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Mátyás király udvari csillagászai
Miskolcon, a felújított Diósgyőri várban 

sokszínű programokkal várják a város lakó-
it, a városba érkező turistákat, vendégeket. 
Egy ilyen eseményre kaptak meghívót a 
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 
munkatársai. 2016. január 23-án, szombat 
este reneszánsz éjszaka elevenedett meg a 
vár falai között. Korabeli ruhába öltözött 
táncosok, velencei jelmezesek, reneszánsz 
kaszinó és még jó néhány – a kort felidéző 
– látványosság várta az ide látogatókat.

Ezen programok közé tartozott „Mátyás 
király udvari csillagászainak” távcsöves 
bemutatója. Műszereik a vár megújult tera-
szán kaptak helyet. Egy Newton rendszerű 
tükrös távcső, valamint két refraktor állt a 
„tudósok” szolgálatába, hogy segítségükkel 
megismertessék a vendégsereget az égbolt 
látványosságaival.

A program 18 órakor kezdődött. Sajnos 
az előrejelzéseknek megfelelően az időjárás 
nem fogadta kegyei közé a résztvevőket. 
Egyre több felhő gyülekezett a vár felett, a 
Hold csak rövid időszakokra bukkant elő. 

Más „égi csodát” sajnos nem lehetett látni. 
A mintegy 200 fős vendégseregből kb. 40–50 
személynek sikerült a távcsőben megtekin-
tenie égi kísérőnket a –4, –5 °C-os hidegben. 
A látványosságokat némileg pótlandó Óvári 
László tartott rögtönzött, igen remek kiselő-
adást a kor csillagászatáról, Mátyás király 
udvarának tudósairól. Azok, akik az időjárá-
si körülmények ellenére bátrak és kitartóak 
voltak, a Hold megtekintése után elégedetten 
távoztak

A program este 10 óráig tartott. Akik 
pedig Mátyás király udvari csillagászai vol-
tak: Boros Zoltán, Óvári László, Romenda 
Roland, Leitner Zsolt.

Leitner Zsolt

Csornai csillagok
A Győr-Moson-Sopron megyében található 

Csornán egy új kezdeményezés ötletével 
álltunk elő, melyben célul tűztük ki egy 
helyi amatőrcsillagász klub megalakítását. 
Hatalmas az igény a tudományra és isme-
retszerzésre, ezt igyekszünk kihasználni, 
ugyanis városunkban kevés a hasonló vagy 
éppen más tudományos témával foglalkozó 
rendezvény. Rendszeresen tartunk előadáso-
kat minden korosztály számára lehetőséget 
biztosítunk a távcsöves csillagászati észlelé-
sekhez tartozó tudásanyag megszerzéséhez. 
Meg szeretnénk kedveltetni az érdeklődők-
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Óvári László mint reneszánsz csillagász

Mátyás király csillagászai: Romenda Roland, Boros Zoltán, 
Leitner Zsolt és Óvári László
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kel a távcsövek használatát, és az égbolt 
alatt töltött időnkben észleléseket is végezni. 
Nyitottak vagyunk a teljes magyar amatőr-
csillagász közösség számára, és igyekszünk 
mindenkinek valami újat nyújtani. Mivel 
eddig önállóan, saját kedvtelésünk szerint 
tevékenykedtünk, ezzel a közösséggel végre 
lehetőség nyílik az eszmecserékre, tapasz-
talataink átadására, egymás megismerésére 
egy jó hangulatú csapaton belül. Csorna 
környéki amatőrtársainkat is könnyebben 
megismerhetjük így, s erre az előadásaink 
és a jövőben megrendezésre kerülő, illetve 
tervezett távcsöves rendezvényeink alkalmat 
teremtenek. A helyi önkormányzat részéről 
pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami szintén 
megerősít bennünket célunk megvalósítá-
sában.

Éppen ezek miatt kívántuk komolyabban 
végezni tevékenységünket, ezért alapítot-
tuk a Csornai Csillagászati Klubot. A cso-
port tagjai alapításkor: Buti Balázs, Nagy 
Felícián, Tóth Kálmán, Czefernek László, 
Tóth Gábor, Sragner Miklós és Tamási Pál. 
Megalakulásunkat követően ismerkedtünk 
meg az Úrkúti Csillagászati Klubbal és tagja-
ival, akik barátian fogadták a közösségünk-

kel kapcsolatos fejleményeket. Reméljük, a 
későbbiek folyamán még jobban megismer-
jük őket és tudjuk támogatni egymást a 
terveink megvalósításában.

Egyik nagy célunk Csornán egy helyi kis 
csillagvizsgáló létrehozása, amihez már 
támogatást is kaptunk: egy stabil távcsőáll-
ványt mechanikával, villanymotoros vezér-
léssel, egy főtükröt 200/1900-as (amiből jelen-
leg építjük a távcsövet) és rengeteg aprósá-
got, mindezt egy helyi amatőrcsillagásztól, 
Tóth Kálmántól. Ezt a régi távcsövet kíván-
juk felújítani és a későbbiek során rendsze-
res bemutatásokra használni. Már csak egy 
kisebb-nagyobb kupolára lenne szükségünk, 
azon kívül minden a rendelkezésünkre áll a 
hosszútávú célok megvalósításához. Tehát 
most további támogatókat keresünk...

Bízunk az újonnan megalakuló csapat ere-
jében és kitartásában, és abban, hogy az előt-
tünk álló feladatokat közösen meg tudjuk 
valósítani és a csillagok világát minél több 
érdeklődőnek be tudjuk mutatni.

Nagy Felícián, Buti Balázs

Konkoly-emlékkiállítás a Lívia-
villában

Konkoly Thege Miklós (1842–1916) csil-
lagász a hazai tudományos élet kiemel-
kedő alakja. Neki köszönhető az ógyallai 
csillagvizsgáló létrehozása, amely ma a 
Magyar Tudományos Akadémia csilla-
gászati kutatóintézetének alapjául szol-
gált. Két évtizeden át vezette az Országos 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézetet. 
Szervezőmunkájának köszönhető, hogy 
Magyarországon kiteljesedett a meteoroló-
giai szolgálat. A Magyar Tudománytörténeti 
Intézet által készített kiállítás megtekinthető 
a Lívia-villában (1121 Budapest, Költő u. 
1/a.) március 31-ig, előre egyeztetett időpont-
ban (tel.: 200-8713).

Buti Balázs és Nagy Felícián a készülő távcsővel




