
Felavatták a szolnoki Uránia Bemutató
Csillagvizsgálót

1956 februárjában adtunk először hírt arról, hogy n TIT Szolnok Megyei Szer-
vezete Csillagászati Szakosztályának kezdeményezésére bemutató csillagvizsgáló* fog
létesülni Szolnokon. Az elgondolás nagyszerű volt, de a megvalósítása nem olyan
egys/erü, mint ahogyan azt a szakosztály tagjai elképzelték. A kilátásba helyezett
erkölcsi támogatás mellett, nemi anyagiakra is szükség lett volna, hogy a csillagvizsgá-
lóhoz megfelelő műszer és kupola épüljön.

Sok huza-vona után. két év alatt a Szolnoki Cukorgyár vezetőségének megértő
támogatásával, Kar László volt igazgató ideje alatt, valamint több szolnoki vállalat
kisebb összegű hozzájárulásával 1959-ben elkészült a távcső. A rendelkezésre álló ösz-
szeg éppen csak arra volt elegendő, hogy a távcső anyagát és egy-két különlegesebb
alkatrészének elkészítését - a TIT kiegészítő kisebb összegű hozzájárulásával - elkó-
sziteni lehessen.

Miután elkészült a távcső, megkezdődött a kilincselés az illetékes megyei és
városi kulturális szerveknél a felállítasi hely kijelölése és a kupola megépítését lehetővé
tévő anyagi bázis megteremtése érdekében. Dossziékat kitevő tervezetek, levélváltá-
sok, számos újságcikkből álló irodalom, rádióinterju tarkította az elmúlt három évet.
Sok Ígéret hangzott el, de a csillagvizsgáló ügye egy lépést sem haladt előre.

A sok huza-vona végére ez év tavaszán pont került. A cukorgyár igazgatója,
Tabák Lajos elvtárs, c sorok írójával folytatott rövid beszélgetés során azonnal fel-
ismerte a természettudományok eme ágának jelentőségét az általános népművelés és
a materialista világnézetben, az ismeretterjesztés ilyen módon való tudatformálását,
és a cukorgyár területén helyet biztosított a csillagvizsgálónak, valamint a szükséges
anyagot is rendelkezésre bocsájtotta a megvalósításhoz. A cukorgyár párt- és szak-
szervezete ugyancsak nagy megértéssl fogadta és támogatta az ügyet. Magukévá tették
ennek a kulturális intézménynek az ügyét a cukorgyár tömegszervezetei és dolgozói is.
Ennek eredményeként a dolgozók - sok-sok szabadidejüket feláldozva - társadalmi
munkájával elkészült a cukorgyár szép fekvésű és az égboltra jó kilátást biztosító egyik
kertjében a csillagvizsgáló. November 7-én. a Naev Októberi Szocialista Forradalom
ünnepén bensőséges ünnepséggel felavatták és átadták rendeltetésének.

A talajszint felett három lépcsőfoknyira kiemelkedő, pázsittal és virágokkal borí-
tott, rézsűvel megemelt vasbeton alaplapon épült a csillagvizsgáló. A mintegy 6 méter
átmérőjű, hats2ögű, hullámlemezből készült oldalfalakból álló, belsőleg hatalmas,
eternitlapokkal díszített alapépítményre egy 4 méter átmérőjű, golyóscsapágyakon gör-
düld eWict-cínű, Vnrhofnrr">*h^.<-^ !-u~o!a borul. A kupola egyik szelvénye nyitható
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A csillagvizsgáló kupolája szerelés közben

szerkezetű és ez biztosítja a távcsővel való kilátást az égbolt bármely pontjára. Nem
kis munka volt a forgatható kupolának az elkészítése. Lazányi József párttitkár sze-
mélyes közreműködésével építették öss/e ezt a cukorgyár dolgozói. A társadalmi
munka megszervezésében tevékenyen kivették részüket Kelemen Jenő SzB titkár, az
üzemi KISZ szervezet, az üzemi nőtanács, felsorakoztatva aktíváikat, fiatalokat, idő-
sebbeket egyaránt. De ki tudná felsorolni mindazokat a dolgozókat, akik részt kértek
ebben a munkában! Csak egy számot említsünk. A felavatási és átadási ünnepségen
89 fő cukorgyári dolgozó kapott megemlékezésül emléklapot a cukorgyártól és elis-
merő levelet a TIT Szolnok Megyei Szervezetétől.

A lelke a csillagvizsgálónak a közel 3 méter magas, mintegy 400 kg súlyú fehérre
zománcozott, fekete díszítésű távcső. Dankó Bélának és e sorok írójának irányításá-
val többszáz alkatrészből épült a távcső mechanikai része Török Árpád műszerész
gondos kezemunkája nyomán. Az optikai részt dr. Kulin György, a budapesti Uránia
Bemutató Csillagvizsgáló igazgatója készítette el. A távcső a kupola közepe alatt
a padozattól 50 cm-re kiemelkedő 80 cm átmérőjű acéllapos betontömbön nyugszik.
A rezgésmentesség biztosítására a betontömb tüskéje a talajszint alatt egy méterre van
lesüllyesztve. A 300 mm átmérőjű alumínium bevonatú főtükör csőfoglalata 190 cm
hosszú. Ezen aránylag rövid csőhossz mellett 4 db ootikai elem felhasználásával,
Cassegrain-Coudé rendszerű szerelésben a távcső eredő fókusztávolsága 526 cm.

Az optikailag tökéletes főtükör, Cassegrain-tükör, síktükör és derékszögű priz-
mán keresnül az égitestekről érkező fénysugárnyaláb szép, éles képet tár a szemlélő
elé. A különböző összeállítású szemlencsék a nyolcvanötszörös nagvítástól kezdve
egészen ötszá'huszonhatszoros nagyításig terjedően tárják a szemlélő elé - bemutatá-
sok alkalmával - a Naprendszer bolygóit, a világmindenség távoli ködhalmazait,
tejútrendszereit és az egész végtelen csillagvilágot.
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A oillngás7ati rmeretterjes7tő - s/emléltctő - bemutatásokon kívül, a cukorgyár
fi-emi TIT csoportjának csillagászattal foglnlkoyó munkatársai - e sorok írójának
vezetésével - a S7akc<illagás7at megsegítésére tudományos megfigyeléseket is prog-
ramba vettek. A tudományos megfigyelések céljaira további nagvítólencsék állnak

A három méter magas távcső a padozatból kiemelkedő acéllapos betontömbbön.
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A távcső mechanikai része.

rendelkezésre, amelyek - igen kedvező légköri viszonyok esetén - közel ezerszeres
nagyítást is lehetővé tesznek.

Hogy az égbolt látszólagos forgását a távcsővel követni lehessen, egy elektro-
motor van a fogaskerékrendszerhez kapcsolva, mely földalatti kábellel van össze-
kötve az áramforrással. A belső oldalfalakon Hold- és csillagtérképek, csillagidőt
jelző szemléltető eszköz és az égbolt egyes területeiről készült fényképfelvételek van-
nak elhelyezve. A szükséges térvilágítást a bejárati kétszárnyú ajtónál elhelyezett vilá-
gitótestek biztosítják.

A távcsőnek a kijelölt égitestre való beállítását az osztott óra- és deklinációs-
körön kívül egy külön, a távcsőre párhuzamosan szerelt 70 mm átmérőjű, légréses
tárgylencsével és leolvasó fonálkereszttel ellátott keresőtávcső biztosítja, tizenkétsze-
res nagyítással. Rövidesen elkészül a tervbe vett fényképező berendezés is, amellyel
szükség szerint fényképfelvételeket lehet készíteni az égbolt kiválasztott területeiről.

A cukorgyár vezetőinek hozzáállása, dolgozóinak áldozatkész munkája olyan esz-
közt adott a cukorgyári üzemi TIT csoport lelkes csillagászati szakcsoportjának ke-
zébe, amellyel tervszerű módon végezheti a csillagászat ismeretterjesztését, hogy ezzel
is harcoljon az emberek még jelentős részének tudatában rejlő legkülönbözőbb babo-
nák és hiedelmek ellen; minél szélesebb körben tudatosítsa és bizonyítsa materialista
világnézetünk valódiságát, az anyagi világ egységét, szocialista világrendünk egyik
alapvető elvét.
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