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Albireo Amatőrcsillagász Klub

Előszó

Az Albireo Amatőrcsillagász Klub alakuló ülésére 1971. június 1-jén került sor, melyen Szentmártoni Béla,
Gombás Géza, Hevesi Zoltán, Horváth László és Hudi László vett részt.1 A kaposvári amatőrök előtt lehetőség
nyílt arra, hogy az addigi, írógéppel sokszorosított észlelési tájékoztatójuk nyomtatásban is megjelenjen. Ennek
kereteit eleinte – az első hét Albireo kiadásával2 – a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Somogy megyei
Szervezete biztosította.
A klub megalakulásáról az Albireo 1. számának előszava tudósít 1971. június 1-jei keltezéssel és Szentmártoni Béla aláírásával:
Az „Albireo” Amatőrcsillagász Klubot a saját távcsöveikkel eddig is rendszeresen észlelő kaposvári amatőrcsillagászok alapították, akik a jövőben e munkát a TIT Somogy megyei Szervezete keretein belül fogják folytatni.”3
A klub megnevezése szerepel a címlapon is: A TIT Somogy megyei Szervezete „Albireo” Amatőrcsillagász
Klubja Megfigyelési Tájékoztatója.
Ne gondoljunk azonban valamilyen „hivatalos” szervezetre. A szocialista rendszerben nem volt szükség, illetve lehetőség jogi kereteket biztosítani a klub működéséhez. A TIT, majd később az úttörőház működtethetett
klubokat, igény szerint (és az anyagi források függvényében) kiadhatott periodikusan megjelenő kiadványokat.
Erre számos kisebb – egyébként az Albireo Klub és természetesen Szentmártoni Béla támogatásával megjelenő –
„körlevél” szolgált példaként. Ezek a klubok persze erősen függtek a támogató szervezet vezetőjének kényekedvétől, amint azt az Albireo története (megszűnése a TIT-nél) jól illusztrálja.
1984-ben az Albireo (a „klub” és a lapkiadás is) átkerül a váci Göncöl Csillagászati és Planetológiai Társasághoz4, illetve a Népművelési Intézethez. Kiadóként azonban mellettük még ott szerepel a Killián művelődési
központ.5 1985 júniusától a lapot már Vácon, a Göncölnél sokszorosítják. A két másik intézmény6 1989 októberétől kezdve tűnik el a kiadók közül, marad csak a Göncöl. A rendszerváltásig azonban a klub és a lap jogi státusza nem változik.7
Az Albireo Amatőrcsillagász Klub 1992-ben, a rendszerváltás után – kihasználva az egyesülési törvény adta
lehetőségeket – „hivatalosan” is a bíróságon bejegyzett egyesületté alakult. Az „új” szervezet a – kissé szerencsétlen, mindent kifejezni vágyó – Albireo Amatőrcsillagász Klub és Klímamegfigyelő Hálózat Kulturális és
Környezetvédelmi Egyesület néven került bejegyzésre a cégbíróságon, zalaegerszegi székhellyel. Az alakuló
közgyűlést 1992. november 22-én tartottuk, a bejegyzést elrendelő bírósági végzés dátuma 1992. december 17.8
Az egyesület hivatalos megalapításának többek között a pályázatokon való részvételi lehetőség adta okát. Főleg ezzel indokolható, hogy az elnevezésbe hangsúlyozottan belekerült a klímamegfigyelés és a környezetvédelem. Így kerültek a „klasszikus” csillagászati tartalom mellé a lapba az egyesület kibővített tevékenységével
kapcsolatos cikkek.
Az Albireo Klub fő tevékenysége – már 1971-től kezdve – az amatőrcsillagászok észlelési tevékenységének
összefogása, megfigyeléseinek publikálása volt. Nem tekinthetjük tehát hétköznapi értelemben vett „klub”-nak,
tagjai inkább csak a különböző országos rendezvényeken, észlelőtáborokban találkoztak. Közben levelezéssel
tartották egymással a kapcsolatot. Így nem volt említésre méltó szerepe az alapszabályban előírt éves közgyűléseknek sem, melyeken általában néhány váci amatőr képviselte a Göncöl Társaságon (majd később Szövetségen)
belül az Albireót.
Az elmúlt évtizedben az Albireo Egyesület formailag a Göncöl Szövetség egyik tagszervezeteként tevékenykedett. Az adminisztratív ügyeket Vácon intézték, a Göncölnél. Az utóbbi időben egyre nehézkesebbé vált a
székhely miatt Zalaegerszegre érkező iratok és a váci ügyintézés összehangolása. Szerencsés módon ezzel egy
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Szentmártoni Béla közlése. Lásd például: http://alpha.dfmk.hu/~albireo/szm/interju.htm
Az Albireo 7. száma 1972. januári keltezésű. A 8. számtól kezdve (1972. március) 12 éven át a Kilián György
Ifjúsági és Úttörőház biztosította a megjelenést.
Az Albireo neve idézőjelben szerepel az előszóban és a címlapon is.
A Göncöl akkori neve.
Akkor már két l-lel.
Illetve a Népművelési Intézet utóda, az Országos Közművelődési Központ.
A kiadók között 1985-től kezdve a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumot is olvashattuk. A gimnázium
valójában a lap szerkesztéséhez biztosított anyagi eszközöket.
Mind az alapszabályban, mind pedig a bejegyzési kérelemben hibásan, hosszú í-vel és ó-val szerepel az
Albireo, így a „hivatalos” elnevezés Albíreó Amatőrcsillagász Klub… lett volna.
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időben jelentkezett egy újabb generáció, amely eredeti szellemiségének megtartásával szerette volna fellendíteni
az utóbbi évtizedben inkább csak elvileg létező egyesületet. Ezért 2009. október 3-án Vácott sor került az
Albireo Egyesület utolsó közgyűlésére, amely kimondta a szervezet megszűnését. Ezután a résztvevők megtartották egy új egyesület alakuló közgyűlését, melyen létrehozták az AAK – Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesületet.9 Juhász Tibor, Kiszel Vilmos, Kovács Sándor, Rezsabek Nándor és Zajácz György személyében megválasztották az elnökséget, közülük Rezsabek Nándor lett az egyesület elnöke, Kovács Sándor pedig
a titkára.
Némi jogi hercehurca (és egy 2010. január 9-én szükségessé vált újabb közgyűlés) után a Zala Megyei Bíróság 2010. január 15-i dátummal törölte a zalaegerszegi egyesületet a társadalmi szervezetek nyilvántartásából.
Ezzel az 1992-ben bejegyzett egyesület megszűnt. További jogi finomítások végrehajtásával a Somogy Megyei
Bíróság 2010. június 5-i dátummal, Somogyfajsz székhellyel nyilvántartása vette a AAK – Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesületet, melynek bejegyzett rövidített neve: Albireo Amatőrcsillagász Klub.
A nyilvántartásba vételt elrendelő bírósági határozat szerint a társadalmi szervezet egyik célja:
Törvényes keretet biztosítani a Szentmártoni Béla (1931, Hencse – 1988, Hencse) által 1971-ben Somogy
megyében, Kaposváron alapított Albireo Amatőrcsillagász Klub (AAK) keretében folyó amatőrcsillagászati
tevékenységnek.
Így az Albireo Amatőrcsillagász Klub tovább él. Az új egyesület törvényesen is az 1971-ben alapított klub
utódszervezete. Munkájához sok sikert kívánunk.

Juhász Tibor
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Gondosan ügyeltünk az Albireo elnevezés helyesírására. ☺
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Albireo Amatőrcsillagász Klub, Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
Beszámoló az egyesület munkájáról
1999, 2009

1999-ben az Albireo Egyesület tevékenységére vonatkozó – az egyesületeknél időnként szokásos – ügyészségi vizsgálatra került sor. A vizsgálat lényegtelen apróságokon túl főleg a közgyűlések elmaradását kifogásolta. Ezért 1999-ben terveztük egy közgyűlés összehívását, ám ez végül nem jött össze. 2009-ben, a közgyűlésre készülve megtaláltam az 1999-ben tervezett elnöki beszámolóm vázlatát. Ennek szöveges megfogalmazását – az azóta eltelt időre vonatkozó néhány megjegyzéssel kiegészítve olvashatjuk az alábbiakban. (JT)
Kedves Barátaim!
Engedjétek meg, hogy kihasználjam az alkalmat, és az egyesület megalapítása óta eltelt időszaknál hosszabb
időre tekintsek vissza az Albireo-klub történetében. Egészen 1981-ig, amikor befejeztem az egyetemet, majd
feleségemmel augusztusban Kalocsára költöztünk. Az I. István Gimnáziumban10 kezdtünk tanítani, melynek
tetején ma is ott áll a XX. század elején világhírű Haynald Obszervatórium, melyben Fényi Gyula végezte napmegfigyeléseit.
Szentmártoni Béla – tőle eléggé szokatlan módon –
még 1981 őszén felajánlotta, hogy meglátogat bennünket
Kalocsán. Természetesen örömmel fogadtuk. Hamarosan
kiderült, Bélát nem csak a Merz-refraktor és a patinás
obszervatórium érdekli. Megkért, sőt, felszólított arra,
hogy vegyek részt az Albireo szerkesztési munkáiban.
Tervei szerint rövid időn belül teljesen át akarta adni
nekem az Albireót. Nagyon elfáradt, és erősen romlik a
szeme -- panaszolta. 11
Bár megtisztelő volt az ajánlat, bevallom, megijedtem
a feladattól. Persze hízelgett ez a lehetőség, így némi
rábeszélésre végül is elvállaltam a társszerkesztői munkát. 1982 januárjától, az Albireo 107. számától kezdve
ketten végeztük a lap összeállítását. Az én feladatom a
mély-ég és kettőscsillag megfigyelések rendezése, nyomdakész formába öntése volt. Béla egészítette ki az
Albireót a további megfigyelésekkel, cikkekkel. Ő intézte
Szentmártoni Béla és Juhász Tibor 1981 őszén
a nyomdai sokszorosítást és a postázást is.
Kalocsán, a Haynald Obszervatórium
További terveinket felborította, amikor 1982 őszén fél
kisebbik kupolájában
évre elvittek katonának. Béla erre az időszakra teljes
egészében visszavette a szerkesztést. Miután leszereltem, tovább húztam-halasztottam, hogy egyedül én vegyem
át a lap összeállítását, a klub vezetését. Béla megunta a halogatást, és 1984 májusában hirtelen, a folytatást előkészítetlenül hagyva, ultimátumszerű bejelentéssel abbahagyta a szerkesztést. Ekkor már erősen romlott a szeme.12 Az Albireo megalakulása után éppen 13 évvel megjelent 1984. májusi, 130. számot állította össze utoljára,
melynek előszavában ezt írta:
„Az Albireónak jelenlegi kivitelezésében ez az utolsó száma. … A legtöbb esély arra van, hogy a Göncöl Társaság vállalja a kiadványt akár Albireo, akár más címmel.”
A hirtelen és mindenképpen váratlan döntés miatt nem volt kellőképpen előkészítve a visszavonulása. Sokan
irigykedtek akkortájt az Albireo sikereire, sokan örültek volna a csődjének. Így kihasználták az alkalmat, és a
Meteor 1984. 9., illetve a Föld és Ég 10. számában világgá kürtölték a lap „megszűnését”. Azt persze már elfelejtették közölni, amikor újraindult. Ez a rosszindulatú hozzáállás később sok vita forrását képezte.
Az Albireo kiadása néhány hónapos szünet és szervezési munka után 1984 októberében, a Göncöl Alapítványnál folytatódott, melyben nagy szerepe volt Kiszel Vilmos segítőkész hozzáállásának. Egyetlen szerkesztőként rám maradt a lap összeállítása, a klub vezetése, az észlelőkkel való kapcsolattartás. Béla azonban nagyon
sokat segített az első időszakban. Cikkeket írt, forrásanyagokat fordított és állított össze.
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Jelenleg Szent István Gimnázium.
Béla először 1979 novemberében írta egy levelében, hogy nagyon elfáradt, romlott a szeme is, így abba akarja hagyni a szerkesztést.
Béla 1985-ben hosszú időt töltött táppénzen, 1986-ban pedig kórházba került a betegsége miatt. A kórházi
kezelés után nem engedték vissza dolgozni, ősszel nyugdíjba vonult.
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A lapot először a Népművelési Intézet nyomdájában sokszorosították, lényegében a régi stílusban és minőségben. 1985 júniusától kezdve aztán átkerült a Göncöl nyomdájához. A nyomdaváltás nem tett jót a lapnak.
Sajnos sokszor pocsék minőségben, több hónapos késéssel jelent meg. Ez természetesen rossz hatással volt az
észlelők tevékenységére is. Így érkeztünk el 1986 májusában a 150. számig, melynek összeállításáról már külön
beszámoltam az Albireo webhelyén (http://alpha.dfmk.hu/~albireo/szm/inttort.htm).
1986 végére többé-kevésbé rendeződött a helyzet. A réginél nem rosszabb minőségben jelent meg a lap, egyre több ábrával illusztrálva a cikkeket és a megfigyeléseket. 1987 júliusától számonként változó borító színesítette a kiadványt, a címlapon egy-egy fotóval.
Béla nagyon zokon vette a késéseket. Egyre erőteljesebben próbált meggyőzni arról, hogy szakítsak a Göncöllel, vegyem kézbe a lap kiadását, keressek nyomdát, intézzem a postázást.
Nem tehettem.
Az Albireo összeállítása egész szabadidőmet igénybe vette. Emlékszem, amikor nekiültem legépelni egy lap
anyagát, akkor az a számomra már „készen” volt, a fejemben a következő számmal foglalkoztam, azt tervezgettem. Az évi 10 szám összeállításán kívül másra nem maradt sem időm, sem energiám. Az évi két-két szám öszszevonása éppen azt a célt szolgálta, hogy valamennyire utolérjem magamat, végezzek a tennivalókkal. Bizony,
sok albireós levele várt hetekig, esetleg hónapokig a fiókomban a válaszadásra.
Az 1980-as években az Albireo kézirata írógéppel készült, de a nyomdában nem gépelték újra, az általam készített kéziratot sokszorosították. Nem volt szabad hibázni a gépelésnél. Egy-egy elütést is nehéz volt észrevétlenül javítani, nem szólva sorok vagy egész bekezdések módosításáról, átszerkesztéséről. A lányom akkor még
kicsi volt. Hozzá kellett szoktatni, hogy amikor „apu Albireót csinál”, akkor békén kell hagyni, nem szabad
zavarni. Emlékszem, mindig azon izgultam, mit tegyek, ha egy harmadnyi, negyednyi oldal üresen marad. Az
Internet előtti korszakban, külföldi folyóiratok, szakirodalom hiányában ez nagy gondot jelentett.
Sajnos egy kellemetlen eset tovább rontotta a Göncöl és Béla kapcsolatát. 1986 decemberében elkészült kettőscsillag katalógusával, amit évek alatt, igen nagy munkával állított össze. Ezt csak több mint egy évvel később,
1987 novemberére sikerült a Göncöl-nyomdában sokszorosítani, ráadásul igen rossz minőségben. Néhány oldal
szinte teljesen olvashatatlan lett. Ráadásul a borítóról lemaradt az Albireo Amatőrcsillagász Klub felirat, amit
Béla nagyon zokon vett.
Ettől kezdve egyre haragosabb leveleket írt, felszólított, hogy szakítsak a Göncöllel. Kénytelen voltam a saját
érdekemben is védeni a Göncölt, hiszen nem vállalhattam át a kiadás, a postázást munkáját, szervezését, anyagi
támogatásának előteremtését. Leveleire egyre ingerültebben válaszoltam, megromlott a viszony közöttünk is.
Nem véletlenül fogalmaztam meg a halálára írt nekrológban, hogy tartozom neki.13
Igen Béla, tartozom neked! Tartozom neked, mert utolsó hónapjaidban magadra hagytalak. Joggal érezhetted, hogy már nincs rád szükség, már nem vagy hatással a klub és a lap életére. De értsd meg, nem volt időm és
energiám a lap szerkesztése mellett még eljárni Hencsére, személyesen megbeszélni a problémákat, rendezni a
vitákat. Ha panaszkodtam neked az engem ért kritikák miatt, mindig azt válaszoltad: ne hallgassak senkire, csináljam úgy, ahogy én jónak látom. Amikor pedig rád nem hallgattam, azt már zokon vetted.
De te is tartozol nekem, Béla! Nem mondtad, hogy nem csak az Albireo szerkesztése lesz a feladatom. Nem
figyelmeztettél arra, micsoda aljas támadásoknak nézek elébe. Nem adtál tanácsot, hogyan viselkedjem ezekkel
szemben.
Utólag olvasgatva most is megdöbbenek, milyen ocsmány hangú leveleket kaptam, és kaptak más albireósok
is. Emlékszem, egy akkoriban fiatal, kezdő amatőrcsillagász srác elküldte nekem Tepliczky István levelét, aki
szinte életveszélyesen megfenyegette őt, mi lesz a következménye annak, ha az Albireónak küld be megfigyeléseket.
Természetemnek megfelelően nyíltan és nyilvánosan válaszoltam ezekre az aljas támadásokra. A támadások
azonban titokban folytak, persze így én tűntem a kezdeményezőnek, engem kiáltottak ki összeférhetetlennek, aki
mindig csak szítja a háborúskodást, akivel nem lehet együtt dolgozni. Emlékszem, amikor Zalaegerszegre költöztünk, és megismerkedtem Bánfalvi Péterrel, néhány hónappal később csodálkozva jegyezte meg: nem is vagyok olyan emberevő, mint amilyennek képzelt a hírem alapján. Azt hiszem, volt tanítványom, Csizmadia Szilárd sem mondhat mást. Soha nem vártam el tőle, hogy ne küldje el a megfigyeléseit a Meteornak, ne legyen az
MCSE tagja. A zalaegerszegi Vega-klub megalapítása után is jó kapcsolatban maradtunk.
Én már régen nem foglalkozom ezekkel az ügyekkel, igyekeztem elfelejteni, és nem akarom újra kezdeni. De
nem szeretném, ha azok, akik most átveszik a stafétabotot, hozzám hasonló helyzetbe kerülnének. Béla a 150.
számban megjelent interjúban nem említette az Albireo legnagyobb ellenségeit. Csak nekem írta egyik levelében: „Keszthelyi az egyetlen személy, aki egymaga annyit ártott [az Albireónak], mint mindenki más összesen”.
Én azonban nem akarom eltitkolni utódaim elől, hogy az én időmben Tepliczky Istvánról, és részben Mizser
13

Albireo 176. szám, 1988. július
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Attiláról mondhattam el ugyanezt. Szinte fő foglalkozásként áskálódtak az Albireo ellen. Legalább is a hozzám
eljutott információk erről tájékoztattak.
Az a gyanúm, ha ismét felfut az Albireo, akkor ellenségeink újrakezdik a csaholást. Azt javaslom utódaimnak, ne válaszoljanak a támadásokra, ne törődjenek velük, tegyék a dolgukat úgy, ahogy jónak látják.
Az ellenségek és rosszakarók mellett szerepeljenek itt azok is, akik a legtöbbet tették a lapért – természetesen
az én időmről, a 80-as, 90-es évekről beszélek. Elsőként Kiszel Vilmost kell kiemelnem, aki önzetlenül, akadályokat nem ismerve próbálta megteremteni a lap kiadásához és postázásához szükséges anyagi körülményeket.
Nem rajta múlt, hogy ez egy bizonyos határon túl már nem sikerült. A szerkesztésben a legtöbb segítséget Zelkó
Zolitól kaptam. Az általa összeállított Nap-rovat – bátran kijelenthetem – az Albireo egész történetének egyik
legszínvonalasabb rovata volt. Nem véletlenül próbáltuk meg külön kiadványként is eljuttatni az észlelőknek a
lapmegjelenés hosszas késéseinek idején. Természetesen megemlíthetném bármelyik észlelőt, aki elküldte megfigyeléseit az Albireónak. Elsősorban az ő tevékenységük adta a lap értelmét.
A történetet folytatva: Szentmártoni Béla 1988. május 28-án sajnos meghalt.
Nem élhette meg, hogy 1988 júniusában már belül is jó minőségű fotók jelentek meg az Albireóban, s ez a
fejlődés nyomdatechnikában, tartalomban 1990-ig tartott.
1990 volt az utolsó „békeév”. A 200. szám novemberben jelent meg, az A3-as méretben készült kézirat A4-re
lekicsinyítve, két hasábra tördelve. A szerkesztést akkor már számítógéppel végeztem.
Az észlelések közlése mellett jelentősen bővült a cikkek száma a lapban. Egyébként ezért is sok kritikát kaptam, ugyanakkor sokan voltak, akiknek tetszett az újszerű tartalom. Jellemző példa: Mizser Attila erősen kritizálta az ismeretterjesztő cikkek megjelenését. Pedig ugyanő egyszer azt írta: a Meteor szerkesztőjeként ugyanezt
tapasztalta, sok olvasó dicséri, mások meg kritizálják amit csinál. Ezért is furcsállottam, amikor az Albireóról
úgy nyilatkozott – ráadásul trágár stílusban –, mintha az ő véleménye volna a mérvadó és megfellebbezhetetlen.
A rendszerváltás sajnos ellehetetlenítette a lapkiadást. Az ország nem bírt el két független, országos szervezetet az amatőrcsillagászat területén. A Meteor–MCSE volt közel a tűzhöz, oda áramlott a pénz. A 90-es években
évi 2-3 (1994-ben 4) Albireo jelent meg. Ahányszor Kiszel Vili szólt, mindig összeállítottam egy számot, de
többször nem is nagyon lett volna rá időm. Évi 10 lapot pedig már semmiképpen nem vállaltam volna. Akkoriban délutánonként, hétvégenként is dolgoznom kellett, hogy jussunk valamire. Messze tűntek azok az idők, amikor lényegében egy kórház nyomdájában, „fusiban”, a szerkesztő(k) szabadidejének rovására készült a lap.
Az Albireo utolsó száma – magam is meglepődtem, amikor most utána néztem – 1999 júniusában, 10 évvel
ezelőtt, a teljes napfogyatkozás évében jelent meg. Megjegyzem: a belső címlapon hibás az évfolyam megjelölése. Természetesen nem a XIX., hanem a XXIX. évnél tartottunk.
Elismerem, nekem is részem volt a hosszú agóniában. Béla személyes varázsát semmi és senki nem pótolhatta. Nem voltam lelkes résztvevője a találkozóknak, táboroknak sem. Valójában nem irányítónak, hanem második
embernek lettem volna jó, aki a háttérben elvégzi a kulimunkát, havonta összeállítja, legépeli az Albireót, de
nem alkalmas a vezető szerepre. Bizonyára ez is hozzájárult a klub és lap hosszú haldoklásához.
Végezetül engedjetek meg egy személyes megjegyzést. Az utolsó szám megjelenése óta, az elmúlt tíz év alatt
nem szakítottam a csillagászattal. Csak éppen az „elit”, az észlelő amatőrcsillagászok helyett a „laikusok”, a
jövendő nemzedék felé fordultam. Az évek során egyre inkább feszegettem a fizikatanterv kereteit. Egyre több
fizikaórámon foglalkoztunk csillagászattal. Összességében több száz diákkal ismertettem meg a csillagképeket,
az égbolt szépségeit, a modern csillagászat eredményeit. Remélem, sikerült elvetnem bennük a modern természettudományos világkép alapjait. A mai világban, a médiából folyamatosan áramló téveszmék, babonák közepette erre igen nagy szükség van.
1999. június
2009. október 3.
Juhász Tibor
az egyesület elnöke
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