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400 év, 400 Meteor
Négyszáz év, négyszáz Meteor. Ez per-

sze csak játék a számokkal, hiszen csupán 
a véletlen műve, hogy épp a Csillagászat 
Nemzetközi Évében jelenik meg a Meteor 
négyszázadik száma – 2009 októberében.

De vajon lesz-e még négyszáz Meteor-
szám? Vajon 2043-ban, amikor a 800. Mete-
ornak meg kellene jelennie, lesznek-e még 
egyáltalán papírra nyomtatott folyóiratok? 
De legyünk szerényebbek: megéri-e lapunk 
a 2017-es évet, amikor az ötszázadik Meteor-
nak kellene megjelennie? Nem éppen ünne-
pi kérdések ezek, valóban. De a világ oly’ 
sokat változott lapunk 1971-es indítása, vagy 
éppen az MCSE húsz évvel ezelőtti újjá-
alakulása óta, hogy óhatatlanul felmerül a 
kérdés, lesz-e szükség, és ha igen, meddig 
lesz szükség a Meteorra és a Meteorhoz 
hasonló kis civil lapokra, amikor már most itt 
a kezünk ügyében a mindenható, az egymás 
közti kapcsolatokat is átformáló internet, 
ahol már szinte minden elérhető, és nem 
havonta egyszer, hanem azonnal.

Vajon 2043-ban vagy épp 2017-ben is lesz-
nek-e még olvasóink, akik türelmetlenül vár-
ják a postást, mikor hozza már a jól ismert 
okkersárga borítékot az A/5-ös füzettel, 
benne az (észlelő)mozgalom és a csillagászat 
híreivel, eseményeivel? Nem is költői kérdé-
sek ezek, hiszen van rájuk válasz: valószínű-
leg nem. De bizonyosan lesz helyette más, a 
Meteorhoz hasonló vagy épp egyáltalán nem 
is hasonló valami.

Most, 2009-ben, a szélessávú internet korá-
ban azonban talán még mindig nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy igenis szükség van a 
Meteorra, benne a havonta érkező hírekkel, 
észlelésekkel, beszámolókkal. Talán olvasó-
inkkal együtt remélhetem, hogy még jó dara-
big szükség is lesz lapunkra, hiszen igen-
is szükség van az észlelések, eredmények 
havonkénti összegzésére, és szükség van 
valami kézzelfogható, lapozgatható orgá-
numra is, amit ma úgy hívnak: Meteor.

Ki tudja, talán már most is működik a 
Meteor „utódja”, a www.csillagvaros.hu, 
mellyel a közösségi és az észlelési életet 
kívánjuk fellendíteni – az első jelek szerint 
sikerrel.

2009 van, A Csillagászat Nemzetközi Éve. 
Bár törekszünk rá, de lehetetlen minden 
egyes eseményről, újdonságról beszámolni. 
Lapunk életében is nevezetes év 2009, hiszen 
39. évfolyamunk össz-oldalszáma megha-
ladja a 900-at. Ez szeptemberi 120 oldalas 
tematikus, „háromdimenziós” számunknak 
köszönhető, melynek az olvasói visszajelzé-
sek alapján igen kedvező fogadtatása volt. 
Hasonló tematikus számokkal a későbbiek-
ben is szeretnénk jelentkezni, ehhez azonban 
sikeres (mi több, nagyon sikeres) pályázatok 
is szükségesek. 

A Meteor közel négy évtizedes történetében 
számtalanszor változott már a szerkesztőség  
összetétele, hiszen alkalmazkodni kellett az 
adott korszak kihívásaihoz, változásaihoz. 
Most sincs ez másként. A lap szakmai szín-
vonalának emelése érdekében ismét létre-
jön egy szerkesztőbizottság, melynek tagjai 
ismert csillagászok és amatőrcsillagászok, 
mindnyájan elkötelezettek mozgalmunk 
iránt. A szerkesztőbizottság összetétele: Dr. 
Fűrész Gábor, Dr. Kiss László, Dr. Kereszturi 
Ákos, Dr. Kolláth Zoltán, Mizser Attila, Sánta 
Gábor, Sárneczky Krisztián és Szalai Tamás.

Rovatainknál is történnek változások. A 
Nap-rovat vezetője, Pápics Péter hosszabb 
időre külföldre távozik, ezért helyét új rovat-
vezető foglalja el, Balogh Klára, akit a szlo-
vákiai SOLAR Csillagászati Egyesületből 
ismerünk. A SOLAR egyik fő tevékenysé-
ge a Nap megfigyelése, így bízunk benne, 
hogy rovatunk tovább erősödik – szlovákiai 
észlelésekkel is. Számítástechnika rovatunk 
megszűnik, a témával foglalkozó cikkekkel 
azonban továbbra is szeretnénk jelentkezni, 
de más rovatok égisze alatt.
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