
így kezdődött
Kulin György a Csillagok Világa 
1947-es Évkönyve köszöntőjében ki
fejtette, hogy a magyar csillagá
szati egyesülések története tragi
kus magyar sorsunk tükre; hogy a 
háborúk pusztításai és a gazdasági 
krízisek következtében a tudományos 
egyesületek és folyóiratok sorra 
összeroppantak. A pusztítás után 
azonban mindig van erőnk újrakezde
ni , és ez biztató öröm.

Mindezek a szavak ráillenek a 45 
éve alakult s két éve újjáalakult 
Magyar Csillagászati Egyesületre.

Az 1923-ban létrehozott Stella 
Csillagászati Egyesület a 30-as 
évek gazdasági depressziója követ
keztében pusztult el. Az 1944-ben a 
Természettudományi Társulat Csilla
gászati Szakosztálya keretében 
szerveződött Alosztály a csillagá
szat barátait és műkedvelőit gyűj
tötte össze. Folyóirata, a Csilla
gok Világa, mintegy 800 előfizető
vel rendelkezett. A hazánk földjén 
dúló harcok ezt a szép munkát is 
megszakították.

Az 1945-ben szerveződött Szabad- 
egyetem csillagászati előadásain 
összegyűlt sok régi alosztály-tag 
sürgette a csillagászat barátai új 
társulásának megalakulását. A leen
dő egyesület egyik fő célját az is
meretterjesztésben látva elengedhe
tetlennek tartotta egy székház lé
tét, ahol állandó távcsöves bemuta 
tás folyhat, és kellő méretű élőn 
dóterem áll rendelkezésre.

Az Egyesület alakuló ülésére 
1946. november 11-én, a Magyar Ál 
talános Hitelbank dísztermélx-n ke 
rült sor.

A történeti hűség kedvéért nem 
hallgatható el, hogy abban az Idő 
ben Kulin György még a Szabadiég 
hegyi Csillagvizsgáló Intézet köt.r 
lékében adjunktusként dolgozott-, én 
az Intézet igazgatója, Detre László 
levelet intézett az alakuló közgyű 
léshez. Levelében fölöslegeinek 
ítélte az MCSE megalakulóról., irrrt 
a nagyközönség, mint áld lg in, 
Intézetet szabadon látogathatja

kellő szakmai vezetés mellett, a 
meghirdetett időpontokban.

A több mint 400 főnyi hallgató
ság tudomásul vette a levél tartal
mát, de nem állt el a tervezett 
Egyesület megalakításától.

A Magyar Csillagászati Egyesü
letnek már megalakulása pillanatá
ban 403 tagja volt. Volt köztük —  
az alapító ügyvezető elnökön kívül 
—  csillagász szakember (Csada Im
re, Guman István, Kolbenheyer Ti
bor, Ponori Thewrewk Aurél, Róka 
Gedeon), műszertervező (Lajtai Ist
ván, Orgoványi János, Sanyó Lajos) 
és sok más amatőrön és csillagá
szatkedvelőn kívül néhány neves mű
vész is (Medgyessy Ferenc, Vavri- 
necz Béla).

A tisztikar a Ganz igazgatóján, 
dr. Deák András elnökön kívül az 
ügyvezető elnökből, az 5 választott 
és a szakosztályok részéről dele
gált 18 (!) alelnökből, jegyzőből, 
pénztárosokból, ellenőrből és 
könyvtárosból állt. Megalakult a 
számvizsgáló-, a szerkesztő és kia
dó-, továbbá az Uránia bizottság, 
és jóváhagyták a 23 (!) szakosztály 
vezetőségét is.

Az ezt követő időben a tagság 
létszáma egyenletesen nőtt. 1946 
végén 660, 1947 őszén 1500, 1948 
tavaszán már 2000, és 1949 áprili
sában 2270 volt az aktív tagok szá
ma.

A megalakulás idején az Uránia 
épületéül még n Nap hegyi Czakó ut 
rnl romos Iskolát n/.«*mrlte ki n ve
•:r (őség, dr 1947 elején n Kultusz 
minisztérium Ort.utay Gyula mi
ni s/tn nrgnyeréee köve1 kéz lében —  
a jelenlegi .'óné utcai villaépüle
te! aj Andóltc i..l a n. Uránia céljaira. 
Az kigymlllel eliL-n talált otthont.
A ffldjítofrt épületet 1947. 09. 22-
éii untat lók tie a nujtó képviselői
nek, én n mAi napi közgyűlés után 
ad lók ót rendeltetésének. A Szabad- 
i V hegyi Celllagvizsgáló két na- 
gynhli műrizei-t ajándékozott az Urá
nt. 'm.ik A 20 cm-es Heyde-refraktor 
un In az Uránia főműszere.
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C S I L L A G O K  V I L Á G A

A belső berendezés jórészt magá
nosok adományaiból, társadalmi mun
káiban készült el. Még abban az év
ben megkezdődött a rendszeres táv
csöves bemutatás és megindult a 
csütörtöki- előadássorozat. Ugyan
csak 1947-ben a Csillagok Világa az 
évkönyvön.kívül még két kiadvánnyal 
jelentkezett: Kulin: Az élet csil
lagászati feltételei, ill. Kulin- 
Kolbenheyer: Rádió, radar, rakéta 
címnél. Maga a folyóirat 1948-ban 
indult kéthavi lapként. Érdekes 
cikkeket és cikksorozatokat közölt 
a csillagászati alapfogalmak, a 
változócsillagok, a kozmobiológia 
és ásztrométeorológia, a rádiós me
teorészlelés, a távcsőépítés és a 
csillagászattörténet tárgyköréből. 
Mindén számban olvashatott a tagság 
az MCSE életéről, az Urániáról és a 
benne rendezett programokról, de 
megtalálható volt bennük az új ta
gok listája is.

1948 őszén indultak meg az Urá
niában az ún. művészestek, amelye
ken hivatásos színészek, előadómű
vészek, operaénekesek léptek fel, s 
amelyeken olyan látogatók is jelen 
voltak, mint Illyés Gyula, Szabó 
Lőrinc vagy Kodolányi János.

A szakosztályok közül a változó- 
csillag-, a Hold-, a Nap-, a rádió- 
megfigyelő (meteorészlelő), a koz- 
mobiológiai, a távcsőépítő és az 
asztrológia-kritikai szakosztály 
munkássága érdemel említést. Ez 
utóbbi keretében Baktay Ervin 1948 
elejére előadássorozatot hirdetett 
meg. Kulin György a Csillagok Vilá
ga 1948 áprilisi számában szüksé
gesnek tartotta egy ilyen vonatko
zású cikkének —  Egyesületünk vi
szonya az asztrológiához —  megje
lentetését. Ebben világosan rögzíti

az Egyesület álláspontját: nem el
méleti vitákat, hanem objektív 
statisztikai adatokon alapuló vizs
gálatokat szeretne látni. Az általa 
rendezett csillagász— asztrológus 
találkozók és párbeszédek a legtel
jesebb sikertelenség jegyében zaj
lottak le, így az Egyesület 1948 
szeptemberében megszüntette az 
asztrológia^íritikai szakosztályt.

1949 elején komor felhők gyüle
keztek az Egyesület égboltján. A 
(Társadalom- és) Természettudományi 
Társulat akkori főtitkára, Mariska 
Zoltán a Szabadság-hegyi Csillag- 
vizsgáló Intézet képviselői jelen
létében közölte az Egyesület két 
vezetőségi tagjával, hogy az Egye
sület vezetősége, munkája és folyó
irata ellen súlyos kifogások merül
tek fel, így az Egyesület vagy 
oszoljon fel, vagy olvadjon a Tár
sulat Csillagászati Szakosztályába. 
Hiába utasították vissza a vádakat 
az Egyesület képviselői, néhány 
egyeztető tárgyalás után az 1949. 
április 9-i közgyűlés —  nyilvánva
lóan nem önszántából —  kimondta a 
Társulattal való fúziót. Az ígére
tek ellenére az Egyesület minden 
hatásköre megszűnt. Kulin Györgyöt 
eltávolították az Uránia éléről, és 
az amatőr élet részben magánosok 
többé-kevésbé elszigetelt munkájá
ban, részben a társulat szakosztá
lyában, szűkös keretek között folyt 
tovább.

Hogy "mindig van erőnk újrakez
deni", bizonyította be az Egyesület 
két évvel ezelőtti újjáalakulása. 
Tőlünk függ, hogy milyen, múltjához 
méltó eredmények kísérik életét.

PONORI THEWREWK AURÉL
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