mélyég-csodák
Mélyég csodák magyar szemmel
Szentmártoni Béla (1931–1988) csillagászattal kapcsolatos tevékenysége 1947 és
1987 között zajlott. Ez Magyarországnak
egy felülről szabályozott időszaka volt,
mely az egyéni és kisközösségi kezdeményezéseket nem támogatta. „A Béla”
mégis képes volt országos amatőrcsillagászati hálózatot szervezni és fenntartani, folyóiratokat és észlelési kiadványokat
sokszorosítani, terjeszteni. Kapcsolatot
tartott külföldi amatőrcsillagászokkal és
szervezetekkel, cikkeiket fordította, megfigyeléseket küldött ki, ottani észlelési
témaköröket honosított meg. Fényerős
távcsövekhez csiszolt tükröket, ajánlott
mechanikákat és barkácsolt össze okulárokat. Kaposvári egyszobás otthonában,
munka mellett végzett mindent. Sem gépkocsija, sem telefonja, sem faxkészüléke,
sem fénymásolója, sem számítógépe, sem
nyomtatója, sem internet-kapcsolata nem
volt. Akkor hogyan csinálta? A „Mélyég
csodák” magyar apostolának emlékére
kiadott kötetből kiderül!
A titok nyitja Szentmártoni Béla szinte
határtalan munkabírása – évtizedekig szinte mindent alárendelt annak, hogy amatőrcsillagászattal foglalkozhasson és népszerűsítse a megfigyelések, a távcsőkészítés
világát.
A néhány száz példányban megjelenő,
kézről kézre járó Albireo-számok, fordítás-gyűjtemények elsősorban a tizenéves
amatőrök körében forogtak. A hetvenes
évek első felében évente 1500 amatőr
jelentkezett a Kulin György által szervezett Csillagászat Baráti Körébe, nagyon
sok fiatal innen érkezett a komoly észlelési lehetőségeket és szoros baráti közösséget jelentő Albireo Amatőrcsillagász
Klubba (AAK). Az AAK hatása a korszak
észlelőmunkájára óriási volt, akárcsak az
a munkamennyiség, amit a klub működtetése megkövetelt. Szentmártoni Béla
szerkesztői munkabírása is óriási volt,
és a háttérmunkát is hallatlan odaadással végezte. Kiterjedt levelezést folytatott
az amatőrökkel – az észlelőmunka szer-

vezésében ez szinte ugyanolyan nagy
jelentőségű volt, mint maguk az AAKkiadványok.
Az emlékkötet bemutatja Szentmártoni
Béla életének főbb állomásait, visszaemlékezéseket közöl a kitűnő amatőrcsillagász
barátaitól, munkatársaitól, továbbá gazdag
dokumentum- és képanyag segítségével
hozza közelebb az olvasóhoz a korszak amatőrcsillagászatát.
Kötetünkben annak a Szentmártoni
Bélának állítunk emléket, aki mozgalomszervezőként, fordítóként, észlelőként,
távcsőépítőként nagyban hozzájárult
a magyarországi észlelési kultúrához.
Elkötelezettsége, munkabírása, az az igényesség, ahogy kiadványait szerkesztette,
megfigyeléseit végezte – mindannyiunk
számára példamutató.
A kötetet Sragner Márta szerkesztette, megjelent a Csillagászat Nemzetközi Évében,
2009-ben. A kiadvány kapható az óbudai
Polaris Csillagvizsgálóban. Ára MCSE-tagoknak 800 Ft, nem tagoknak 1000 Ft.
MCSE

55

