Személyes élmény
„Galilei új világát egy szemüveglencséből készült egyszerű távcső tárta fel. Az ő példája buzdíto� arra, hogy
távcsövet adjak minden ember kezébe. Életcélul tűztem magam elé, hogy legalább a felnövekvő i�úságunk
lásson meg annyit az égből, amennyinek látása Galileit az új fizika és csillagászat megteremtésére
ösztönözte. Talán több távcsövet adtam az emberek kezébe, mint a csillagászat történetének nagy
távcsőépítői.”
Dr. Kulin György: Mit mondanak a csillagok?
Sárospatakon nő�em fel. A nagyszüleim gondoskodtak rólam. Az udvarról látható csillagos ég akkor még
ébenfekete volt. Elvarázsolt a látványa. Nagyapámat (Napa) kezdtem faggatni sok-sok kérdéssel. Igyekeze�
válaszolni mindenre, de előve� egy könyvet: Természe�udományi ismeretek I., 1930-ban adták ki. Ez sok
érdekes csillagásza� képet tartalmazo�. Volt benne csillagtérkép is! (A könyv ma a könyvtáram becses

darabja.) Szó volt benne a légköri jelenségekről, és még sok-sok – számomra nagyon érdekes – ismeretről.
Akkor még nem tudtam olvasni, de ő mindent felolvaso� nekem. Sokáig maradtam ébren, és kiültem az
udvarra, bámultam a villódzó fénypontokat, lá�am a Hold folyamatosan változó arcát, amiről nagyanyám
– Mama – azt mondta, hogy teleholdkor jól látni Szent Dávidot, aki o� hegedül. És tényleg. Teleholdkor
olyannak lá�am a Holdat, mintha egy emberi arc tekinte� volna rám.
Budapesten kezdtem iskolába járni (1964). Az Apáczainak gazdag könyvtára volt, így már első osztályos
koromban – miután megtanultam olvasni – beiratkoztam és a csillagásza� könyvek iránt érdeklődtem a
könyvtáros néninél. Megmuta�a, hogy miből lehet választani, nekem Dr. Kulin György: A kis csillagász
távcsöve tetsze� meg. I� olvastam a távcsőkészítésről. Ez nagyon fellelkesíte�, és elhatároztam, hogy
távcsövet építek. Először egy Galilei-rendszerűt néztem ki magamnak, ehhez lencsékre volt szükségem.
Akkoriban egyetlen helyen lehete� ilyesmit vásárolni. Elmentem, és megve�em, amit kelle�. Az objek�v és
az okulár lencséje is a lehető legegyszerűbb volt, azaz egytagú. A könyvben pontos építési tanácsok voltak.
A megvalósításhoz Sárospatakon fogtam hozzá. Kartonpapír, fekete Tempera festék, lombfűrésszel kivágo�
fakarika. Ezek voltak az alapvető kellékek. A kartonlapot csővé kelle� formázni úgy, hogy a belsejét a fekete
festékkel elő�e be kelle� vonni. Így jelentősen csökken a csőbe jutó fény szóródása. A cső elejére vékony
kartoncsíkokat ragaszto�am egybe, amelyek az objek�v foglalatát képezték. Ezután jö� az okulár kihuzat.
Másik kartoncső, amely szorosan illeszkedik, de csúsztatható az elsőben. A végébe került a fakarika, melynek
közepén olyan lyukat kelle� kivágni, amelybe az okulár lencséje szorosan illeszkede�. Végre elkészült.

Azóta is felejthetetlen élményként őrzöm azt, amikor először lá�am ezzel a „műszerrel” a Holdat, a Jupitert
és a Szaturnuszt. Kézben tartva végeztem a megfigyelést, mert állvány az nem volt még akkor. Később már
le�, ezt Napa készíte�e el. A legegyszerűbb volt – azimutális elrendezés. Ez azt jelen�, hogy két, egymásra
merőleges tengely körül kell a távcsövet mozgatni ahhoz, hogy bármely égitest – a Föld tengelyforgása mia�
– helyzetváltozását követni szeretnénk.
Azóta eltelt néhány év�zed. Ma csupán pénz kérdése, hogy valaki professzionális gyári műszerhez jusson,
amikhez hatékony kiegészítők társulnak.
Én Kulin-tanítvány vagyok. Az akkori budapes� Urániában o� volt Ponori Thewrwek Aurél, akitől szintén
sokat tanulha�am, az ELTÉ-n pedig Dr. Marik Miklós volt az egyik tanárom. Három korszakos ismere�erjesztő,
akik irodalmi munkássága is alapvető, máig ható. Az ő szellemiségüket igyekszem írásommal továbbadni.
Nem kell mindjárt a legdrágább műszert beszerezni. Elég hozzá egy binokulár, amelynek kiváló a leképezése
(gagyit nem szabad venni!) és kinyílik az ég az érdeklődő számára. Ezekhez állvány sem szükséges. Egy
kényelmes székben ülve végezhetjük a megfigyeléseket. Egy holdfogyatkozást, a Tejút csillagait, gázködeit,
csillaghalmazait kiválóan lehet látni. Először ismerjük meg az égboltot, tanuljunk meg rajta tájékozódni, mint
egy földrajzi térképen, azután jöhet a következő lépés, egy komolyabb teljesítményű távcső és kiegészítőinek
beszerzése.

