
A TIT szolnoki csillagász ünnepe

Évek óta magasszintű viták folynak folyóiratokban, ankétokon a népművelésről.
Sok érdekes és hasznos dolgot olvas és hall az ember a vitákból, de már aggasztó,
amikor éves viták konzultációjaként azt halljuk: mielőtt a komoly, rendszeres és
tudományosan megalapozott népművelést elkezdjük, tisztázni kell a fogalmakat, egy-
általán kiket tekintsünk a népművelés alanyainak és mi legyen a népművelés tar-
talma.

Meg lehet szépen fogalmazni a népművelés irányelveit, intézményesen ki lehet
építeni a népművelés szervezetét, jól felszerelt művelődési házak és kultúrotthonok
állhatnak rendelkezésre, de a népművelés végső fokon és elsősorban nem ezektől
függ, hanem a népművelők személyi adottságaitól.

Vannak emberek, akik hihetetlen mennyiségű ismeretanyagot halmoznak fel ma-
gukban, józanul, okosan látják az ember és a világ összefüggéseit. Soha nem lehet
belőlük népművelő, ha hiányzik belőlük valami, ami egyedül tehetne népművelővé:
a fékezhetetlen vágy az ismereteket tovább adni.

- Népművelő az, akit valami sajátságos dinamizmus mozgat: a megszerzett is-
meret örömének megosztása másokkal.

A népművelő csak az lehet, akiből túlcsordul ez az öröm: nézd, milyen szép ez
a táj, - nézd, milyen elragadó ez a festmény, hallgasd mennyi szépség van ebben a
melódiában, - hallgasd meg, mennyi felszabadító öröm van a természet törvényei-
nek felismerésében, nézd csak vel|m a mikroszkópban vagy éppen a távcsőben feltá-
rult láthatatlan világ millió csodáját. Csak ez a szuggesztív erő az, amely az embe-
reket lángra tudja gyújtani e világ szépségei iránt.

Ahol ilyen emberek vannak, ott van igazi népművelés. Ahol az ilyen emberek
hiányoznak, tartalom nélküli marad minden törekvés.

Sok hasztalan törekvés, sok zsákutca után kristályosodott ki bennem ez a felfo-
gás. Sokszor csüggedtem el, amikor világosan láttam a tennivalókat, segítségre, tá-
mogatásra volt szükségem, és süket fülekre találtam. Csak lassan jöttem rá, hogy
más úton kell járni. Meg kell tenni annyit, ami saját erőnkből telik. Amikor aztán
a szerény keret megtelik tartalommal annyira, hogy nem is fér el ebben a keretben, a
külső segítség sem marad el.

Nem törekszem arra, hogy receptet adjak a népművelés egészére, de talán jó pél-
daként szolgálhat az, amit a természettudományos ismeretterjesztés terén az elmúlt év
alatt sikerült elérnünk. Ezt is egyetlen példa, a szolnoki példa nyomán szeretném el-
mondani.

A magyar csillagászati ismeretterjesztés abból a felismerésből nőtt ki, hogy el-
szomorító elmaradás terheli e tekintetben oktatásunkat és népművelésünket. Törté-
nelmi tény, hogy a szellemi felvilágosodás hajnalán nem könnyű harcok árán szakí-
tanunk kellett a görög világból reánk maradt dogmatikus és helytelen természetszem-
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lelettel. Galiliei szellemi harca, amely a régi előítéletektől megszabadított bennün-
ket, sok vonatkozásban tisztázta az ember és világ, Föld és ég viszonyát. Űj fizikát
és természetszemléletet adott és a felismert törvények adták a bátorságot az ember-
nek egy másfajta mozgásforma, a társadalom törvényeinek megfogalmazásához. Fájt
látnunk, hogy a mai emberből hiányzanak azok a nagy élmények, amelyek a tudo-
mány nagy klasszikusait az új világkép megalkotására ösztönözték. Az űrhajózás kor-
szaka nemcsak azt mutatta meg, hogy a Kozmosz és a Föld élete elválaszhatatlan
egymástól, nemcsak arra tanít, hogy mindennapi problémáink: a híradástechnika,
meteorológia, a kozmikus energiák hasznosítása a földön kívüli térben oldhatók meg,
de arra is kötelez, hogy gondolkodásunkban, tudatunkban tisztázódjanak a fogalmak
az égről, hogy lehulljanak róla azok az előítéletek és babonák, amelyek még mindig
fogva tartanak.

15 évvel ezelőtt Tokody Lajos volt az egyetlen ember Szolnokon, aki ezeknek a
gondolatoknak és törekvéseknek megszállottjaként kilincselt hatóságokhoz, üzemek-
hez, hogy megépítsék a szolnoki Urániát, amely kaput nyit minden érdeklődő számá-
ra, hogy a távcsövön át meglássa a Hold hegyeit, krátereit, a Vénusz sarlóját, a Jupi-
ter holdjait, a Tejút fénylő sávjának ezernyi csillagát.

Két éve áll már a 30 cm-es távcsővel felszerelt szolnoki cukorgyári Csillagvizs-
gáló,* és a lelkesedés munkatársakat vonzott a távcső köré. Mint meggyújtott láng
terjedt tovább a törekvés, minél több embernek megmutatni az égitestek valóságát.

Szakkörök szerveződtek az Uránia mellé - fiatalok és idősebbek együtt állták
körül a nagy távcsövet és egymásután készítették az amatőrök a kisebb tárcsöveket.

Szolnok megye székhelyről hordozható távcsövekkel járták a városokat, falva-
kat s a távcső körül szerzett lelkesítő élményekből született meg a nagy terv: ellátni
az egész megyét közepes teljesítőképességű távcsővel.

Tokody Lajos ekkor már nem volt egyedül. Diákok és felnőttek közösen hatá-
rozták el, hogy tíz darab 10 cm-es Newton-rendszerű távcsövet készítenek tíz megyei
város és község számára.

A távcsőhöz szükséges anyagokra a Megyei Művelődésügyi Osztály 21 000 Ft-ot
bocsátott rendelkezésre, és a szolnoki cukorgyár, valamint a törökszentmiklósi gép-
gyár is tőle telhető módon támogatta a vállalkozást. Részt vett a munkában a buda-
pesti Uránia Csillagvizsgáló is. A 10 távcső - mint ipari termék is remek alkotás -
elkészült. Ünnepélyes átadása június 6-án volt, amit a TV is közvetített. Impozáns a
kép, amit a tíz egymás mellé sorakozó egyforma távcső mutat.

Nekünk nincs távcsőiparunk. Műszaki szakemberek véleménye szerint a tíz táv-
cső elkészítése mintegy 200 000,- Ft-ba kerülne. A társadalmi összefogás tehát a ren-
delkezésre bocsátott összeg tízszeresét termelte meg - ha a távcsöveknek pusztán
anyagi értékét tekintjük.

Felmérhetetlen azonban ennek a vállalkozásnak az az értéke, amit a példamuta-
tásban adott és amit a népművelésben, az ismeretterjesztésben ad majd.

A TIT Szolnok megyei Elnöksége oklevéllel tüntette ki azokat, akik a távcsövek
készítésében hathatósan közreműködtek. A kitüntettek: Aszódi Gábor, Dankó Béla,
Hidasi Vilmos, Jeles Kornél, id. és ifj. Kecskés Ödön, Kiss Endre, Lugossy Sándor, Dr.
Orbán László, Reviczky Sándor, Sándor Béla, Szathmáry Antal, Tokody Lajos, Vígh
László.

Talán még lelkesítőbb lenne részletesen elmondani azokat a körülményeket,
amelyek között ez a tíz távcső készült: az éjszakába nyúló foglalkozásokat, a jobb
megoldások keresését, azt, hogy a leleményesség miként segített, amikor a távcsövek
dukkózását egy Jupiter porszívógéppel végezték az elhagyatott óvópincében. De
mindez együttvéve sem minden.

Bevezetőben egy elvet hangoztattunk. Attól függ a népművelés ügye, hogy van-
nak-e emberek, akik a munkát elvégzik.
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A szolnokiak erre is gondoltak. Előre megszervezték, hogy az új távcsőbirtoko-
sok a megalakult szakkörök legyenek. Az új szakkörök munkája fölött egy-egy ré-
gebbi, képzett szolnoki amatőr őrködik, akik patronálják az újonnan létesülő intéz-
ményeket.

Tudjuk jól, hogy a csillagászati ismeretterjesztés csak része az egyetemes népmű-
velésnek - de azt is tudjuk, hogy fontos és szerves része. Csillagászat, fizika, matema-
tika, kémia, biológia, műszak, híradástechnika, geofizika stb. ma már oly szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, hogy a távcső mellett általános természettudományos szem-
léletet lehet adni.

Főként iskolákba és művelődési házakba kerülnek ezek a távcsövek, de eljut-
nak a nagyközönséghez s elviszik azokat a falvakba is, hogy a köréje csoportosuló ér-
deklődők számára elmondják mindazt, amit az elmúlt évszázadokban megtudtunk a
világról: hogy nincs külön égi és földi világ, azonos az anyaga az egésznek és azonos
törvények igazgatják az egészet. Elmondják a távcső mellett, hogy a Föld egész éle-
te része a Kozmosz életének, a Kozmosz energiái éltetik a Földet, a Nap sugárzó
energiája ad számunkra életlehetőséget s a Nap lüktető élete lassú és gyors változá-
saira érzékenyen reagál az egész Föld, annak fizikai és biológiai élete is. Elmondják,
hogy a Földön kívüli térség a mai ember tevékenységének szükségszerűen lett mun-
katerülete, ki kell mennünk a térbe, hogy mindennapi problémáinkat eredményeseb-
ben oldhassuk meg. Felesleges is előbb arról vitatkozni, kik legyenek ennek a nép-
művelésnek az alanyai. Diák és tanár, munkás és paraszt, korra és nemre tekintet
nélkül mindenki számára adhat valamit, valami újat, aminek megtekintésére c táv-
csövek nélkül nem lett volna alkalom.

Ezek után nem túlzás azt mondani, hogy Szolnokon valóban hőstett született és
a június 6-i avatás valóban a népművelés ünnepe volt.

Dr. Kulin György

Érdeklődés az új távíró iránt,
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