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Egy mozgalom elindult 
(Ötven éve zajlott le az első hazai „csillagparti”) 

 
A Magyar Csillagászati Egyesület lapjában, a Meteorban jelent meg az alábbi cikk, az 50 évvel 

ezelőtt, a jósvafői Karsztvízkutató Állomáson megtartott találkozóról. A szerző kisebb 

kiegészítéseivel adjuk közre a megjelent cikket. 

 
 

Jósvafői ég alatt 

Manapság már a műkedvelő csillagászat mozgalmának rendszeres – sőt az aktív, 

távcsövező amatőrök részéről elvárt – programja a nyári hónapokban megrendezett 
országos vagy helyi csillagász tábor. Ezeknek a legfőbb célja, hogy az egyre 

fokozódó fényszennyeződéstől többé-kevésbé még védett helyen az „igazi égbolt” 
alatt gyönyörködhessenek az égitestek látványában. De bizonyára vonzóvá teszi a 

személyes találkozás, beszélgetések lehetősége is. Azt azonban ma már nem nagyon 
tudják a részvevők (hiszen a mai táborozók nagy része akkor még nem is élt), hogy 

az első ”csillagcamping” most félévszázada zajlott le a barlangjairól ismert 
Jósvafőn. 

Ötven éve, 1969 tavaszán vetettem fel a TIT Csillagászati és Űrkutatási 
szakosztályának titkára, Róka Gedeon és a Csillagászat Baráti Köre elnöke, Dr. 

Kulin György előtt, hogy érdekes lenne egy szakkörvezetői továbbképző 
tanfolyamot rendezni a jósvafői Karsztvízkutató Állomáson. Az amúgy sem nagyon 

kivilágított falutól kb. 2 km-re eső Kutató Állomásnak akkor már felépült – persze 
elsősorban a barlangászok, karsztkutatók számára – a kényelmes, villannyal, 

folyóvízzel ellátott „vendégháza”, felső szintjén előadóteremnek is alkalmas 
klubszobával. Tervem az volt, hogy néhány napon át nappal előadásokat tarthatnánk 

az új eredmények ismertetésére – az Apollo holdexpedíciók évében voltunk -, 
éjszaka pedig a zavaró fényektől mentes, sötét égen távcsöves gyakorlatokat, 

észleléseket végezhetnénk. 

A gondolat valójában egy évtizeddel korábbra nyúlt vissza, amikor Maucha László 
barátom, geológus és a barlangok szerelmese, meghívott az akkor felépült Karsztvíz- 

kutató Állomásra. Éjszaka magam is elámultam – városi lakos létemre – a sötét ég 
csillagsokaságán. A budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló akkoriban nagyon 

tevékeny munkatársaival megbeszélve, és Dr. Papp Ferenc professzorral (1901-
1969) – a róla később elnevezett kutatóállomás megálmodójával –, valamint Maucha 

Lászlóval (1934-2010) beszélgetve elhatároztuk, hogy augusztus közepén, az 

Állomás akkor még szűkösebb vendégszobáit néhányan igénybe véve, letelepülünk 
Jósvafőre, az augusztusi Perseida meteorraj észlelésére. A közismert augusztusi 

„hullócsillag zápor” (csúcspontja aug. 13-14-én van) megfigyeléséhez elegendő 
puszta szemmel összeszámlálni, hogy pl. óránként hány meteor villan fel. Mivel 

ezek száma évről évre változik, ezért az ilyen egyszerű számlálás is értékes 
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eredményeket adhat a szakcsillagászoknak. Némi gondot okozott ugyan, hogy az 
amatőr barlangászok is a nyári időszak alatt vették igénybe a szálláshelyeket, de 

Maucha Laci ügyes egyeztetésével mi is néhány napra helyet kaphattunk. (A 
szállásdíj mindössze napi 25 Ft lett volna, de bennünket is kutatónak tekintettek, és 

ezt a kis összeget is megfelezték.)  1958-tól majd’ egy évtizeden át évente 
rendszeressé vált a „jósvafői Perseida-expedíció”. 

 

Egy félreértés következményei 

A sors különös szeszélye úgy hozta, hogy 1968-ban már magam is a jósvafői (akkor 
már a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet – VITUKI - által fenntartott) 

Kutatóállomás munkatársa voltam. Munkakörömhöz tartozott az eléggé széleskörű 
meteorológiai mérések végzése, valamint az árapály hullámzásának számolása. Egy 

„megrögzött” észlelő azonban nem sokáig viseli a távcső nélküli életet, így hát 
hamarosan sikerült felállítani egy nagyon kezdetleges szerelésű, ám kiváló optikájú 

72 mm-es lencseátmérőjű refraktort.  

 

 

Bartha Lajos és Maucha László észlelés közben a Kutatóállomáson 
(Maucha Lászlóné archívumából) 

A mai precíziós távcsövek birtokosai bizonyára mélyen lenéznék ezt a kis jószágot. 

Mégis ezzel a műszerrel évek alatt kb. 3000 változócsillag, féltucat üstökös, száznál 
több napfoltészlelés mellett Hold- és Vénusz megfigyelés is történt. Maucha László, 
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akkor már az állomás vezetője, azután még egy jó erős cement oszlopot is építtetett, 
amelyre már ekvatoriális tengelyrendszerrel egy (eléggé gyenge optikájú) 81 mm-es 

refraktor is került. Így hát adva volt a lehetőség egy amatőrcsillagász tanfolyam 
megvalósítására, amelyhez a VITUKI is hozzá járult. 

Akkoriban folyóiratokból már ismertem az angliai és USA-beli amatőrök 
csillagpartijait.  Azt az elképzelést adtam elő a TIT Csillagászati szakosztálynak, 
hogy hívjuk meg a szépen gyarapodó számú hazai csillagászati szakkörök és a 

bemutató csillagvizsgálók vezetőit egy tovább képző tanfolyammal egybekötött esti 
észlelő, távcsőkezelő gyakorlatra. Mintegy 12-15 résztvevőre számítottam, akiket 

kényelmesen elhelyezhetünk az Állomás vendégházában.  

Róka Gedeonnak megtetszett a gondolat. Annál inkább pártfogolta, mivel a 
tapasztalatai szerint a kisebb-nagyobb városokban rendezett CSBK Találkozókon és 

tanfolyamokon a résztvevők legfeljebb a megnyitón jelennek meg teljes létszámban.  
Később az előadásokon a jelentkezők fele, ha összegyűlik, sokan szétszélednek 

városnézésre, vagy egy korsó sörre. A kis falun is kívül eső Állomáson könnyebb a 
megjelenteket együtt tartani. Az időpontot, a barlangkutatókkal egyeztetve 1969. 

július 20-26. közé tűztük ki. 

A körlevelek kimentek, a jelentkezések bejöttek. Magam csak a végleges névsort, és 
az előadók listáját vártam – ami még július elején sem érkezett hozzám. Annál 

inkább elhűltem, mikor végre megkaptam a résztvevők névsorát: 55 fő. (Ehhez 
járultak még az előadók.) Ekkora létszámot az Állomás nem tud befogadni! 

Az történt ui., hogy nem egyeztettük a CSBK-val és a TIT-tel a lehetséges 
létszámot. A jelentkező szakkörvezetők pedig azt kérték (amiről nem volt 

tudomásom), hogy egy-két „legjobb, legszorgosabb” munkatársa is jelen lehessen. 
Akadt megyei TIT szervezet, amely egy-két jobban felkészült előadóját is elküldte. 

Fogtuk a fejünket Maucha Lacival, mit is csináljunk. A faluban a turistáknak 
kiadható szobák már foglaltak voltak. Végül sikerült azért néhány helyet biztosítani, 

hanem a rendelkezésre álló „turistaszállás” még a legigénytelenebb vendégek 
számára sem volt megfelelő.  

Végül is Maucha Laci oldotta meg a helyzetet. Az Állomás régebbi, kutató 
laboratóriumi épületének manzárd terét már eleve úgy alakították ki, hogy később 

hálóhelyként is igénybe lehessen venni. A tartalék ágyakkal eléggé kényelmes (ha 
nem is luxus) alvóhelyet tudtunk berendezni. Szerencsénkre néhány turistáskodó 

amatőr maga hozott sátrat, néhányan a faluban már előbb foglaltak szállást, és volt, 
aki a közeli Tengerszem Szállót vette igénybe. Így valóban az utolsó pillanatokban 

mindenkiről tudtunk gondoskodni.  

Július 20-án délelőttől azután sorra érkeztek a résztvevők az ország minden részéből. 
Az életkor 15 és 65 év közt mozgott a húszas korosztály többségével. A kezdeti 

elgondolásból, a „vezető továbbképzőből” ilyen módon egy amatőrcsillagász 
találkozó lett, amely végeredményében nagyon hasznos iránymutatóvá vált. Hiszen 
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nem egy fiatal városi műkedvelő talán ekkor látott valódi csillagos eget, és sokak itt 
élvezhették a személyes kapcsolat, kölcsönös tapasztalatcsere örömét. 

 

A programokról 

 
A tábor résztvevői létszámának a tervezettől eltérő alakulása némileg megváltoztatta 

az előadásoknak, ha nem is a témáit, de a stílusát. Több időt adtunk a kötetlen 
beszélgetéseknek, és a jellegzetes karsztvidék- és barlangjai megismerésére is. 

Emellett azért a hangsúly a távcsöves gyakorlatokra helyeződött. Ebből a 
szempontból az időpont kedvező volt.  Az esti égen a Jupiter és a Mars, bár 

alacsonyan álltak, jól észlelhetők voltak. Hajnalban a Vénusz és a Szaturnusz már a 
kis távcsövekkel is szép látványt nyújtott. A növekvő fázisú Hold nem sokat rontott 

még az égen. 

A résztvevők már július 20-án kezdtek gyülekezni, egy részük a délelőtti, nagyobb 

csoport a délutáni vonattal érkezett. (Akkoriban az amatőrök – akár csak az ország 
lakosságának túlnyomó százaléka - nem rendelkeztek gépkocsival.) A délután az 

érkezők fogadásával, elhelyezkedésével és a „csillagparti illemtanának” 
ismertetésével telt el. Az éjszaka – emlékezetem szerint – nem volt kedvező, de 

egyébként is mindenki a klubszobában elhelyezett televíziót nézte. 

 

 

A jósvafői Amatőrcsillagász Camping csoportképe 
(Fotó: Hegyessy Péter) 

 

Az előadások július 21-én (hétfőn) kezdődtek. A megjelentek köszöntése után Róka 
Gedeon tartott beszámolót „Korunk csillagászata”-ról (nem hagyva ki a világnézeti 

szempontot sem). Maucha László a karsztkutató állomás történetét és munkálatait 
foglalta össze, bemutatva a laboratóriumot. Nagy tetszést aratott két különleges 

vízjárású jósvafői forrás vízkitöréseit bemutató, magyarázó, üvegcsövekből, és 
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tartályokból összeállított modell. Délután Hédervári Péter ismertette az akkoriban 
még újdonságnak számító időszakos holdjelenségek (helyi felvillanások és 

elhomályosodások) kutatásának eredményeit. Alig néhány évvel korábban vált 
bizonyossá, hogy a Hold több pontján időről időre rövid idejű fénylések, másutt 

elhomályosodások jelentkeznek. Ezeknek az ún. tranziens (időszakos) 
holdjelenségeknek a szemmel tartása a tapasztaltabb műkedvelők számára fontos 

tudományos programot jelenthetnek. Délután és az este a távcsövekkel ismerkedtek 
– néhány amatőr a saját, könnyebben hordozható kis műszerét is elhozta. Így hát 

távcsövekkel eléggé jól el voltunk látva. Másnap (22-én) délelőtt Dr. Kulin György 
tartott előadást az amatőrcsillagászat jelentőségéről és a távcsőbeszerzés 

lehetőségeiről. Nagy Sándor a változócsillagok megfigyelését ismertette – ezt az est 
beálltával a gyakorlatban is sokaknak elmagyarázta –, magam a változó-észlelések 

feldolgozásáról és kiértékeléséről tartottam előadást. Délután ismét kötetlen 
beszélgetéssel, tapasztalatcserével telt el. Én a napészlelés rejtelmeibe avattam be az 

eziránt érdeklődőket. 

A következő napokban napközben az Aggtelek-jósvafői karsztvidék barlangjaival 

ismerkedhettek a résztvevők. A Karsztvízkutató Állomás a Mezna-tető alatti 
meredek hegyoldalban épült, a Tohonya-völgyben fakadó Kistohonya-forrás fölött, 

mintegy 100 méterre. A forrás vezetett a ma kb. 2 km hosszan ismert Vass Imre-
barlang felfedezésére, amelyet a Műszaki Egyetem barlangászai később a barlangok 

kialakulásának és fejlődésének vizsgálatára szántak. A barlangban elhelyezett 
számos önműködő műszer – hőmérséklet, légmozgás, cseppkő-növekedésmérők – 

elektromos vezetékei az Állomás öníró berendezéseihez futottak. A barlang 
kényelmesebb látogatását ezért a kutatók nem nagyon szorgalmazták. A 

barlangtúrában járatlan látogatók igen csak meggondolták, hogy megtekintsék-e a 
„Vass Imrét”. 

Annál nagyobb érdeklődést keltett a kényelmesen bejárható híres Aggteleki 
(ténylegesen Aggtelek-Jósvafői) Baradla-barlang látogatása. Erre kétszer is alkalom 
nyílt. Talán még érdekesebb volt a barlangrendszer szlovákiai (akkor még 

csehszlovákiai) részére átnyúló ága, a Domica-barlang megtekintése. A Domica 

belsejében rejtőző, kiterjed barlangi tavon még rövid csónakázásban is lehetett 
részünk. 

Visszatekintve az első csillagász táborra, megállapítható hogy a legnagyobb haszna 
és tanulsága az esti távcsöves gyakorlat volt. A résztvevők számára is ezek 
bizonyultak a legérdekesebbeknek. A „távcsöves gyakorlatok” lebonyolításában 

elsősorban dr. Balázsy László pécsi főállatorvos, a távcsőépítésben és használatban 
egyaránt tapasztalt amatőr, a győri Molnár Ottó, valamint Nagy Sándor, Taracsák 

Gábor és Torma Tibor budapesti műkedvelők tevékenykedtek a legszorgosabban. 
Hegyessy Péter, a korábbi „Perseida expediciók” szorgos tagja, ugyancsak kivette 

részét a gyakorlati tájékoztatásból. 
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Bár az időjárás nem mindig volt a legkedvezőbb, a „csillagparti” résztvevőinek 
hangulata nagyon jó volt. A forrás melletti tábortűz is növelte a jó hangulatot. A 

július 25-i záró napon a jósvafői vendéglőben tartott záró ebéden általános volt a 
kívánság, hogy a nyári csillagász táborokat évente meg kell ismételni. 

Valójában nem tudni miért, de ez a kívánság hosszú évekig nem valósult meg. 
(Tény, hogy az is kitűnt, országos rendezvény helyszínéül Jósvafő nem a 
legalkalmasabb hely. Az ország északkeleti csücskében elhelyezkedő helység 

elérése a Dunántúlról, vagy Magyarország délnyugati részéről akkoriban egy teljes 
napi utazást jelentett.) A következő évben, a CSBK egri tanfolyamát követően, Nagy 

Sándor még egy kisebb meteor észlelő tábort tudott szervezni, de ezután sokáig nem 

történt hasonló országos összejövetel. Ezért is érdemes megbecsüléssel emlékezni az 
első hazai csillagász táborra. És emlékezzünk tisztelettel azokról a csillagászathoz 

voltaképpen nem is kapcsolódó segítőinkre: Maucha László állomás vezetőre, Kérdő 
Péter és Szilvay Péter kutatóállomási munkatársakra, akiknek közreműködése nélkül 

az első csillagparti, alig ha lett volna ennyire sikeres. 

 

Bartha Lajos 

 
Meteor újságban megjelent cikkben beillesztve, az alábbi anekdotát is olvashattuk, 

aminek ha lenne külön címe, akkor az lehetne, hogy „Holdraszállás Jósvafőn” (A 
szerk.): 
 

„Akkoriban Jósvafőn talán ha két tévékészülék volt: az iskoláé és valamelyik falusi 

vezetőé. A harmadik nálunk, a Kutatóállomás klubszobájában volt. Az emberek 
azonban tudták az újságból, hogy milyen esemény lesz, amit a Magyar Televízió éjfél 

után közvetít. Hanem valami túlbuzgó „fejes” a nyilvános tévéket elzáratta!  De az 
érdeklődőkön nem lehetett kifogni. Este látjuk ám, hogy a falu felőli kocsiúton 

lámpák sora jön felfelé a hegyre. A falubeliek, vagy 30–40 ember jött fel a dombon. 
Jöttek megnézni a nagy eseményt a mi tévékészülékünkön. A kép borzalmas volt. 

Időnként fejre állt a kép, meg rizses volt a képernyő, de az élményt semmi sem 
rontotta. Először mutatták az Apollo indítását, azután a földi irányítótermet, és 

végül jött a leszállás. Nem a teljes amerikai közvetítést adták, hanem részleteket. 
Közben a budapesti stúdióból Almár Iván kommentálta az eseményeket. Az utolsó 

pár perc majdnem hogy gyomorszorító volt, mert nem tudtuk, hogy sikerül-e a 
leszállás. Amikor lezökkent a holdkomp (szó szerint zökkent), a mi nézőink is 

tapsoltak, meg kiabáltak! Nagyszerű érzés volt! Tudtam én, hogy ez is csak egy 
újabb állomás az USA–SZU űrversenyben, de azért nagyszerű érzés volt. Azt hiszem, 

azok érezhettek valami hasonlót, akik először láttak repülőgépet felszállni. „Hát ezt 
is megértük”. 

Nagyszerű volt!” 
 
 


