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1989. február 19.
Huszonöt évvel ezelőtt, 1989. február 19én több mint százan gyűltünk össze az I.
kerületi Tanács Művelődési Házában, a Bem
rakpart 6-ban. Órákon át vitatkoztunk a
jövőről, a tervekről, egyre finomítottuk az
újjáalakuló MCSE alapszabályát, amelyet a
Fővárosi Bíróság március 30-án elfogadott
– be lettünk jegyezve!
Habár az indulás időszakában sokan tamáskodtak az egyesületek lehetőségei, jövője
kapcsán, az elmúlt negyedszázadban bebizonyítottuk, mennyire nagy szükség volt
akkor, 1989-ben az MCSE újjáalakítására.
Akkor még Kulin György bocsátott bennünket utunkra – ez volt alapítónk utolsó nyilvános szereplése. Hálásak lehetünk a sorsnak,
hogy most, 2014-ben is nagyon sokan itt vannak köztünk az 1946–49-es időszak tagságából, és természetesen még többen az 1989-es
újjáalakuló közgyűlésünk résztvevői közül.
Mennyi minden történt velünk negyedszázad alatt! A kezdeti küzdelmes évek a
közművelődés-finanszírozás átalakulásának
időszakában teltek. Amint akkoriban, ma
is elsősorban saját munkánkra, saját bevételeinkre számíthatunk. Kezdetektől fogva
támaszkodunk tagságunkra, tagjaink munkakedvére, mégpedig az önkéntesség szellemében – mindig is így volt ez az amatőrcsillagász mozgalom történetében.
1989-ben még a „megmentés” volt a jelszó.
Megmenteni észlelőmozgalmunk lapját, a
Meteort, és megmenteni a nagy múltú Csillagászati évkönyvet. Mai szemmel különösnek
tűnik, de ezek a kiadványok akkoriban a lét
és a nemlét határán táncoltak. A kilencvenes
években sikerült megteremteni a biztos hátteret mindkét kiadvány számára. És a többi
kiadványunk számára is, az Amatőrcsillagászok kézikönyvétől egészen a tavaly novemberben megjelent Bolygókirályig.
Ami az észlelőmozgalmat illeti, a Meteor
rovatain, az MCSE szakcsoportjain keresztül
sikerült tovább mélyíteni azt az észlelőkul-
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túrát, ami amatőrcsillagászatunk évtizedeit
mindig is jellemezte. A friss észlelések gyűjtése mellett dolgozunk a régi észlelési anyag
archiválásán is, észlelésfeltöltőnkön immár
több mint 6000 megfigyelés érhető el.
Az MCSE valóságos világába sokan érkeznek az internet virtuális világából. Bő két
évtizede tájékozódhatnak az érdeklődők
rólunk az interneten is – egyesületi honlapunk hamarosan megújul, hírportálunk
pedig nemrég öltözött „új ruhába”.
Az elmúlt 25 évben észlelő amatőrök, csillagászatbarátok ezrei jelentkeztek az MCSEbe, és szép számmal vannak tagjaink között
ma is hivatásos csillagászok. Úgy hisszük, az
MCSE kiváló találkozási lehetőséget nyújt a
szakma művelői és kedvelői számára egyaránt.
A Magyar Csillagászati Egyesület iránti
érdeklődés töretlen, annak ellenére, hogy
az utóbbi évek internetes forradalma még
„közösség” szavunk jelentését is alaposan
átformálta. 2013. december 19-én köszönthettük 6000. tagunkat, Balajti Krisztián budapesti amatőrcsillagászt.
Hosszabb szünet után új helyi csoportunk
alakult Egerben, Trombitás György vezetésével. A városban nagy hagyományai vannak
a csillagászatnak, hiszen itt áll hazánk legrégibb csillagvizsgálója, a Specula. Ezeket a
szép hagyományokat viszi tovább az MCSE
Egri Csoportja is.
A negyedszázad alatt megannyi észlelőtábort szerveztünk, amelyeken amatőrök
ezrei fordultak meg. A táborokban szerzett
tapasztalatok alapján az egykori fiatalok már
maguk szerveznek táborokat szakköröseik,
barátaik számára.
Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt
huszonöt évben önkéntes munkájukkal segítették a Magyar Csillagászati Egyesületet.
Csak így tovább, MCSE!
Mizser Attila

