat-
beli tevékenysége. A saját fénybecslésein túl 
másokat ösztönzött, segített, valamint adata-
ikat összegyűjtötte és feldolgozta. 

Fiatal kora óta a Gellért-hegy északi lejtő-
jén, a Sánc utca 3/b. tetőteraszán és kupolá-
jában volt minden derült estén. Fogadta az 
érkező csoportokat, bemutatta és ismertette 

a látványos égi objektumokat. Ha nem jött 
senki, akkor megfigyelésekkel töltötte az 
időt. Rendszeresen tartott csillagászati isme-
retterjesztő előadásokat, a csillagászati hetek 
és sorozatok állandó előadója. Hívták az 
ország más részeibe is, már az 1950-es évek-
től. Az utóbbi évtizedekben is láthatjuk nevét 
a csillagaszati előadók között. A legutóbbi 
időkben az ELTE lágymányosi planetáriu-
mában tart előadásokat egyetemistáknak a 
csillagképekről. 

Jómagam 1967 óta olvasom cikkeit, 1968 
óta levelezek vele, 1970 óta ismerem szemé-
lyesen, de csak az 1980-as évek elején (az ő 
hatására) csatlakoztam csillagászattörténeti 
kutatásaihoz. Elsősorban a napórák, aztán 
a csillagászati emlékhelyek, a muzeális táv-
csövek, a régi könyvek, az évszázadokkal 
ezelőtti égbolt-megfigyelések, az ismeret-
lenségben rejtőző hazai csillagászaink élet-
rajzai témákban adott hasznos tanácsokat 
nekem és sok más kezdő kutatónak. A 
CSACS (Csillagászattörténeti Adatgyűjtő 
Csoport) alapítója és az MCSE Csillagászat-
történeti Szakcsoport mai vezetője. Több 
csillagászattörténeti rendezvény szervezője 
és előadója. A csillagászat magyar nyelvű 
bibliográfiájában nemcsak cikkeinek gar-
madája található, hanem munkatársa is az 
adatbázisnak. 

A 80 éves Bartha Lajos tevékenységeinek 
ismertetése még sorolható sokáig, ám aktív 
csillagászati életútja nem zárult még le. Ma 
is észlel, ma is publikál, ma is előad, ma is 
terjeszti az ismereteket a levelezőlistákon és 
a Csillagvárosban, ha égi alkalom adódik, ma 
is kitelepül távcsövével a Margit-híd budai 
oldalán lévő járdára. Mindezek folytatásá-
hoz kívánunk jó egészséget! Kívánom, hogy 
Lajost mához 20 év múlva is köszönthesse e 
sorok írója! Kívánjuk, hogy minden mai olva-
sónk is olvashassa az akkori cikket a Meteor 
2033. novemberi számában!

 Keszthelyi Sándor

Köszöntjük Bartha Lajost!
80 Év


