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ELŐSZÓ

A huszadik század magyar csillagászatának egyik meghatározó egyénisége volt
Kulin György. Ma elsősorban néptanítóként, a csillagászati ismeretterjesztés
apostolaként, az amatőrcsillagász mozgalom megteremtőjeként tekintünk rá. Való igaz,
szegényebb lenne csillagászati kultúránk, ha Kulin nem szervezi mozgalommá a
csillagászat kedvelőit, az amatőröket, ha nem hozza létre a budapesti Uránia Bemutató
Csillagvizsgálót és nem segíti a bemutatóhelyek létesítését szerte az országban. Ha
nincs Kulin György, talán az égbolt színháza, a budapesti Planetárium sem épül meg –
ez az intézmény ma a csillagászati ismeretterjesztés legfontosabb fellegvára, mely
évente százezer érdeklődőt fogad. Csillagászati irodalmunk is szegényebb, sokkal
szegényebb lenne, ha nem születnek meg a Kulin-könyvek, mindenekelőtt A távcső
világa, melynek különböző kiadásai ma is az amatőrök féltett kincseinek számítanak.
Ez a kötet a kulini életműnek kíván emléket állítani, melybe nem csupán a gyakorta
emlegetett Galilei-élmény, a távcsőépítési mozgalom, A távcső világa, a bemutató
csillagvizsgálók hálózata tartozik, hanem annyi minden más is! Nem feledkezhetünk
meg az észlelő csillagászról, aki hazánkban elsőként művelte magas színvonalon a
kisbolygók kutatását, és ugyanígy nem feledkezhetünk meg a sci-fi íróról sem, akinek
ilyen irányú munkásságáról most először jelenik meg részletes elemzés. A sportember
Kulint egy érdekes interjú mutatja be – bizonyára sokak számára sok új információval
szolgál ez az újraközlés. A visszaemlékezések, cikkek, interjúk zöme természetesen a
népszerűsítő, mozgalomszervező csillagászt mutatja be. Egykori munkatársak,
kollégák, barátok, tanítványok és amatőrcsillagászok idézik fel Kulin György, Gyurka
bácsi alakját, ki-ki elmondja, miért volt számára oly fontos Kulin, mit tanult tőle – a
csillagászati ismereteken túl. Mert hiszen sokkal több volt ő, mint jó tollú népszerűsítő
és kellemes orgánumú, hatásos előadó. Egész életével „élte” az amatőrcsillagász
mozgalmat, ismerte annak minden egyes szereplőjét, és mindannyiukkal szót tudott
érteni egyetemi tanártól kétkezi munkásig. Mindannyiunk nyelvén tudott beszélni
közös szerelmünkről, a csillagászatról.
Ha feltesszük a kérdést, mi volt a titka Kulin Györgynek, a kötetet elolvasva nem lesz
nehéz a válasz. Gyurka bácsi nem csupán értette, de szerette is a csillagok világát, és
természetesen szerette azokat is, akik a csillagászat népszerűsítésének, a Galilei-élmény
tovább adásának nagyszerű kalandjában vele tartottak. Ez a mozgalom-építő szeretet
sugározza át a Hobbym: a csillagos ég minden képkockáját – kár, hogy kötetünkben
ebből a mérföldkőnek számító filmből semmit nem adhatunk vissza. Néhány érdekes,
ritka dokumentumot azonban közzéteszünk – bizonyára segítenek a Kulinról alkotott
kép teljesebbé tételében.
Óriási munkára vállalkozott Sragner Márta, amikor összeállította Kulin György
eddigi legteljesebb bibliográfiáját. Nem csupán az ismert csillagászati folyóiratokat
kellett ehhez átvizsgálnia, hanem napilapokat, mára jószerivel elfelejtett folyóiratokat
is – a hosszú listát ki-ki érdeklődésének megfelelően áttanulmányozhatja. A
bibliográfia azokat az írásokat is tartalmazza, melyek Kulin György munkásságát
méltatják.
Mizser Attila
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Dr. Kulin György (1905-1989)
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SCHALK GYULA

A magyar „Flammarion”: Dr. Kulin György (1905–1989)
„Ötven, jaj ötven éve… már ötven éve tündököl
fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki
tudja, hogy könnyeim mint morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam,
s mindezt megköszöntem.” (Kosztolányi Dezső)
„Szomorú szívvel búcsúzunk az életének 85. évében körünkből eltávozott Kulin
Györgytől, a hazai csillagászati ismeretterjesztés fáradhatatlan apostolától, lapunk
egyik alapítójától és hosszú időn át szerkesztőjétől és szerkesztőbizottsági tagjától,
számos itt megjelent írás szerzőjétől. Szellemi hagyatéka immár egyszer s mindenkorra
lezártan áll előttünk s a mi feladatunk, hogy az utódoknak továbbadva igyekezzünk
megőrizni ezt a gazdag és sokrétű örökséget, melyhez hasonlót rajta kívül csak
Flammarion hagyott örökül utódaira, akivel azonos tettvágy fűtötte és akire gyakran és
szeretettel hivatkozott is. Szép és felemelő az az 55 év, melyet mozgalmas életéből a
csillagos égbolt barátainak szentelt. Már elmúlt harminc esztendős, amikor az akkori
Svábhegyi – ma Szabadsághegyi Csillagvizsgálóban először kerül nagy távcső
közelébe. Itt készíti első csillagászati felvételeit, itt bukkan számos kisbolygóra és
üstökösre. És itt fogalmazódik meg a flammarioni gondolat: valamiként meg kell
osztani ezt az élményt az emberekkel. A távcső mellett érzett és Kosztolányi által
megfogalmazott „hajnali részegséggel” indul az útra, amely hamarosan az Uránia
Csillagvizsgáló, a Magyar Csillagászati Egyesület, a TIT Amatőrcsillagászati Alosztály,
végül 1963-ban a Csillagászat Baráti Köre megalakulásához vezetett. Előbb azonban az
1941-ben megjelent „A távcső világa” c. kétkötetes munkájában mindent összefoglalt,
ami csak egy égboltra először feltekintő olvasót érdekelhet. Ebben ragyog fel először
írói tehetsége. Kiderül: nem csupán nagyszerű kritikai készséggel és orgánummal
megáldott előadó, de az égbolt varázsát írásaiban is felmutatni képes „szépíró” is.
Méltó szülötte Arany János szülőfalujának, az erdélyi Nagyszalontának. Az Urániát
hamarosan a magyar csillagászati ismeretterjesztés fellegvárává fejlesztette. Itt
figyeltük lélegzetvisszafojtva mindig mély emberi érzéseket is közvetítő és magával
sodró előadásait, s tanultuk meg tőle, hogy nem csak a száraz tények, de az érzelmek
oldaláról is megközelíthető a távoli égbolt. Itt tanított meg sokunkat mozgalmának
lényegére, arra, hogy „…a távcső mellett szerzett szellemi örömök olyan kincsek, amelyek
csak akkor maradnak meg, ha szétosztjuk őket.” Kulin György, a csillagos égbolt
rajongóinak nagyra becsült és szeretett „Gyurka bácsi”-ja százezreket tanított arra,
hogy az égbolt jelenségeitől nem kell félni, mert „azt mondják a csillagok”, hogy
valamennyien az ő porukból születtünk és hozzájuk is érkezünk majd vissza.
Tömegszámunkat tekintve fél úton állunk az atomok és a csillagok között, s
mindkettőnket ugyanazok az atomok építenek fel. Rokonaink a csillagok. Ez a tény
adja az ember kozmikus rangját és méltóságát. Ez Kulin György örökérvényű
mondanivalója s ez a felismerés volt feledhetetlen személyiségének titka: – birtokolta
ezt a kozmikus méltóságot. Amikor lapunk Szerkesztőbizottsága, Szerkesztősége és az
Olvasók ezreinek nevében is búcsúzunk Kulin György hamvaitól, tesszük ezt azzal az
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ígérettel, hogy emlékét megőrizzük az utókornak. S amikor tisztelgünk hamvai – e
maga választott végső földi formája előtt – tudjuk, hogy ebben az alakban már egy
fizikai lépéssel is közelebb került szeretett csillagaihoz. Úgy legyen…”
(Megjelent: Föld és Ég 1989. 6. sz. p. 162.)

Az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló újonnan elkészült kupolája (1965)
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KESZTHELYI SÁNDOR

Kronológia
Kulin György életének főbb eseményei
1905. január. 28. Kulin Vilmos és Tóth Julianna negyedik gyermekeként megszületik
Kulin György. Szülőhelye: Nagyszalonta, Bihar vármegye, Magyar Királyság, OsztrákMagyar Monarchia.
1910. tavasz. A Nagyszalonta egén is látszó Halley-üstökös inkább félelmet kelt a
kisgyermekben.
1919. április végén a román hadsereg bevonul Nagyszalontára.
1920. június. 4. A Trianonban aláírt békeszerződés szerint Nagyszalonta a Román
Királysághoz kerül.
1922. Szülővárosa főgimnáziumában befejezi középiskolai tanulmányait és érettségizik.
Már középiskolás korában is futballozott a Nagyszalontai Sport Club színeiben.
1922. ősz. Budapestre megy, a Közgazdasági Egyetemre, de csak két esztendőn át tanul.
Utána két évre visszatér szülővárosába. Apja gyárában könyvelő. Behívja a román
hadsereg, és egy éven át katona. Mivel megnyerik a hadsereg futball bajnokságát,
jutalmul a szülővárosában állomásozó zászlóaljba kerül.
1927. Újra Budapestre jön és beiratkozik a Pázmány Péter Tudományegyetemre.
1930. szeptember. Első cikke megjelenik nyomtatásban, a Diákvilágban.
1932. Matematika-fizika szakos tanári diplomát szerez a Pázmány Péter
Tudományegyetemen. A gazdasági válság miatt nem kap tanári állást. A Keresztény
Diákszövetséghez kerül, melynek főtitkára lesz, itt szerény jövedelmet kap.
1933. Házasságot köt Blahó Magdolna tanárnővel.
1934. Megszületik első gyermekük: Kulin Magdolna.
1935. Mint állástalan diplomás a Konkoly-alapítványú Svábhegyi Asztrofizikai
Obszervatóriumba kerül. Kezdetben mint díjtalan gyakornok, később asszisztensként
csekély fizetést is kap. Eleinte adminisztratív, könyvelési munkát végez, majd a
pontosidő szolgálatot látja el. Csak 1935 végén bízzák meg változócsillagok
észlelésével.
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1936. Svábhegyen ekkor néz először nagyobb távcsőbe. Itt készíti első csillagászati
felvételeit, a 60 cm-es tükrös távcsővel fényképezi az akkor ismert (de kevéssé követett)
kisbolygókat. Belemélyed a kisbolygók pályaszámításába is.
1936. Megszületik második gyermeke: Kulin Enikő.
1936. június. Megjelenik első természettudományos cikke a Búvárban.
1936. augusztus 24. Az első kisbolygó-felfedezése. Még közösen, Abaházi Richarddal
együtt egy új kisbolygót fedezett fel, az 1936 QG-t, melyet egy hónapon keresztül
tudtak észlelni. Utóbb a kisbolygót mások újra felfedezték és elnevezték: ma a (2882)
Tedesco nevet viseli.
1936. október 13. Kulin György első olyan kisbolygó-felfedezése, amelyet egymaga tett:
az 1936 TG. 1979 óta a (2242) Balaton nevet viseli az égitest.
1936. december 11. Kulin György első olyan kisbolygó-felfedezése, amely sorszámot
kapott, és amelyet elnevezhetett. Szülővárosa tiszteletére a (1436) Salonta nevet adta az
égitestnek.
1937. augusztus 6–13. Észleli és fényképezi a Finsler (1937f) üstököst.
1939. január 20–február 22. Minden derült estén fényképezi a Kozik–Peltier (1939q)
üstököst.
1938. január 25-én este ő is észleli Budapestről a nagyon erős, változatos, feltűnő sarki
fényt.
1939. május 17. Lefényképez egy olyan meteort, amely a lemezen öt párhuzamos
nyomot hagy.
1939. Megszerzi doktori címét csillagászatból. Doktori disszertációjának címe: „A
Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása”, tehát pályaszámítási témájú volt.
1940. január 6/7-e éjjel. Lefényképez a 60 cm-es távcsővel egy új égitestet, amelyet
először kisbolygóként katalogizálnak, 1940 AB jellel. Január 12/13-tól inkább
üstökösszerűnek tűnt, így Kulin (1940a) üstökösként szerepelt február 23-tól, és utána
több évtizeden át. A korabeli lapok is üstökösként említették és ünnepelték. Az 1980-as
években sorolták vissza a kisbolygók közé 10258-as sorszámmal.
1940. A kisbolygók, az üstökösök rendszeres fényképezése mellett fényes
gömbhalmazokról is nagyszámú felvételt készít. Az M56 gömbhalmazban három új
változócsillagot fedez fel.
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1940. augusztus 30. A II. bécsi döntés értelmében Észak-Erdéllyel együtt Nagyszalonta
is visszakerül a Magyar Királysághoz. Ténylegesen 1944 szeptemberében, jogilag 1947.
február 10-én – a párizsi békeszerződéssel – újra Romániához kerül a város.
1941. december. Megjelenik A távcső világa című kétkötetes nagy műve, 672 oldalon,
Haeffner Tivadar közreműködésével. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat
adta ki, a társulat százéves alapítása alkalmából. A mű részletes tükörcsiszolási és
távcsőépítési útmutatást is ad.
1942. február 12/13. Kisbolygók fényképezése közben történt Kulin második üstökösfelfedezése. Mivel ezt már egy amerikai és egy olasz csillagász is felfedezte, a neve
Whipple–Bernasconi–Kulin (1942a) üstökös lett. A lapok ezt a hírt is ünnepi
hangnemben közlik. Az üstököst április 17-ig észlelték.
1942. Kulin Györgyöt intézeti tanárrá léptetik elő.
1943. február 4–március 10. A Whipple–Fedtke (1942g) üstököst nyolcszor fényképezi
le Svábhegyi Intézet 60 cm-es reflektorával.
1943. március 9. Kulin György utolsó (84-dik) kisbolygó felfedezése: az 1943 EA1. A
későbbi észlelések és számítások után elnevezése (1809) Prometeus lett. A háború miatt
a svábhegyi csillagászati műszereket leszerelték, a kutatást nem folytathatta.
1943. november 10. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Csillagászati
Szakosztályán belül elfogadtatja a Műkedvelő Csillagászati Alosztály megalakítását. Az
új szervezet „nem csupán azok egyesülése kíván lenni, akiknek már bizonyos mértékű
előképzettségük és távcsövük van, hanem mindazoké, akikben érdeklődés él a
csillagászat iránt. Arra törekszünk, hogy mindenki számára hozzáférhetővé és
érthetővé tegyük a csillagvilág szépségeit. Szolgálatára óhajtunk állni éppen úgy
azoknak, akik az égbolt puszta szemlélésében találnak gyönyörűséget, mint azoknak,
akik a tudomány számára is hasznos megfigyeléseket kívánnak végezni.” – írja a
szervezésre felkért Kulin György.
1944. január. Megjelenik a Felhívás a csillagászat barátaihoz című írása, melyet a
Természettudományi Közlöny első számához csatolva küldenek szét.
1944. február 9. A Műkedvelő Csillagászati Alosztály első szervezett előadása
Budapesten, mintegy 200 fővel. Szeptemberre a taglétszám 800 főre emelkedik.
1944. február 26. Megindítja a Csillagok Világa negyedéves csillagászati folyóiratot. A
felelős szerkesztő: Kulin György. A lapot évente hatszor, 1944-ben négyszer tervezték
kiadni, azonban a háború miatt csak három száma jelenhetett meg, az utolsó
októberben.
1944. Megszületik harmadik gyermeke: Kulin György.
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1944. június. Németországban, Jénában két héten át tárgyalásokat folytat egy Zeiss
planetáriumi vetítőműszer megvételéről. A megrendelt műszer 15 ládába csomagolva
Magyarországra ér, de a háborús idők miatt nyoma veszik.
1946. november 11. A Magyar Csillagászati Egyesület alakuló közgyűlése a budapesti
Hitelbank dísztermében, 403 fővel. Kulin Györgyöt ügyvezető elnökké választják.
1947. elején. Ismét Csillagok Világa címmel folyóirat kiadását szervezi. Az új Csillagok
Világa 1947-ben évkönyvként, 1948-ban öt, 1949-ben két folyóirat-számmal jelenik
meg. Országszerte alakulnak az MCSE helyi csoportjai.
1947 elején. Ortutay Gyula kultuszminisztertől, Kulin jó barátjától az MCSE
központjának megszerzi a Gellérthegy oldalában álló romos épületet, amelyben a
budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgálót szervezi meg. A Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium Kulin Györgyöt nevezi ki vezetőnek, áthelyezve állását az Urániába a
szabadsághegyi csillagvizsgálóból. Távcsöveket is onnan kapnak.
1947. szeptember 22. A felújított és berendezett Uránia Bemutató Csillagvizsgáló
ünnepélyes felavatása 300 fő részvételével.
1949. Megszületik negyedik gyermeke: Kulin Eszter.
1949. április 9. A 2200 tagot számláló, önálló Magyar Csillagászati Egyesületet
beolvasztják a Társadalom- és Természettudományi Társulat Csillagászati
Szakosztályába. A Csillagok Világát megszüntetik. Kulin Györgyöt az Uránia
gondnokává minősítik le.
1949. szeptember. Koholt (idealista világnézet és asztrológia!) vádakkal eltávolítják
állásából és az Urániából. Kizárják a TTT-ből, sőt Budapest területén nem kaphat állást.
Feleségét is elbocsátják.
1950. január. Újpesten kap óraadói tanári állást, a Könyves Kálmán Gimnáziumban. A
gimnáziumban 3–4 évig tanít, itt csillagászati szakkört szervez. Elsajátítja a
tükörcsiszolás gyakorlati fogásait. Az épület tetejére kupolás csillagvizsgáló épül, ebbe
a 25 cm-es távcsőtükröt ő maga csiszolja.
1950–1953. Ebben a négy évben semmilyen publikációja nem jelen(hetet)t meg.
1953. ősze. Budapesten
asszisztensi állást kap.

a

Műegyetem

Elektromos

Mérőműszerek

Tanszékén

1954. szeptember 1. Visszakerül az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló élére. Létrehozza
az Uránia mechanikai és optikai műhelyét.
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1954. október 25. Reggel 6 órakor egy nagy fényű, látványos, országszerte látott
tűzgömb halad el hazánk felett. Felhívást tesz közzé, és adatgyűjtést szervez a
tűzgömböt látók között. Hamarosan mintegy 1600 levél érkezik be a budapesti
Urániába. Sok helyszínre elutazik, hogy a szemtanúkat kikérdezze, észlelésüket
pontosítsa.
1955. január. Az előző évben indult TTIT-lap, a Meteor, szerkesztőbizottsága tagjai közé
választja. A lapnak évente 5 száma jelenik meg.
1956. február. Háromnapos tükörcsiszoló tanfolyamot vezet Miskolcon, az ottani
Uránia Csillagvizsgáló ifjúsági szakkörének 22 tagja készített távcsőtükröt. Ilyen
tanfolyamokra máskor és másutt is sor került.
1956. Harmadszor is megindul a Csillagok Világa csillagászati folyóirat. A
negyedévesnek tervezett lapnak csak három száma jelenhetett meg. A harmadik is csak
a következő év májusában jut el az olvasókhoz.
1958. Megjelenik A távcső világa című könyvének második, átdolgozott kiadása a
Gondolat Kiadónál. Kulin György munkáját társszerzőként Zerinváry Szilárd segítette.
Zerinváry 1958. január 1-i halála miatt néhány kisebb fejezetet Bartha Lajos, Gauser
Károly, Hernádi Károly, Orgoványi János, Róka Gedeon és Sinka József írt meg.
1958. szeptember 4. Este az ország több helyéről látható sarki fényt Kulin György és az
Uránia Bemutató Csillagvizsgáló több munkatársa is észleli.
1959. eleje. Új csillagászati ismeretterjesztő lapot indít a TIT: A Csillagos Ég címmel. A
lap bevezető cikkét Kulin György írja, A csillagászat magyar amatőrjeihez címmel.
„Hosszú szünet után újra útjára indul egy csillagászati kiadvány, azzal a céllal, hogy a
hazai érdeklődőkkel felvegye a kapcsolatot.” – írja. A lap évente négyszer jelenik meg.
A
folyóiratot
a
budapesti
csillagászati
szakosztály
tagjaiból
alakított
szerkesztőbizottság szerkesztette. Nyilván Kulin is, bár csak a lap 6. évfolyamában írják
ki nevét.
1961. február 15. Részt vesz az MTA napfogyatkozás-expedícióján, és Bulgáriából
sikeresen fényképezi a teljes napfogyatkozást.
1961. október 17. A TIT Országos Elnöksége az Élet és Tudomány szerkesztőbizottsági
tagjává választja.
1962. január 16. Megkezdte működését a kisplanetárium a Vidám Parkban, a Budapesti
Ipari Vásáron előző évben bemutatott Zeiss egy-csillaggömbös MEDIUM típusú ZKP-1
jelű vetítőműszerével. Kulin György közbenjárásának köszönhető, hogy a főváros
megvásárolta a műszert. Hosszas tárgyalások után sem sikerült a kisplanetáriumot a
csillagászati ismeretterjesztésre alkalmasabb helyszínre elhelyeztetnie.
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Ezért Kulin maga nem, hanem általa megbízott munkatársak tartottak itt 15.600
előadást 1962–1968 között.
1963. május 27. A TIT Csillagászati Szakosztályainak Országos Választmánya új
vezetőséget választott. Elnök: Detre László. Elnökhelyettesek: Dezső Loránt, Ill Márton,
Kulin György. Vezetőségi tagok: Földes István, Szabó Gyula. Titkár: Róka Gedeon.
1963. augusztus 18. Szélvihar dönti fel az Uránia főműszerét védő bódét. Megkezdik
egy stabil fémkupola tervezését.
1963. szeptember 21–22. Szentendre. Magyarország Amatőrcsillagászainak I. Országos
Találkozója. 102 résztvevővel. Kulin György szervezi az országos találkozót, itt készítik
elő a Csillagászat Baráti Köre megalakulását.
1964. április 30. A TIT Csillagászati Szakosztályainak Országos Választmánya új
vezetőséget választott újabb 3 évre. Elnök: Detre László. Elnökhelyettesek: Dezső
Loránt, Kulin György. Vezetőségi tagok: Balázs Béla, Ill Márton, Szabó Gyula. Titkár:
Róka Gedeon.
1964. augusztus 13–15. Miskolc: Magyar Amatőrcsillagászok II. Országos Találkozója.
A megnyitón, mintegy 150 fő előtt, Kulin György javaslatot tett a Magyar
Amatőrcsillagászok Baráti Körének megalakítására. Az élénk vita és előadások után azt
másnap megalakították. Elnök: Detre László. Ügyvezető elnök: Kulin György. Titkár:
Bartha Lajos. Vezetőségi tagok: Almár Iván, Elek Árpád, Szitter Béla, Tokody Lajos,
Róka Gedeon.
1965. aug. 6–8. Győr: Csillagászat Baráti Köre III. Országos Találkozója. A mozgalom itt
kapja véglegesen a Csillagászat Baráti Köre nevet.
1966. március. Föld és Ég címmel folyóirat indul, melynek szerkesztőbizottsági tagja,
cikkírója, a távcsőépítési témájú Baráti köreink című rendszeres rovat összeállítója. A
Csillagászat Baráti Körének tagdíja nem volt, de a Föld és Ég előfizetési feladóvevénye
a tagsági igazolvány érvényességét jelentette.
1966. augusztus 26–28. Szeged: A Csillagászat Baráti Köre IV. Országos Találkozója.
1966 októberében tíznapos utat tesz Lengyelországban, a lengyel csillagászati
mozgalom és ismeretterjesztés tanulmányozására.
1968. augusztus 16–19. Eger: A Csillagászat Baráti Köre V. Országos Találkozója.
1969. nyara. A Magyar Televízió filmet készített a Kulin által javasolt hazai távcsőépítő
amatőrcsillagászokról, akiket otthonukban kerestek fel. Ezt a kétrészes, egyenként 25
perces filmet Hobbym: a csillagos ég címmel mutatták be 1969. nov. 14-én és 1969. dec.
12-én.
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1969. október 22. Felavatták a Csepel Művek Munkásotthona tetején lévő bemutató
csillagvizsgálót. Ide került az ország legnagyobb amatőrtávcsöve. Az 50 cm-es tükröt
Kulin csiszolta.
1970. augusztus 11–14. Zalaegerszeg: A Csillagászat Baráti Köre VI. országos
találkozója.
1971. szeptember 1. Ezen a napon hozott a főváros arról döntést, hogy Budapest új
planetáriumának végleges helyszíne a pesti oldalon, a Népligetben lesz és nem a Kulin
György által javasolt (az Urániához közelebbi) budai részen, a Gellérthegy déli oldalán.
(Kulin is közreműködött az új két-csillaggömbös Zeiss UNIVERSAL-VI-os
planetáriumi vetítőműszer 1966-os megrendelésében és 1969-es átvételében)
1972. július 6–9. Székesfehérvár: A Csillagászat Baráti Köre VII. Országos Találkozója.
A hivatalos résztvevők száma: 408 fő.
1974. július 18–20. Ózd: A Csillagászat Baráti Köre VIII. Országos Találkozója. Mintegy
400 résztvevő.
1974. szeptember. Kiadja a Csillagászat Baráti Köre tízezredik tagsági igazolványát.
1975. május 28. A Budapesti Planetárium alapkövének ünnepélyes letétele a
Népligetben. Ortutay Gyula, Vonsik Gyula és Osztrovszki György tette le az alapkövet
és írta alá az Alapító Okmányt. Az alapkőletételi ceremónián részt vett Kulin György
is.
1975. július eleje. Megjelenik immár harmadik változatban, Kulin György és Róka
Gedeon szerkesztésében A távcső világa c. könyv. Kulin György 14 fejezet szerzője.
1975. július 15. Nyugdíjba vonul. Még nyugdíjas tanácsadóként bejár az Uránia
Bemutató Csillagvizsgálóba tükröket csiszolni 1982-ig. Becslések szerint 3000
távcsőtükröt csiszolt meg négy évtized alatt.
1976. A Csillagászat Baráti Köre országos tagnyilvántartása helyett a TIT a megyékre
osztja szét ezt a feladatot, tagrevíziót, tagkönyvcserét végeznek, Kulin György
ellenvetései ellenére.
1976. augusztus 6–8. Veszprém: A Csillagászat Baráti Köre IX. Országos Találkozója.
Kulin Györgyöt a Csillagászat Baráti Köre örökös elnökévé választják.
1978. augusztus 11–13. Budapest: A Csillagászat Baráti Köre X. Országos Találkozó-ja.
1980. Megjelenik az 1975-ös A távcső világa újabb, kissé bővített változata.
1980. augusztus 21–24. Szolnok: A Csillagászat Baráti Köre XI. Országos Találkozója.
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1982. július 15–18. Kaposvár: A Csillagászat Baráti Köre XII. Országos Találkozója.
1984. június 29–július 3. Kiskunhalas: A Csillagászat Baráti Köre XIII. Országos
Találkozója.
1986. eleje. Életében másodszor láthatta, amint a 76 éves keringési idejű Halley-üstökös
a Föld közelében jár.
1986. augusztus 20–23. Szombathely: A Csillagászat Baráti Köre XIV. Országos
Találkozója.
1988. július 14–17. Debrecen: A Csillagászat Baráti Köre XV. Országos Találkozója.
1989. február 19. Részt vesz a Magyar Csillagászati Egyesület újjáalakulásán,
Budapesten az I. kerületi Tanács Művelődési Házának nagytermében. A 120 résztvevő
előtt beszédet mond. Az egyesület tiszteletbeli taggá választja. Az 1. számú tagsági
könyvet ő kapja.
1989. április 22. Kulin György meghal Budapesten.
1989. május 19. Hamvainak temetése Budapesten, a Farkasréti temetőben.
1991. április 27. Nagyszalontán egykori lakóházának falára kétnyelvű emléktáblát
helyeznek el. Utóbb az utca a Kulin utca elnevezést kapja.
1991. október 26. A Kulin György Bemutató Csillagvizsgáló nevet veszi fel a TIT gyulai
csillagdája. (Gyula, 48-as utca 11.)
1993. július 2–4. Székesfehérvár. Az I. Kulin György csillagászati emlékverseny,
későbbi nevén a Kulin György Országos Csillagászati Vetélkedő.
1996. június 20. Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagászati
mozgalom címmel 92 oldalas emlékfüzet jelenik meg. Ebben 319 írásának adatait
sorolják fel.
2001. június 9. Az emlékkonferenciát követően Nagyszalontán a főtéri református
templom mellett felavatják Kulin György bronz mellszobrát.
2001. szeptember 2. Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium falára, az ott tanító Kulin
György tiszteletére emléktábla kerül.
2001. november. Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium kupolás csillagvizsgálója
felveszi a Kulin György Bemutató Csillagvizsgáló nevet.
2002. január 29. Ünnepélyesen átadják a Kulin-emlékérmet, elsőként Ponori Thewrewk
Aurélnak.
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KULIN GYÖRGY

Egy mozgalom születése
(A Csillagászat Baráti Köre XIV. Országos Találkozóján,
Szombathelyen elhangzott előadás szövege)
Kedves Barátaim!
Bevezetőként szeretném elmondani azt a hihetetlennek tűnő tényt, hogy én már
elmúltam harminc esztendős, amikor először néztem nagyobb csillagászati távcsőbe.
Addig az én csillagászati élményem a vidéki – nagyszalontai – égbolt volt és 1910-ben a
Halley-üstökös. Ennek a hatására azonban én – öt éves voltam akkor – sokkal inkább
féltem a csillagoktól, mint vonzódtam volna hozzájuk. Utána ott végeztem el a
gimnáziumot, majd Budapestre jöttem, előbb a Közgazdasági Egyetemre, majd otthon
töltöttem néhány évet. Mint román katona, alakulatomnál megnyertük a hadsereg
futball bajnokságát, s így a szülővárosomban tölthettem az ottani zászlóaljban az
egyéves önkéntességemet. De ott sem láthattam semmit az égből. 1927-ben
beiratkoztam a tudományegyetemre és 1932-ben diplomáztam. Abban az időben nem
lehetett tanári állást kapni. Mint állástalan diplomás kerültem havi nyolcvan pengő
fizetéssel a Svábhegyi, most Szabadsághegyi Csillagvizsgálóba.
Abban az időben főnyereménynek számított, ha valaki díjtalan gyakornoki állást
kapott, amiért semmi fizetés, még útiköltség térítés sem járt. Azért beszélek ezekről az
időkről, hogy igazoljam: nem volt sehol módom távcsőbe nézni.
Manapság viszont a kisiskolások tízezrei és százezrei is sokkal többet láthatnak a
csillagos égboltból, mint egykor Galilei, az ő egyszerű, primitív távcsövével.
Elgondolkodtatott az, hogy akkor – 1935-ben kerültem a csillagvizsgálóba – már több
száz év telt el Galilei óta, és az emberiség nagy részének fogalma sem volt arról, hogy
mi van az égbolton fölöttünk. Nekem a csillagvizsgálóban először adminisztratív
teendőim voltak: az akkori igazgató – Tass Antal – mellett könyvelési-adminisztratív
munkákat végeztem, majd a pontosidő-szolgálat volt a feladatom: minden nap
pontosidő-jelet kellett venni és az intézetben levő órákat ehhez igazítani. Később az
egyik kiskupolában ékfotométeres változócsillag-megfigyeléseket végeztem. Csak
ezután kerülhetett sor arra, hogy a hatvan centis nagyműszerrel fényképezhessek.
Abban az időben az évkönyvekben a sorszámozott kisbolygók száma kb. 1400 volt.
Ma már túl vagyunk a 3000-en is. Az én feladatom az volt, hogy az évkönyvekben
megadott, előre számított pozíciókat hasonlítsam össze az észlelt pozíciókkal és a
kettőnek a különbségét – Beobachtung minusz Reightung – közöljem a berlini
intézettel.
Minden derült éjszakát kint töltöttem a kupolában akkor is, ha mínusz fok volt a
hideg. A kisbolygók fényképezésére a hatvan centi nagyműszer nem nagyon alkalmas.
Hatvan centi átmérő, 3600 mm fókusz azt jelenti, hogy a kihasználható látómezeje egy
9x12 cm-es lemezen mindössze 1,5 négyzetfok. Ha kivágnak egy 10 mm x 15 mm-es
parányi téglalapot, és azt a szemüktől 57 cm-re tartják, amennyit ez letakar az
égboltból, annyi a távcsőnek a látómezeje. Ezért gyakran előfordult, hogy a kisbolygó
pozíciója annyira eltért már az előre számítottól, hogy nem is volt rajta a lemezen. De
nagyon sokszor előfordult, hogy egy-egy lemezen két vagy három új kisbolygót is
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találtam. Erről én a Föld és Ég-ben írtam egy nagyobb cikket a közelmúltban, ahol
kimutattam, hogy a kisbolygók szétdarabolódása ma is folyamatosan történik, és egyre
több még azoknak a veszélyes kisbolygóknak a száma, amelyek a Földdel való
összeütközés lehetőségének következtében katasztrofálisak lehetnek számunkra.
Részt vettem az ún. Eros-programban is, amely a Föld–Nap-távolság pontosabb
meghatározását szolgálta.
Ekkoriban mondta Detre László, hogy a kisbolygókat fényképezni nem olyan nagy
dolog. De a pályaszámítás az igen. Nekifogtam tehát és régi, kézzel tekerős
számológéppel pályaszámításokat végeztem. Ennek zajától dübörgött az egész intézet
reggeltől estig, pontosabban attól a pillanattól kezdve, ahogy az éjszakai észlelés után
bementem.
Így megtanultam tehát a pályaszámítást is. De gyakran voltak olyan éjszakák,
amelyeken a vonuló felhők miatt nem lehetett fényképezni. Ilyenkor bőven volt időm
és alkalmam nézni a Holdat, a bolygókat, a csillagokat és csillaghalmazokat, és
eszembe jutott Galilei, aki az ő kis távcsövén először látta meg a Hold hegyeit, a Jupiter
holdjait, megsejtette a Szaturnusz gyűrűit és azt is, hogy Tejút fénylő sávja csillagok
millióiból áll. És ott fogant meg bennem először a gondolta, hogy valamit tenni kell.
Az égbolt csodájának felfedezéséről Kosztolányi Dezső a „Hajnali részegség” c.
versében irt megdöbbentő sorokat – ötven éves korában fedezte fel az égboltot!
Galilei lett tehát az eszményképem, aki világgá kürtölte az ő felfedezését, és ez lett a
modern csillagászat megteremtése. A mozgalom történetének szálai ide vezetnek.
A napi számolási munkák és az éjszakai észlelések 14–16 órás munkát jelentettek
számomra, de jött a háború, le kellett szerelni a műszereket, és több időm maradt a
népszerűsítésre.
1943-ban a TIT-en belül megszerveztem az Amatőrcsillagászati Alosztályt, de ezt is
elvitte a háború, és csak 1945 után kezdődött meg a fejlődés.
Felismertem, hogy egy országos mozgalom számára nincsenek meg még a feltételek.
Nincs népszerűsítő csillagászati irodalom, nincs a közönség számára állandóan nyitva
álló csillagvizsgáló, és ha lesz is a városokban ilyen, ahhoz a kistelepüléseken élők nem
igen juthatnak hozzá. Ezért határoztam el, hogy távcsövek tízezreit gyártva tanítjuk
meg az embereket arra, hogy hogyan lehet házilag a Galileiénél sokkal jobb
távcsöveket készíteni. Ezt szolgálta az 1941-ben megjelent A távcső világa c. kétkötetes
munka, amelyben minden megtalálható. Van benne bőven leíró csillagászat,
távcsőkészítési útmutató és észlelési segédanyagokat is találhat benne az olvasó.
A bemutató csillagvizsgálónak nyilván Budapest kell hogy legyen a székhelye.
Sokáig jártam a budai részt, amíg ráakadtam a Sánc utcában egy gazdátlan villára,
amely romos volt, és amelynek a gazdája a bombázások során halt meg. A házat az
Orvostudományi Egyetem örökölte. Mivel az akkori kulturális miniszter, Ortutay
Gyula, jó barátom volt, felmentem hozzá, ideadta az épületet, sőt a minisztérium
vállalta a helyreállítását is, valamint a második szint kiépítését.
Megszületett az Uránia, az első népi csillagvizsgáló. Már csak műszer kellett, ezt
pedig Detre László adta. Bemutatásokat tartottunk minden nap, vasárnap is. Nappal a
Napot mutattuk be, és egy gyakorlott amatőr nagyon jól tudja, hogy ha éppen látható
állapotban van, akkor a nappali égbolton hogy lehet megtalálni a Vénusz bolygót.
Nagy élmény nappal a Vénuszt megmutatni.
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Nem volt az Urániának egyetlen fizetéses alkalmazottja sem. Engem az Uránia
vezetésére a szabadsághegyi állásom terhére nevezett ki Ortutay Gyula. Minden
előadást és bemutatást fizetés nélküli társadalmi munkatársak tartottak, akik még azt
sem engedték meg, hogy az útiköltségüket kifizessük. Lelkes emberek adományaiból
bútoroztuk be az Urániát. Először még 48 pengőért vettünk egy-egy gyalulatlan kerti
faszéket, ezzel bútoroztuk be az előadó termünket – de megfelelt.
Megalakult a Magyar Csillagászati Egyesület, megindítottuk a lapját, a Csillagok Világát
évi 20 pengő előfizetési díjjal. Állami dotációnk nem volt. Az elnökünk Deák András
ügyvéd volt, akinek összeköttetései voltak a gazdasági élettel. Üzemeket, vállalatokat,
intézményeket szerzett meg pártoló és alapító tagoknak, s így valahogy létezhettünk.
Az elnökségben szakcsillagászok, írók, művészek voltak. Ott volt többek között
Meggyesi Ferenc híres szobrászművészünk is.
Az egyesület létszáma gyorsan gyarapodott, két év alatt elértük az 1300-at.
1949 ősze azonban tragikus fordulatot hozott: engem, aki annakidején, 1941-ben a
legrészletesebb kritikát adtam az asztrológiáról, azzal vádoltak meg, hogy én
asztrológiával foglalkozom. Soha egyetlen horoszkópot sem magam, sem senki
számára nem csináltam. Sikerült olyan hangulatot teremteni ellenem az akkori
világban, hogy azonnali hatállyal felmondtak, s az akkori fizetésem harmadáért óraadó
tanárnak kerültem Újpestre és ott dolgoztam a szakérettségis tanfolyamon a Könyves
Kálmán Gimnáziumban. 1954-ben visszahívtak az Uránia élére.
Ekkor a MOM – és egyéb vállalatok – géptemetőjéből alkatrészeket hoztunk össze, és
létrehoztuk az Uránia mechanikai és optikai műhelyét. Az első mechanikai gépünk –
akár hiszik, akár nem – még egy lábhajtású esztergapad volt; – hasonlóan működött
ahhoz, ahogy a varrógépeket hajtják.
Ez volt a „Jancsi-pad”, Orgoványi János padja.
Egymás után készültek a nagy tükrök, t. i. száműzetésem idején elmentem egy
kisiparoshoz, felvettek inasnak, és kitanultam az üveg optikai megmunkálását, a
távcsőtükrök készítését. A műhelyben sorozatban készült 30 cm-es távcsőtükrökkel az
egész országot elláttuk. Minden nagyobb városban 30 cm-es távcsővel dolgozó
csillagvizsgáló van. Megjelentettük a csillag-, és holdtérképeket. Egymás után adtuk ki
az ismeretterjesztő füzeteket. 1959-ben már ismét 1300 tagunk volt.
De hogy micsoda következményei vannak annak, hogy valaki nem ismeri fel egy
ilyen mozgalomnak a lényegét, arra nézve csak ezt mondhatom: abban az időben és
abban a társadalmi rendszerben minősítő jelenségnek számított, hogy volt valaki a
vezetésben, ki attól félve, hogy a távcső az idealizmus fészke lehet, elkoboztatta az egri
és a kalocsai egyházi csillagvizsgálókat, de elkoboztatta a magánosok távcsöveit is!
Ennek az lett a következménye, hogy mind az 1300 tagunk bizalmatlanná vált és
nullára csökkent a tagok létszáma (egészen 1963-ig)! Ugyanabban a rendszerben
viszont akadtak olyan buzgó papok, akik azért nem engedték a gyerekeket a
csillagászati szakkörökbe, mert ott materializmust tanulnak! Tehát a csillagászat
egyesek szemében az idealizmus fészke, mások szemében a materializmusé.
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1949 e keserű tapasztalati után 1963-ban Szentendrén megalakult a Csillagászat Baráti
Köre, majd 1964-ben Miskolcon véglegesedett. Több mint száz alapító tag írta alá az
alapítást. Eleinte vontatottan növekedett a taglétszám, de 1969-re elérkeztünk egy olyan
állapothoz, hogy 1975-ig, hat éven keresztül, minden esztendőben 1500 új taggal gyarapodott a
csillagászati baráti köri mozgalom!
Ekkor megint történt egy újabb felsőbb helyről irányított baklövés: tagrevíziót
rendeltek el, mondván, hogy nincs 13.000 baráti köri tag és az aláírásommal ellátott
tagkönyveket ki kellett vonni a forgalomból. A régi, hűséges tagok be sem adták a
tagsági könyveket, megtartották maguknak. Ekkor a 13.000 tag lecsökkent 2200-ra! A
Föld és Ég előfizetőivel együtt 4100 lett a korábbi 13.000 főből! Felszínre került az a
nagyon káros elgondolás, hogy aktív tagokat tartsunk csak nyilván. Aktív tagok, kik
előfizetnek a Föld és Égre, eljárnak előadásokra és rendezvényekre, bemutatásokat
tartanak. Én a francia példát akartam követni: Flammarion alapította meg több, mint száz
évvel ezelőtt az egyesületet és azóta tartják nyilván sorszám szerint a tagokat, jelenleg 38.000
körül tartanak.
Ebbe a közel negyvenezres létszámba a már régen elhunytak is benne vannak, hiszen
a „nagy” francia egyesület lapjának, a L’Asronomie-nak, úgy tudom, mindössze 4000
előfizetője van, kevesebb, mint a tízmilliós Magyarországon a Föld és Égnek!
Engem ezzel a nyilvántartási rendszerrel az érdekelt volna, hogy kikben merült fel a
gondolat – valaha is – a vonzódás a csillagos égbolt és a csillagászat iránt. Számos
esetben tapasztaltam ugyanis, hogy iskolát végzett fiatalok elmentek katonának,
megnősültek, majd hat-nyolc év múlva visszajöttek: „Gyurka bácsi, itt van két fiam,
szeretném ott folytatni, ahol abbahagytuk, de most már velük.” Megítélésem szerint
ugyanolyan aktív tag az, akiben ez a szándék és törekvés majd csak a gyermekeiben és
unokáiban folytatódik! Mozgalmunk híre átjutott az országhatárokon is – igen sok
optikát adtunk el a szomszédos országokban élő érdeklődőknek is.
Mozgalmunk lényege az önkéntesség és az áldozatvállalás. Minden tevékenységét ennek
köszönhetjük. Mozgalmunknak ezt a szellemét ma legjobban a Meteor észlelőtáborai
őrzik, ahol saját anyagi áldozatvállalásaikkal évente 50–60–70 fős megfigyelő csoportok
jönnek össze. Minden költséget maguk fizetnek, és nemzetközileg is elismert
eredményeket érnek el az észlelésekben. A havonta közel 40 oldalon megjelenő Meteor
pártoló tagsági díja évi 120 Ft úgy, hogy nem pártolnak bennünket ezzel a 120 Ft-os
díjjal, mert a Meteornak a postai költsége egyedül 4 Ft-ba kerül példányonként – a
lapnak az előállítása pedig ennél sokkal több –, ennélfogva a pártoló tagság egyáltalán
nem fizeti Meteor költségeit. De a Meteor megmentése mozgalmi ügy és a CSBK
alapvető feladata a megmentés módszereinek a kidolgozása, miután anyagi okokból a
TIT-központ nem tudja az eddigi rendszerben vállalni az előállítását.
Mozgalmunk ügyét akkor tudjuk legjobban szolgálni, ha megtesszük, amit eddig is
megtettünk mindig: iskolakezdéskor 8–10 ezer példányban adjuk ki a tájékoztatót.
Vegyenek tudomást arról, hogy vagyunk, hogy nálunk távcsöveket lehet építeni,
szakkörbe lehet járni és megfigyeléseket lehet végezni.
Negyven évvel az Uránia létrejötte és a Csillagászati Egyesület megalakulása után
milyen reményeim vannak? Nagyon őszinte leszek, elmondok mindent. Ez egy
összetett feladat. Sajnos az idők folyamán kezdett elhatalmasodni egy olyan szellem, amit
merkantil szellemnek nevezünk, és amelynek az a lényege: ha teszek valamit, fizessék meg. A
mozgalom alapelve ezzel szemben az: én törlesztem azt a kincset, amit a csillagászattól kaptam
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és ezért nem jár fizetség. A másik összetevője pedig az, hogy szerte az országban, főként
vidéken, nagyon sok olyan csoportunk van, ahol megőrizték a mozgalomnak ezt a régi
szellemét – ugyanazzal a lelkesedéssel végzik a munkájukat, mint ahogy annakidején
elkezdték.
Szeretném megosztani önökkel egyik felfedezésem titkát: arra jöttem rá, hogy a távcső mellett
és egyéb úton szerzett szellemi örömök olyan kincsek, amelyek csak akkor maradhatnak meg, ha
szétosztjuk. És ahányszor szétosztjuk, annyiszorosára nő bennünk ennek szellemi örömnek a
nagysága!
Ez volt kezdettől a mi mozgalmunknak az alapgondolata, amelyhez még hozzá kell
tennem – mert ez is tapasztalat –, hogy minden szellemi örömünk megavasodik,
megsavanyodik, ha önmagunknak akarjuk megtartani!
Az ég csodáinak megtapasztalása és továbbadása világképet formál, miként
Galileinél is, aki üldöztetése ellenére is világgá kiáltotta felfedezéseit és ez a kiáltás lett
a modern csillagászat alapja. Ha egy ténfergő, útját kereső fiatalt megragad a mi
lelkesedésünk, bizonyos, hogy pályaválasztása és egész élete másként alakul, mint nagyon sok,
minden életideál nélkül felnövekvő fiatalé!
Ne higgyük azt, egy percig se higgyük, hogy azért csökkent a Baráti kör
taglétszámának a gyarapodása – ami kb. egyharmadára–egynegyedére csökkent az
utolsó tíz esztendőben –, mert a fiatalságban megcsappant volna az érdeklődés a
csillagászat iránt. Vegyük tudomásul, hogy most is, mint minden esztendőben, több,
mint százezer fiatal lép abba a korosztályba, ahonnan mi azelőtt a tagjaink hatvanhetven százalékát nyertük! Hogy ez így van és volt, azt nagyon sok itt levő régi
tagtársunk is igazolni tudja. A mi lelkesedésünk kopott meg. Próbáljuk csak megtenni,
amit most meg is fogunk tenni, hogy Az Uránia címmel kiadott ismertetőt egyelőre
Budapest és környéke minden iskolájába eljuttatjuk (és szeretném, ha a megyei
szervezetek átvennék és minden iskolába az egész országban eljutna két-három
példány), mert a Pedagógiai Intézet segítségével készült ez a kiadvány. Vegyenek
tudomásul minket! Hogy vagyunk és létezünk, hogy lehet szakkörbe járni, házilag
távcsövet készíteni. És amikor az első, primitív távcsöveiket már kihasználták, amikor
már megláttak vele mindent, amit csak látni lehet, akkor igazolni fogják Konkoly
Thege Miklósnak azt a mondását, hogy nincsen rossz távcső, csak rossz csillagász.
Rossz csillagász az, aki kezdetleges távcsővel meg akarja látni a Szaturnusz gyűrűjét. A
jó csillagász az, aki tudja, hogy a kezdő Kepler-távcső mire való, mi a teljesítő
képessége. És ha már meglátott mindent a kis távcsövével, megnő benne az igény a
komolyabb távcsövek iránt, és kíváncsiság támad benne pl. hogy miért változtatják
egyes csillagok a fényességüket? Milyen a Napnak a képe? Hogy alakul a napfoltok
gyakorisága? Milyen gyakorisággal szaporodnak meg a hullócsillagok? Tagjává válik a
megfigyelők táborának, és büszkén fogja látni, hogy a neve ott szerepel a megfigyelők
listáján. Az előadásokon pedig meg fogja hallani, hogy ma már nincs egyetlen
természettudományos szakterület sem, amely létezhetne csillagászati alapismeretek
nélkül. Könyveket fog vásárolni és biztos vagyok benne, hogy ebben a törekvésében
szülei legalább annyira támogatni fogják – vagy még jobban – mint abban, hogy egy
diszkóba menjen el 60–80 Ft-ért.
Ha nem is lehetnek szakcsillagászok, ismereteiket majd hasznosítani fogják akár
fizikusok, akár kémikusok, geofizikusok vagy biológusok lesznek!
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A szerzett ismereteik elégségesek lesznek ahhoz, hogy az iskolában kiselőadásokkal,
távcsöves bemutatásokkal pótolják azt hiányt, ami a közép-, vagy általános iskolai
csillagászati oktatásunkban van. Ezzel már kultúrpolitikai feladatot teljesítenek.
De menjenek ki az utcára a távcsövekkel és a járókelőknek mutassák meg az égbolt
csodáit. Ezzel már akaratlanul is népművelési feladatot végeznek. Nagyon sok régi tagunk
tudná igazolni ezt a régi igazságot, mert végigjárták ezt az utat. Most az a kérdés: mit
tehetünk egyedül? És az az érdekes, hogy nagyon sokat. A valóság ugyanis az, hogy
minden vidéki Uránia egyetlen embernek a törhetetlen akaratából létesült: meggyőzte a város
vezetőségét, a vállalatok vezetőit, és a dolgozók minden vidéki Urániát társadalmi
munkában építettek fel. Nincs még egy ország Európában ahol a tucatnyi bemutató
csillagvizsgáló a dolgozók társadalmi munkájából épült volna fel.
Találkoztam olyan hivatalos személlyel, akinek az ismeretterjesztés volt a fő hivatása.
Elmentem hozzá és azt mondta: „nézd komám, ebben a városban és ebben a megyében
sok mindent lehet sikerrel kezdeményezni, de itt eleven csillagászati élet nem lesz
soha!” És akadt egy ember abban a városban, aki néhány év alatt azt a megyét az
ország első megyéi közé avatta a csillagászatban!
Itt van közöttünk. Sokat tudna mesélni. Eredményt csak úgy érhetünk el, ha példát tudunk
mutatni. Minden más út járhatatlan. Nagyon sokan fordultak hozzám az elmúlt
években: „Gyurka bácsi, van egy gyönyörű tervem” – egy községben vagy egy faluban
– „szeretnék egy nagy csillagvizsgálót építeni. Kértem a hivatalos szervek
támogatását.” Így nem megy, és nem is tudom pártfogolni.
Először az iskolában, a szakkörben produkáljunk valamit. Menjünk ki az utcákra és a
terekre a távcsöveinkkel és a hivatalos szervek és a nagyközönség majd fel fog rá
figyelni és biztosan akad majd pártfogónk is. Erről is sokat mesélhetnének a mozgalom
régi tagjai, akik között voltak, akik éjfélig mutatták a járókelőknek a csillagos égboltot a
fehérvári autóbusz-pályaudvarnál.
Végül még egy nagyon fontos dolog: állandóan gyarapodnak az új magáncsillagvizsgálók, de igen szomorú jelenség, hogy jól felszerelt csillagvizsgálóink
egymás után mennek tönkre. Azokra, akik nem gondoskodnak megfelelő
utánpótlásról, sajnos ez vár. Ezt a mi mozgalmunk nem engedheti meg magának.
Felelősséggel tartozunk utódainknak, hogy mit hagyunk rájuk.
Amit negyven év alatt megteremtettünk és létrehoztunk, nem hagyhatjuk tönkre
menni! Ezt követeli mozgalmunk szelleme is.
(Megjelent: Csillagászati Értesítő 1986. 1–2. sz. pp. 104–118.)
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KULIN GYÖRGY

A februári teljes napfogyatkozás
megfigyelése Bulgáriában
Az 1961. február 15-i napfogyatkozás hazánk területén részleges volt. A Budapesten
észlelt mintegy 96%-os fogyatkozás déli határainkhoz közeledve egyre nagyobb mérvű
volt. A teljes fogyatkozás kb. 200 km-es sávja, mint ismeretes, Dél-Franciaországon,
Észak-Olaszországon, Jugoszlávián, Bulgárián, Románián és a Szovjetunió egyes
területein vonult át.
A tudománynak ma már rendelkezésére állnak olyan műszerek, amelyeknek
segítségével a szabad szemmel látható fényes napkoronghoz, a fotoszférához
csatlakozó kromoszférát és a nagy kiterjedésű napkorona belső részét a teljes
napfogyatkozásokon kívül is meg lehet figyelni. A napkorona külső részének
tanulmányozására földi megfigyelőhelyről ma is csak a teljes napfogyatkozások idején
nyílik lehetőség.
A Nap külső koronájában uralkodó egymillió fokos hőmérsékleten sok olyan jelenség
zajlik le, amelyeknek pontos mechanizmusa még ismeretlen. Márpedig a Nap tökéletes
ismerete nemcsak az ott lezajló jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásainak
megismerése szempontjából szükséges. A Nap a legközelebbi csillag, és így annak
ismerete sok hasznos következtetésre ad lehetőséget a nagy távolság miatt csupán
pontszerűnek látszó más csillagok jobb megismerésére is.
A Nap sugárzó energiája hozta létre és táplálja a földi életet, a belsejében és a
felszínén lezajló periodikus jelenségek küldő megnyilvánulása a naptevékenység, mely
átlagosan 11 évenként ér el maximumot. A naptevékenység idején hirtelen
megnövekedő ultraibolya és korpuszkuláris sugárzás a sarki fények gyakoriságában, a
rövidhullámú rádiózavarokban, mágneses háborgásokban és az időjárás
rendellenességeiben jut kifejezésre.
Sok jelenség a Nap mágneses terével kapcsolatos és a mágneses viszonyok
tisztázására éppen a külső korona tanulmányozása ad lehetőséget. A mai kor tanúja
egyben annak is, hogy az egyre kínzóbbá váló energiaproblémában a csillagászati
felismerés ígér biztató megoldást a hidrogén–hélium fúziós energiában, amelynek
titkát a Naptól lestük el.
Ilyen okok magyarázzák azt, hogy a teljes napfogyatkozás keskeny zónájába oly nagy
felkészüléssel minden fejlett csillagászattal rendelkező állam tudományos expedíciókat
szervez. Vállalniuk kell annak kockázatát is, hogy a teljes fogyatkozás néhány perce
alatt az idő kedvezőtlen lesz. Erre számos példát nyújtottak a régebbi expedíciók és
nyújtott a mostani is.
A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából az Akadémia debreceni Heliofizikai
Obszervatóriuma elég nagyarányú expedíciót szervezett Bulgáriába.

Az előkészületek
már a múlt év nyarának végén kezdődtek, amikor is az expedíció megbízott vezetője,
dr. Dezső Loránt, a napfizikai obszervatórium igazgatója helyszíni tanulmányútra
Bulgáriába utazott. Hogy ez az előkészítés mennyire fontos volt, azt a tények igazolják.
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Február közepén Bulgáriában a derült idő valószínűsége 45–50 százalékos. A hely
kiválasztásában az első korlát volt a teljes fogyatkozás sávjának középső vonala, a
centralitás görbéje, amely a Dunától kissé délre húzódott. Itt kellett kiválasztani a
helyet a megfigyelésre, mert itt tartott a teljes fogyatkozás leghosszabb ideig, éspedig
154 másodpercig. A kiválasztott hely nem lehetett távol a vasúttól és az országúttól,
különben szállítási nehézségek léptek volna fel.
Az alapos környezettanulmányozás után a meteorológiai szempontból is
megfontolva a dolgokat a választás két helyre esett. A főállomás helye a Rusze melletti
Lipnik, vagy újabb nevén Nicolovo lett, az egyébként sík területből kiemelkedő
dombos, erdős vidék egyik nyaralóhelyén. A másik állomás pedig a Ruszétől keletre,
mintegy 120 km-re fekvő Duna-parti városnak, Szilisztrának városi kertészete.
A kiválasztott két hely a meteorológiai feljegyzések alapján időjárás szempontjából
különböző, ezzel is fokozni kívántuk a siker valószínűségét.
Egy másik szempont az volt, hogy a lehetőséghez képest mérten minél keletebbre
menjünk. A fogyatkozás idején ugyanis annál magasabban állott a Nap, minél
keletebbre volt a megfigyelőhely.

Egy teljes vagon felszerelés
indult el január 24-én Debrecenből, ami a nemzetközi gyorsvonathoz csatolva együtt
utazott velünk Bukarestig. A vagon tartalma két műszerház, összerakható elemekből,
két főműszer, 6 kisebb fotókamra, teljes fotólaboratórium és műhelyfelszerelés.
Magunkkal kellett vinni 6 db normál méretű vasúti sínt és 24 betontömböt az épület
alapozásához.
A szerelvény tartalmát Ruszénál raktuk át teherautókra és szállítottuk el a
megfigyelőállomásokra.
Lipnikbe került a 25 cm átmérőjű, 4,5 méter fókuszú főműszer, a 13 cm átmérőjű
fotoheliográf, az Uránia Intézet által készített négyobjektíves fotokamera, és
megfigyelésre használtuk fel a főműszer keresőtávcsövét is. A végrehajtandó
programhoz tehát négy műszer állott itt rendelkezésre.
A sok fizikai munkával járó szerelés után kezdődött meg a műszerek beszabályozása,
azok párhuzamosítása és fókuszírozása. A rendszeres, Debrecenben is folytatott
napészlelés már a másodnapon megkezdődött, és minden derült időben fényképeket
készítettünk a Napról. Közben tovább folyt a műszerek szabályozása, amire minden
derült nappalt és éjszakát fel kellett használni, hogy a fogyatkozás napjára a műszerek
megfigyelésre kész állapotban legyenek. Minden műszerre elektromos kontaktust
készítettünk, amelynek segítségével az expozíció időtartama a kronográf szalagon
rögzíthető volt. Kronométereinket a nemzetközi pontosidő-szolgálat jelei alapján
állítottuk be.
Amikor a lipniki állomás elkészült, felszereltük a szilisztrai állomást is. Itt a főműszer
15 cm átmérőjű heliográf volt, segédműszerei egy 76 mm átmérőjű refraktor és két
fényképezőgép voltak.
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Az észlelési programot
a Tudományos Akadémia bizottsága hagyta jóvá. Eszerint a feladatunk a külső
korona fényképezése volt sarkított fényben. Csaknem minden műszeren polárszűrők
voltak, s az egymás után készült felvételek között azok állását 90 fokkal elforgattuk.
Speciális feladatra volt hivatva a 4 objektíves kamara, amellyel a felvételek különböző
állású polárszűrőkkel és különböző nyílásokkal történtek. Új megfigyelési módszert
jelentett az a polárszűrő, amely 24 egymáshoz képest páronkint 90 fokkal elforgatott
szektorból állott.
Az expedíció létszáma 10 fő volt. A debreceni obszervatóriumból dr. Dezső Loránt,
Gerlei Ottó, Horváth Erzsébet, Szegedi Sándor státusbeliek, valamint Hunyadi Ilona,
Kánya István és Török István egyetemi hallgatók. Meghívott munkatársak voltak dr.
Csada Imre, Marik Miklós és e sorok írója.
A nyolc műszer kezeléséhez, a komplex feladat gyors megoldásához ennyi ember
nem volt elegendő, ezért igénybe vettünk Szilisztrán négy érettségiző bolgár diákot,
Lipnikben pedig két főiskolást.
A felsoroltakon kívül igen hasznos segítőtársnak bizonyultak a magunkkal vitt
diktafonok.
Közismert dolog, hogy a teljes fogyatkozás megdöbbentő hirtelenséggel következik
be. Lélektani hatása igen nagy. Aki először lát ilyet (Dezső L.-t és Csada I.-t kivéve
mindnyájan ilyenek voltunk) annyira meglepődik, hogy ha kellő gyakorlata nincs az
észlelésekhez, feltétlenül hibát vét. Ennek elkerülésére az egész észlelési programot a
fogyatkozás 154 másodpercének tartamára diktafonra vettük fel. Az adta a parancsokat
az expozíció megkezdésére, a kazetták zárására, új kazetta betevésére, a polárszűrők és
a blendék váltására.
Ezt a programot kellett annyira begyakorolnunk számos próba és főpróba után, hogy
a mozdulatok mechanikussá váljanak, és ne kelljen külön gondolkodnunk a tennivalók
felett.
A szorongás és aggódás érzésével figyeltük az időjárás változását. Voltak időszakok,
amikor két napon át is ragyogó volt az idő. Volt –15 fokos hideg és tavaszi napsütés is,
de soha három napnál hosszabb ideig nem volt egyforma időjárás. Tipikus jellemzője
ez az utóbbi évek időjárásának, ami általában a naptevékenység utáni időszakot
jellemzi.
Február 12-én sűrű köd és felhő borította az eget. Így volt ez 13-án is, és 14-én sűrű
pelyhekben esni kezdett a hó. Reménytelennek látszott minden, csak annak reménye
vigasztalt, hogy a háromnapos rossz idő után változásnak kell jönni. Nehéz lenne leírni
szorongásunkat, amely a sok befektetett munka után bennünk ébredt. Hiábavaló lenne
mindaz a sok fáradozás, amit eddig befektettünk? Nem volt más hátra, mint a
bizakodás.
És február 15-én újra megláttuk a kék eget. Megláttuk a Napot, de szakadozott felhők
úsztak az égen. A vékony felhőkön át végigkövettük a napkorong csökkenését, és
ekkor alkudoznunk kellett. Semmi reményünk nem lehetett a teljesen tiszta égre, de a
Nap fényképezhetőnek ígérkezett, ezért az utolsó percekben azoknál a lipniki
műszereknél, amelyeknél lényeges követelmény volt, hogy az egymásután következő
felvételek teljesen azonos körülmények között készüljenek, vezetőnk programot
változtatott. Így is minden műszer megkapta a maga feladatát.
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Kelet-európai idő szerint 9 ó 52 p néhány másodperckor a Nap pereméből már
nagyon kevés látszott, az idő hűvösre fordult, és bágyadt alkonyati fény terjedt szét. A
másodperc törtrésze alatt tűnt el a Nap peremének megmaradt része, és ugyanakkor
hirtelen felvillant a korona. Megkezdődött a teljes fogyatkozás. Jól lehetett látni a Nap
bal oldalán a vörösen fénylő protuberanciákat is. Első meglepetésünk után néhány
másodperccel elhangzott a vezényszó: exponálni, és ezután már gépiesen ment
minden. A műszer köré gyülekező filmesek, újságírók és a lakosság némán figyelte a
gépiesen begyakorolt mozdulatokat, csupán egyetlen kakas kukorékolása rikoltott bele
a nagy csöndbe.
A teljes fogyatkozás megkapó jelenségéből minden kívülálló többet látott, mint mi,
csillagászok. Háttal álltunk a Napnak, hogy a műszert kezelhessük. Mire befejeztük a
felvételeket, már azonnal fel is villant a „gyöngyfény”, ami nem más, mint a Hold
valamely völgyén át kibukkanó Nap fénye, mely hirtelenül újra megvilágította a tájat.
A légkör felhőin szóródó koronafény miatt nem volt teljes a sötétség, egyesek azonban
látták a Nap környékén a Jupitert, Szaturnuszt, Merkúrt, néhány fényesebb
állócsillagot.
A teljes fogyatkozás két és fél perce annyi izgalommal és feszültséggel volt telített,
hogy utána szinte kimerültnek éreztük magunkat. Alig tudtuk felfogni a megnyugtató
érzést, hogy mégsem dolgoztunk három hétig hiába.
Örömünket csak fokozta a telefonon kapott hír, hogy Szilisztrán teljesen derült volt
az idő, és a feladatot maradéktalanul elvégezték.
Összefoglalva a két állomás munkáját, az expedíciót kétségkívül sikeresnek
mondhatjuk.
Különösen emeli a magyar expedíció sikerét az a tény, hogy számos más expedíció
teljesen borult időt kapott, és semmit sem figyelhettek meg. Ez a sors érte az a 18 tagú
német expedíciót, amely Tosevo környékén három állomáson helyezkedett el.
Sikertelen volt a bolgárok vállalkozása a tengerparti Balcsikban, a németek második
expedíciója a romániai Constantában. Borult volt az idő Bukarestben is, ahol a teljesség
zónája a csillagvizsgálót is magába foglalta. Tudomásunk szerint még a lengyelek
jártak eredménnyel Ruszéban, ők azonban a kontaktusok időpontjának
megfigyelésével foglalkoztak, és fényképezési feladataik nem voltak. Kétségtelen, hogy
a sok nemzet expedíciója közül a mi expedíciónk volt a legsikeresebb. Konkrétan
bizonyítja az az eset is, hogy milyen nagy jelentőségűek lehetnek a sok sikertelen
vállalkozás mellett a sikeres expedíciók.
A mintegy 30 felvétel előhívása most történik, tudományos feldolgozásuk, fotometriai
kimérésük és azok kiértékelése hónapok munkáját igényli.
A műszerek leszerelése, a házak szétbontása és bevagonírozása a fellazult, sáros
talajon semmivel sem jelentett kisebb munkát, mint a berendezkedés. Legfeljebb
annyiban, hogy megismertek bennünket, és a bolgár néptől minden segítséget
megkaptunk. Munkaidőn túl is segítettek mindenben, és nagyban nekik köszönhetjük,
hogy 17-én éjjelre mindkét állomás műszerei, a mintegy 60–70 mázsa felszerelésünk
ismét vagonba került.
Hazafelé utaztunkban megtekintettük a bukaresti és a kolozsvári csillagvizsgálót. Ott
tudtuk meg, hogy a kolozsvári csillagászok expedíciója is eredménytelen maradt a
borult ég miatt. Sikerrel fényképezték azonban a Napot a bolgár és a román részről
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felszállt repülőgépek fotóriporterei, még ha azok nem is tudományos kiértékelés
céljából készültek.

Az állatok viselkedése
meggyőzően igazolta a napfogyatkozás eddig is ismert hatását. A bukaresti
filmstúdióból Tóth Ferenc operatőr egy pusztaságon mintegy 4500 tyúk és kakas
viselkedését figyelte. A tyúkok napkelte után a megszokott módon kimentek
kapirgálni. A fogyatkozás előrehaladtával szállásuk felé vonultak, előbb összedugott
fejjel némán várakoztak, majd formálisan elültek. A kakasok olyan kurrogó hangot
adtak, mint amilyet ragadozó madarak közeledtekor szoktak. A teljes fogyatkozás után
a kakasok hirtelen, mintegy parancsszóra kukorékolni kezdtek. 500 kakas egyszerre
kukorékolt oly igyekezettel, mintha azt akarták volna kifejezni, hogy elkéstek, hiszen a
Nap már ismét világított, s ők napkelte előtt szoktak kukorékolni.
A verebek csapatostul riadtan szálltak a bokrokra.
Úgy gondoltuk, hogy a reggeli időben bekövetkezett fogyatkozásnak nem lesz
semmilyen hatása, hiszen még nemrég volt reggel. Úgy látszik azonban, hogy az
állatok reflexe nem méri az időt, a fénycsökkenés váltja ki bennük a pihenés reflexét, a
kakasok kukorékolását pedig a fényintenzitás növekedése váltja ki.
Tóth Ferenc filmje igen értékes, tudományos adat lesz a kérdéshez, minthogy a
tapasztaltakat magnetofonon is rögzítette.
Mások beszámolója szerint kutyák, lovak és más állatok is, amelyek természetes
körülmények között élnek, hasonlóképpen reagáltak a fogyatkozásra.
Egyébként a románok egész operatőrgárdával filmezték a teljes fogyatkozást, és
kultúrfilmet készítenek. Kisebb apparátussal a bolgárok is dolgoztak valamennyi
expedíció állomáshelyén, s ezek közül a Lipnikben és Szilisztrán készült felvételek
bizonyára eljutnak a magyar közönséghez is.

(Az Élet és Tudomány 1961. márc. 20-i számában közölt cikk kézirata.)
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Kulin György levele Szentmártoni Bélához

Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat
Uránia Csillagvizsgáló
Bpest I. Sánc u 3/b
Budapest, 1957 márc. 19
Szentmártoni Béla
Hencse, Kossuth u. 54

Kedves Barátom! Szíves elnézését kérem, hogy első hosszú levelére nem válaszoltam,
de most nálunk igen nagy munka folyik. A műhely teljes ütemben dolgozik, mert
lecsökkentették a dotációt s nekünk kell megkeresni a munka folytatásához szükséges
pénzt.
Mellékelten küldöm a 2 db korongot. Az egyik bizony nem nagyon szép, de kissé
körülfazettáztam, alsó korongnak jó lesz. Küldök 800-as port és polierrouget-is. Azt
hiszem bőven elég lesz.
A kézi polírozásnál vigyázzon nagyon. Inkább közepes és rövid húzásokkal kell
dolgozni, nehogy kimélyüljön. Már amikor kifényesedik, nézzen bele kétszeres
gyújtótávolságról. Feltétlenül készítsen a lámpára egy parányi lyukkal ernyőt s ha így
kétszeres gyújtótávolságból belenéz, minden felületi egyenetlenséget jól lát. Ha a
fényerő 1:8-nál nem nagyobb, azaz, ha a gyújtótávolság 120 cm-nél nagyobb, akkor a
kétszeres gyújtótávolságban nézve a lyuk képét fókuszon belül és kívül a következőket
kell látnia. Fókuszon kívül a fénykorong szép egyenletesen osztott fényű, sem világos,
sem sötét részek nincsenek benne s a perem élesen határolt. Fókuszon belül egy egész
árnyalattal a peremnek határozatlannak kell lenni. A lyuk képét metszetélesen kell
látni.
Jó szerencsét kívánok a munkához. A küldött dolgokért összesen 60 Ft-ot legyen szíves
elküldeni címemre.
Szíves üdvözlettel
Dr. Kulin György
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Csillagok fent és lent…
Müller, Rivellino, Rivera. A zöld gyep csillagai… Alcyone, Vega, Altair, Pollux,
Castor pedig az égbolton ragyog. Az Uránia csillagvizsgálóban kerestem fel az intézet
alapítóját, dr. Kulin György csillagász professzort, kis csevegésre. A sportról és a
csillagászatról.
Késő este. Ketten vagyunk a Sánc utcai intézetben.
Nyár óta már csak mint nyugdíjas járok be dolgozni – mondja.
Kulin professzor több mint negyedszázadon keresztül volt az Uránia igazgatója. Ma
már – csekélység! – „csak” napi tizennégy órát dolgozik. Reggel nyolctól este tízig.
– Nem sok ez egy kicsit?
– Az embernek azt, amit szeret és örömmel végez, sohasem sok. Higgye el, nem érzem magam
fáradtnak, a munka öröme teljesen leköt.
Köröskörül gépeket, munkaasztalokat látok. Elképzelésemben úgy élt a
csillagvizsgáló, mint, aki örökösen távcsövön át kémleli az eget. Tükrös távcsövek
optikáját készítik itt. Kerek üvegtárcsákat mutat: ezeket kell megcsiszolni. Egy-egy
ilyen üveglap 15–20 kiló. Mondja még valaki, hogy a csillagásznak könnyű a dolga…
– Ezeket megemelni valóságos sportteljesítményt… – jegyzem meg.
– Nem vitás, ide is kell állóképesség.
Helyben vagyunk. A sport a téma.
– Szerettem a sportot, a mozgást. Középiskolás koromban az NSC-ben (Nagyszalontai Sport
Club) futballoztam. Balszélsőt és balösszekötőt játszottam. A centerünk Zsák Jenő, a legendás
hírű kapus testvére, remek focista volt. Egyik emlékezetes meccsem történetét hadd mondjam el:
az írásbeli és a szóbeli vizsgák között játszottunk a Bihorul nevű csapat ellen. Az első félidőben
rúgtam két gólt. Az iskola igazgatója viszont nem nekünk szurkolt… A második félidőben nem
engedett engem játszani azzal az indokkal, hogy még nem érettségiztem le. A futball mellett
atletizáltam is. Magasugrásban, távolugrásban, súlylökésben egészen jó eredményeket értem el
az akkori átlaghoz viszonyítva. Aztán tudja, miben voltam még jó? Füleslabdában!
– Mesélne valamit erről, hiszen ma ezt a sportot igen kevesen ismerik már.
– Kétkilós súlyú, szíjjal felszerelt labdát a fülénél fogva egy, fülfogás nélkül pedig két kézzel
dobták a játékosok. Egy csapat tíz emberből állt. A kezdő csapat egyik tagja az indulási vonalról
az ellenfél kapuja felé hajította a labdát. A másik csapat tagjai igyekeztek elkapni, mielőtt földet
ér. Ha sikerült, a fogadó csapat előnyhöz jutott, két kézzel dobhattak. Aztán az ellenfél próbálta
a dobást elfogni. Az ide-oda dobálás addig tartott, amíg a labda földet ért. Ekkor a dobást a kezdő
csapat utolsó embere folytatta. Ha a labdát sikerült az ellenfél kapuja fölött átrepítenie, az volt a
gól. Kétszer húsz percig tartott egy mérkőzés.
– Meddig sportolt, professzor úr?
– 1949-ben, 44 évesen még futballoztam a Fáklya csapatában. Balszélsőt.
Fényképet vesz elő, a nyáron készült. A képen két ifjú között Kulin professzor rúgja
kapura a labdát.
– A békéscsabai szakközépiskolában volt egy csillagász továbbképző tanfolyam, s ott beálltam
focizni a gyerekek közé. Ha tehetem, időm engedi, megnézem a tv-ben a sporteseményeket.
– Melyik csapatnak szurkol?
– Nincs kiválasztott csapatom. A szép játék az igazi kedvencem.
– Melyik mérkőzés tetszett a legjobban az utóbbi időben?
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– A Vasas–Sporting Lisszabon 3:1-es mérkőzés. A következő ellenfél csapatában jó néhány
csillag szerepel: Cruyff, Neeskens. Jó lenne csillaghullást látni…
– Kik voltak kedvenc labdarúgócsillagai?
– Schlosser, Puskás, Sándor, Bene, Albert.
– Kedvenc égitestjei?
– Bolyai, Corvina, Konkolya.
Ezek egyébként az „édes gyermekei”, hiszen ő fedezte fel őket. Ezen kívül még 81
kisbolygót és két üstököst is.
– Mi a hasonlóság égi és földi csillagok között?
– Az égbolton a csillagok rendszert alkotva élik csillagéletüket, mint például a Fiastyúk vagy a
Perzeusz-halmaz. A labdarúgócsillagok sem tudnak magányosan tündökölni. Társak kellenek.
Hiába volt Kocsis Sándor valamikor ragyogó fejelő, ha nincs Budai, aki pont a fejére tálalja a
labdát…
Búcsúzunk. A város sötét. Felmutat az égre:
– Nézze, a sok füsttől, a kipufogó gázoktól az égen már nem lehet látni csillagokat.
– S a magyar labdarúgás egén?...
– A magyar–luxemburgi mérkőzésen láttam egyet. Nyilasi. Remélem, ő állócsillag lesz.
Az interjút készítette: Kemény György
(Megjelent: Népsport 1975. dec. 5. p. 7.)

Kulin György beszédet mond a Csillagászat Baráti Köre miskolci találkozóján (1964)
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Aki közel hozta az eget
Az idei tavaszon, életének 85. évében elhunyt a magyar amatőrcsillagász mozgalom életre
hívója, egy nagy ismeretterjesztő generáció kiemelkedő alakja, a csillagász: dr. Kulin György.
1987 őszén az általa alapított Uránia Csillagvizsgáló fennállásának 40. évfordulóján interjút
adott, de megállapodtunk, hogy később tovább folytatjuk a beszélgetést. Erre azonban már nem
kerülhetett sor, sajnos igaza lett, amikor azt mondta: vigyázz, nehogy kifussunk az időből!
A beszélgetés most már töredékes marad, de a közreadás mellett szól, hogy egy tiszta, hiteles
ember vall életútjáról, törekvéseiről, akit nem érdekelt sem pénz, sem hatalom, aki nemes célt
szolgált egy életen át: minél többet megtudni a világról, hogy ismereteit másokkal is
megoszthassa.
Beszélgetés Kulin Györggyel
– Gyurka bácsi azon kevesek közé tartozik, akik kétszer is láthatták a 76 évente visszatérő
Halley-üstököst. Vannak élményei ötéves korából, amikor 1910-ben felragyogott az üstökös?
– Rengeteg élményem van, bár nem mondhatom, hogy meghatározóak voltak
életutamban. Iskolába még nem jártam akkor, ötéves voltam amikor a Halley-üstökös
1910-ben megjelent. Az újságok, az emberek mind a világvégétől tartottak, mert
napvilágra került egy híradás, miszerint az üstökös mérges gázokat tartalmazó
csóváján áthalad a Föld. Ez megmérgezi a vizet, az élelmet, és elpusztul a Föld.
Rettenetes hangulat volt. A felnőttek általában titokban beszélgettek ezekről a
dolgokról, de azért megéreztem, hogy borzasztóan meg vannak rémülve.
Én is annyira szívemre vettem a felnőttek félelmeit, hogy rettegtem a csillagoktól,
mert ilyen borzalmakat képesek művelni. Bátyáim mesélték, hogy este a sötétben
féltem kimenni az udvarra, ha derült volt az ég, féltem a csillagoktól.
Nos, az üstökös jött, láttam, gyönyörű hosszú csóvája volt. Jött és el is ment anélkül,
hogy a legkisebb bajt okozta volna. Az újságok híreket közöltek arról, hogy szerte a
világban milyen pánik volt. Sokan öngyilkosok lettek, mások eltékozolták, elmulatták
vagyonukat, többen a templomokban kerestek menedéket.
– Mégis, mivel magyarázták Nagyszalontán, hogy elmaradt a világvége?
– Erre az újság aztán már nem adott választ. Ilyesmiről később nem esett szó, mint
ahogy ma is általában csak arról tudósítanak, hogy valahol megjelent egy ufo, többen
látták. Másnapra kiderül, hogy egy közönséges természeti jelenség volt, de ezt már
nem közlik. Helyreigazítás nincs, az emberekben megmarad az álhír.
Akkoriban azzal vigasztaltam (!) az édesanyámat, hogy ha megnövök, lelövöm
azokat a „gonosz” csillagokat az égről. Mondhatjuk, hogy ez teljesült is, de kicsit más
formában.
– Említette Gyurka bácsi a családot. Milyen világba született Nagyszalontán?
– Nagyszalonta 17 ezres, tisztán magyar lakosságú város volt. A közvéleményt a
papok, az értelmiségi tanárok képviselték. Szalonta büszke volt nagyjaira. Arany János
a szomszédos utcában lakott valaha. A házat mindig megnézem, valahányszor
hazamegyek. De más nagyjai is vannak a városnak, mint Erdélyi József költő, Kis
Ferenc egyetemi tanár és Zilahy Lajos író.
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Édesapám művelt, olvasott ember volt, hatalmas könyvtárral, a legtöbb klasszikus író
művei ott sorakoztak a polcokon. Tolsztojt, Dumas-t, Jókait olvastam a legszívesebben,
de eljutottak hozzánk az akkor divatos Nick Carter detektív ponyvaregények is – de a
maradandó élményt a klasszikusok nyújtották. Apám könyvtárában gyakran
megfordult Szalonta értelmiségének, fiataljainak a java.
Megtalálható volt Marx, Lenin összes műve is – édesapám szocialista volt, előbb
Nagyváradon élt, de onnan tevékenysége miatt örök időkre kitiltották. Így került
Szalontára.
– Édesapja mivel foglalkozott, mi volt a mestersége?
– Apám igen gazdag, de elszegényedett nemesi családból származott, nagy
földbirtokaik voltak Szatmárban, Szabolcsban, de neki már nem maradt a családi
vagyonból. Csizmadiainasként került Nagyváradra, onnan pedig Szalontára. Itt
cipőüzemet hozott létre, több száz emberrel dolgozott, egész Erdélybe szállított. Ha
Kolozsvárról, Váradról vagy Temesvárról a cipőgyárakból baloldali magatartásuk
miatt elbocsátottak embereket, akkor apám felvette és foglalkoztatta őket. Akkoriban a
Román Királyságban a banktőke uralkodott, amivel nem bírta a versenyt. Mindenünk
odaveszett. Érettségi után, 1922-ben minden pénz nélkül jöttem Budapestre egyetemre,
tanítványokat vállaltam.
– Hogyan Iehetett 1922-ben a Román Királyság területéről budapesti egyetemre iratkozni?
– Akkoriban még nagyon rendezetlen állapotok voltak. Szalontán román megszállás
alatt voltunk, de aki Budapestre beiratkozott egyetemre, azt nyugodtan átengedték.
– Matematika-fizika szakra jelentkezett?
– Nem. Akkor még közgazdásznak tanultam. Négy félévet végeztem el, de szükség
volt rám otthon, így hazamentem és két évet Szalontán töltöttem.
Akkor aztán behívtak a román királyi hadseregbe. Szerencsére jó sportoló voltam. A
mi szalontai focicsapatunk lett a román hadsereg bajnoka. Én balszélsőt játszottam.
Ennek következtében megkaptam azt a kedvezményt, hogy Nagyszalontán
szolgálhattam.
1927-ben aztán, amikor ismét Budapestre jöttem, beiratkoztam a Pázmány Péter
Tudományegyetem matematika–fizika szakára. Tanár akartam lenni.
– Kik tanítottak akkoriban az egyetemen?
– Fejér Lipót, aki akkor már világhírű ember volt, és Suták József, aki még
matematikát előadott. Azután Ortvay Rudolf, aki új szellemet hozott az egyetemre, a
legmodernebb fizikáról beszélt, amit akkoriban tudni Iehetett. Említhetem még Rados
Gusztávot, aki a műegyetemen adta elő a matematikát, s oda átjártunk.
– 1932-ben végezte el az egyetemet, a gazdasági válság kellős közepén. Mihez kezdett mint
friss diplomás?
– Elhelyezkedni lehetetlen volt. A minisztériumban közölték velem: a matematikus
kérem annyi, hogy Dunát lehet velük rekeszteni. Így aztán 27 évesen a Keresztény
Diákszövetséghez kerültem, amelynek főtitkára lettem.
– Mivel foglalkozott a szövetség?
– A felekezetek közötti megértést, megegyezést szorgalmazta. Főleg reformátusok,
evangélikusok vettek benne részt és néhány katolikus is. Országos konferenciákat
rendeztünk, kapcsolatot tartottunk külföldi szervezetekkel.
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– Mégis néhány év múlva a svábhegyi csillagvizsgálóba került.
– Állástalan diplomás voltam 1935-ben,
amikor a Svábhegyre kerültem havi 80 pengő
fizetéssel.
– Mire volt elég ez az összeg? Fenn tudta
tartani magát belőle?
– Igen. Sőt akkoriban családom is volt már,
de valahogy meg tudtunk élni, hiszen egy
kiló kenyér 20 fillér volt akkoriban. Meg
aztán tanítványokat is vállaltam. A csillagvizsgálóban eleinte adminisztrációs munkát
végeztem az igazgató mellett. Később azután
a pontosidő-szolgálatot láttam el.
– Mikor került először távcsőközelbe?
– Amikor '35 végén megkaptam a 60 cm-es
nagyműszert és változócsillagokkal kezdtem
foglalkozni.
– Ekkor következtek a kisbolygó-felfedezések?
– Igen. Egy év sem telt el, és felfedeztem az
első kisbolygót, az 1436-os számút, amit
azóta el is kereszteltem szülővárosomról:
Salonta lett a neve.
– Gyurka bácsi! Hány saját felfedezésű
A 20 cm-es Heyde refraktor 1939-ben, a svábhegyi
kisbolygója van?
csillagvizsgálóban. Ez a műszer került 1947-ben
– A felfedezett az 84. Egy kisbolygó akkor
az Uránia Bemutató Csillagvizsgálóba
kerül véglegesen a katalógusba, ha a
pályaszámítás is elkészül. Kiszámítottam a pályákat, s amelyek jónak bizonyultak, azaz
az újramegjelenéskor is meglehetett őket találni, azokat elkereszteltem. Tizenhárom
ilyen van, magyar vonatkozású nevek, mint pl. a Salonta, Hunnia, Pannónia, Mátra,
Detre, Izsák, Gotthard, Ortutay, Róka.
– Nem beszéltünk még az üstökösök felfedezéséről!
– Az 1942-es üstökös volt az első, amelyet egy olasz és egy amerikai csillagász is
felfedezett, s így lett a neve Whipple–Bernasconi–Kulin-üstökös. Ez később nagyon
fényes lett, szabad szemmel is látni lehetett, gyönyörű szép csóvája volt. Nagyon
elnyújtott ellipszispályán mozog, s 170 000 év múlva jön újra vissza.
– Úgy tudom, nemcsak ilyen felfedezései születtek, s a távcső mellett töltött csendes éjszakák
magányában fogant gondolatból máig élő mozgalom indult el.
– Mielőtt a csillagvizsgálóba kerültem, én soha, még közepes nagyságú távcsővel sem
láttam az eget. Megdöbbentő volt, amint a 30 cm-es vezetőtávcsőben megláttam a
Szaturnuszt, és egymás után tárultak fel előttem az égbolt csodái. A kupola csöndjében
elgondolkodtam azon: Istenem, hányan vannak, hány generáció nőtt fel Galilei óta,
akik semmit nem láttak az égből. Akkor határoztam el, hogy az életemet teszem rá,
hogy hazánk lakóinak jó része megláthassa ezeket a csodákat, és ott fogant meg
bennem először a Csillagászati Egyesület létrehozásának gondolata.
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– Abban az időben milyen elképzelései voltak a világról?
– Én Galilei és Newton gondolatmenetét vettem át. Galilei a példaképem volt, aki

sok-sok megpróbáltatáson ment keresztül. Rengeteg fontos felfedezést tett, és
megteremtette a modern csillagászat alapjait. Newton pedig az első igazi
természettörvényt fedezte fel; kimutatta azt, hogy nincsenek égi jelek, csak égi
jelenségek vannak, amelyek időben előre számíthatók, visszafelé és előre is. Nem
láthatatlan szellemi hatalmak irányítják a Földről látható konstellációkat, a Nap, a
Hold, a bolygók mozgását.
Azután jött Einstein, aki, ugyanúgy mint
Galilei, kimutatta, hogy nem olyan a világ,
amilyennek hisszük. Einstein ellen azt
vetették fel, hogy amit mond, az ellenkezik a
józan ésszel, ellenkezik a matematikával. Ő
azt válaszolta: ebben az esetben a józan
eszünket és a matematikánkat kell a
természet valóságához igazítani. Különben
nem lehetne megérteni az E=mc2 összefüggést, vagy a sebesség-összeadások
képletét, melyeknek egészen más a
matematikája, mint a newtoni fizikáé.
Akkoriban tettem magamévá azt a modern
természettudományos szemléletet, amit ma
vallok.
– 1941-ben jelent meg először „A távcső
világa", amely elindítója volt az amatőrcsillagász-mozgalomnak.
Minek
köszönheti
páratlan sikerét ez a könyv?
– Annak, hogy nemcsak leíró csillagászat
volt benne. Nem volt még egy csillagászati
könyv Európában, amelyik megfigyelési
Kulin György a korszak legnagyobb hazai távcsövénél, a sváb-hegyi 60 cm-es reflektornál. Ezzel a
módszerekkel és távcsőépítési leírással
műszerrel folytatta kisbolygó kutató programját
foglalkozott volna. A lényeg: megmondani,
hogyan lehet házilag készíteni távcsövet. Ez
volt a fő törekvésem: minél több ember kezébe távcsövet adni. Rendkívüli
élményekben volt részem, amikor a gyerekek elkészítették a maguk első kis távcsövét,
megnézték a Holdat, s eléjük tárult egy ismeretlen világ. Fellármázták a szomszédokat,
szüleiket, jöjjenek ki a távcsőhöz, nézzenek csodát. A lényeg tehát az volt, hogy minél
több embernek a kezébe távcsövet adjak, örök élményt szerezzenek. Legalább annyit,
amennyit Galilei szerzett.
– A szerveződő csillagászati mozgalomnak nemsokára a világháború állta útját. De alighogy
véget értek a harcok, Gyurka bácsi nyakába vette várost, helyet keresett a Csillagászati Egyesületnek, s megtalálta a Gellérthegyet.
– Úgy van. Itt kutattam a környéken. Lett volna remek megoldás. Itt a Tabánban volt
egy általános iskola, kicsit romos, kétemeletes ház. Elmentem a polgármesterhez,
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ő ide is adta volna az épületet. De aztán akkor bizonyos okok miatt mások
megakadályozták.
– Mik voltak ezek az okok?
– Erről nem nagyon szeretnék beszélni...
–?
– Valahogy nem jó szemmel nézték a Csillagászati Egyesület munkáját... Tény az,
hogy ezek után találtam meg a Sánc utcai épületet. Gazdája, Halász dr. meghalt,
mégpedig úgy, hogy bombázások voltak, a szomszéd ház pincéjébe ment, a légóba. Az
épület telitalálatot kapott, tizenöten meghaltak. Ha a saját lakásában az emeleten egy
karosszékben ül, nem esik baja. Halász dr. ezt az épületet végrendeletében az
orvosegyetemre hagyta. Akkoriban Ortutay Gyula volt a kultuszminiszter. Elmentem
hozzá, azonnal nekünk adta az épületet, sőt a romokat is eltakaríttatta.
– Úgy tudom, Ortutayval barátságban is volt.
– Még a 30-as években a diákszövetségben kerültem kapcsolatba vele, később barátok
lettünk. Kultuszminiszterként, úgy mint Klebelsberg, határozottan pártolta a
tudományos törekvéseket.
– Végül is 1946-ban megalakult a Magyar Csillagászati Egyesület. Érdekes neveket
olvashatunk az alapító és pártoló tagok között. Az egyesület támogatásában sok
részvénytársaság, biztosítótársaság, bankok, gyárak vettek részt. Hogyan sikerült rávenni ezeket
– közvetlenül a háború után –, hogy áldozzanak az amatőr csillagászatra?

A Magyar Csillagászati Egyesület egykori székháza, az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló épülete 1951-ben.
A bemutatások a jelenleginél lényegesen kisebb területű teraszról folytak;
a Heyde-refraktor még kupola nélkül látható
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– Az egyesület elnöke Deák András ügyvéd lett, aki nagyon lelkes híve volt a
mozgalomnak, és kapcsolatban állt a magyar vállalatokkal, bankokkal. Ö járta ki az
alapító tőkét, hiszen nem volt egy fillérünk sem. Az évkönyvek, folyóiratok költségei
adományokból gyűltek össze.
– Ma is vannak ilyen adakozó kedvű, pártoló tagjai a Csillagásza! Baráti Körének?
– Annyiban, hogy ha egy nagyüzemben szakkört szerveznek, akkor valamennyi
építési költséget, 8–10.000 Ft-ot könyvekre, fotóanyagokra biztosítanak. Azonkívül
pedig – Magyarországon több mint egy tucat bemutató csillagvizsgáló működik – egyegy lelkes tagunk be¬szélt a gyár munkásaival, s azok társadalmi munkában
felépítették a csillagvizsgálót.
– A csillagászati egyesület csak 2–3 évig működhetett zavartalanul. Mi történt akkor, 1949ben?
– Akkoriban Mariska Zoltán volt a TIT főtitkára, aki rendkívül különös, balos
beállítottságú ember volt. Mivel látta a Magyar Csillagászati Egyesület terjedését, azt
javasolta, lépjünk fúzióra velük. Amit eddig szatócs módra csináltatok, majd most
nagyban fogjuk csinálni – mondta. Már ez a nagyban azt jelentette, hogy mivel
akkoriban nagyon jól el volt látva a társulat állami támogatással, az addig társadalmi
munkában, lelkesedésből dolgozó bemutatókat pénzelni kezdte. Azzal a felkiáltással
pedig, hogy a távcső az idealizmust terjeszti, elkoboztatta a magánosok kezében levő
távcsöveket. A kalocsai meg az egri egyházi csillagvizsgálót lefoglalták, a műszereket
széjjelhordták, könyvtárát feldúlták… Meg is mondta az itt előadóknak, bemutatóknak,
nem az a fontos, hogy mit mutattok a távcsővel, hanem hogy mit mondtok mellé.
Egyszer kiküldött az Urániába egy
előadót, aki kijelentette a társaságnak:
„Elvtársak, a pártközpont határozata
értelmében holnap napfogyatkozás
lesz.” Ilyen stílusban beszélt.
Volt egy kiállítás az Uránia földszintjén, ahol egyik oldalon voltak az
imperializmus, a kapitalizmus óriásműszerei, a másikon a szocialista,
szovjet és egyéb. „Látják elvtársak, ott
nyugaton micsoda hatalmas műszerek
vannak, de vegyék tudomásul, ezek a
kis műszerek sokkal hatékonyabbak” –
mondta az előadó.
– Tehát itt az Urániában is dúltak az
ötvenes évek. Most mosolyogva beszél
ezekről Gyurka bácsi, pedig 1949-ben
személyét is érte vád.
– Engem akkor azért vádoltak meg,
mert a csillagászati egyesületben volt
egy
asztrológiakritikai
szakosztály.
Kritikai Szakosztály! S akkor akadt egy
ember, aki a Szabadság-hegyen gyakorA Könyves Kálmán Gimnázium csillagvizsgálójának
főműszere az 50-es évek közepén
nok vagy kezdő volt, én meg adjunktus
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voltam, s kellett neki a magasabb állás. Mindenütt azt terjesztette, hogy én
asztrológiával foglalkozom. Szóval ilyen világ volt, és rám, aki a '41-es könyvemben a
legrészletesebb asztrológiakritikát adtam, rám fogták, hogy idealista vagyok, rám, aki
egyetlen horoszkópot sem készítettem egész életemben, még magamnak sem. De hát
akkor elhitték, engem nagyon gorombán eltávolítottak, Budapesten nem is
vállalhattam állást. Így kerültem Újpestre. Feleségem is a csillagvizsgálóban volt
állásban – szintén középiskolai matematika tanár –, ő is csak általános iskolában
taníthatott. Én mint óraadó helyettes tanár kerültem a Könyves Kálmán Gimnáziumba,
harmadfizetésért. 2100 Ft volt a bérem, s ennek a harmadáért, 700–800 Ft-ért
tanítottam.
– Egy csillagvizsgáló kupola ma is emlékeztet az iskolában eltöltött évekre.
– Hogyne. Orgoványi János felesége is oda járt esti iskolába. Orgoványi a diákság
segítségével megépítette a kupolát, én ajándékba csiszoltam egy 25 cm-es tükröt. A
csillagvizsgáló ma is áll, de nemigen van gondozója.
– Ezután rövid ideig a műegyetemen dolgozott. Hogyan került vissza az Urániába?
– '54-ben történt – ekkor már Sztálin nem élt – amikor úgy találták, hogy mégis
szükség van rám, és Róka Gedeon közvetítésével hívtak vissza az Urániába.
– Addig ő vezette az Urániát?
– Nem. Alföldi László geológust bízták meg utánam. Hát mit mondjak? Olyasmit
csináltak, amire nehéz szavakat találni. Elmentem szabadságra. „Jó pihenést kívánok,
Kulin elvtárs” – mondták, azután az első dolguk az volt, hogy feltörték az
íróasztalomat, külföldi kapcsolatok után kutattak.
– '54-ben még mindig Mariska Zoltán volt a TIT főtitkára?

Napfogyatkozás-bemutató az Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban
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– Akkor még igen. Azután bizonyos gazdasági ügyek miatt rövidesen eltávolították.
Sajnos sok ilyen emberrel találkoztam, de a sok keserűség mellett éltetett az az
elhatározás, hogy megcsinálom a magyar amatőrcsillagász-mozgalmat.
– A Csillagászat Baráti Köre 1963-ban alakult, és a hetvenes évek közepéig évi 1000–1500
taggal gyarapodott. Nagyot lendített a mozgalmon a Kollányi Ágostonnal készült, „Hobbym: a
csillagos ég” című film is. De 1975-ben megint történt valami!

A Csillagászat Baráti Köre 1970. évi zalaegerszegi találkozójának résztvevői

– Megint jött egy „hivatalos” ember, a TIT-központ, beleavatkozva a dolgokba, kiadta
az utasítást: decentralizálni kell, a baráti kört megyékre kell lebontani, új tagkönyvet kellett
váltani. A 13.000-ből 2700-an váltottak új tagsági igazolványt. Tudtuk, hogy ez nem
reális, épp a legjobb tagok nem kértek új tagkönyvet, nekik jó volt az én aláírásommal
kiküldött igazolvány. Amíg Ponori Thewrewk Aurél volt az igazgató, 1981-ig még
emelkedett a tagság 8000-ig. Azóta viszont semmit sem gyarapodott.
– Én azt hiszem, hogy a fiatalok vonzódását a csillagászathoz, más tudományokhoz csak olyan
kisugárzó erővel rendelkező egyéniségek képesek megteremteni, mint Gyurka bácsi.
– Nézd, valamikor a csillagászat a tudományok királynője volt. Ma nem így
fogalmazunk, a lényeg azonban az, hogy a csillagászat szintézist teremt a
természettudományok között. Ma nem lehet senki sem fizikus, sem biológus, sem
meteorológus kozmikus ismeretek nélkül. Akik nálunk nevelkednek és itt a
szakkörben növekedtek fel, azok nem mind lettek csillagászok. Vannak, akik
biológusnak, geofizikusnak mentek stb. Elmondom neked, mi a lényege, mire fordítok
legnagyobb gondot. Tudnod kell, hogy csak Budapesten kb. 30–40 000 veszélyeztetett
gyerek van. Mit jelent ez a veszélyezettség? Nem tudnak megélni? Szó sincs róla.
Legtöbbször jómódú gyerekekről van szó, akik nem tudnak mit csinálni a
szabadidejükkel. No, az én törekvésem az, hogy még serdülő korukban, iskolás
korukban olyan élményt adjak nekik, ami egész életükre meghatározó. A természet
szépségei láttán kedvet kapjanak az alkotó munkához, és ebben ma is a
legalkalmasabbnak tartom azt a módszert, hogy a gyerekek kezébe távcsövet,
mikroszkópot kell adni.
Egyszer egy egyetemi tanár kijelentette, ő azért lett biológus, mert 12 éves korában
játékmikroszkópot kapott, elkezdte vizsgálni a környezetét, a légynek a szárnyát, a
póknak a lábát, a virágok szirmait, az állott vízben úszkáló egysejtűeket. Tehát eszközt
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kell adni a gyerekek kezébe, én ezt csinálom
a távcsőtükrökkel, amelyeket nagy mennyiségben magam készítek.
– A kozmikus méretek szemléltetésére gyakran
szokás azt mondani, hogy 1028 atom „fér el”
egy emberben, és körülbelül ugyanennyi ember
„férne el” a Nap testében. Az ember félúton áll
az atomok és a csillagok között. Úgy tűnik, ma
már ezeken a méreteken jóval túlléptünk, hogy
érzékszerveinkkel, egyszerű távcsöveinkkel nem
látunk mélyebbre, s a mesterséges érzékszerveink
előtt feltáruló világ jelenségei egyre bonyolultabbak lesznek, egyre nehezebb az ezekhez
kapcsolódó fogalmakat, eredményeket népszerűsíteni, akár a kvarkok, akár a kvazárok
irányába indulunk.
– Igen, a 1028 számomra egy bűvös szám,
valóban, ha az ember testét alkotó anyagprotonokat cm-enként egymás mellé helyeznénk, elérkeznénk a világegyetem
legnagyobb mért távolságához. Azonkívül a
Föld mérete 6x1027 g, és a világegyetem
össztömege ennek 1028-szorosa. Nagyon sok
A Heyde-refraktornál, az Uránia bemutatóival
vonatkozásban, hogy kozmikusan lássuk a
(1973)
dolgokat, ahhoz ez a szám eligazít
bennünket.
Egyre távolabb megyünk a térben, mint
mondtad, s ugyanolyan távol megyünk
időben is. De a kozmológusok még mindig
nem tudják kimondani a végső szót, hogy
zárt világban élünk-e. De ugyanígy vagyunk a földi élet problémájával. Ha valaki
beszél róla, azt mondja, ha a Földön van
élet, miért ne lenne máshol is? De amikor az
ember utánagondol, rájön arra, hogy az
egész Naprendszerben egyedül a Földön
vannak meg azok a körülmények, amelyek
az emberi életet lehetővé teszik. Lehet
Kulin György Hajnal Ferenc amatőrcsillagász
azonban másfajta élet is. De milyen az a
társaságában. Részlet a Hobbym: a csillagos ég c.
másfajta élet? Sklovszkij, aki bár nagy
filmből (1969)
fantaszta volt, és a Marson is civilizációt
tételezett fel, élete végén már leghatározottabban hirdette, hogy ilyesfajta élet,
civilizáció tekintetében a Tejútrendszerben egyedül vagyunk. És akkor ha így van,
milyen szerep vár az emberiségre, amely számára a természet még ötmilliárd évet
tudna biztosítani, és mennyit fog ebből megélni a Föld? 10 évet, 20 évet, 100 évet, 1000
évet? Minden nagy civilizáció valahogy elpusztult a Földön, hát most a földi civilizáció
meddig maradhat fenn? Semmi reményünk nincsen, hogy 5 milliárd évig fenn tudunk
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maradni. Eléggé pusztítjuk környezetünket, nemcsak az emberi szervezet
degenerálódik, az egész földi élet van pusztulóban. Ha nem csinálunk valamit, és a
hagyományos energiahordozókat nem váltják fel a környezetet nem szennyező
energiák, mint a napenergiák – nagy veszély leselkedik ránk. A napenergia bőségesen
tudná fedezni a Föld energiaszükségletét.
– Esetleg a mesterséges fotoszintézis megtalálásával.
– Ez nagy dolog lenne. A fotoszintézis számomra olyan csoda, amely az egész
autotróf életnek a forrása. Most már megkezdték nyomon követni a fotoszintézis
mechanizmusát. Nem tudom, mennyit érünk meg belőle, de a tudománynak vannak
perspektívái, hogy az emberiséget megmentse.
Aurelio Peccei Száz oldal a jövő érdekében c. könyvében felteszi a kérdést: A
természet mesterművei vagyunk-e mi emberek, vagy eIlenkezőleg, olyan tévedése,
selejtje a természetnek a Homo Sapiens, amely véletlenül fennmaradt a kiválasztódás
rostáján, elkerülte a pusztulást, de amelyet végül a természet ki fog lökni magából, ha
súlyos konfliktusba kerül vele. Hát most azt az időt éljük, amikor az emberiség a maga
tevékenységével igen súlyos konfliktusba került a természettel. Hát ebből kell
kievickélnie, ha lesz hozzá elég értelmünk.
– Nem beszéltünk még Q. G. LYN sci-fijeiről, s arról, hogy ez az álnév Kulin Györgyöt
takarja.
– Ennek érdekes története van. Tudományos-fantasztikus könyveim azért születtek
más néven, hogy elkülönítsem a tisztán ismeretterjesztő munkáimtól. Egyszer a kiadói
főigazgatóságtól megkerestek bennünket, hogy vessünk fel olyan problémákat, melyek
a tudományra terelik a fiatalok figyelmét. Így született meg három regényem,
amelyeket Fábián Zoltánnal, ill. Végh Miklóssal írtam. Nem akartam úgy kiadni, hogy
irodalmi szempontból kifogásolhatóak legyenek. Igaz, hogy sok ismeretterjesztő művet
írtam, de azért más, hogyha a szereplő alakokat egy író formálja meg, hogy azok ne
szalmabábúk, hanem élő személyek legyenek. Igyekeztem a fantasztikus mesékben
ráirányítani az érdeklődő fiatalok gondolatát az emberiség alapvető problémáira.
– Tehát Gyurka bácsi mintát akart mutatni, hogy milyen is a jó sci-fi.
– Jól mondod. Én az olyan fantasztikus írásnak vagyok a híve, amely a vernei
gondolatmenetből kiindulva olyan problémákat helyez a figyelem középpontjába,
amelyeknek a csírái megvannak. Lehetőségeink is megvannak hozzá, s az emberiség
alkotó kedvét ezek felé a problémák felé kell irányítani. Mert énszerintem az semmit
sem mond, azért nem lesz fantasztikus egy regény, ha ugyanazokat a dolgokat,
indulatokat, amiket a Földön megtalálunk, kihelyezzük az űrbe.
Mivel bízunk benne, hogy az ember fejlődik és tökéletesedik, egész biztos, hogy el
kell hagynia egy sok alantas indulatból fakadó jellemvonást, mint az irigység,
féltékenység stb. Ha egyszer a jövő emberéről beszélünk, akkor nekik tisztának kell
lenniük, menteseknek ezektől az indulatoktól. Azonban a jövő olyan lesz, amilyennek
megálmodjuk. Ha szépet tudunk álmodni, és van hozzá erőnk, hogy azt
megvalósítsuk, akkor olyan is lesz. De ha azt mondjuk, hogy mindig így lesz, ahogyan
most, az emberek mindig rabolni, gyilkolni fognak, féltékenykednek, gyűlölködnek,
akkor visszük tovább ezt a gondolatmenetet, és ilyenné is válik a világ.
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A székesfehérvári Urániában (ma: Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló), Hudoba Györggyel

– Mire a Halley-üstökös ismét visszatér, mi már nem leszünk itt...
– Nem valószínű.
– Mit üzen Gyurka bácsi a jövő eget fürkésző nemzedékeinek?
– Minél több fiatal vegyen a kezébe távcsövet – lehet az akár egyszerű Kepler-távcső is

–, mert ez elősegíti a természet jobb megismerését. Azt kívánom, minél több fiatal
csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz, mert nemcsak ismeretet szerezhet, hanem
szemléletet is és megízlelheti az együttműködés jó érzését egy olyan közösségben, ahol
barátokra is lelhet.
– Gyurka bácsi egy kicsit pesszimistán nyilatkozott az emberiség jövőjéről, de úgy érzem, lát
még reményt.
– Nézd. Attól függ, hogyan fogjuk fel az idézett Aurelio Peccei-nyilatkozatot. Mint
egy végső pesszimizmusnak a megnyilatkozását vagy pedig egy nagyon tudatos ember
utolsó órában levő okos figyelmeztetését. Én azon az állásponton vagyok, hogy ez egy
komoly embernek a figyelmeztetése: vigyázat, nemcsak az emberi élet, hanem az egész
földi élet is pusztulóban, veszélyben van.
– De még van remény.
– Még van. Ha megjön az eszünk!
Az interjút készítette: Dürr János
(Megjelent: Kilátó 1989. 1. sz. pp. 19–32.)
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MÁRKI-ZAY LAJOS

Emlékeim Kulin Györgyről
Ha az ember lapozgat emlékeiben, akkor mindig talál olyanokat, akikre nagyon
szívesen gondol vissza. Számomra ezek közé tartozik Kulin György.
Első találkozásunk az Uránia Csillagvizsgálóban történt. Az előzményekhez tartozik,
hogy 1961. február 15-én volt egy részleges napfogyatkozás, amit akkor, mint első éves
egyetemi hallgató, Szegedről kormozott üveggel néztem végig. Előtte érdeklődtem,
hogy hol van az egyetem csillagvizsgálója, de nem volt ilyen. A fogyatkozást a Kísérleti
Fizika Intézet kis tetőteraszáról néztük végig, és a műszerészektől tudtam meg, hogy
van egy rossz távcső a szertárban. Elkértem és rendbe szedtem. Ez egy 8 cm átmérőjű
Calderoni-refraktor volt. A fogyatkozás nagyon megfogott, és ez késztetett arra, hogy
több egyetemistát, főiskolást és középiskolást magam köré gyűjtve egy csillagászati
szakkört alakítsunk. A Kísérleti Fizika Intézet, a lelkesedést látva, rendelkezésre
bocsátotta az akkor használatom kívüli helyiségét a Béke épület tetején, amelyhez egy
tetőterasz is tartozott.
Kitakarítottuk, berendezkedtünk. Közben előkerült egy 20 cm átmérőjű Zeissreflektor is, aminek a főtükrét elküldtem az Urániába ezüstözni. Ez volt az első
kapcsolatfelvétel Kulin Györggyel. A tanév második félévében a Budapestről hetente
leutazó Csada Imre vendégprofesszort kértem meg, hogy vezessen nekünk szakkört.
Akkoriban csillagászatot adott elő a negyedéves matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatóknak. Egy éjszaka mindig Szegeden aludt, ami lehetővé tette, hogy este
eljöjjön hozzánk.
Az első foglalkozáson bevezető beszélgetést folytatott velünk a csillagászatról, majd
megkérdezte, ki vállal előadást egy általa kiadott témából. Nem volt tolongás, így mint
fő szervező illendőségből elvállaltam az előadást. A következő szakköri foglalkozáson,
az előadásom után felállt, és azt mondta: „Meg fogja tudni tartani a foglalkozásokat
egyedül is, ha gondja van valamivel, keressen meg. Én nagyon elfoglalt vagyok.” A
foglalkozásokhoz Kulin György A távcső világa c. könyvét ajánlotta irodalomnak.
Attól kezdve ez lett a csillagászati bibliánk. Csada Imre professzorral a kapcsolatom
továbbra is megvolt, és nagyon sokat köszönhettem neki az elkövetkező években.
Ismerkedtünk az égbolttal, a csillagászati alapismeretekkel. Aztán eljött a nap.
Budapestre utaztam, és nagy izgalommal kerestem fel az Uránia Csillagvizsgálóban
Gyurka bácsit. Soha nem felejtem el azt a kedves fogadtatást, amiben részem volt. Az a
csodálatos meleg hang, amelyet oly sokszor élvezhettem az előadásait hallgatva,
rögtön megragadott. A sok jó tanács, hogyan tovább Szegeden, mire vigyázzak. Aztán
az első Csillagászati Hét Szegeden. 1961 őszén, ahol az első előadó Gyurka bácsi volt.
Ez volt az első előadás, amit Tőle hallottam. Nagyon szép orgánuma önmagában is
csodálatos adottsága volt, ráadásul nagyon illett gondolkodásmódjához,
emberszeretetéhez.
Amikor csak tehettük, Róka Gedeon bácsival együtt hívtuk meg őket. Ekkor ott
aludtak, és az előadás utáni esték felejthetetlenek maradtak a Hungária Hotel
éttermében.

44

Általában záróráig voltunk. A menü mindig ugyanaz volt. Sajtos omlett,
pusztamérgesi olasz rizling, majd somlói galuska. Közben a viccek véget nem érő
áradata, meg jobbnál jobb történetek. Itt mesélték, hogy amikor egy TIT-küldöttséggel
kint voltak Jénában a Zeiss műveknél, elmentek Weimarba is, a Liszt Múzeumba. A jó
zongorista Gedeon bácsi nagyon sóvárogva nézte a zongorát, és ezt a vendéglátók
észlelvén, felajánlották, hogy megszólaltathatja. Gedeon bácsi leült, nagyon ünnepélyes
arcot és pózt felvéve, elkezdte játszani a zongorán: „Haragszom a töködre, mert
ráfutott a kukoricaföldemre”. A vendéglátók azt gondolták, hogy legalábbis a magyar
himnuszt játssza, és vigyázzállásban hallgatták végig a produkciót. Gyurka bácsi meg
alig tudta visszatartani a nevetését.
A Hungária étterem zongorájánál Martos Endre, egy szegedi amatőrcsillagász ült.
Neki volt a legnagyobb távcsöve Szegeden. 30 cm átmérőjű Newton-reflektorának a
finommozgatásához kerékpár abroncsból reszelte ki a fogaskereket, a 360 fogat
tűreszelővel alakította ki. A „Hobbym: a csillagos ég” filmben is szerepelt ez a nagyon
szerény, halk ember és távcsöve. Gyurka bácsi sokaknak mesélt róla.
Ha szabadtéri előadások voltak a Dóm téren, akkor nagyon élvezték az előadást a
Béke épület tetőteraszáról, ahonnan a színpadot távcsővel tudtuk nézni, a hang meg
odahallatszott.
Gyurka bácsi szívesen hozott vendégeket is Szegedre. A külföldi vendégeket mindig
elhozta, hogy hallgassanak meg egy szakköri foglalkozást, vagy tartsanak előadást.
Igen gyakran voltak előadások, és stabil, 250–300 fős hallgatóság vett ezeken részt, a
Béke épület nagy előadótermében. Minden évben Gyurka bácsi is előadó volt a
Csillagászati Hét és a Csillagászati Szabadegyetem rendezvényein. Néha több
előadással is. Utóbbiak bérlettel és egyedi jegyekkel voltak látogathatók, és Gyurka
bácsi nagyra értékelte, hogy a bevétel fedezte a kiadásokat. Egy ilyen alkalommal,
amikor az előadás után filmvetítés következett, az egyik táblához oda volt készítve a
vetítő vászon. Ahogy Gyurka bácsi írt a szomszédos táblára, a vászon mindig
veszedelmesen elkezdett inogni. Az első sor szélén, közel ültem a táblához, és éreztem,
hogy jó lenne levenni a vásznat, nehogy leessen. Gedeon bácsi is ott volt. Mivel az
előadást nem akartam megzavarni, halogattam a dolgot, de ugrásra kész állapotban
voltam.
Végül menthetetlenül elkezdett dűlni a vászon, és Gyurka bácsi éppen felém fordulva
csak azt látta, hogy felugrom, és minden erőmet latba vetve futok a tábla felé.
Csodálkozva nézett rám, mi ez a nagy igyekezet, amikor hatalmas csattanással
lezuhant a vászon. Bizony meglehetősen összerezzent. Az előadás után úgy reagált a
dologra viccesen, hogy igazán attól ijedt meg, nem valami merényletet akarok-e
végrehajtani ellene.
Előadások előtt mindig megivott egy jó adag, úgynevezett „súlyozott” feketekávét a
Csillagvizsgálóban. Otthonról, mint egyetemi hallgató, a hidegben való távcsövezésre
tekintettel mindig kaptam egy kis üveg rumot Édesanyámtól, hogy tegyem bele a
teámba. Gyurka bácsi ezt a feketekávéba öntette velem, mondván, hogy nagyon finom.
Ez volt a „súlyozott” fekete. Amikor már ivott belőle, nyújtotta a csészét, „töltsél csak
még bele abból a rumból, csak nem sajnálod tőlem?”
1966-ban Szegeden volt a Baráti Kör Találkozója. A vendégkönyv első oldalát
érdemes elolvasni, Gyurka bácsi akkoriban gyakran idézte a byroni sorokat.
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Bár sokszor felajánlotta, hogy tegezzem, de ezt én soha nem tettem meg. Ilyenkor
mindig kértem, „tessék nekem megmaradni Gyurka bácsinak, ahogy én már
megszoktam, ugye, nem tetszik megharagudni.” Valahogy az iránta érzett tisztelet
nem vitt rá a tegezésre. Ez így is maradt mindig, és egyáltalán nem haragudott, hogy a
megtisztelő ajánlatot visszautasítottam.
Gyurka bácsival nagyon bensőséges és bizalmas viszonyom alakult ki. Sokszor
beszélgettünk kettesben, és ilyenkor olyanokat is elmondott, amit valószínűleg csak
keveseknek. Több ilyen beszélgetés közül egy maradt meg nagyon mélyen bennem.
1976-ban Veszprémben volt a Csillagászat Baráti Körének találkozója. Első este
félrevonulva beszélgettünk, és nagyon letörve közölte: „Lajoskám, mindennek vége, a
Csillagászat Baráti Körét decentralizálják, engem az elnöki posztról eltávolítottak. Az
egész szét fog hullani.” Nagyon el volt keseredve.
Azonnal megkerestem a vezetőséget, és még késő este leültünk megbeszélni a dolgot.
Javasoltam, hogy az alapszabályt módosítsa a vezetőség, úgy, hogy legyen egy örökös
tiszteletbeli elnöki poszt is, és ennek válasszuk meg Gyurka bácsit.
Soha nem felejtem el a másnapot. Egy emeletes teremben volt a megnyitó. Gyurka
bácsi bejelentette, hogy az elnöki posztról leváltották, és elhagyta a termet. Ezután
közölte a vezetőség, hogy az alapszabályt úgy módosították, hogy legyen a Baráti
Körnek örökös tiszteletbeli elnöke is. Ott rögtön egyhangúan megválasztottuk Gyurka
bácsit örökös tiszteletbeli elnöknek. Kimentek érte, és mindenki felállva, hatalmas,
szűnni nem akaró tapsviharral fogadta az immár örökös tiszteletbeli elnök Kulin
György visszatérését a terembe. Azt hiszem, ez Gyurka bácsinak is felejthetetlen
maradt. A decentralizáció azonban végbement, ebbe nem lehetett beleavatkozni.
Országos összejöveteleken gyakran voltam a tanúja olyan beszélgetéseknek, amikor
arra kérték, segítsen, hogy létrejöjjön egy településen egy Uránia. Ilyenkor mindig a
következőt válaszolta. „Először hozzátok ide azt az embert, aki vezetni fogja, és akkor
segítek. Mert ha nincs hozzá ember, akkor az egész felesleges.”
Évente hazajárt szülővárosába, Nagyszalontára. Ezekről az utakról előre értesített, és
ilyenkor általában a kiutazáskor, és a visszautazáskor is találkoztunk Gyulán. Volt,
hogy a vasútállomáson, vagy ha Trabanttal mentek, akkor egy megbeszélt helyen.
Az utolsó ilyen útjukra a kis Trabanttal mentek, amit felesége, Magdi néni vezetett.
Visszafelé jövet meglehetősen későn kerültek át a határon. Nekem szakköröm volt, és
utána hazaérve már ágyban voltam, amikor csörgött a telefon, és Gyurka bácsi szólt
bele, hogy nagy bajban vannak, mert a kocsi elromlott, és itt kell éjszakázniuk. Kérte,
hogy telefonon beszéljek a SZOT Üdülő portásával, hogy adjon nekik egy szobát.
Mint kiderült, nagy szerencséjük volt. Tanácstalanul álltak a lerobbant Trabant
mellett, amikor pár fiú ment arra, és hozzájuk fordultak, hogy nem tudnának-e valami
segítséget szerezni. A fiúk hazafelé tartó szakköröseim voltak, akik Gyurka bácsit
felismerve a kis Trabanttal eltolták őket a SZOT Üdülőig.
Másnap elvontattam őket a szervizbe. Onnan a kocsimmal a javítás idejére kivittem
őket vegetáriánus őszibarack ebédre a kertembe. Magdi néni egyszer csak megszólal,
jaj Lajoska, a kocsikulcs nálam maradt, és a kocsit bezártam. Rohantam vissza a
kulccsal. Majd mire az őszibarack ebéd befejeződött, a Trabant is elkészült, és folytatták
útjukat.
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Sok emlékem van még Gyurka bácsival kapcsolatban, és igen sok levelem. Ezek
között igen hosszú levelek is, mert amikor kellett, akkor mindenfelé írt, hogy
segítségemre legyen.
Még vagyunk jó néhányan, akik közelről ismerhették Kulin Gyurka bácsit. De az élet
rendje szerint egyre fogyunk. Egészen más helyzetben vagyunk azokkal szemben, akik
nem ismerték. Felejthetetlen és megismételhetetlen, kiemelkedő egyénisége volt a
magyar csillagászatnak. Mi, akik szívében még elevenen élnek a vele kapcsolatos
emlékek, mindent el kell követnünk, hogy ezeket az emlékeket átadjuk az utánunk
következő nemzedékeknek, hogy mindig legyenek olyanok, akik majd utánunk is úgy
emlékeznek rá, hogy élt egyszer egy Kulin György: a magyar amatőrcsillagászok
örökös édesapja.

A 3109. számú CSBK-igazolvány: Dr. Szatmáry Károly tulajdona
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SÁRNECZKY KRISZTIÁN

Sváb-hegyi kisbolygók
Az első vesztes világháború után Magyarország egyetlen hivatalos nóvacsillag
azonosítással, kisbolygó- vagy üstökös-felfedezéssel sem büszkélkedhetett. Mi persze
jól ismerjük Podmaniczkyné Dégenfeld-Schomburg Berta 1885-ös szupernóvafelfedezését az Andromeda-ködben, vagy Komáromi Kacz Endre 1918-as Nova
Aquilae észlelését, ám ezek sajnos túl későn jutottak a világ tudomására ahhoz, hogy
hivatalosan is őket tekintsék felfedezőnek. Az egyetlen félig magyar eredmény a
témában a bajai születésű Schulhof Lipót 1875-ös felfedezése, amikor a Bécsi
Csillagvizsgálóban megtalálta a később 147 Protogeneia névre keresztelt kisbolygót.
Ilyen előzmények után a két háború közötti időszak döntő változásokat hozott a hazai
csillagászati életben. Bár csak az 1899 óta állami kezelésében lévő Ógyallai Konkoly
Obszervatórium eléggé elavult műszereit sikerült megmenteni, néhány év alatt szinte a
semmiből újra létrehozták a „hivatalos” magyar csillagászatot. Az új obszervatórium a
budapesti Svábhegyen, a Normafa közelében épült fel, a főváros által adományozott 4
hektáros területen. A svábhegyi Konkoly alapítványú Asztrofizikai Obszervatórium
már 1921 őszén megkezdte a működést, de a teljes kiépítésre 1926-ig várni kellett. A
legnagyobb, 10 méter átmérőjű kupolában állították fel 1928-ban a csillagda főműszerét,
egy Heyde–Zeiss gyártmányú, 60 cm átmérőjű, 3,6 m gyújtótávolságú tükörrel szerelt
távcsövet, melyhez egy 30 cm-es, 4,5 méter fókuszú lencsés vezetőtávcső is tartozott.
Ezzel a műszerrel indította meg 1933-ban Terkán Lajos (1877–1940) főobszervátor a
kisbolygók és üstökösök fotografikus követését, különös tekintettel a gyengén észlelt,
ezért bizonytalanul ismert pályájú kisbolygókra. A munka eleinte igen mérsékelt
ütemben folyt, ám 1935-ben egy ifjú gyakornokot vettek fel az obszervatóriumba, aki
1936-tól új lendületet adott a kutatásnak.
Ekkor került az észlelők közé Kulin György, aki még a kollégákat is meglepő
lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Még a legnagyobb hidegben is alkonyattól
pirkadatig a távcső mellett dolgozott. Gyakran előfordult, hogy a megfigyelni kívánt
égitest helyzete annyira eltért a számítottól, hogy nem is került rá a lemezre, viszont
számos, addig ismeretlen kisbolygó képe tűnt elő rajtuk. Ettől kezdve valóságos
szenvedéllyé vált Kulin György számra a kisbolygó-keresés. A beszámolók szerint
1936 és 1943 között 2229 felvételt készített kisbolygók észlelése céljából.
A 60 cm-es műszer nagy fénygyűjtő képessége hasznos volt az általában
halványságuk miatt elveszett kisbolygók felkutatásában, ám hosszú fókusztávolsága
nem tette ideális kisbolygókereső távcsővé. A 9x12 cm-es fotólemezeken egyszerre 3
négyzetfoknyi területet lehetett rögzíteni, ami sokkal kisebb, mint a más helyeken
használt asztrográfok által rögzített terület. Átlagosan 30 perces expozíciókat
alkalmaztak, így az elérhető határfényesség 16–16,5 magnitúdó körül volt.
Nem kellett sokat várni az első ismeretlen kisbolygóra, amelyet Abaházi Richárddal
(1907–1977) együtt fedeztek fel 1936. augusztus 24-én, a (659) Nestor követése közben.
Az 1936 QG jelzéssel ellátott égitest később sajnos nem magyar felfedezésként vonult
be a csillagászat történetébe. Kulin György hétévi munkája során összesen 84
ismeretlen kisbolygót azonosított a felvételeken. Néhányról később kiderült, hogy
korábban mások már felfedezték. Sok égitestről nem tudott elegendő észlelést gyűjteni
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ahhoz, hogy a következő években is megtalálhatóak legyenek, így amikor más
csillagászok, gyakran évtizedekkel később újra lefotózták őket, nekik ítélték a
felfedezés jogát. Nagy problémát jelentett, hogy első közelítésben csak ívperc
pontossággal mérték ki a koordinátákat, ami évtizedekkel később megnehezítette a
pontos azonosítások elvégzését. Ez a pontatlan kimérés akkoriban általános gyakorlat
volt, a nagy pontosságú asztrometriát évekkel, évtizedekkel később végezték el. Sajnos,
amikor Kulin György elkerült a csillagdából, nem maradt senki, aki elvégezte volna ezt
rendkívül időigényes és fárasztó munkát, amihez Kulin fanatizmusa kellett volna.

A Sváb-hegyi Csillagvizsgáló kupolái 1929-ben

Hogy miből táplálkozhatott az a rendkívüli elszántság, amivel a kisbolygók
megfigyelésébe vetette magát? Minden bizonnyal az új kisbolygók felfedezésének
lehetősége hajtotta ki akár mínusz 15 fokos hőmérsékletben is a csillagászt az ég alá.
Talán nincs is olyan asztronómiával foglalkozó ember, aki ne szeretne felfedezni
valamit legalább egyszer az életben, ám az a szűnni nem akaró vágy, ami Kulin
Györgyben élhetett, csak kevesekre jellemző. Olyan ez, mint valami függőség, az újabb
és újabb égitestek felfedezése nem csökkenti, hanem egyre fokozza azt az érzést, amit
az ismeretlen, mozgó fénypont megpillantása okoz. Természetesen az is felemelő érzés,
hogy a felfedezés után örök időkre a mi nevünk fog szerepelni a kisbolygó mellett, így
minden időkre itt hagyjuk nyomunkat a világban, de a kisbolygó ismeretlenségének
felismerésekor ritkán gondol erre az ember. Sokkal inkább valami belső, kicsit önző
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öröm keríti hatalmába, amiért olyan közelségbe kerülhetett a természettel, oly közelről
nézhetett Isten szemébe, ami csak nagyon keveseknek adatik meg.
A Smithsonian Astrophysical Observatory-ban, az amerikai Cambridge-ben található
Minor Planet Center jelenleg 21 felfedezést ismer el Kulin Györgynek, s mivel a Svábhegyen elérhető 16,5 magnitúdós fényességig ma már minden kisbolygó ismert, nem
valószínű, hogy újabb égitest kerüljön a ma már százezres listába. A korábbi években
Lutz D. Schmadel történeti szempontokat is figyelembe vevő listája két független
felfedezést is nyilvántartott (1513 Kemi, és 1674 Groeneveld), ám a frissebb
kiadásokban már nem szerepelnek ezek az tételek.
Az első, hazánkban felfedezett kisbolygó a már említett 1936 QG volt. Az első,
megszámozott aszteroida viszont az 1936. december 11-én fellelt és hamarosan
katalogizált 1436 Salonta. A 21 véglegesen elismert között viszont az 1979-ben
megsorszámozott 2242 Balaton áll a lista élén, amelyet egy 1936. október 13-ai
felvételen azonosított Kulin György.
A 84 égitest között 16 olyan is van, amelyet azóta sem sikerült lefotózni, illetve
egyetlen ismert aszteroidával sem sikerült azonosítani. Ezek egy része talán lemezhiba,
egy része pedig a nem egészen pontos koordináták miatt nem kapcsolható más
égitesthez. Utoljára 2002-ben sikerült elveszett sváb-hegyi kisbolygót azonosítani, de az
éppen a Strommer Gyula által felfedezett 1940 PD volt.
A kutatások során többször is előfordult, hogy egy lemezen három ismeretlen
objektumot is sikerült találni. Ilyen kisbolygók voltak a (1226) Golia követése alatt
1936. október 13-án fellelt 1936 TE, 1936 TF és 1936 TG, a (1073) Gellivara észlelése
közben 1938. február 28-án talált 1938 DA2, 1938 DB2 és 1938 DC2 triumvirátusa, vagy
az akkor még számozatlan (1494) Savo keresése során talált 1940 EC, 1940 ED és 1940
EE hármas.
A sváb-hegyi kisbolygó-kutatás rövid áttekintés után ismerkedjünk meg
részletesebben is azzal a 21 kisbolygóval, amely mellett mindig az fog állni: felfedező:
Kulin György.
(1436) Salonta=1936 YA. q=2,926 Cs.E., e=0,070, i=13,87, P=5,58 év, d=63 km, felf.:
1936.12.11.
A (803) Picka kisbolygó észlelése közben fedezték fel a Gemini és az Orion csillagképek
határán. A 13,5 magnitúdós égitestet 1937. február 12-éig további tíz felvételen sikerült
rögzíteni. Újrafelfedezésére 1940 augusztusában került sor, majd az is kiderült, hogy
Johannesburgban már 1933-ban és 1934-ben is lefotózták. A felfedező szülőhelyéről
elnevezett égitest a modern mérések szerint 14,5 magnitúdóig fényesedhet, forgási
paraméterei teljesen ismeretlenek.
(1441) Bolyai=1937 WA. q=2,004 Cs.E., e=0,238, i=13,91, P=4,27 év, d=15 km, felf.:
1937.11.26.
A kisbolygóöv belső szélén, meglehetősen elnyúlt pályán mozgó aszteroidát a (1089)
Tama észlelése közben találták meg 14,5 magnitúdónál. A Rák-köd közelében látszó
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égitestet három hónapig sikerült követni, majd 1941 szeptemberében a Sváb-hegyen
újra lefotózni. A vizuális tartományban legfeljebb 15,5 magnitúdós fényességet elérő
kisbolygót csak 1954-ben észlelték újra. Forgási paramétereit eddig nem sikerült
meghatározni. Neve Bolyai Farkas (1775–1856) matematikus emlékét őrzi.
(1442) Corvina=1937 YF. q=2,641 Cs.E., e=0,081, i=1,25, P=4,87 év, d=29 km*, felf.:
1937.12.29.
A Koronis kisbolygó-családba tartozó égitest a (710) Gertrud megfigyelése közben
tévedt rá a lemezekre. A felfedezés másnapján Heidelbergben is lefotózták, ám ott csak
február 5-én észlelték legközelebb, míg Kulin januárban ötször, majd 1938. február 22éig további három alkalommal is megfigyelte. A felfedezéskor 14,8 magnitúdós
kisbolygót 1902-ben és 1924-ben is észlelték Heidelbergben, de csak egyetlen éjszaka,
1931 októberében pedig a Lowell Obszervatóriumból fotózták le két éjjelen. Mivel
Kulinnak a következő három szembenállás alkalmával is sikerült megfigyelnie,
viszonylag hamar bekerült a jól ismert pályájú égitestek közé. A kedvező esetben 15
magnitúdóig fényesedő kisbolygó forgási paraméterei ismeretlenek.
(1444) Pannonia=1938 AE. q=2,710 Cs.E., e=0,140, i=17,75, P=5,59 év, d=28 km, felf.:
1938.01.06.
A Praesepe-halmaz északi felében talált kisbolygót legközelebb csak január 22-én
tudták észlelni a Sváb-hegyről, ám ezután február 25-éig további 6 felvétel készült a
14,8 magnitúdós kisbolygóról. Három évvel később Kulinnak sikerült újra megtalálnia,
legközelebb azonban csak 1950-ben észlelték. Meglehetősen nagy pályahajlása miatt
1991-ig is csak 24 megfigyelés gyűlt róla össze. Szakmai szempontból két érdekesség is
kapcsolódik az égitesthez. Egyrészt az abszolút fényesség értékére találunk 2
magnitúdót meghaladó különbségeket a különböző forrásokban, másrészt a 0,2
magnitúdó amplitúdójú fényváltozás periódusát az egyik publikáció 6,0 órára, a másik
viszont 10,8 órára teszi. Az előbbi esetben a halványabb értékeknek van realitása, míg a
periódusnál a hosszabb idő jóval több megfigyelésen alapszik (bár a fénygörbén egy
ciklus alatt három maximum van). A kedvező esetben 14,5 magnitúdóig fényesedő
kisbolygó a Dunántúlt magában foglaló ókori római tartomány után kapta nevét.
(1445) Konkolya=1938 AF. q=2,567 Cs.E., e=0,179, i=2,28, P=5,53 év, d=26 km, felf.:
1938.01.06.
A Pannonia felfedezését hozó lemezen sikerült megtalálni ezt a Themis-családba
tartozó, fotografikusan 14,7 magnitúdós kisbolygót. A január 22-ei megerősítés után
március 5-éig egy tucat éjszakán fotózta le Kulin. Később december végi, sváb-hegyi
képeken is megtalálta, 1939 tavaszán pedig sikerült újra fellelnie. Miután 1940-ben és
1941-ben is észlelte, hamar a jól ismert pályájú aszteroidák közé került. A Konkoly
Thege Miklós (1842–1916) nevét viselő kisbolygó legkedvezőbb esetben 15 magnitúdós
vizuális fényességet érhet el. Fizikai paraméterei teljesen ismeretlenek.
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(1452) Hunnia=1938 DZ1. q=2,487 Cs.E., e=0,201, i=14,21, P=5,49 év, d=24 km*, felf.:
1938.02.26.
A 1028 (Lydina) észlelése céljából felvett lemezen akadt a nyomára Kulin, majd április
4-éig további nyolc pozíciót tudott gyűjteni róla. Csak a következő perihéliumoppozíció idején, 1949 tavaszán sikerült újra észlelni a Lowell Obszervatóriumból,
azonosítására viszont további négy éveket kellett várni. A Yerkes Obszervatóriumban
és Alma Ata-ban felfedezett 1953 YA és 1953 YM jelű égitestekkel bizonyult egyezőnek.
Az 1938-as megtalálásakor fotografikusan 14ś7-s kisbolygó a vizuális tartományban
csak 15ś5-ig fényesedhet. Forgási periódusát Szabó Gyula, Kiss László és e sorok írója
17,2 órának mérte 1998-ban, a fényváltozás amplitúdója pedig legalább 0,4 magnitúdó,
ám a kevés észlelés miatt az adatok csak közelítő pontosságúak. Nevét a magyarok
hunokkal közös, mondabeli őshazájáról kapta.
(1489) Attila=1939 GC. q=2,779 Cs.E., e=0,134, i=2,42, P=5,75 év, d=30 km, felf.:
1939.04.12.
A kisbolygóöv külső felében keringő égitestet 1939. június 7-éig sikerült követni a
Sváb-hegyről, valamint áprilisban Johannesburgban is felvettek róla két lemezt. Ezután
hosszú időre elveszett, csak 1950-ben, majd 1961-ben hagyta nyomát egy-egy fotón. Az
évtized közepétől már gyakrabban észlelték, ám a sok elszórt megfigyelést csak az
1980-as évek elején sikerült a hunok királyáról elnevezett kisbolygóhoz kapcsolni.
Legnagyobb fényessége 15 magnitúdó lehet.
(1513) Mátra=1940 EB. q=1,977 Cs.E., e=0,098, i=3,98, P=3,25 év, d=13 km*, felf.:
1940.03.10.
Az egyik legkülönösebb Kulin-féle kisbolygó, ugyanis a mai adatbázisokban
mindössze egyetlen sváb-hegyi megfigyelést találunk. Ez még nem lenne baj, ha a
következő éjjeleken más is észlelte volna, ám ebből az évből csak egyetlen másik, nizzai
megfigyelésről tudunk, amely ráadásul egy nappal korábban született. A
legvalószínűbb megoldásnak az tűnik, hogy a felfedezés után öt nappal készült
lemezen Kulin megtalálni vélte a március 10-én lefotózott új égitestet, majd áprilisban
is észlelte, ám később kiderült (már a 1513-as sorszám kiosztása után), hogy ez a
követett égitest nem a március 10-én lefotózott. Ezt csak Nizzában észlelték március 9én, majd ugyanott 1943-ban is lefényképezték egyszer, illetve 1950-ben a La Plata
Obszervatóriumban két júniusi éjjelen is rögzítették. Azonosítására csak a Goethe Link
Obszervatóriumban végzett 1953-as megfigyelések után került sor. A március 15-étől
követett égitest pedig Awaji néven egy másik Kulin-féle felfedezés lett. A kisbolygóöv
belső szélén keringő Mátra maximális vizuális fényessége nem haladja meg a 15
magnitúdót. Az egyetlen fotoelektromos fotometriai mérés csak annyit tudott
megállapítani, hogy forgási periódusa 24 óránál is hosszabb lehet, amplitúdója pedig
nagyobb 0,1 magnitúdónál.
(1538) Detre=1940 RF. q=1,849 Cs.E., e=0,218, i=9,43, P=3,63 év, d=9 km, felf.:
1940.09.08.
Felfedezője 1940. november 27-éig tudta követni a 14,5 magnitúdós kisbolygót, amely
ezután negyven évre eltűnt a szemünk elől. Csak 1980 szeptemberében fotózták le újra
az akkor még csehszlovákiai Klet Obszervatóriumban és az akkor még szovjetunióbeli
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Naucsnijban. Ennek legfőbb oka az elnyúlt pálya, amely csak 7 évenként teszi lehetővé,
hogy elérje 15,5 magnitúdós, maximális fényességét. Más években nem fényesedik 17
magnitúdó fölé. Elnevezése Detre László (1906–1974) csillagásznak, a Sváb-hegyi
Csillagvizsgáló igazgatójának állít emléket.
(1546) Izsák=1941 SG1. q=2,808 Cs.E., e=0,116, i=16,16, P=5,66 év, d=47 km*, felf.:
1941.09.28.
Felfedezése előtt már 1935-ben és 1938-ban is észlelték a krími Szimeizben, ám a Kulin
György által észlelt majd három hónapos pályaív hosszabb volt minden korábbinál,
így őt ismerték el felfedezőnek. Két évvel később ismét sikerült megfigyelni
Budapestről, ám egészen 1997-ig gyengén észlelt objektum maradt. Az ekkor,
Szegeden készített megfigyelések még nagy szerepet játszottak a pálya pontosításában.
A legkedvezőbb esetben kicsivel 15 magnitúdó fölé fényesedő kisbolygó Izsák G. Imre
(1929–1965) csillagász nevét őrzi.
(1710) Gothard=1941 UF. q=1,700 Cs.E., e=0,268, i=8,47, P=3,54 év, d=13 km*, felf.:
1941.10.20.
Elnyúlt pályája és 3,5 éves keringési ideje miatt csak 7 évente éri el maximális, 14
magnitúdó környéki fényességét, így miután Kulin György 1941. december 21-éig hat
alkalommal is észlelte, csak nagyon lassan gyűltek róla a megfigyelések. A háború
utáni években nem is rögzítették, míg 1955-ben, 1962-ben, 1969-ben és 1975-ben is csak
egy vagy két éjszaka sikerült megfigyelni. A csillagászati fotográfia egyik úttörőjéről,
Gothard Jenőről (1857–1909) elnevezett kisbolygóról az 1990-es évek elején még
mindössze 19 pozíciómérés állt rendelkezésre. Laurent Bernasconi, francia
amatőrcsillagász 2001-es mérései szerint forgási periódusa meglehetősen rövid, 4,9 óra,
a fényváltozás amplitúdója pedig 0,3 magnitúdó.
(2043) Ortutay=1936 TH. q=2,794 Cs.E., e=0,103, i=3,08, P=5,50 év, d=45 km, felf.:
1936.11.12.
Két nappal felfedezése után ugyan Heidelbergben is észlelték a 14,2 magnitúdós
égitestet, ám a Sváb-hegyen december 10-éig gyűjtött 5 pozíció egyértelművé tette a
felfedezőt. Bár 1908-as heidelbergi és 1935-ös johannesburgi lemezeken is rögzítették,
1947 és 1975 között 12 alkalommal gondolták új égitestnek, mielőtt az 1970-as évek
végén sikerült összeilleszteni a megfigyeléseket. A Themis kisbolygócsalád közelében
mozgó égitest kedvező esetben 14,5 magnitúdóig is kifényesedhet. Az égitest Ortutay
Gyula (1910–1978) néprajzkutató nevét viseli, aki tudományos eredményei mellett
azzal érdemelte ki a felfedező tiszteletét, hogy kultuszminiszterként sokat tett a
budapesti Uránia létrehozásáért.
(2058) Róka=1938 BH. q=2,637 Cs.E., e=0,155, i=2,54, P=5,51 év, d=21 km, felf.:
1938.01.22.
A Pannonia, Konkolya és Szentmártoni kisbolygók felfedezésének megerősítése
céljából készített lemezen mutatkozott először, vagyis egyetlen fotón négy új
kisbolygót is sikerült észlelnie Kulin Györgynek. A 15,0 magnitúdós kisbolygót
március 5-éig tudta követni. A Themis-család közelében mozgó égitestet csak 1962-ben
és 1963-ban sikerült több éjszakán is megfigyelni a Goethe Link Obszervatóriumban. A
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maximálisan 14,5 magnitúdóig fényesedő kisbolygó forgási paraméterei ismeretlenek.
Neve Róka Gedeon (1906–1974) tanár, népszerű ismeretterjesztő emlékét őrzi.
(2242) Balaton=1936 TG. q=1,948 Cs.E., e=0,118, i=2,54, P=3,28 év, d=10 km*, felf.:
1936.10.13.
Bár sorszámmal csak 1979-ben látták el, ez a legkorábban felfedezett Kulin-féle
kisbolygó. Két másik ismeretlen égitest társaságában, két hónappal a Salonta előtt
találta meg egyesületünk alapítója, miközben a 1226 Golia kisbolygóról készített lemezt
vizsgálta. A 14,2 magnitúdós aszteroidát október 27-éig további három alkalommal
sikerült lefotózni. Szerencsére hiába észlelték 1941-ben Turkuban több mint egy
hónapig, majd 1971-ben Naucsnijban majdnem ugyan ennyi ideig, a sorszámozáskor
nekünk ítélték a felfedezést (a másik két aznapi aszteroidával nem volt ilyen
szerencsénk). Maximális vizuális fényessége 15,5 magnitúdó lehet. Elnevezését
Frederick Pilcher, az IAU kisbolygó elnevezésekkel foglalkozó bizottságának tagja
javasolta.
(2712) Keaton=1937 YD. q=2,083 Cs.E., e=0,036, i=0,82, P=3,18 év, d=12 km*, felf.:
1937.12.29.
A Corvina felfedezését eredményező felvételen sikerült megtalálni 14,6 magnitúdós
fényességnél. Másnap Heidelbergben is lefotózták, ám a Sváb-hegyen 1938. január 5éig további három felvételt is tudtak készíteni róla. Csak 1980-ban tudta véglegesen
azonosítani Conrad M. Bardwell, az addig további három évben megfigyelt kisbolygót.
Mivel a felfedező nem adott nevet az 1982-ben megsorszámozott égitestnek, Gareth V.
Williams és Robert Williams javaslatára a mozi hőskorának nagy komikusáról, Joseph
Francis „Buster” Keatonról (1895–1966) nevezték el 1993-ban. A kedvező esetben 15,5
magnitúdóig fényesedő aszteroida forgásának adatait nem ismerjük.
(2738) Viracocha=1940 EC. q=2,419 Cs.E., e=0,111, i=1,12, P=4,49 év, d=22 km*, felf.:
1940.03.12.
Szintén az 1980-as évek elején sikerült az 1949 és 1982 közötti elszórt megfigyeléseket
összeilleszteni Kulin György 1940. március 12-e és április 10-e közötti nyolc
megfigyelésével. A 1494 Savo követése közben fellelt 14,8 magnitúdós kisbolygót a
lehető legnagyobb fényességben észlelte. A forgási paramétereket ez esetben sem
ismerjük. Nevét Pilcher javaslatára az inka főistenről kapta 1993-ban.
(3019) Kulin=1940 AC. q=2,706 Cs.E., e=0,055, i=3,22, P=4,84 év, d=28 km*, felf.:
1940.01.07.
Az egyik leghalványabb Kulin-féle felfedezés csak 15,6 magnitúdós volt, amikor
megtalálták, az 1940. március 30-ai utolsó felvételen pedig csak 16,5 magnitúdós.
Halványságának köszönhetően legközelebb csak egy 1969-es Naucsnijban felvett
lemezen hagyott nyomot, ám ezután 1977-ig majd' minden évben (1971 és 1975
kivételével) rákerült egy-egy felvételre. A Koronis-családba tartozó, maximum 15
magnitúdóig fényesedő égitestet Mizser Attila javaslatára nevezték el a felfedezőről.
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(3380) Awaji=1940 EF. q=2,772 Cs.E., e=0,025, i=3,24, P=4,79 év, d=25 km*, felf.:
1940.03.15.
A számozott égitestek közül ez a legkésőbb felfedezett Kulin-kisbolygó. A 15,2
magnitúdós égitestet 1940. április 2-án és 12-én észlelték Budapestről, 4-én és 12-én
pedig Turkuból. Ezután az 1970-es években futott rá néhány lemezre, ám itt is csak az
elektronikus számítógépek elterjedésével jelentősen egyszerűbbé váló pályaszámítás
tette lehetővé azonosítását a 80-as évek elején. A Koronis-családba tartozó égitest
sosem fényesedik 15,5 magnitúdó fölé. Forgási adatai ismeretlenek. A japán
mitológiában Awaji szigete volt az első szárazföld, amelyet az istenek megteremtettek.
(3427) Szentmártoni=1938 AD. q=1,972 Cs.E., e=0,135, i=2,60, P=3,44 év, d=12 km*,
felf.: 1938.01.06.
A (1333) Cevenola kisbolygó észlelése céljából felvett lemezre futott rá, majd 1938.
február 27-éig további 9 felvételen is sikerült rögzíteni. Az 1980-as évek elejéig csak 6
alkalommal észlelték. Később kiderült, hogy Heidelbergben már 1933-ban lefotózták,
de csak egyetlen éjszaka. Szentmártoni Béla (1931–1988) amatőrcsillagászról nevezték
el 1994-ben, maximális fényessége alig éri el a 15,5 magnitúdót.
(7317) Cabot=1940 ED. q=1,976 Cs.E., e=0,152, i=3,98, P=3,56 év, d=9 km*, felf.:
1940.03.12.
A Virachoca felfedezését is eredményező lemezen találta meg Kulin, majd április 14-éig
további hat alkalommal észlelte. Legközelebb 1983 tavaszán sikerült megfigyelni, a
sorszámozásra pedig egészen 1996. decemberéig várni kellett. A felfedezéskor 15,0
magnitúdósnak becsült égitest a mai adatok szerint nem fényesedhet 16 magnitúdó
fölé. Eredetileg az MCSE közgyűlés ennek az égitestnek javasolta a Lassovszky nevet,
ám Christopher Aikman, kanadai csillagász hamarabb tett javaslatot, így 1997-től az
amerikai kontinens északkeleti partjainak felfedezésében élen járó angol John Cabot
(1450–1499) nevét viseli. Ez a legkisebb méretű Kulin-féle kisbolygó, amelynek forgási
paraméterei ismeretlenek.
(10258) 1940 AB. q=2,859 Cs.E., e=0,095, i=14,19, P=5,61 év, d=24 km*, felf.: 1940.01.06.
Az egyik legvitatottabb hazai felfedezés, melyet első jelentésében Kulin György is
kisbolygónak írt le, csak a későbbi közleményeiben említi üstökösnek. Megtalálása
után január 11-én, 12-én és 30-án sikerült észlelni a Sváb-hegyről, utána viszont 48 évre
eltűnt a kisbolygóvadászok szeme elől. A felfedezéskor 15,8 magnitúdós kisbolygó az
1988 óta készült több száz felvételen teljesen csillagszerű, pályája is teljesen az
aszteroidaövbe simul. Ez természetesen nem kizáró oka egy időszakos
porkibocsátásnak, ám az eredeti felvételeket átnéző hazai és külföldi csillagászok nem
láttak a lemezeken semmi olyat, ami egy üstökös sajátja. Mindezek ellenére az IAU
állásfoglalása szerint a számozás után 10 évig nem lehet elnevezni. A legjobb esetben is
csak 16 magnitúdóig fényesedő égitest természetének eldöntésében sokat segítene egy
kiterjedt fotometriai és egy alapos spektroszkópiai vizsgálat.
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A felsorolásban használt rövidítések: q= perihélium-távolság, e= excentricitás, i=
pályahajlás, P= keringési idő, d= az IRAS műhold adatai alapján meghatározott átmérő
(ahol * jel található, ott az abszolút fényességből, 5%-os albedót feltételezve számított
érték szerepel), felf.: a felfedezést eredményező felvétel készítésének időpontja.
A számozott égitestek mellett azok adatait is összegyűjtöttük, amelyeket végül más
felfedezőknek ítéltek, illetve a mai napig nem sikerült megtalálni őket. Az ideiglenes
jelölés után a felfedezést eredményező lemez készítésének dátuma, a becsült fényesség
és a jelenleg elfogadott név szerepel.
1936 QG
1936 RD
1936 TC
1936 TD
1936 TE
1936 TF
1937 AD
1937 BB
1937 JA
1937 YC
1938 AB
1938 AC
1938 BJ
1938 DA2
1938 DB2
1938 DC2
1938 DL2
1938 EU
1938 FE
1938 GA
1939 CH
1939 EE
1939 EF
1939 GA
1939 GB
1940 AF
1940 AG
1940 AM
1940 BA
1940 BB
1940 BC
1940 EE
1940 FD
1940 RW

1936.08.24.
1936.09.13.
1936.10.12.
1936.10.12.
1936.10.13.
1936.10.13.
1937.01.09.
1937.01.17.
1937.05.10.
1937.12.22.
1938.01.04.
1938.01.05.
1938.01.21.
1938.02.28.
1938.02.28.
1938.02.28.
1938.02.20.
1938.03.06.
1938.03.27.
1938.04.02.
1939.02.14.
1939.03.10.
1939.03.12.
1939.04.11.
1939.04.12.
1940.01.12.
1940.01.13.
1940.01.13.
1940.01.30.
1940.01.30.
1940.01.30.
1940.03.12.
1940.03.31
1940.09.07.

13,0
13,5
14,0
14,0
14,5
14,5
14,5
13,8
14,8
14,4
14,7
14,3
15,1
15,0
15,3
15,0
16,0
15,2
13,8
15,0
14,5
15,4
16,2
15,4
16,2
16,2
15,0
16,0
15,6
16,2
15,0
15,5
14,5
14,3

(2882) Tedesco
(1419) Danzig
Elveszett
(6314) 1990 SQ16
(7865) 1982 FG3
(1818) Brahms
(330) Adalberta
(5755) 1992 OP7
(3692) Rickman
(1666) van Gent
(5596) Morbidelli
(1892) Lucienne
(6821) Ranevskaya
(3773) Smithsonian
(9294) 1983 EV
Elveszett
(1748) Mauderli
(11952) 1994 AM3
(33) Polyhymnia
(2873) Binzel
(1929) Kollaa
(10223) Zashikiwarashi
Elveszett
(2925) Beatty
Elveszett
(2916) Voronveliya
(2222) Lermontov
Elveszett
(3077) Henderson
(11503) 1990 BF
(1761) Edmondson
(8022) 1990 VD7
(6759) 1980 KD
(2996) Bowman
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1940 TN
1940 XA
1940 XB
1941 DE
1941 RA
1941 SM
1941 SN
1941 SO
1941 SB1
1941 SC1
1941 SD1
1941 SE1
1941 SF1
1941 SJ1
1941 SM2
1941 SR2
1941 UC
1941 UD
1941 UE
1941 UT
1941 UU
1941 VD
1941 XB
1941 XC
1942 BG
1942 CK
1942 CL
1942 CM
1942 VA
1942 VB
1943 EZ
1943 EA1

1940.10.05.
1940.12.02.
1940.12.02.
1941.02.24.
1941.09.14.
1941.09.17.
1941.09.17.
1941.09.18.
1941.09.17.
1941.09.21.
1941.09.21.
1941.09.22.
1941.09.24.
1941.09.30.
1941.09.24.
1941.09.29.
1941.10.16.
1941.10.16.
1941.10.16.
1941.10.28.
1941.10.30.
1941.11.09.
1941.12.11.
1941.12.12.
1942.01.15.
1942.02.12.
1942.02.12.
1942.02.12.
1942.11.02.
1942.11.02.
1943.03.04.
1943.03.09.

13,5
15,2
15,2
15,2
16,0
16,5
16,3
14,5
15,5
15,5
16,0
15,6
15,6
15,5
16,0
16,0
15,5
15,3
14,5
15
14,5
14,5
14,2
16,0
16,5
16,5
16,0
16,0
15,7
14,8
15,6

Elveszett
(1514) Ricouxa
(6540) Stepling
(5009) Sethos
(12702) 1990 SR6
Elveszett
Elveszett
Elveszett
(13678) Shimada
(9412) 1995 GZ8
Elveszett
Elveszett
Elveszett
Elveszett
Elveszett
Elveszett
(33671) 1999 JV98
(10640) 1998 WU19
(7222) Alekperov
(2583) Fatyanov
Elveszett
(3028) Zhangguoxi
(1874) Kacivelia
(617) Patroclus
(5287) Heishu
(4529) Webern
(4981) Sinyavskaya
(2911) Miahelena
(8988) 1979 MA4
(1764) Cogshall
(2293) Guernica
(1809) Prometeus

Kulin szerencsés felvétele egy ötös meteornyomról
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ZSOLDOS ENDRE

Szilíciumtörpék és az idegen tehén:
Kulin György és a science fiction
A magyar science fiction (sf) kezdetei a 19. századba nyúlnak vissza. Ney Ferenc
„agyrémét”, az Utazás a Holdba c. elbeszélést szokás a legelső magyar sf-nek
tekinteni.1 A 20. század első felében már szép számmal jelent meg sf, Babitstól és
Karinthytól kezdve Burroughs-ig és Wells-ig, de érdekes módon az amerikai magazin
sf vonulata kimaradt. Ez csak 1957-től, az Univerzum c. folyóirat megindulásával
jelentkezik Magyarországon (például itt jelent meg először Isaac Asimov vagy Arthur
C. Clarke még ugyanebben az évben).2 Egy évvel később Bogáti Péter már a sf
bebocsátását kéri az irodalomba az Élet és Irodalomban megjelent cikkében.3 Bár ez az
óhaj máig sem biztos hogy teljesült, mindenesetre egyre több sf jelent meg, eleinte főleg
magyar és szovjet (vagy egyéb szocialista) szerzőktől. Az igazi fellendülés azonban a
70-es években következett be a Kozmosz Fantasztikus Könyvek, illetve a Galaktika
beindulásával.
Kulin György sf művei 1965 és 1971 között jelentek meg, egy regénye pedig csak
halála után, 1991-ben. Életművének csak csekély hányadát alkotják ezek, mégsem
érdektelen kissé közelebbről szemügyre venni őket.
Első regénye az Üzen a nyolcadik bolygó (Fábián Zoltán újságíróval közös mű)
először az Élet és Tudományban jelent meg folytatásokban, nagy sikert aratva az
olvasók körében,4 majd egy évvel később könyv alakban is megjelent.5 A regény négy
részből áll: a főhősöket először a Holdon, aztán a Marson találjuk, ahol egy földönkívüli
civilizáció nyomaira bukkannak. A harmadik részben ugyanők egy rejtélyes égitest, a
Föld felé tartó Bakonyi-objektum mibenlétét próbálják kideríteni, majd az utolsó
részben minden összekapcsolódik: a rejtélyes civilizációról kiderül, hogy a Neptunusz
szilíciumalapú lakóié, akik eltérítvén a Bakonyi-objektumot pályájáról, a Földet is
megmentik.
1

„Utazás a Holdba. Agyrém”, Rajzolatok 1836. nov. 23. pp. 745-748, nov. 26. pp. 753-758, nov. 30.
pp. 761-764, dec. 3. pp. 769-772, december 7. pp. 778-781.
2
„Az Univerzum indulása óta folyamatosan közöl science fiction írásokat, elsősorban szovjet íróktól
illetve oroszra fordított angol és amerikai szerzőktől, szinte missziójának tekinti a tudományos
fantasztikus irodalom terjesztését, de az irodalomtörténészek és kritikusok vagy az »igazi« irodalom
hívei elég ritkán olvassák ezt a lapot.” Kuczka Péter, „Pillantás a jövőbe. I. A Science Fiction
Magyarországon”, Könyvtáros 19. 1969. No. 12. pp. 737-742.
3
„A fantasztikus regény bebocsátást kér az irodalomba”, Élet és Irodalom 2. 1958., No. 51-52. dec.
23. p. 15.
4
„Legutóbbi fantasztikus regényünk közlésének befejezésekor feltett kérdésünkre sok olvasónk
válaszolt. Leveleikből megértettük, hogy olvasóink többsége kívánja és szeretettel fogadja ezt a
műfajt.” A szerkesztőség lábjegyzete a következő sorozat, Fáy László, „Az út vége” c. regénye első
részénél (Élet és Tudomány 20. 1965. 50. sz., p. 2391.)
5
Élet és Tudomány 20. 1965., 8-33. sz., pp. 374-377, 422-425, 470-473, 518-521, 566-569, 614-616, 662665, 710-713, 758-761, 806-809, 854-857, 902-905, 950-953, 998-1001, 1046-1049, 1094-1097, 1142-1145,
1190-1193, 1138-1141, 1286-1289, 1334-1337, 1382-1385, 1430-1433, 1478-1481, 1526-1529, 1574-1577,
illetve Bp. 1966. Magvető.
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A könyv fogadtatása elég vegyes volt. Kulin szerint6 a fiatalok jobban értékelték
regényét – ezt saját tapasztalataim alapján megerősíthetem: amikor először olvastam a
hatvanas években, nagyon tetszett. Most újraolvasva kicsit nehézkesnek tűnt a
rengeteg adat és számolási eredmény felsorolása miatt, de még mindig szórakoztató
olvasmány. A kritika azonban nem volt mindig ennyire elnéző. Darázs Endre
véleménye szerint: „Ez a szerencsés szerkezetű írás műfajilag szinte
meghatározhatatlan, mert íróilag nem kiérlelt. A tudományos titokzatosságok sokkal
érdekesebbek, mint a felvázolt szereplők. Egyéniségük uniformizált. Drámai helyzetek
vannak, de feszültség nélkül. Az izgalmakat tulajdonképpen a tudományos
„meghökkentések” gyors egymásutánja adja meg. Úgy érezzük, hogy a Kulin–Fábiánmű dramatizált ismeretterjesztés, ahol a súly sokszorosan a tudományos mondanivalón
van.”7 Urbán László már kíméletlenebbül fogalmazott: „A közvéleményben sokáig
uralkodott, ma is létezik az a téves felfogás, hogy a sci-fi vulgarizált ismeretterjesztés,
tudomány-népszerűsítés, szórakoztató fizikaoktatás. Támogatta ezt a tévhiedelmet a
középszerű sci-fik sokasága is, amelyek irodalmi érték nélkül, szinte tankönyvmódszerességgel magyaráztak meg az olvasónak néhány tudományos igazságot.
Példaként említhetjük F. Bian – Q. Lin [sic] (Fábián – Kulin) „Üzen a hetedik [sic]
bolygó” c. regényét.”8
1967-ben egy rövid elbeszélés (A feltaláló)9 jelent meg az Élet és Tudományban
Kulintól, ezúttal Fábián nélkül. A címszereplő feltalálja a H-sugarakat, amelyekkel
képes bárki gondolatait kivetíteni. Az ötlet és a kivitel a 30-as évekbeli magazin sf-re
emlékeztet, ott használták fel gyakorlatilag az egész ábécét különféle rejtélyes sugarak
jelölésére.
A következő Kulin-mű (Az ellentmondások bolygója), ismét Fábiánnal, 1969-ben
jelent meg.10 Ez talán legjobb regényük, és ebben szerepel az egyik legabszurdabb
elnevezésű földönkívüli lény, az „idegen tehén.” A csillagász főhősnek egy titokzatos
rádióadást kellett megfejtenie, majd mikor ez sikerül, űrhajóra kapnak, és meg is
találják az idegenek elhagyott űrhajóját. Közben kiderül, hogy fiatalkori táborozásuk
különös eseményei szintén ugyanezekkel az idegenekkel kapcsolatosak.
Az Aster megírásában Fábiánon kívül már Kulin unokaöccse, Kulin Ferenc is részt
vett.11 Az első részben a főhős, Bihari Attila magyar csillagász Angliában vészelte át a
II. világháborút, ahol egy német kémhez való hasonlatossága miatt tudomást szerzett
néhány rejtélyes jelekkel teleírt lapocska létezéséről. Ezeket a háború után egy
múzeumban viszontlátta, majd el is lopta. Budapesten mestere, Kronosz bácsi
segítségével megfejtette az egykori Aster bolygó (azaz a Phaeton) lakosainak üzenetét.
A második rész elején kiderül, hogy főhősünk hibernáltatta magát, és 300 évvel később
éppen az ébresztésére készülnek. A sikeres felélesztés után ismét csillagász lett, és
ismét kapcsolatba került titokzatos jelekkel, ezúttal a Capella felől érkező rádióüzenet
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„Miért ír egy csillagász fantasztikus regényt?”, SF Tájékoztató No. 17. 1976., p. 49-55.
„Dramatizált asztronautika”, Élet és Irodalom 1966. 25. sz. , jún. 18, p. 4.
8
„A fantázia irodalma”, Alföld 1971. 3 sz., p, 48-55
9
Élet és Tudomány 1967., 51-52. sz., p. 2438-2440, 2486-2488.
10
Az ellentmondások bolygója. Bp. 1969. Táncsics.
11
Aster. Bp. 1971. Magvető.
7
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formájában. Miután megfejtette őket, barátaival a legmodernebb űrhajóra pattantak, és
elrepültek a Capellára, ahol találkoztak az Aster-beliek leszármazottaival.
Az Aster Kulin leghosszabb és legrosszabb könyve. A sok felesleges filozofálgatás
igen megnehezíti olvasását. Ezen érződik legjobban a kor, ugyanis erősen „szocialista”
vagy marxista töltelékek találhatók benne.12 Ha ezeket elhagynánk, még akkor is igen
sok probléma maradna. Például a kronológia: főhősünket 2250-ben élesztik fel, 300 évet
aludt, tehát 1950-ben kellett hibernálniuk. Viszont az első részben a háború utáni
éveket a lapokon található írás megfejtésével töltötte. A második rész elején idézett
biológiai kísérletekre nem volt ideje. Igen meglepő a lapok megszerzésének módszere:
kár lenne szépíteni, ellopta őket a múzeumból. Viszont csak a kor Nyugat-ellenes
légkörével magyarázható, hogy a lapokat visszaszerezni akaró angolok már
gengsztereknek minősülnek, holott tettük semmivel sem ítélhető erkölcstelenebbnek,
mint az ezt kiváltó lopás. És ami a legrosszabb: az Aster legendája logikátlan. A
könyvben szereplő legenda szerint mindenki meghal a szigeten, de ebben az esetben ki
rögzítette az eseményeket?
Bár az Aster 1971-ben jelent meg, nekem úgy tűnt, hogy egyes részeit már az 50-es
években megírhatta Kulin. Erre utalhat, hogy az egész első rész közvetlenül a
világháború után játszódik, és a második részben a rádiócsillagászat olyan
újdonságként van említve, ami a könyv megjelenésekor már indokolatlan lenne.
Az utolsó regény, az Égi rettenet, már Kulin halála után jelent meg,13 új társszerzővel
(Végh Miklós). A „rettenetes” cím ellenére a könyv váratlanul jó. A cselekménye
tulajdonképpen egyszerű: az Ikarusz kisbolygó össze fog ütközni a Földdel, az
emberek megkísérlik elhárítani a katasztrófát. Az előző könyvekhez képest meglepő,
hogy bár a kisbolygót felrobbantják, különböző okok miatt jó nagy darabjai mégis a
Földnek ütköznek, komoly pusztítást okozva. Itt már hiányzik az eddigiekben
megszokott rózsaszínű jövőkép. Van néhány egészen elképesztő elképzelés is a
könyvben, pl.: „Intézetében az volt a szokás, hogy minden munkatárs minden
publikációhoz hozzájuthat, s kézjegyükkel kell igazolniuk annak tudomásul vételét.”14
Ez teljesen értelmezhetetlen és hihetetlen, bár lehet, hogy Kulinnak vagy Véghnek
voltak ehhez hasonló tapasztalatai.
Kulin egy 1988-as interjúban15 említette készülőben levő regényeit (az Égi rettenet
ekkor még Ikarusz címen szerepelt), melyek közül a Borostyánkő és a Gránitkapu
címűek nem jelentek meg, esetleg el se készültek teljesen. A Borostyánkő
„agyátültetéssel szeretné az egy élet folyamán megszerzett ismereteket átültetni”, míg
a Gránitkapu „feltételezi, hogy az emberi kultúra régibb a ma ismertnél, a kontinensek
vándorlása miatt elúszott, jéggel borított Grönland talán még régebbi kultúra nyomait
őrzi.”16 Ezek nem túlzottan eredeti témák ugyan, de mivel az Égi rettenet se volt rossz,
esetleg érdemes lenne utánanézni, megvannak-e még valamilyen formában ezek a
tervezett regények.

12
„De azt is tudjuk, hogy a technikai kultúra a társadalmi munkamegosztás során fejlődik ki. A
társadalmasulást viszont csak az egyedek egymásra utaltsága indokolja.”, Aster, p. 391.
13
Égi rettenet. Dorog, 1991. Primusz.
14
Égi rettenet. p. 35.
15
„Megkérdeztük… Kulin Györgyöt”, Galaktika 1988. 10. sz., p. 30-32.
16
U.o., p. 31.
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Kulin sf műveinek legfeltűnőbb – még ha nem is a legmeglepőbb – közös vonása a
csillagászok fontos szerepe mindegyik regényben. Bár az Üzen a nyolcadik bolygó
központi szereplője újságíró, a másik három könyvben már csillagász. Ami viszont
meglepő, hogy az elképzelt jövendő társadalmakban a csillagászok és fizikusok milyen
komoly szerepet játszanak. Hyle professzor az Üzen a nyolcadik bolygóban, vagy Croa
professzor az Ellentmondások bolygójában űrhajók fölött rendelkezik, a Földet irányító
tanács vezetője vagy annak nagyon fontos tagja.
A szovjet sf hatása érezhető és érthető is. A 60-as, 70-es években ez természetes. Kulin
maga is úgy nyilatkozott a sf céljairól, amit ebben az időben elvárhatunk: „Sokféle célja
lehet a tudományos fantasztikus írónak, lehet maga az üzlet, a hidegháborús hisztéria
fenntartása, a burkolt ideológiai harc a mi ideológiánk lazítására – de lehet az
önbizalom fokozása, az önbecsülés megerősítése, az életkedv, az optimizmus és a
tenniakarás serkentése.”17
Ezek után kicsit váratlan, hogy az amerikai magazin sf hatása egyértelműen
felismerhető Kulin műveiben. A legnyilvánvalóbb Hugo Gernsbacké, aki a sf-t csak
eszköznek tekintette ahhoz, hogy a jövő csodálatos találmányait bemutassa
olvasóinak.18 Ez nem más, mint a már említett „dramatizált ismeretterjesztés”, amit
Kulin egyébként vállalt is: „Valaki egyszer elmondta, hogy a Kulin-Fábián regények
végeredményben burkoltan ismeretterjesztő írások. Ezt a vádat a burkolt jelző nélkül is
dicséretként vállalom.”19 Az egyedül írt elbeszélés, „A feltaláló” szintén erős
gernsbacki hatást mutat, nyugodtan megjelenhetett volna az 30-as évek elején a
Wonder Stories-ban. Ugyancsak ilyen hatás a nők szerepének hiánya az első két
könyvben, bár lehet, hogy az Asterben is csak a társszerzőknek köszönhetően került be
női szereplő, sőt, szerelem is.
Végül néhány csillagászati vonatkozású érdekesség. Az idegenek űrhajója az
Ellentmondások bolygójában maga a Hermes kisbolygó. Ez arról nevezetes, hogy
felfedezése után elveszett, és Kulin életében nem is sikerült újra megtalálni, csak 2003ban! Az Aster-beliek új bolygójának őslakosságát egy közeli nóvakitörés pusztította
el.20 Az Üzen a nyolcadik bolygó Hyle professzorában az ember Fred Hoyle-t sejtheti,
és még – igaz név nélkül – Ambarcumjan csillagkeletkezési elmélete is előkerül.
Kulin sf-je semmiképpen sem az irodalom csúcsa, de nem is ezzel a szándékkal
készültek művei. Míg az első regény még nagyobbrészt „dramatizált ismeretterjesztés”,
a későbbiekben ez fokozatosan csökkent, és az Asterben pl. már nők is szerepelnek, sőt,
a főhős szerelmes lesz! Ennek ellenére pont az Aster a leginkább elavult mű, a másik
három ma is nyugodtan olvasható, esetenként kifejezetten élvezhető is. Az pedig külön
felüdülés, hogy az ember biztos lehet benne: se csillagászati, se fizikai ostobasággal
nem fog találkozni Kulin György műveiben.

17

Ld. ref. 6., p. 52.
Ld. pl. Hugo Gernsback, Ralph 124C 41+ (Modern Electrics Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct,
Nov, Dec ’11, Jan, Feb, Mar ’12)
19
Ld. ref. 6, p. 53.
20
Ez lehet Arthur C. Clarke „A csillag” c. novellájának utánérzése, mely 1967-ben már megjelent
magyarul.
18
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Interjú Blahó Nórával
1924. február 4-én született Budapesten. Tanárnő. Az Egyesület tagja a megalakulástól a
megszüntetésig. Az MCSE jegyzője, és elnöki tanácsi és intézőbizottsági tagsága révén az
Egyesület egyik vezetője. Később a TIT oklevéllel kitüntetett tagja.
Családi kapcsolatok révén került az MCSE köreibe – milyen rokoni szálak fűzték Kulin
Györgyhöz?
Kulin György a sógorom volt. Annak idején, amikor ő még fent, a sváb-hegyi
Csillagvizsgáló Intézetben dolgozott, akkor én nagyon sokat tartózkodtam náluk a
családdal, a gyerekekkel. És – nem mondom, hogy gyakran, de előfordult –, hogy a téli
éjszakai változócsillag-megfigyelésekkor én is kint voltam vele a kupolában, és
segítettem írni az adatokat. Én persze nem foglalkoztam a csillagászattal, de nagyon
érdekelt a dolog, és a könyveit mindig olvastam, csak szakmailag nem voltam képzett,
inkább csak az érdeklődési körömhöz tartozott a csillagászat.
Mondana valamit a polgári foglalkozásáról is?
Még a háború előtt végeztem a Damjanich utcai tanítóképzőben, 1943-ban, magyar és
német nyelven is képesítést szerezve. Aztán még a háború előtt kikerültem fővárosi
tanítónak. A háború után ideiglenesen behívást kaptam a Fővárosi Polgármesteri
Hivatalba – a pedagógusok ügyeit és az iskolák megszervezését kellett segíteni.
Közben elvégeztem esti tagozaton a Pedagógiai Főiskolát matematika-fizika szakon.
Aztán újra tanítani kezdtem, és elég sokfele tevékenykedtem. Dolgoztam a Murányi
utcai, a Váli úti, a Gyáli úti és a Kertész utcai iskolákban. Közben férjhez mentem, és
négy gyermekem született. Jelenleg nyugdíjas vagyok, de mellette óvodatitkárként
dolgozom.
Az Egyesület megszületésére hogyan emlékszik?
Tulajdonképpen ennek a gondolata már a háború előtt megvolt. A sógorom azon az
állásponton volt, hogy a nagyközönségnek ismernie és tudnia kell ezekről a dolgokról,
és ő nagyon sokat foglalkozott ennek a tervezésével. Mivel én ott voltam velük, amiben
tudtam, segítettem őt. Mikor a Csillagok Világának a legelső számai megjelentek,
annak a postázásánál meg az egésznek a szervezésénél nagyon sokat dolgoztunk és
segítettünk. Akkor még nem volt meg az Uránia, úgyhogy az itteni pesti lakásunkba
hozták fel a könyveket. Itt postáztuk, és éjszaka vittük a Keletinek a postájára.
Az MCSE jegyzője volt. Milyen feladatokat jelentett ez?
Mikor megalakult az Egyesület, akkor a tagsági igazolványok kiállítását, kiküldését, a
tagsági díjak beszedését együtt végeztük Szécsy Ilona barátnőmmel, akivel együtt
jártunk iskolába, és ez a barátság megmaradt. Ő volt a pénztáros, de őt még jobban
érdekelte a csillagászat, úgyhogy mindenbe belekapcsolódott. Én jegyző voltam, a
jegyzőkönyveket írtam, és Deák elnök úrnak – ügyvéd volt, ő volt a Csillagászati
Egyesületnek az első elnöke; az ügyvezető elnök a sógorom volt – vittük mindig
aláírni. Rengeteg tagja volt akkor az Egyesületnek, folyton növekedett a létszám, és
vidéki helyi csoportok alakultak – ezzel kapcsolatban rengeteg postai munka volt.
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Hivatalból tagja volt az elnöki Tanácsnak és az Intézőbizottságnak is? Milyen pluszmunkát
jelentett ez?
Ezek csak címek voltak, az ember pedig csinálta, amit kellett.
Az adminisztratív feladatok mellett magában a csillagászati megfigyelésekben és az
ismeretterjesztésben is részt vett?
Én személy szerint nem, engem csak érdekelt, és meghallgattam az előadásokat, de én
magam szakmailag nem foglalkoztam annyit, hogy az érdeminek lenne nevezhető.
Milyenek voltak az Uránia és az MCSE dolgos hétköznapjai?
Akkor, amikor az Urániát berendeztük, kezdetleges volt minden. Az volt a baj, hogy
a műszereknek sem volt védőkupolája, mint ahogy időközben létesült. Akkor lécekből
összeállított bódét csináltak a fiúk, és az be volt borítva kartonpapírral. Volt olyan eset,
amikor egy erős szélvihar felborította a távcsövet – ez nagyon rázós volt. Nyilvánvaló,
hogy muszáj volt valamit csinálni. Arra nem emlékszem, hogy mennyi idő múlva
került sor arra, hogy a kupola megépüljön. Nagyon sok csoport volt, rengeteg csoport
volt, akik jöttek az előadásokra, és napközben pedig a Napnak megfigyelésére. Sokat
jártunk fel mi is. Érdekes volt, hogy amikor megkaptuk az Uránia épületét, üres volt, és
a berendezésről is gondoskodni kellett. Nem tudom, hogy honnan szereztek olcsó fa
székeket és padokat – de azok álltak ott a közönség rendelkezésére. De nem érdekelte
őket, hanem hallgatták, hogyha valami érdekes és szép volt, az volt a fontos. Aztán egy
zongorát kaptunk az egyik egyesületi tagtól, aki felajánlotta a részünkre. És ott az
Uránia lépcsőjén, a csigalépcsőn a hosszú Bösendorfer zongorát négy férfi és én vittem
a kanyargós lépcsőn. A hivatalos előadásokon kívül sógoromék megszervezték a – nem
is kellett szervezni, mert magától ment minden – művészesteket. Ott neves művészek,
akik érdeklődtek a csillagászat iránt is, tették gazdaggá ezeket az összejöveteleket
(például zenészek, mint Horváth László basszus-szólóénekes). Aztán kialakult egy
olyan baráti kör, akik rendszeresen összejöttek az Urániában. Mindenki amit tudott,
azt összeadta, és szeretettel gondoskodtak mindenről. Híre ment ennek az egész
szervezkedésnek, hihetetlenül gyorsan szaporodtak a vidéki helyi csoportok, ahol
szinte mindegyiknél a sógorom kint volt. Az alakuláskor tanácsokat adott.
Megmagyarázta, hogy mit használjanak, mit és hogyan szerezzenek be, és
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez tényleg országos mozgalom legyen – ahogy
most is az.
Mi késztette Kulint kutatói állásának feladására, és arra, hogy kizárólag a csillagászati
ismeretterjesztésnek, az amatőrcsillagász mozgalomnak éljen?
Hogy mi késztette Gyurkát, hogy a szakmáját elhagyja? Sose felejtem el, amikor télen
sokat tartózkodtam fönt a családnál, egy hideg téli éjszakán ő észlelt kint a nagy
kupolában, és bejött úgy, hogy kékre-zöldre volt fagyva. Keze-lába nem mozgott, és
nem tudtuk elég gyorsan adni neki meleg teát. Nem törődött semmivel, odajött
hozzánk: „Ha látnátok, hogy milyen gyönyörűek a csillagok, és azt nem lehet, hogy
csak én lássam, ezt muszáj mindenkinek megmutatni!”. Nos, ezek a gondolatok vitték
őt arra, hogy otthagyja tudományos pályáját.
Hogyan élték meg az MCSE irányába meginduló támadásokat, melyek Kulin személyét is
érintették?
Szerintem ezeket mind személyi ellentétek okozták — nem az ő részéről. Nem tudom,
hogy mi volt tulajdonképpen a probléma, de nagyon fájó pont volt. Akkor tényleg azt
hihette, hogy egész munkája hiábavaló volt. Azonban talán érezte, hogy mégsem, mert
azt tudta nagyon jól, hogy amit ő indított vidéken és Budapesten az működik, megy
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tovább, és az emberek továbbra is lelkesedtek. És ő az újpesti gimnáziumban, ahol
csillagvizsgálót létesítetett, ezt a munkát folytatta. Matematikát tanított, de azért
mindig volt módja, hogy a csillagászatot is megismertesse a diákokkal.
A megszüntetés után később is részt vett a hazai amatőrcsillagász-mozgalomban?
Akkor, amikor nem volt az Urániában a sógorom, nekem nem volt ott tennivalóm, és
nem is óhajtott ott senki látni minket. Mikor visszakerült, nagyon sokszor voltam fönt –
minden folytatódott ugyanúgy tovább. Nagyon szép volt az a csillagászati múzeum
amit ott berendeztek, csak hát a tárgyak később máshová kerültek. Tudtommal ilyen
irányú múzeum most nincs Magyarországon. Nagyon érdekesek voltak azok a régi
műszerek… Később, amikor Ponori Thewrewk Aurél – akivel nagyon jó viszonyban
voltam – lett a Planetárium igazgatója, rendszeresen vittem oda iskolai csoportokat és
kollégákat.
Lejegyezte: Rezsabek Nándor
(Rezsabek Nándor: Fejezetek a Magyar Csillagászati Egyesület
történetéből (1946-49) című kötetből)

Baráti körben, pécsi amatőrök társaságában. A kép bal oldalán Balázsy László, jobb oldalán
Róka Gedeon (ülve)
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Az új üstökös s a magyar csillagász
Dr. Kulin György útja a szalontai
gimnáziumtól a világhírig
Az ember évezredek óta kutat a világmindenség titkai után. Keresi a titok kulcsát és,
amikor úgy véli, megtalálta, új és eddig ismeretlen világ ködét tükrözi vissza a sötét űr.
Esendők és tudatlanok vagyunk, a felfoghatatlan Erő előtt, mely pusztít és újra teremt a
mindenségben és – Isten misztériumát sugározza…
Amikor egy-egy üstökös szántja keresztül az eget, babonás félelem lesz úrrá az
egyszerű lelkeken. Háborút, tűzvészt, járványt jósolnak ilyenkor. Új csillagokat és új
üstökösöket fedeznek fel az asztronómusok, akik kupolás tornyukban a mindenség
titkát kutatják.
A napilapok beszámoltak arról, hogy dr. Kulin György, a híres magyar csillagász, aki
nemrégiben eddig ismeretlen állócsillagot fedezett fel, új üstökösre bukkant a világűr
bolygói között. Hozzánk „közel áll” az új üstökös, amennyiben dr. Kulin György a
szalontai főgimnázium padjaiból indult el – a világhír felé…
Róla beszélgetünk dr. Szabó Lajos réti református lelkésszel, aki iskolatársa volt
Kulinnak.
A Kulin Gyuri – mondja dr. Szabó – együtt végeztük a szalontai főgimnáziumot.
Nagyszerű tanuló volt. Eminens. Különösen a fizikát kedvelte. Gyakran mondotta is
Diószeghy László (jelenleg a Szt. László gimnázium tanára – a szerk.) tanár
„meglátjátok e fiúból nagy ember lesz.” De a többi tanárok is felfigyeltek az ifjú diák
tehetségére és nekünk osztálytársainak is különös élvezetet szerzett, mikor
önképzőköri órákon a csillagászatról tartott előadást. Meleg szívű, igen jó barát volt
Kulin György, aki tanulmánya elsőségei mellett, egyik legkiválóbb tornásza volt a
szalontai gimnáziumnak. Mi, diáktársai is igen szerettük a szerény és jómodorú fiút.
Mikor került el Szalontáról? – kérdezzük.
Tudtommal a megszállás előtt ment fel Budapestre. Később, hallottam, hogy a
Csillagvizsgáló Intézethez került Ógyallára és több, igen nagy sikert aratott könyvet írt
az asztronómia téma köréből.
Dr. Kulin Györgyről így nyilatkozik egyik volt osztálytársa. Kulin dr., mint kis
gyakornok kezdte az ógyallai Csillagvizsgáló Intézetben, ahol vasszorgalmával és
tehetségével csakhamar magára vonta felettesei figyelmét. Már komolyabb feladatokat
bíztak reá, és ő nagy felkészültséggel, a tudásvágy lelkes ambíciójával dolgozott
végtelen birodalmában. Az állócsillag felfedezése után, ha lehet még nagyobb
ambícióval kémlelte a Mindenséget. A közelmúltban aztán ismét sikerrel járt
fáradhatatlan kutatása: mérhetetlen távolságban, egy ködkép fölött új üstököst
pillantott meg. A világűr eddig ismeretlen vándora csak igen halványan látszik, mert
több, mit 100 millió kilométerre van a naptól, mint földünktől.
Az új üstökös „Kulin-Bernasconi 1942” elnevezést kapta az asztronómia
keresztségében.
Valamikor, talán évszázadokkal, vagy évezredekkel később, földünkről is látható lesz
az új üstökös, amelyre már nem babonás félelemmel, de büszkeséggel fognak tekinteni
a közben nagy várossá avanzsált Szalonta lakói.
(fe) (Megjelent: Nagyvárad 1942. márc. 14. p. 8.)
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FARKAS LÁSZLÓ

Nem félünk a Farkastól!
Ez év március 20-án volt ötven éve annak, hogy dr. Kulin György, a Magyar
Csillagászati Egyesület ügyvezető elnöke aláírta tagsági igazolványomat. Fél évszázad
nagy idő egy ember életében, ezért ezen alkalomból szeretnék feleleveníteni néhány
epizódot abból a korból, amikor a magyar amatőrcsillagászat megszületett.
Ötven éve kezdődött őszinte barátságunk Gyurka bácsival, mely haláláig tartott,
mindvégig felhőtlen volt, és az én életemet leírhatatlanul sok, színes, nagy élménnyel
gazdagította. Ô volt az, aki a csillagászat népszerűsítésének elkötelezett, lánglelkű
apostolaként engem is „megfertőzött” és egy életre az asztronómia szerelmesévé tett.
Lehetetlen meghatottság nélkül visszaidézni azoknak az estéknek mindenkit magával
ragadó, csodálatos varázsát, amikor még ő állította be a jó öreg Heyde-távcsövet, amely
még kupola nélkül állt az Uránia tetőteraszán, majd rögtönzött kiselőadás keretében
ismertette, hogy melyik égi objektum van az okulár látómezejében. Tárgyi tudásának
rendkívüli gazdagsága, páratlan előadói képessége, szép magyar nyelvünk kiváló
ismerete, vonzó egyénisége, közvetlensége minden alkalommal lenyűgözte hallgatóit.
A számtalan kérdésre adott kimerítő válaszai a laikusok számára is érthetőek és
meggyőzőek voltak.
Biztatására, mint sokan mások, én is távcsövet építettem, melynek fő- és segéd-tükrét
ő választotta ki, ezüstréteggel látta el azokat, engem meg a szereléshez szükséges
tanácsokkal. Így született meg első 150/1000-es azimutális szerelésű Newtontávcsövem, melynek anyagi fedezetét feleségem biztosította a családi költségvetés
terhére... Nagyra értékelte Gyurka bácsi tevékenységét, és remek előadásainak hatására
megszerette a csillagászatot is.
Az akkori Urániának volt egy sajátos, egyedülálló légköre, amely sehol máshol nem
volt fellelhető, és ez engem is mágnesként vonzott. Ott valóban demokrácia volt, mert
az odajárók a csillagászat szeretetében váltak barátokká – függetlenül attól, hogy ki
honnan jött és mi volt a foglalkozása. Ott mindenki egyenrangú volt, az iskolai tanuló,
a tanár, az író, a költő, a művész, a mérnök, a tisztviselő, a gyári munkás, a
villamoskalauz, az orvos stb. Állandóan folytak a nagy tapasztalatcserék, Gyurka bácsi
mindenkit örömmel és szeretettel fogadott. Kedves humorérzékkel volt megáldva. Ha
csak a hangomat meghallotta, már messziről kiáltotta: „Nem félünk a Farkastól!”.
Egy alkalommal telefonon érdeklődtem nála, hogy elkészült-e távcsőtükröm
alumíniumozása. Igen, hangzott a válasz, mikor jössz érte? Még ma este, feleltem.
Sajnálom, hogy nem találkozhatunk, de gyere nyugodtan, majd becsomagolom és
valaki odaadja. A gondos csomagolás belső fehér papírján ez a szöveg állt kézírásával:
„Nem félünk a Farkastól, mert már öreg és nincsenek fogai. Báránykák.”
Humorára nagyon jellemző ez a kis szöveg, melyet szeretettel őrzök, akárcsak a tőle
kapott és nekem dedikált könyveit, melyek ma is kedvenc olvasmányaim közé
tartoznak. Jól emlékszem, hogy 1948 nyarának legnagyobb könyvélménye volt, hogy
egy antikváriumban sok keresgélés után sikerült megvásárolnom A távcső világa című
művét.
Nem csak lebilincselő előadásai jelentettek maradandó élményt, de azok a meghitt,
baráti beszélgetések is, amelyekben olyan gyakran volt részem. Ilyenkor beszélt nekem
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gondjairól, problémáiról. A nyolcvanas évek vége felé többször említette, hogy
eszméinek, elképzeléseinek csak a meteorosok (így mondta!) lehetnek az örökösei és
tovább vivői: „Tudod Lacikám, bennük látom azt a határtalan lelkesedést,
ügybuzgalmat és önzetlenséget, amely a mi mozgalmunkat mindig is jellemezte és
naggyá tette”.
Hogy milyen jól látta a jövőt, azt bizonyítják azok a nagyszerű eredmények,
amelyeket az újjászületett Magyar Csillagászati Egyesület a „meteorosok” vezetésével
elért. Nem az én feladatom, hogy mindezt méltassam, de az igen, hogy ezekhez szívből
és őszintén gratuláljak! Mert nagyon örvendetes és szembetűnő így visszapillantva a
minőségi fejlődés, a színvonal állandó emelkedése, a népszerű kiadványok egész sora, a
Meteor ízléses, új köntöse, mely az újjászületett MCSE-nek köszönhető.
Az elment kedves, régi barátokra, akiktől olyan sokat tanultam, akiktől annyi
segítséget kaptam, ma már csak szeretettel és hálával emlékezhetek, de nektek, a
Meteor fáradhatatlan gárdájának szeretnék köszönetet mondani az újabb szép
eredményekért, és további sikereket kívánni.
Soha ne feledjétek, hogy Gyurka bácsi páratlan eszméinek Ti vagytok az örökösei,
hordozói és továbbfejlesztői. Fiúk, csak így tovább! Tudom, hogy Ő is ezt mondaná
nektek, mert sokunknak nagy, szent örömöket adó nemes életcélja így, általatok lesz
maradandóvá, melyet Ady Endre klasszikus soraiban így fogalmazott meg:

„Ifjú szívekben élek s mindig tovább...”
Abban a reményben, hogy Ti sem féltek a Farkastól, amatőrcsillagász üdvözlettel:
Farkas László.
(Megjelent: Meteor 28. 1998. 12. sz. pp. 3–4.)

Farkas László magán-csillagvizsgálójában (Lupus Csillagvizsgáló), észlelés közben
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PONORI THEWREWK AURÉL

Kulin György (1905–1989)
A magyar csillagászatot, de elsősorban a
magyar amatőrcsillagász mozgalmat nagy,
pótolhatatlan veszteség érte. Hosszú,
mozgalmas, munkás életének 85. évében
elhunyt Kulin György.
Kulin György és Ponori Thewrewk Aurél
A 20. század minden korszakát megélte.
Születési helye Nagyszalonta (Salonta,
Románia). Egyik, itt szerzett gyermekkori
emléke az 1910-ben megjelent Halleyüstökös okozta pánik volt. Alsó iskoláit a
magyar, majd román fennhatóság alatti
Kulin György és Ponori Thewrewk Aurél
Erdélyben végezte. Szerette a sportot. Egy
időben a román hadsereg válogatott
futballcsapatának is tagja volt. Ifjú korától kezdve meggyőződéses vegetáriánus volt:
soha nem fogyasztott leölt állati terméket.
Egyetemi tanulmányait az akkori budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen
végezte. 1927-ben kapott matematika-fizika szakos tanári diplomát. Az akkori súlyos
gazdasági és társadalmi viszonyok között évekig volt állás nélkül. Mint állástalan
diplomás került 1935-ben az akkori nevén Svábhegyi Csillagvizsgálóba, bár nem
készült csillagásznak, és nem is volt csillagász előképzettsége. Fő működési területe a
kisbolygók észlelése lett. Működése első öt éve alatt 45 új kisbolygót fedezett fel az
intézet 60 cm-es reflektorával készített fényképfelvételeken. A csillagvizsgáló egyik
akkori obszervátora, Detre László – későbbi igazgató – buzdítására kezdett foglalkozni
e kis égitestek pályaszámításával. 1936 és 1941 között összesen 83 kisbolygót fedezett
fel, és ezek közül 12-nek sikerült pontos pályáját kiszámítania. Ezeknek a felfedező
jogán nevet is adhatott. A Kulin-féle kisbolygók közül az elsők közé tartozott az 1441
sorszámú Bolyai, a Corvina (1442) és a Konkolya (1445). A többi (1436, 1444, 1452, 1470,
1489, 1513, 1537, 1538 és 1546 sorszámú) kisbolygó csak több évtized múlva kapott
nevet tőle – többnyire általa tisztelt szaktársak és más személyek (pl. Detre, Róka;
Izsák, Ortutay).
Az észlelőnaplókból kiderül, hogy minden lehetséges éjszakai alkalmat kihasznált
régebben észlelt, vagy az általa felfedezett újabb kisbolygók fényképezésére. Így pl.
1937 Szilveszter éjszakáján is készített két felvételt (azért csak kettőt, mert az ég aztán
beborult).
A kisbolygók észlelése terén a finnországi Turku egyetemi csillagvizsgálójában
működő Yrjö Väisälä professzorral állt szoros kapcsolatban, és észlelte az ott felfedezett
kisbolygókat is a nyári idényben, amidőn azokat a világos éjszakák miatt a finneknek
hónapokon át nem állt módjukban fényképezni.
Utólag megszerezvén a szükséges elméleti csillagászati ismereteket, az elsősorban az
égi mechanikában kiváló Wodetzky József professzornál szerezte meg a csillagászatból

68

a doktori címet 1939-ben. Doktori disszertációjának címe: „A Gauss- és Väisälämódszer kritikai összehasonlítása”, tehát pályaszámítási témájú volt.
1940. január 6/7-e éjjelén az 1376 Michelle kisbolygót fényképezte. Ezen a felvételen
egy különös foltot talált. A borult ég miatt csak 10/11-e, majd 11/12-e éjjelén tudott
felvételt készíteni az égbolt azon részéről. Az észlelési naplóban e felvételek tárgyául
ezeken az éjszakákon csak egy-egy kérdőjel szerepel. Csak a 12/13-a éjjelén került ide
egy „Üstökös?” bejegyzés, amelyet 24/25-e éjjel „Komet”, majd 25/26-a éjjelén
„Üstökös” szó vált fel. Még februárban sikerült pályát számítania az addig ismeretlen
üstökösnek, amely az első a magyar felfedezésűek közül. A berlini Copernicus Institut
február 23-i körlevele adta tudtára a világ intézeteinek a felfedezés hírét. A következő
napokban magyar napilapok többé-kevésbé részletesen számoltak be az első magyar
üstökösről és felfedezőjéről. Az üstökös különben mintegy 5,5 év – tehát rövid –
periódusú, a Jupiter családba tartozó égitestnek bizonyult. Ugyancsak kisbolygók
fényképezésének mellékterméke volt a második Kulin-üstökös, amely az 1942. év első
felfedezett üstököse volt. A pályaszámítás során ez is rövid periódusú – 32 év
keringésidejű – üstökösnek bizonyult.
A Természettudományi Társulat megalapításának 100. évében, 1941-ben jelent meg
Kulin György kétkötetes munkája, A távcső világa, amelyet az égbolt kedvelőinek, az
amatőröknek írt. Észlelő munkájának hosszú órái és évei alatt fogalmazódott meg
benne az a törekvés, hogy a csillagos égbolt látványának szépségét másoknak,
mindenkinek megmutassa. Munkájában ezért részletes útmutatást is adott kevés
költségből kihozható, de jó optikájú tükrös távcsövek házi kivitelezésére. Igen sok
alapvető csillagászati ismeret közlésén kívül a könyvben helyet kapott asztrológia
ismertetése és bírálata is. A nagy munka 1980-ig még három – részben teljesen
átdolgozott – kiadást ért meg, s máig is az amatőrcsillagászok leggazdagabb
kézikönyve.
A háborús évek után rövidesen – jórészt személyi okok miatt – Kulin György megvált
a csillagvizsgálótól, és szinte minden idejét és energiáját az amatőrmozgalomnak
szentelte. 1946 novemberében megalakította a Magyar Csillagászati Egyesületet, amely
a 30-as évek elején feloszlott Stella Csillagászati Egyesület után elsőként gyűjtötte össze
a csillagászat kedvelőit. A következő évben az akkori miniszter, Ortutay Gyula
székházat is adományozott az Egyesületnek a Gellért-hegy oldalában. Ez az egykori
villalakásból átalakított bemutató csillagvizsgáló csak néhány száz méterre fekszik a
mai Citadella területén egykor állt URANIAE nevű kétkupolás egyetemi
csillagvizsgáló helyétől, amely 1815 és 1849 között működött. Ennek második
igazgatója, a tudós jezsuita csillagász, Tittel Pál ottani működése (1824-1831) idején ez a
tudományos intézmény a pest-budai kulturális élet egyik gócpontja volt. Ide az
európai műveltségű Tittellel való társalgás miatt is járt a főváros, sőt az ország számos
olyan kiválósága, mint Bajza József, Döbrentey Gábor, Kazinczy Ferenc, Széchenyi
István, Teleki József, Vörösmarty Mihály, ifj. Wesselényi Miklós. Tittel sajnálatosan
korai, az akkor kolerajárvány következtében beállt halála (1831) alkalmából
Vörösmarty szép elégiában fejezte ki fájdalmát az oly sokakat ért veszteség felett.
Az egykori csillagvizsgálóra emlékezve nevezte el Kulin György Urániának Budapest
első bemutató csillagvizsgálóját, amelynek berendezését az első időkben az általa
fellelkesített egyesületi tagok gyűjtötték össze. Az esti bemutatásokon kívül állandó
előadássorozatok, klubestek és az ún. művészestek voltak az Uránia népes és kedvelt
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rendezvényei. Mintha a régi Uraniae fénykora tért volna vissza: az összejöveteleken,
elsősorban a művészesteken hazánk sok akkori szellemi kiválóságát lehetett látni. Így
ott volt Illyés Gyula, Medgyesi Ferenc, Kodolányi János, Szabó Lőrinc, Vavrinecz Béla,
több más természettudós, költő, író, képzőművész és operaénekes között. Őket is
elsősorban a vezető, Kulin György egyéniségének vonzása indította el az Uránia
rendezvényeire, aki oly megragadó lendülettel, világos okfejtéssel tudta megvilágítani
művész és képzetlen munkás számára egyaránt érhetően: a Kozmosz szülöttei és
függvényei vagyunk, a csillagok az ember rokonai. Ezeket a gondolatokat az
asztrológusok megkísérelték a maguk hasznára fordítani. Kulin György össze is hívta e
vakvágányra került eszmék képviselőit az Urániába, hogy legalább az alapfogalmak
tisztázhatók legyenek az asztrológia tudományos kritikájához – de ez a kísérlete nem is
sikerülhetett.
A Magyar Csillagászati Egyesület fennállása két és fél éve alatt 2200 tagot tudott
összegyűjteni. Folyóiratát, a Csillagok Világát és ennek évkönyveit részben egyedül,
részben Kolbenheyer Tibor munkatársával szerkesztette és adta ki. A budapesti
bemutató csillagvizsgáló, az Uránia nyomán számos helyen indult mozgalom hasonló
intézmény létesítésére.
A 40-es
évek végén
megindult
és erősödő
önkényuralom
semmi
magánkezdeményezést nem tűrt meg: 1949-ben a Magyar Csillagászati Egyesületnek
be kellett olvadnia a Természettudományi Társulat jogutódjának, a Társadalom- és
Természettudományi Társulatnak csillagászati szakosztályába. Kulin György
hasztalanul igyekezett megmenteni az Egyesület által képviselt eszméket, őt is
eltávolították az Uránia éléről, és idealistának, sőt asztrológusnak bélyegezve őt a TTIT
akkori vezetősége azt is elérte, hogy Budapest területén nem kaphatott munkát. Így
került az akkor még vidéknek számító Újpestre tanárnak a Könyves Kálmán
gimnáziumba. Sok örömet talált a pedagógiai munkákban, és tapasztalatait később is
kitűnően tudta hasznosítani. A gimnázium tetejére kupolás csillagvizsgáló épült.
Szabad idejében Kulin György ebben az időben szakemberektől elsajátította az
üvegfelületek alakításának és polírozásának, továbbá az optikai vizsgálatoknak
minden finomabb mesterfogását. Így amint négy év múlva visszakerülhetett szeretett
Urániája élére, azonnal megindult az ott kialakított szűkös mechanikai és optikai
műhelyben a távcsőoptikák és kisebb-nagyobb távcsövek készítése.
Látásának megromlása folytán nem remélhette, hogy valaha is folytathatja
kisbolygókutatási munkáit. Élete fő céljául választotta azt, hogy minél több embert
részesítsen abban az egykor világkép-formáló élményben, amelyben Galilei részesült.
Ezért készültek száz- és ezerszámra – elsősorban a tanuló fiatalság számára – egyszerű,
de a Galilei-élményt biztosító optikai eszközök – a diákok által is könnyen
megfizethető áron. És sorra alakultak – nagyrészt az Uránia műhelyében készült 20-30
cm átmérőjű tükrös távcsövekkel felszerelve – a fővárosi és vidéki bemutató
csillagvizsgálók, így Csepelen, Szolnokon, Miskolcon, Győrben és másutt.
Az űrkutatás 1957-ben történt megindulása a csillagászat bizonyos ágai iránt
ugrásszerűen megnövelte az általános érdeklődést. Kulin György a mesterséges holdak
pályaelemeinek kiszámítására a végletekig leegyszerűsített módszereket, közelítő
formulákat adott. Ezek segítségével például a napilapokban közzétett felszín feletti
magasságadatokból bármelyik diák játszi könnyűséggel ki tudta számítani a
keringésidőt és a pályamenti sebességet. De az ismert – pl. a Stefan-Boltzmann, a Wien
70

stb. – fizikai törvények egyszerűsített alkalmazásával más csillagászati problémák
megoldására is igen könnyen alkalmazható, didaktikailag mintaszerűen felépített
módszert adott pl. a Nap felszíni vagy belső hőmérséklete kiszámításához.
Fő feladatának továbbra is az egyszerű távcsövek és ezek optikáinak minél nagyobb
számban való előállítását és forgalmazását tekintette. A csiszolás és polírozás
megerőltető fizikai munka még gépek alkalmazása esetén is. És ezt a munkát Kulin
György több mint három évtizeden át reggeltől estig minden szabaddá tett idejében
folytatta. Így akik nem ismerték őt, az Urániába térve nem tételezték volna fel a
csiszoló- és polírportól felismerhetetlen színű, szakadt köpenyben, könyökig porosiszapos karral a gépek előtt tevékenykedő, idősebb dolgozóról, hogy ő az igazgató.
Egyszerű, furattal ellátott konzervdobozzal leborított villanyégőből és saját készítésű
vizsgálórácsból álló "optikai pad” segítségével bámulatosan pontos gömb- vagy
paraboloid-felületeket tudott kialakítani az eszméinek megnyert üveggyárak által az
Urániának juttatott 8-50 cm átmérőjű üvegpogácsákon. Ő maga ugyan nem számolta az
általa készített üvegtükröket, de a becsült szám 3000 körül mozog. Ennyi távcsőtükröt
még soha senki nem állított elő. (William Herschel, az Uránusz felfedezője, akit addig
"rekorderként” tartottak számon, kb. 400 fémtükröt készített távcsövek számára).
A csillagászat magyarországi amatőrei első országos találkozójukat 1963-ban,
Szentendrén tartották Darázs Endre költő és Kulin György szervezésében. Az elemi
erővel megnyilvánult óhajnak eleget téve a következő évben Miskolcon alakult meg a
Csillagászat Baráti Köre, amelynek elnöke – helyesebb lenne vezetőt mondanunk –
Kulin György lett. Itt mutatta meg igazán, milyen szervezőkészség, mennyi energia és
kitartás él benne: tíz év alatt mintegy 14.000 érdeklődő lépett be a CSBK-ba. És ezek
legnagyobb részéről nemcsak név szerint tudott: vagy személyesen ismerte meg őket
az Urániában vagy országjáró körútjai alkalmával, vagy levelezésben áll velük.
Nagyrészt a tagok áldozatkészségéből létesültek egymás után újabb és újabb bemutató
csillagvizsgálók Fűzfőn, Ózdon, Szekszárdon, Tatán, Zalaegerszegen, Tatabányán,
Esztergomban, Gyulán, Salgótarjánban és másutt. Ezek fenntartója részben a TIT lett.
Közülük azok, amelyek bizonyos rendszeresebb működési feltételeknek is eleget tettek,
felvehették az Uránia nevet. Természetes, hogy e vidéki bemutató csillagvizsgálók
többé-kevésbé szoros kapcsolatban álltak és maradtak a budapesti Urániával és Kulin
Györggyel.
Szinte megfoghatatlan, hogy az ő előadásai, cikkei és szakmai könyvei, az optikák
készítése, a levelezés és az adminisztratív teendők között hogy maradt ideje és
energiája a tudományos-fantasztikus regényeinek írására. Az első sci-fi-jeit a korán
elhunyt Fábián Zoltán neves prózaíróval öntötte végleges, irodalmi formába. A „Q, G.
Lynn” álnév őt takarja a sci-fi szerzők világában. Ezekben a munkáiban is szigorúan
tudományos alapon álló ismeretterjesztő maradt: minden bennük szereplő adatnak
utána lehet nézni, utána lehet számítani. Ezekben, mint más munkáiban is oly közel
tudta hozni az olvasókhoz az égboltot, az egyetemes törvényszerűségeket, mint
kevesen a világon. Magával ragadó lendülettel, világos, logikus érvelés erejével
írásban, de különösen előadásai alkalmával tudta megvilágítani az igazságokat a
Világegyetemről és benne a Kozmosz szülöttének, az embernek helyéről, szerepéről és
felelősségéről. Aki a közelébe került, aki őt fénykorában hallgathatta, nem tudta
kivonni magát a hatása alól.
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Anyagi, erkölcsi, sőt egzisztenciális hátrányt is vállalva igazáért – vagy vélt igazáért –
mindenre és mindenkire való tekintet nélkül mindenkor nyíltan kiállt. Országos
népszerűsége ellenére ezért tűnt fel többek szemében kedvezőtlen színben.
Munkásságát különféle magas TIT és állami kitüntetésekkel ismerték el. Igazán
büszke azonban csak SZOT-díjra volt, amelyet nem egyesek elbírálása hanem a
nagyközönség szavazata juttat az arra érdemesnek.
Kulin György kivételesen nagy egyéniség volt, amilyen a kultúra meghatározott
területeire csak egy-kettő születik évszázadonként. Fél évszázadig; minden
csillagászati ismeretterjesztő valamilyen fokon az ő tanítványa volt. De az ő
munkásságát hirdetik a szervezett magyar amatőrök is. Nagy elégtételül szolgálhatott
számára a megszüntetése után 40 évvel újjászületett Magyar Csillagászati Egyesület
alakuló ülésén való részvétele ez év februárjában – halála előtt két hónappal.
A tudományos életben 12 kisbolygója és két üstököse tartja fenn hírét. A csillagászat
kedvelői körében – akárcsak Flammarionnak – időtlen időkig fog élni a neve.
(Megjelent: Fizikai Szemle 1989. 9. sz. pp. 349–352.)

A távcső világa hirdetése a Csillagászati Lapok 1941/4. Számában
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1977-re elkészült a budapesti Planetárium. A körfolyosón csillagászattörténeti kiállítást
is láthattak az érdeklődők
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Búcsú Dr. Kulin Györgytől
1989. április 22-én, életének 85-ik, társulati tagságának 55-ik évében elhunyt a hazai
csillagászati ismeretterjesztés fáradhatatlan apostola, a Magyar Csillagászati Egyesület
(1946) az Uránia Csillagvizsgáló (1947) és a Csillagászat Baráti Köre (1963) alapítója,
számos csillagászati népszerűsítő könyv, számtalan cikk és tanulmány szerzője, ezrek
és ezrek szeretett „Gyurka-bácsi”-ja, Kulin György.
Távozásával nagy veszteség érte Társulatunkat és az ismeretterjesztést csak úgy, mint
a hazai amatőrcsillagászati mozgalmat. Tisztségeit szinte felsorolni is lehetetlen.
Hosszú, több mint félévszázados aktív munkássága alatt megalapításától évtizedeken
át igazgatta és a hazai amatőrcsillagászati mozgalom tudományos és módszertani
bázisává fejlesztette az Uránia Csillagvizsgálót. Alapító tagja volt a Társulat egykori
csillagászati szakcsoportjának, majd a budapesti szakosztálynak, melyben mint
vezetőségi tag évek hosszú során át dolgozott. Ugyanígy a Csillagászati és Űrkutatási
Választmány vezetőségi tagjaként is – egy időben a választmány elnökeként is
meghatározó szerepet játszott a mozgalmi életben. Az utóbbi évtizedekben az
Országos Elnökség, majd a Tanácsadó Testület tagjaként hallatta mindig bátor és
megalkuvást nem ismerő szavát az általa alapított mozgalom érdekében. Kulin György
kivételes egyéniség volt, olyan, amilyen egy adott szaktudományi ágon belül egy
évszázadban legfeljebb egy adódik.
Nem készült csillagásznak. Amikor 1910-ben szülőhazája égboltján – Nagyszalonta
felett – feltűnt a Halley-üstökös, még szorongás töltötte el az égi jelenségektől. 1932-ben
a matematika-fizika szak elvégzése után mint állástalan diplomás került az akkori
Sváb-hegyi (ma Szabadság-hegyi) csillagvizsgálóba gyakornokként Tass Antal
igazgató mellé, aki hamarosan felismerte kivételes képességeit. Nem egészen 10 év
alatt több mint 80 kisbolygót fedezett fel – többnek ő adhatott nevet, mint pályaszámító
és egy az ő nevét is viseli. De üstökös is van olyan, amely a Kulin nevet viseli.
A nagy távcső mellett, túl harmincadik életévén döbben rá az égbolt nagyszerűségére,
esztétikájára és majdnem pontosan ugyanazt érzi át, amit Kosztolányi, aki 50 évesen
fedezte fel magának a csillagos ég szépségeit, a „hajnali részegséget”, amely mindenkit
magával ragad, aki komolyan kezd foglalkozni a csillagok világával.
Itt döbben rá arra is, hogy az emberek döntő többsége még annyit sem látott az
égboltból, mint amennyit annakidején Galilei. Úgy érzi: meg kell osztani ezt a kincset
mindenkivel, mert amint azt a szellemi kincsekkel összefüggésben többször is
megfogalmazta: „azok csak akkor maradhatnak meg- és fenn, ha szétosztjuk őket!”
Ezért írja meg máig alapvető munkáját, a négy kiadást megért A távcső világa c.
kétkötetes alapvető csillagászatot, amelyben mindent leír, ami csak az égboltra először
tekintő embert érdekelhet. Ekkor derül ki, hogy nem csupán nagyszerű érzékkel bíró
gyakorlati csillagász, de páratlanul gazdag stílusú író is, amit később fantasztikus
regényei is bizonyítanak. Emellett egyedülálló retorikai készséggel megáldott előadó
volt, akinek hatása alól senki sem vonhatta ki magát, aki egyszer meghallgatta.
Kulin György, a Halley-üstököstől egykor szorongó kisfiú, nagy pályát futott be,
gazdag, értékes emberhez méltó élete volt. 55 esztendőn keresztül százezreket tanított
arra, hogy „Mit mondanak a csillagok?”. Különleges képessége volt a csillagok fizikai
74

üzeneteinek a megértésére és még inkább: az üzenetek hiteles, emberi nyelvre történő
lefordítására. A mi szép magyar nyelvünkére, amelyet Arany Jánossal közös
szülőhelyén, Nagyszalontán tanult meg a nagy költőhöz is méltón és ékesen használni.
Azt mondják a csillagok, hirdette szóban és írásban, hogy kozmikus lények vagyunk, mert
semmi sincs akkora mértékű közös bennünk, mint genezisünk kozmikus volta. Rokonaink a
csillagok és viszont. E megdöbbentő – és kézenfekvő – felismerés és e felismerésnek ilyen
népszerű nyelven történő megfogalmazása, a közlési módnak ez az egyszerűsége és
nagyszerűsége volt sikeres életének első nagy titka. Azt mondják a csillagok, hogy
valamennyien csillagporból születtünk és testünk atomjai egy majdan születő csillag
testébe zuhannak vissza. Csillagtól-csillagig tart a földi vendégségünket is magában
foglaló nagy kozmikus körforgás! Azt mondják a csillagok Kulin Györgynek és általa
nekünk is, hogy fel kell hagynunk a vallásfilozófiák által hangsúlyozott porszem
mivoltunk hamis képzetével, mert csaknem pontosan annyival vagyunk
tömegszámunkat tekintve nagyobbak egy atomnál, mint amennyivel kisebbek egy
közepes csillagnál. Fél úton áll az ember az atomok és csillagok között. Ez a kozmikus
rokonságunk fizikai alapja és ez a tény, nemhogy porszemmé tenné az embert a
Mindenségben, de kozmikus rangot és méltóságot ad neki. Az volt Kulin György
varázslatos személyiségének másik nagy titka, hogy szemmel láthatóan birtokolta is
ezt a kozmikus rangot és méltóságot és ezt maga is tudta – e szerint élt és dolgozott, ez
sugárzott belőle, ez vonzotta hozzá az embereket.
Végül, de nem utolsó sorban Kulin György felismerte, hogy a csillagos égbolthoz, a
csillagászathoz, nem csupán a szaktudomány száraz és sokszor nehéznek bizonyuló,
csak a matematikai szimbólumok eszközeivel kifejezhető tényei felől, de a csillagfényes
éjszakáknak a lelkünkbe keltette érzései és hangulatai felől is el lehet jutni. Ezzel a
felismerésével ezreket nyert meg a mozgalomnak, olyanokat, akik korábban féltek a
csillagászattól, mert nehéz tudománynak tartották.
Kulin György feledhetetlen személyiségének további nagy és példaértékű titka
hallatlan munkabírása és munkaszeretete volt. Nem tett különbséget szellemi és fizikai
munka között. Életének több mint felét optikai csiszolópadok előtt töltötte, hogy
távcsőtükrök ezreivel lássa el ezt az országot! Szellemi öröksége világviszonylatban is
egyedülálló, csak a múlt században élt és dolgozott Flammarionéhoz hasonlítható, akinek
példáját követte és akire gyakran hivatkozott is. Életműve és munkássága a hazai
ismeretterjesztés legszebb napjait, klasszikus vonulatát idézi. Egész életében a Társulat
célkitűzéseinek és hagyományos szellemének megfelelően munkálkodott. Csak nagyon
kevés ismeretterjesztő csillagász van ebben az országban, akit ne Ő indított volna el
ezen a szép, személyiséggazdagító és életcélt jelentő pályán. De a szakcsillagászok
között is sokan vannak, akik Kulin Györgynek köszönhetik az indíttatást.
Amikor 1989. május 19-én a Farkasréti temetőben százak és százak vettek végső
búcsút hamvaitól, Ő már egy fizikai lépéssel közelebb került szeretett csillagaihoz,
hiszen testének számos atomja már összeölelkezett szülőbolygónk a Föld légkörének
atomjaival, hogy részt vegyen ebben a fizikailag számunkra már közvetlenül meg nem
ragadható formában is a nagy kozmikus körforgásban csillagtól-csillagig. Elnyerte a
csillagoktól neki szánt jutalmat – megtért a ragyogó csillagfény hazájába.
(Kézirat, 1989)
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Az amatőrök atyja
Több mint harminc éve már. Az ősz bácsi épp a műhelyben dolgozott, a munkapad
előtt állva piszkosnak tűnő korongokkal foglalatoskodott, néha méricskélt, máskor a
csiszolópadnál ügyködött; különös mozdulatokkal próbált görbületet lehelni az
üvegbe. Az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló előadására vagy távcsöves bemutatására
sietve mindenkinek feltűnt az idős mester, amint a kivilágított műhelyben bűvöli az
optikákat. Soha nem találkoztam vele azelőtt, de első pillantásra tudtam, hogy Kulin
Györgyöt leshetem meg munka közben. Nehéz ezt megmagyarázni, de minden
mozdulatából, egész lényéből sugárzott, hogy ő Kulin György, a híres csillagász. Aki
személyesen ismerhette, annak nem is kell ezt megmagyarázni.
Az amatőrcsillagász mozgalom fénykorát élte akkoriban. Az 1964-ben alakult
Csillagászat Baráti Köre (az akkori MCSE) igazi országos szervezetté vált addigra,
minden évben 1500 új tag lépett be a CSBK-ba, melynek első számú hajtómotorja az a
Kulin György volt, akit estéről estére a csiszológépnél láthattunk. Fáradhatatlanul
gyártotta a távcsőtükröket az amatőrök számára, hiszen jól tudta, hogy a mozgalom
legfontosabb eleme az észlelési élmény, amit a csillagászati távcsövön kívül semmi más
nem adhat. Amatőrök ezreit segítette hozzá saját távcsőhöz egy olyan korszakban,
amikor jó minőségű, gyári műszer vásárlásáról még csak nem is álmodhattunk. Hogyan
is lehetett volna távcsőhöz jutni, amikor évekig kellett várni arra, hogy az emberek
pénzért autót vehessenek, a telefon-igénylések pedig apáról fiúra szálltak?! Nem csoda,
hogy virágzott a csináld magad mozgalom, és ha autót nem is, távcsövet annál inkább
készítettünk magunknak!
Ha távcsövet szeretnénk, akkor magunknak kell elkészíteni – ezt mindenki
természetesnek vette. Csak el kellett ballagni a Lenin körút 96-ba, ahol a Tanért Uránia
Boltjában néhány forintért különféle optikákat vásárolhattunk, majd tovább a BajcsyZsilinszky úti műanyag-áruházba, ahol a távcsőhöz szükséges csövet lehetett
beszerezni. Pontosan emlékszem arra a májusi estére, amikor 40/1000-es egytagú
lencsével szerelt, 40-szeres nagyítású Kepler-távcsövemmel először állítottam be a
Holdat, és ezzel a primitív eszközzel valóban látszottak a kráterek! (Azt viszont nem
tudnám megmondani, mikor néztem először apokromátba...) Igaza volt Kulinnak
azzal, hogy mozgalommá tette a távcsőépítést: a barkácsolt távcsővel magam is kicsit
Galileivé váltam, akárcsak az a több ezer kis csillagász, akik mind-mind részesültek a
híres Galilei-élményben. Ez az élmény egészen más minőségű, mint amikor valamilyen
nagy, obszervatóriumi teleszkóppal fürkésszük az eget. A kis Kepler-távcső által
nyújtott kép sokkal inkább a „mienk”, már csak azért is, mert „megdolgoztunk” érte.
Kulin György több helyütt leírta, életrajz írói is kiemelik, hogy 1935-ig, harminc éves
koráig különösebben nem érdekelte a csillagászat, sőt, távcsőbe se nézett. (Egyetlen
komolyabb csillagászati élménye a Halley-üstökös 1910-es „vészt jósló” látogatása volt,
amit gyermekként élt át Nagyszalontán.) 1935-ben került gyakornokként a Svábhegyi
Csillagvizsgálóba, öt évvel később már országos hírű csillagász, a fotografikus
kisbolygó-észlelő program eredményeként számos kisbolygót fedez fel, de az igazi
hírnevet üstökösei hozzák meg. 1941-ben, hat évvel a Svábhegyre kerülése után jelenik
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meg A távcső világa első, kétkötetes kiadása. A kívülálló, a csillagászat iránt nem túl
fogékony fiatalemberből néhány év leforgása alatt a csillagászat leghatásosabb
népszerűsítője vált!
A távcső világával új korszak kezdődik a magyarországi amatőrcsillagászatban – mert
1941-ben mozgalomról még (már) nem beszélhetünk, hiszen a Stella Csillagászati
Egyesület 1932-ben megszűnt. A könyv máig legfőbb értéke a távcsövekről és a
távcsőkészítésről szóló, több mint 150 oldalas rész, melyet Haeffner Tivadar
közreműködésével írt Kulin. A távcső világában olvasható először magyar nyelven
részletes távcsőépítési útmutatás!
Kulin György tudományos munkája mellett nagyon sok csoportot is fogadott a
Svábhegyi Csillagvizsgálóban – a 30-as évek végén ez volt Budapest egyetlen, ráadásul
vadonatúj csillagvizsgálója, így érthető a nagyközönség fokozott érdeklődése. A
csillagászati ismeretterjesztés „első vonalában” dolgozva tapasztalhatta, milyen sokan
érdeklődnek a távcsövek világa, a távcsöves bemutatások iránt, ugyanakkor azt is látta,
hogy a közönség fogadását és a tudományos megfigyeléseket nehéz összeegyeztetni
ugyanazon intézményen belül. Már a negyvenes évek legelején megfogalmazódott
benne, hogy valahol Budapesten, a városközponthoz közelebb kellene létesíteni egy
Uránia bemutató csillagvizsgálót, melynek legfőbb feladata a csillagászat
népszerűsítése lenne, és otthont adna a csillagászat iránt érdeklődő
amatőrcsillagászoknak is.
Idealista gondolat? Meglehet. De hát csillagászattal foglalkozni, és különösen abból
megélni – ugyancsak idealista gondolat... Utólag könnyű idealistaként beállítani Kulint,
aki a háború kellős közepén kezdte el szervezni a budapesti nagyplane-táriumot (a
jénai Zeiss Művek által leszállított műszerek elvesztek a háború forgatagában),
miközben nem feledkezett meg az amatőrök szervezéséről sem, kezdeményezésére
1944-ben jött létre a Királyi Magyar Természettudományi Társulaton belül a
Műkedvelő Csillagászati Alosztály. Ha Kulin idealista volt, akkor igaz ez azokra is,
akik a háborús években is jártak moziba, színházba, rádiót hallgattak, karácsonyfát
állítottak, vagy éppen csillagászkodtak – egyszóval normális életet igyekeztek élni.
Egy dologban azonban mindenképp idealista volt Kulin György: hitt abban, hogy
józan érvekkel sikerül „megtéríteni” az asztrológia tanaiban hívőket. A távcső világa
1941-es kiadásában jelentős fejezetet szentel a csillagjóslásnak (Az asztrológia elmélete
és bírálata), sőt, az 1946-ban alakult Magyar Csillagászati Egyesületen belül is alakult
Asztrológia-kritikai szakosztály, mely – az asztrológusok egymás közti vitáinak
eredményeként – végül botrányos körülmények között szüntette be működését. A
távcső világa értékét mindenképp csökkentette az efféle kézikönyvekbe nem illő, az
asztrológiát támadó terjedelmes fejezet. Ennél azonban sokkal nagyobb baj, és mai
fejjel nehéz is megérteni, hogy később épp azt vetették Kulin szemére, hogy
csillagjóslással „foglalkozott”. Később, az MCSE megszüntetésekor, majd Kulin
menesztésekor mindez nagyon jó adunak bizonyult...
1946-ban tehát létrehozta a Magyar Csillagászati Egyesületet, egy évvel később pedig
megnyithatták Budapest első bemutató csillagvizsgálóját, az Urániát. Az intézményt
akkor az MCSE működtette – aligha létezhetett volna az amatőrök segítsége nélkül.
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Akkor még nem vált szét az ismeretterjesztés és az amatőrcsillagászat, hanem szerves
egységet alkotott, amint azt az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló korabeli programjából
is láthatjuk. Ezt az egységet jól tükrözik a Csillagok Világa 1947 és 1949 között
megjelent számai. Az MCSE-ben ma is megvan ez az egység – gondoljunk csak a
Vénusz-átvonulás során szervezett több mint 70 távcsöves bemutatóra, melyek az
amatőrök nélkül nem valósulhattak volna meg.
Az „első” MCSE történetét jól ismerjük, és jól tudjuk, hogy 1949-ben Kulint
eltávolították az általa alapított intézmény éléről. Voltak, akik szolidaritásból vele
tartottak, és voltak, akik maradtak. (A szituáció ismerős, azóta számtalanszor
megismétlődött.) A kiteljesedő szocialista „demokráciában” nem volt hely az olyan
civil szerveződések számára, mint az MCSE, legfeljebb szigorúan ellenőrzött viszonyok
mellett, akkor éppen a Természettudományi Társulat keretében.
A „száműzetés” éveiben az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban tanított Gyurka
bácsi, akit nem csak diákjai szólítottak így, de az amatőrök is – az MCSE-évek során
vált Kulin György „Gyurka bácsivá” (nála idősebb műkedvelők is így szólították), az
amatőrök atyjává, aki 1950-ben még mindig csak 45 éves volt. Az újpesti évek sem
múltak el nyomtalanul: a patinás gimnázium tetejére ekkoriban épült az iskolai
csillagvizsgáló kupolája Kulin Györgynek köszönhetően, szabadidejében pedig
kitanulta a tükörcsiszolás mesterségét. „A Könyves” híven őrzi egykori tanára emlékét:
az intézmény aulájában Babits Mihály és Kulin György emléktáblája látható, a
csillagvizsgálót pedig nemrégiben nevezték el Gyurka bácsiról.
1954 igazi örömünnep volt Kulin György és az amatőrök életében: visszahelyezték
szeretett Urániája élére. A „rehabilitáció” azonban nem volt teljes. Szerette volna
tudományos pályáját is folytatni, erre azonban többé nem nyílt lehetősége. Kettőzött
erővel fogott az Uránia és a mozgalom szervezéséhez. Az ötvenes években több vidéki
bemutatóhely alakult a budapesti Uránia példájára (pl. Szombathely, Miskolc, Győr,
Baja), ez a szervezőmunka azonban a 60-as évektől hozta meg igazán gyümölcsét, a
TIT, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat égisze alatt. Az Uránia műhelyében –
Orgoványi János irányításával – szinte sorozatban gyártják a 30 cm-es Newtontávcsöveket, ilyen műszer kerül Székesfehérvárra, Zalaegerszegre, Fűzfőgyártelepre is –
közülük néhány ma is hibátlanul működik. Emberek tízezrei láthatták a csillagos ég
szépségeit ezekkel a távcsövekkel. Létrejön az Uránia bolt, a citadellai bemutató
részleg, az Uránia-műhely távcsövei megjelennek a BNV-n, megkezdődik a
távcsőtükrök sorozat-gyártása...
1963-ban először rendezik meg az amatőrcsillagászok országos találkozóját
Szentendrén, egy évvel később megszületik az Amatőrcsillagászok Baráti Köre, későbbi
nevén a Csillagászat Baráti Köre. 1966-ban útjára indul a Föld és Ég, hosszú idő óta az
első országos terjesztésű, legalább részben csillagászati folyóirat. A kéthavi lapban a
csillagászati és űrkutatási hírek csak a terjedelem felét tölthetik ki, azonban így is
alapvető szerepe van a mozgalom összefogásában.
Hobbym: a csillagos ég. Először 1969-ben sugározza a Magyar Televízió ezt a
legendás dokumentumfilmet, melyben Gyurka bácsi mintegy kéttucatnyi bemutató
csillagvizsgálót és távcsőépítő amatőrt látogat végig. Ma már értékes kordokumentum
ez a film, akkori hatását azonban jól jellemzi, hogy a mozgalom szárnyakat kapott tőle.
Vetítésekor 2600 tagja volt a CSBK-nak. Hat évvel később, 1975-ben 14.000. Ez
természetesen nem jelentett 14 ezer aktív tagot, „csupán” annyit, hogy ennyi embert
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érintett meg a csillagászat világa bő tíz év alatt. (Összehasonlításul: a „második”
MCSE-be 15 év alatt 4000-en léptek be.)
Kulin György munkabírása hihetetlen volt. Az Uránia irányítása, az
amatőrmozgalom szervezése mellett jutott ideje, energiája ismeretterjesztő cikkek
írására, számos könyvet írt (1958-ban jelent meg A távcső világa második kiadása,
1975-ben a harmadik, 1980-ban a negyedik), rengeteg előadást tartott, szerepelt a
rádióban, a televízióban, és ha mindez nem lenne elég: még sci-fi regényeket is írt. A
kulturális élet közismert alakja volt, tevékenységét a Munka Érdemrend ezüst
fokozatával (1966), SZOT-díjjal (1973) és Bugát Pál-emlékéremmel (1975) ismerték el.
Az igazi elismerés azonban az amatőrök általános és feltétlen szeretete volt. Kulin
György – mint minden nagy egyéniség – nem volt „könnyű ember”, szép számmal
akadtak konfliktusai, hiszen a hivatalos szervek vagy azok képviselői nem mindig
értettek egyet céljaival. Az amatőrcsillagászok körében azonban olyan hallatlan
elismertségnek örvendett, mint azóta senki sem. Az amatőrök féltve őrzött kincse egyegy Kulin-tükör, még akkor is, ha minősége nem üti meg a diffrakcióhatárolt szintet.
Ugyan, kit érdekel ez, ha a tükröt Gyurka bácsi csiszolta!? Ugyanígy őrzik a dedikált
Kulin-köteteket, vagy akár az olyan prózai tartalmú levelezőlapokat is, melyeken csak
annyi áll, hogy a megrendelt távcsőtükör elkészült.
Az amatőrök, barátai körében érezte magát legjobban a nyugdíjaztatása (1975) utáni
években is, amikor nem csupán az Urániából nyugdíjazták, hanem az amatőrcsillagász
mozgalomból is, holott tele volt tervekkel, és nála jobban senki nem ismerte az
amatőrök világát. A mozgalomból azonban nem lehet nyugdíjba menni – ezt
elfelejtették azok az „illetékesek”, akiknek szúrta a szemét a 14 ezer fős CSBK, és egy
tollvonással „decentralizálták” a mozgalmat. 1976-tól 19 megyei (és természetesen egy
budapesti) központja lett a CSBK-nak. Többé nem lehetett tudni a pontos taglétszámot,
képtelenség volt a tagságot úgy egyben tartani, mint a korábbi években. Természetes,
hogy a megyei CSBK-központok is eltérő eredményességgel dolgoztak, és az is
természetes, hogy a taglétszám radikálisan visszaesett. Lám, sikerült „bebizonyítani”,
hogy Kulinnak nincs 14 ezer embere!... Gyurka bácsi két nagy sérelme közül ez volt az
egyik, amit élete végéig emlegetett. A másik sokkal régebbi keletű: az MCSE 1949-es
megszüntetése.
Ez utóbbi sérelmet alighanem sikerült valamelyest enyhíteni 1989. február 19-én,
amikor újjáalakítottuk a Magyar Csillagászati Egyesületet. Az alakuló közgyűlésen
részt vett, nagybetegen, az eljövendő idők feladataival kapcsolatos tanácsai, javaslatai
arról tanúskodtak, hogy szívén viseli a mozgalom sorsát. Ez a néhány perces
hozzászólás volt utolsó közszereplése.
A fiatalabb amatőr-generációk irigykedve hallgatják Gyurka bácsival kapcsolatos
történeteinket. Irigykednek, mert mi ismerhettük őt, tőlünk még megkérdezhette: hogy
szuperál a távcsöved, kis komám? Aztán tartasz-e vele bemutatásokat? Mert másoknak
is meg kell ám mutatni az égi csodákat!
A mai fiatalok mintha népmesei figurának kezdenék látni az amatőrök atyját. És
Kulin György valóban mesebeli figurává vált. Néha még most is sugározza a Kossuth
Rádió Sárközy Mária A cica, aki szerette a Holdat c. meséjét. A mesében szereplő cicát,
aki sehogy sem érti a Hold el-eltünedezésének okát, egy iskolás fiú igazítja útba: menj
fel a Sánc utca három per bébe, és keresd Dr. Kulin György csillagászt! Gyurka bácsi –
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aki természetesen az állatokat is szereti – türelmesen elmagyarázza az érdeklődő
cicának a Hold fázisváltozását.
Kulin György mesehőssé lett. Ennél nagyobb karriert el nem lehet képzelni!
(Megjelent: Meteor 2005/1., p. 4)

Keszthelyi Sándor a Galilei Amatőrcsillagász Klub tagjaival a Heyde-refraktornál,
napkivetítés közben (1976)
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Az égbolt mindenkié!
Roppant megörültem a Meteorban megjelent felhívásnak. Egyrészt úgy gondolom,
Kulin György Öveges Józseffel összemérhető figurája volt a múlt századi magyar
ismeretterjesztésnek, ennek ellenére a közvélemény eddig csak Övegesnek adta meg
azt az elismerést, amit megérdemel. Másrészt van egy személyes okom is – de erről
majd később.
Felnőtt fejjel visszagondolva roppant mulatságosnak találom, hogy egy erősen
rövidlátó fiúcska éppen csillagászattal akart foglalkozni a hetvenes évek fordulóján,
Budapesten. Fényszennyezett nagyvárosi ég, se észlelőhely, se jó távcső, se jó szem.
Mégis, ha becsukom a szemem, könnyedén fel tudom idézni az izgalomnak és
titokzatosságnak azt a keverékét, amely hatalmába kerített. Akkoriban a Kulin-féle
amatőrmozgalom a fénykorát élte, éppúgy, mint a tudományos romantika: Mars
szondák, Föld körüli űrutazások, zajlott az Apollo holdprogram, az Élet és Tudomány
mai szemmel elképesztő példányszámban jelent meg. A fiatalok által közkedvelt sci-fi
írások standard főszereplője volt a Tudós. Senki nem értheti meg a Kulin-jelenség
mozgatórugóit a korszak ismerete nélkül. Tényleg sokan hittünk abban, hogy a
(természet)tudomány széles országútján döngő léptekkel haladunk egy új világ felé.
Ezek az illúziók, ezek a peremfeltételek biztosították azt a közeget, amelyben Kulin
György nagyléptékű amatőrmozgalma kibontakozhatott. Érdekes, optimista időszak
volt!
Kulin György nevét 1970 nyarán ismertem meg, és meg is jegyeztem azonnal! 11 éves
gyermekként Nyírszöllősön nyaraltam. Ott akadt a kezembe az Unatkozom, mit
csináljak? című könyv. Ebben a könyvben Kulin részletesen leírta egy szemüveglencsés
távcső készítésének menetét, és azt is, milyen élményeket nyújt majd a kész műszer.
Ami ezután következett, gyerekkorom legszebb élményei közé tartozik, az emlékkép
még ma is nagy energiát hordoz! Álltam a sötét nyírségi égbolt alatt és próbáltam
elképzelni mindazt, amit Kulin megígért. Vajon milyen lehet a Hold, a Vénusz, a
Jupiter a Tejút abban a távcsőben? Szemem előtt több száz csillag, közöttük a
végtelenség. Roppant titokzatos volt számomra minden, de cseppet sem nyugtalanító.
A csillagos égbolt olyan hatással volt rám, budapesti gyerekre, hogy az elkövetkező
évek utazásaiból leginkább az égbolt látványára emlékszem. Aztán a szokásos
menetrend: Föld és Ég előfizetés, Uránia Csillagvizsgáló. Nagyon kellett volna már egy
saját távcső! De sokunknak gondot okozott az optika beszerzése. Rohoska Lajos
barátommal felmentünk hát a gellérthegyi Urániába. Gyurka bácsi fogadott.
Egyik kezében cigaretta, melynek kb. 1/3-a már leégett. Másik kezében egy darab
kolbász. – Mi kell, gyerekek? – Megmondtuk. Ekkor szabaddá tette a kezét és belépett
valami szertárfélébe. Ahogy kinyitotta az ajtót, szinte zuhant ki a sok „kacat”. Csupán
a hátát láttuk és hozzá nagy csörömpölés zaja volt hallható. Úgy tűnt, mintha térdig
gázolna az alkatrészek között. Egyszer csak lehajolt és felvett valami papírcsomagolású
izét. – Na kiskomám, ez kell neked! – Ezután rövid optikaóra következett. Így lett R. L.nek okulárja – és egy viszonylag használható, állványos dióverőt készített belőle. Mai
ésszel szinte hihetetlen, hogy valóban így történt – de pontosan ezt a képsort őrzi az
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emlékezetem. Mindenesetre kis baráti körünkben szállóige lett a „Kulin a kolbásszal”
kifejezés.
Akkoriban kezdtem el járni az Uránia csütörtöki sorozatára. Olyan előadók adták
egymásnak a stafétabotot, mint Szüle Dénes vagy Érdi Bálint. De a legszuggesztívebb
előadó Gyurka bácsi volt. Az égbolt esztétikája című előadását egy lendületes
versidézettel kezdte (Burns? Keats?) – erről a Hobbym: a csillagos ég című film hangulata
ugrik be. Az előadás gondolatmenetére természetesen már nem emlékszem ennyi év
után, de arra igen, hogy amikor – csaknem 30 évvel később – egy holdfogyatkozás
alkalmával bennaludtunk a diákokkal az iskolában, az éjféli előadásomnak
nagyképűen ugyanezt a címet adtam. Mentségemre szolgáljon, hogy – miközben ideoda hullámzott a társaság a fizika-előadó és az észlelőtorony között – ugyanazt a régesrégi hangulatot érzékeltem, mint ott, az Uránia előadótermében
Gimnáziumi éveimet a Petőfi Gimnáziumban töltöttem, Budapest egyik vezető fizika
tagozatán, alig másfél kilométerre a gellérthegyi Urániától. Az 1974 márciusában
megtartott iskolanapok egyik „sztárvendége” (ma így mondanánk) Kulin György volt.
A fizika előadó zsúfolásig megtelt. Természetesen a 30 évvel ezelőtti előadás részleteit
már nem tudom felidézni, két mozzanatra azonban jól emlékszem.
Magyarázat közben – fáradtnak tűnt – levette a szemüvegét, és a tanári asztalra tette.
Hatalmas, kísérletekhez tervezett fizikatanári asztal volt (a mai napig használjuk), kb.
3x1 méteres. Szóval, amikor megint kellett volna az okuláré, nem akadt a keze ügyébe.
Tenyerével elkezdte tapogatni az asztalt, de a fránya szemüveg persze egészen máshol
lapult. Jó időbe telt, amíg ismét a kezébe akadt a „szódásüveg” – addig persze nem az
előadásra figyeltünk. Így tudtam meg, hogy látása már alaposan megromlott.
Az iskola egyik KISZ-vezetője kérdést tett fel az előadással kapcsolatban. A korszak
ifjúsági vezetőire jellemző, határtalan öntudatról árulkodó kérdés valahogy így
hangzott: „Legyen szíves (röviden) elmondani, miért volt az ősrobbanás?” A válasz
pedig nagyjából ez volt: „ha én ezt tudnám, Nobel-díjas lennék! De rosszul tetted fel a
kérdést. Alázat nélkül nem lehet tudományt művelni...” Ez az utolsó mondat később
sokszor eszembe jutott.
Kulin György rendszeres szereplője volt a korabeli rádió, tévé műsoroknak. Egyszer
alaposan nekiment Gy. E. kritikus, aki egy sci-fi tárgyú rádióműsorban lehordta
Gyurka bácsi műveit, de különösen az Astert. A mű cselekményét konfliktusmentesnek
(vagyis hamisnak) tartotta, és csöppet sem hatódott meg a könyv szakszerű
tudományosságától.
Ezzel szemben én, a csöppet sem elfogulatlan rádióhallgató kiváló munkának
tartottam az Astert, és alaposan felháborodhattam a kritikán, ha ennyi év után fel
tudom idézni. Egyszer, amikor – már a nyolcvanas években – hazakísértem Gyurka
bácsit Radvány utcai otthonáig, elárulta, további kéziratokat rejt a fiókja. Szemlátomást
nem reménykedett abban, hogy valaha is megjelennek.
1980. február 29-én Vihar Leventével kerestük fel Gyurka bácsit. Nagyrabecsült volt
osztályfőnökünk ugyanis arra kért, szerezzünk (rendeljünk) számára egy távcsőtükröt,
amelyet vörsi nyaralójában akart üzembe helyezni. Mint az Urániában ismerős diákok,
biztos tudnánk ebben segíteni...
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Gyurka bácsi dörmögve hallgatta a mondókánkat.
– Az a tanár rendelje meg a tükröt, ahogy más amatőrök, és aztán egyszer ő is sorra
kerül!
– Igen, de ő abban bízik, hogy a nyáron már bemutatást tud tartani a gyerekeinek...
Gyurka bácsi töprengve meredt maga elé.
– Na jó... Milyen tükör kell, gyerekek?
Arcátlanul kiválasztottuk a legnagyobbat, ami készen volt, egy 20 cm átmérőjűt, és
már vittük is a zsákmányt. (A történet utóéletéhez tartozik, hogy az a tanár 1990
februárjában segített megszervezni a holdfogyatkozás észlelését a Petőfi
Gimnáziumban. Legalább hetven diák szorongott a tornaterem tetején, fantasztikus
volt a hangulat! Később az a tanár észlelőhelyet épített a gimnázium tetejére. Ebben a
„toronyban” 2003-ban legalább 150 tanulónak mutattuk be a Merkúr átvonulást. A
2004-es Vénusz átvonulást, mely szintén tanítási időben zajlott, ugyanott mintegy 200
diák látta.)
Egyébként a 70-es évek elején az amatőr nem csak a tükör átmérőjét, de a fókuszát is
maga választotta. Ebből érdekes helyzetek adódtak. A már említett Rohoska Lajossal
egy-egy 10 cm-es tükröt rendeltünk. Éles vitákat folytattunk az ideális
fókusztávolságról, végül 1:9, illetve 1:8 nyílásviszonnyal kértük a tükröt. (Micsoda
különbség!...) Mivel együtt mentünk el leadni rendelést, jókora pluszmunkát adtunk
Gyurka bácsinak, hiszen nyilván egyszerűbb lett volna két egyforma tükröt csiszolnia.
De úgy tűnik, az volt az alapelve, hogy döntsön az amatőr!
Tanárként érdekelne, hogyan készült az előadásaira. Mindenestre voltak visszatérő
motívumai. A Planetáriumban tartotta meg a „Belépőjegy a Kozmoszba” című
előadását, nagy pátosszal, egy új, (tudományos) világ ígéretével. Minden alkalommal
hangsúlyozta a nagy időléptékben való gondolkodás fontosságát, mert – mint kifejtette
– a (csillagászatból ellesett) széles időskála átrendezi a fontos és kevésbé fontos dolgok
hierarchiáját. Ezen a ponton számomra az előadás ismeretterjesztőből mindig
spirituálisba csapott át, hiszen a 2fontos probléma” nemcsak tudományos, hanem
személyes jellegű is lehet. (Sőt...) Előadásainak bensőséges hangulata volt. Nyilván
harminc év távlatából nincs értelme vicceket, előadásfoszlányokat felidézni, de arra
emlékszem, miképpen adta elő egyik kedvenc témáját 1979. október 31-én. (A világ
fizikai üzenetei című előadását a TIT Bocskai úti stúdiójában tartotta meg.)
Az alapötlet az volt, miképpen lehetne összeállítani egy földi űrhajó személyzetét
úgy, hogy minél több szellemi irányzat helyet kapjon a fedélzeten. Miután megtöltött
egy fiktív űrhajót férfiakkal, nőkkel, tudósokkal, művészekkel, fehér- és színes bőrű
űrhajósokkal, látszólag kétségbeesett. „Jaj, de hol marad az ajatollah?” (Célzás
Khomeini ajatollahra, aki akkor éppen a világpolitikát formálta.) Élénk derültség
hullámzott át a termen, majd szabadon folyt tovább az előadás...
Végül a temetését idézem fel 1989-ből. Dévai Nagy Kamilla énekszámára emlékszem,
akinek szintén ő hívta fel a figyelmét a csillagos égbolt szépségeire. És rengeteg ember
jelent meg. Osztályfőnököm mondta egyszer: a tanár sorsa az, hogy a temetésén
vannak sokan. Bármit is mondjanak a szakcsillagászok, én Kulin Györgyöt elsősorban
pedagógusnak tartom.
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Most már megírhatom, mi a személyes okom Kulin életművének felidézésében.
Számomra Gyurka bácsi – ma így mondanánk: – referenciaszemély volt. Akkori
szóhasználattal: példakép. Teljesen fölösleges lenne sajátos rajongásom formáit most
felidézni. Témánk szempontjából mindössze annyi a fontos, hogy akadt legalább egy
fiatalember, akire ilyen hatással is volt.
Bár a felhívás kifejezetten személyes emlékek felidézésére kért minket, mégis
fontosnak tartok néhány általános megállapítást Kulin György tevékenységével
kapcsolatban.
Kérdés lehet ugyanis, hogy mi lett Gyurka bácsi életművének a sorsa?
1. Ahogy a dalszöveg mondja: „Mit magadból adhatsz, visszaszáll rád megint”.
Kíváncsi vagyok, hány megabájtnyi emlékezés, fénykép gyűlik össze most, 15 évvel
halála után.
2. A Csillagászat Baráti Körének – a mozgalom csúcspontján – 15 ezer tagja volt. Az
akkori CSBK (akár a mai MCSE) szükségképpen állt egy belső körből – ide tartoztak az
Uránia munkatársai, bemutatói, a megyei vezetők, a Meteor rovatvezetői, a
rendszeresen észlelő amatőrök, a találkozók résztvevői stb., stb. Igazából kevés
információ volt arról – és ma is így van! – hogy mit „csinál” a „külső kör”, mi lett
azokkal az emberekkel, akik egyszer beléptek, aztán éveken át előfizettek a Föld és Égre – vagy nem –, de rendszeres visszajelzést nem adtak. Saját példámmal igyekszem
bizonyítani, hogy az elvetett mag olykor „külső körben” is kikelt.
3. Kulin György legfontosabb gondolata az volt: „az égbolt mindenkié”. Ahogy egy
focirajongónak triviális lehet, hogy megnézzük a brazilokat, ha már eljöttek hozzánk,
ahogy egy pszichoanalitikus számára magától értetődő, hogy figyel az álmaira és
jelentőséget tulajdonít azoknak, úgy számomra nyilvánvaló, hogy ha jelenség van,
észlelni kell!
Márpedig több mint harminc év alatt rengeteg látnivaló volt! Az én nemzedékem
láthatott teljes és részleges napfogyatkozást, tucatnyi holdfogyatkozást, egy Vénusz- és
két Merkúr-átvonulást, legalább három fényes szabadszemes üstököst (West,
Hyakutake, Hale–Bopp), láttam Szaturnusz fedést, Vénuszt a nappali égen, állatövi
fényt, Farkas Bertalan űrhajóját Buda felett átvonulni. Láthattuk a Schoemaker–Levy
üstökös becsapódását a Jupiterbe, három Mars-oppozíciót, a Szaturnusz gyűrűjének
egy teljes periódusnyi változását, Aldebaran- és Plejád-fedést, a Perseidák maximumát
1993-ban és az öt bolygó együttállását 2002-ben. Sorolhatnám még, de fölösleges. A
csillagvilággal nem csak úgy lehet kapcsolatot tartani, hogy a legjobb Celestronokkal
észlelünk! A koromsötét égbolt alá CCD-kamerával kiálló, a szabványos észlelőlapot
szabályosan kitöltő, időmilliomos amatőrök mindig szükségképpen kevesen lesznek.
Aki viszont alacsony intenzitással észlel, de évtizedeken át, sokat, nagyon sokat láthat
az égboltból. Ez is lehet az amatőrmozgalom egyik útja.
4. A „Galilei-élmény” (átéltem!) létezik, de nem biztos, hogy napjainkban erre lehet
építeni az amatőrmozgalmat. A jelenlegi fiatalok már egészen más szociokul-turális
háttérrel rendelkeznek, mint a régebbi generációk. A mozgókép-dömping leértékeli az
égbolt mozdulatlan szépségének élményét. Nem hiszem, hogy ezzel érdemes
versenyezni. Tehát a megoldást nem abban látom, hogy az Internetről nagyméretű,
számítógéppel színezett animációk és programok tucatjait töltjük le, szerintem inkább
az amatőrcsillagászat közösségi élményére lehet építeni. Persze, ez is egyre nehezebb...
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5. Kulin György egyik legnagyobb érdeme, hogy érdekes és emészthető formában
tudott természettudományos kérésekről beszélni. Manapság, amikor a reáltárgyak
népszerűségének példátlan veszteségét könyvelhetjük el a magyar iskolákban (minden
pedagógiai mérés igazolja ezt az állításomat), a fonákjáról vizsgálhatjuk a kérdést. Mit
szólna Gyurka bácsi például az asztrológia reneszánszához? Az asztrológiával való
konfrontáció érdekes következményét tapasztaltam magamon: ma már nehézség
nélkül tudok a természettudományos világképből átlépni az olyannyira divatos
ezoterikus vonatkoztatási rendszerbe. De vajon fordítva is így van-e? A
horoszkópokon, ufológián (no meg sztárpletykákon) felnőtt nemzedéknek hány
százaléka képes befogadni egy valóban tudományos gondolatmenetet? Senkit se
tévesszen meg az elitiskolák teljesítménye. Ha mondjuk a bajai csillagvizsgáló
meghirdet egy diákpályázatot, bizonyára remek dolgozatok érkeznek. De mennyire
tekinthetjük ezt tipikusnak?
6. Kulin György mint „szellemi vezető”. Annak idején feltűnt, az Uránia baráti légköre
hogy vonzza magához a fiatalok egy jellegzetes típusát. A kissé elvont, olykor
tudományos ambícióktól fűtött fiatalemberek közül néhányat személyesen is ismertem.
Biztos a rendszeres távcsöves észlelés is nagy vonzerő volt, de gyanítom, Gyurka bácsi
utópisztikus elképzelései a „kozmikus tudattal rendelkező emberről" sem maradtak
hatás nélkül. Ha a napjainkban szokásos „demokratikus felsőbbrendűséggel"
közelítünk a korszakhoz, nehéz lesz megérteni, például a Mit mondanak a csillagok?
sajátos, materialista hitvallását. Mert nagyon jó könyv volt! Mi „jött le" belőle egy 17
éves emberkének? Hogy csillagásznak lenni nagyon jó! Hogy minden észlelés mögött
van valami „tanulság". Hogy érdemes nagy léptékben gondolkodni, hosszú távra
tervezni! Ha jól emlékszem, ugyanabban az évben jelent meg Albert Schweitzer Életem
és gondolataim című könyve. Ez a két kötet együtt a polcomon nagyjából azt jelentette:
bármerre is induljak el, hiteles ember kísér az úton. Ez nagyon megnyugtató érzés volt!
7. Igazán nem mondható, hogy az MCSE veszni hagyja Kulin György szellemi
örökségét. Ezzel tehát nincs gond – és még csak nem is a fényszennyezést tartom a
legnagyobb problémának. Számomra egyfajta – tipikusnak mondható – gondolkodás
tűnik veszélyesnek, melyet Zágoni Miklós így jellemzett:
„Tömegesen terjed a hiperméretű egóval, végtelen szabadságjogokkal és világrengető
öntudattal felszerelt, fékezhetetlen és korlátozhatatlan, terepjárós, mobilos és
bankbetétes individuum, a maga elhanyagolható tárgyi tudásával és körülbelül fele
akkora önkontrolljával.”
Bizony, ilyen körülmények között nekem nagyon hiányzik Gyurka bácsi optimizmusa
és derűje! Vajon mit mondana, ha itt lenne köztünk? Valószínűleg ezt: folytassátok – kiki a maga módján...
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KÓSA-KISS ATTILA

Nagyszalontai emlékeim Kulin Györgyről
A hatvanas évek második felében találkoztam először Kulin Györggyel a televízió
jóvoltából: az Orion gyár márkás készülékén át néztem a Hobbym: a csillagos ég című
igen népszerű műsort, annak ismétléseit is szerencsém volt megtekinteni. Hamarosan
újra felmerült a neve, elmesélem, milyen körülmények között. Bordás Lászlóhoz,
mezővároskánk akkori jegyzőjéhez és feleségéhez, Ilona nénihez családommal együtt
rendszerint eljártunk névestékre. Hozzájuk édesanyám révén fűződött kapcsolat,
ugyanis miután Nagyváradon elvégezte a tanítóképzőt, Szalontára való kinevezését
követően náluk kapott szállást. Laci bácsi már a negyvenes évek elején forrásértékű
helytörténeti írásokkal foglalkozott. Később jó barátra talált Kulin György
személyében. Ahogyan máskor, úgy 1969 augusztusában is felköszöntöttük a névnapja
alkalmából. Különös hangulat hatott át minden ilyen családias összejövetelt. Az
ingaóra méltóságteljesen ketyegett, nagyon tisztán lehetett hallani – ez a teremszerű
szoba közepén húzódó hosszú asztalt körül ülőknek volt köszönhető: a beszélgetések
meglehetősen halkan folytak. Laci bácsi tudta, hogy érdekel a csillagászat, ezért azon
az estén egy szép kiállítású könyvvel lepett meg, aminek címe Az ellentmondások
bolygója volt. A szerzőről, Kulin Györgyről akkor tudtam meg, hogy nagyszalontai
születésű, és nemcsak kiváló csillagászati ismeretterjesztő, hanem olyasvalaki, akinek
nevéhez kisbolygó- és üstökös-felfedezések fűződnek. A könyvet hazavittem, és
hamarosan nagy élvezettel kiolvastam. Ez volt életem során az első kimondottan
tudományos-fantasztikus témájú olvasmányom.
Egy évvel később édesapámmal Budapesten jártunk. Egy jórészt csillagászati
tartalmú, vonzó külsejű folyóiratra, a Föld és Égre bukkantunk. A benne szereplő
távcsőkínálat igencsak felkeltette érdeklődésemet (hogyisne vágytam volna egy
csillagászati teleszkópra azok után, hogy 1970 márciusában házunk udvaráról puszta
szemmel láttam egy megigéző külsejű üstököst, a Bennett-et). Így hát 1972 nyarán,
tizennyolc évesen, édesapám oldalán eljutottam a budapesti Uránia Bemutató
Csillagvizsgálóba. Odakint zuhogott az eső, esernyőnket vadul verték a súlyos
esőcseppek. Örültünk, hogy fedél alá jutottunk. Már első pillantásra is végtelenül
kedves, feltűnően hosszú, ősz hajú idős bácsi fogadott. A Meteor című csillagászati
szakmai folyóiratot csomagolta éppen az előfizetőknek. Amikor bemutatkoztam, és
közöltem vele, hogy Nagyszalontáról jöttem, azonnal felém fordította tekintetét vastag
szemüvege mögül, szelíden elmosolyodott és így szólt: „Téged már ismerlek. Te vagy
az a földim, aki a hullócsillagokat figyeli. Megkaptuk az észleléseidet.” Ő volt dr. Kulin
György. Megajándékozott egy teljes Meteor-évfolyammal. Kaptam még egy teljesen
kész, hosszú, szürke műanyagtubusból álló, ötvenszeres nagyítású lencsés távcsövet,
az „U 19”-est, ahogyan azt az Uránia dolgozói nevezték. „Aztán mindig keress fel
engem, ha Budapesten jársz!” – jegyezte meg.
Odahaza állványra szereltettem az U 19-est. A Galilei-élményben azonban még az
állvány elkészülte előtt részesültem. A terasz korlátjához támasztottam a távcsövet, és
megcéloztam vele az akkor éppen elérhető egyetlen bolygót, a fényes Jupitert. Ez az
égitest nem volt pontszerű, mint a csillagok, hanem határozott korong alakú, közepén
két vékony csíkkal. Noha azóta más távcsővel ennél sokkal több részletet
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megfigyeltem, az a látvány egészen varázslatosnak hatott! Megértem mindazok
leplezetlen örömét, akik először pillantanak csillagászati teleszkópba, s fedezik fel a
világmindenség egy kicsiny csodáját. A Föld és Ég 1974/4. számában megjelent egy
kép első csillagászati műszeremről. A fotón mellettem akkori szomszédom Balogh Laci
áll (akivel 1977-ben jó tíz kilométert kerékpároztunk a Pásztorok hídjára, hogy onnan
teljes pompájában láthassuk az állatövi fény finoman balra dőlő fenséges kúpját). Ezzel
kapcsolatban Gyurka bácsi a következőket jegyezte meg: „Úgy látom, hogy Te a
csillagokat nézed, Laci pedig Téged.” Eredeti szándékunk félreértésre adott okot. Pedig
csak azt kívántuk bemutatni, hogy ésszerű munkamegosztásból kifolyólag amíg én a
változócsillagokat nézem, addig Laci a meteorokat figyeli. „Nagyon örülnék, ha
szülővárosomban minél több ember nézhetne távcsőbe. Az utca közepére azért ne
vigyétek ki a teleszkópot!” A legnagyobb sikert a Halley-üstökös távcsöves bemutatása
hozta, de sok száz ember részesült a csillagvilág gyönyörűségeiből az évente
megrendezésre kerülő Szalontai Napok rendezvényen, valamint a Vénusz-átvonulás
alkalmával is.
A Csillagászat Baráti Köre X. Találkozója 1978-ban a Budapesti Planetáriumban
került megrendezésre. Szüleim elkísértek a Népligetbe, akik a planetáriumi előadások
és vetítések ideje alatt kényszerűségből a folyosón várakoztak, mert nem engedték be
őket. A rendezvény búcsúvacsoráján, egy étteremben, nagyon jó volt a hangulat.
Egyszer csak azt vettem észre, hogy Kulin György fölmászott a pianínóra, és lágyan
táncolni kezdett. Később a Kolozsvárról érkezett Irimeş Romulusszal beszélgetett.
Szóba került, hogy a Keleti-Kárpátok ismét megremegtek. (1977. március 4-én a
Kárpátok kanyarulatában bekövetkezett igen erős földrengés következtében több ezer
ember vesztette életét vagy tűnt el Romániában.) „Biztosan haza akartak menni!” –
állapította meg Gyurka bácsi.
A csillagok figyelője címmel a Bihar megyei Fáklya nevű napilapban 1980-ban
riportot közöltek rólam. Az újságíró kéziratát a szerkesztőség alaposan módosította
(tudniillik bizonyos dolgoknak nem volt szabad nyomtatásban megjelenniük). Gyurka
bácsi szó szerint megharagudott. A legnagyobb sajnálatomra egyetlen megfelelő
alkalmam sem nyílt Vele tisztázni az újság szándékos elírását. „Mindaz, amit a Salonta
nevű kisbolygóról ír a cikk – fakadt ki, – téves. A nevet a felfedező adja és nem az
amerikai Smithsonian Intézet. Tudod, nem vagyok hiú ember, de a hűség és az
objektivitás miatt meg kellett volna említeni, hogy ez az elnevezés az ugyancsak
szalontai születésű Kulin Györgytől származik.” Mennyire fájt ez nekem! Pedig az
újságíróval legeslegelőször Gyurka bácsi korábbi és legújabb elnevezésű kisbolygóiról
beszélgettünk. Az igazságot számos más sajtótermékben sikerült közzétennem, például
A Hét című központi hetilap hasábjain még ugyanabban az esztendőben, majd 10 évvel
később a Fáklya utódlapjában, a Bihari Naplóban. A bukaresti román nyelvű sajtó
pozitívan állt hozzá kisbolygók romániai vonatkozású elnevezésének tényéhez. A
Stiinţa şi Tehnica 1982/6. számában a bukaresti Csillagászati Kutatóintézet egyik
munkatársa számolt be – igaz, hogy pusztán két mondatban, de helyesen – a Salonta
aszteroidáról (ez a tudományos ismeretterjesztő folyóirat hozta le korábban román
nyelven Kulin és Fábián Zoltán Üzen a nyolcadik bolygó című regényét). A Magazin
nevű tudománynépszerűsítő hetilap 1983. április 2-i számában előkelő helyen ezt írta:
„Mély hódolat Kulin György professzor úrnak, aki elsőként jegyezte az általa el is
nevezett Salonta aszteroida pontos égi útját.” E lapok a hír megjelenése előtt elkérték a
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felfedezések okmányait, amelyeket magától Gyurka bácsitól kaptam meg és juttattam
el Bukarestbe.
Kulin Gyurka bácsi vonattal járt haza szülővárosába, a Keleti-pályaudvarról
Békéscsabáig a Körös expresszel, onnan a határon túlra, Nagyszalontára
motorvonattal. A Vasút utca 56-os számú házban húga, Julianna néni lakott, és
unokaöccse, dr. Bagosi Attila, aki a kétezer embert foglalkoztató helyi Fémipari
Vállalat főmérnöke volt, majd Magyarországra való áttelepülését követően a ’90-es
években a gyulai Várfürdő igazgatója. Hazalátogatásai során mindig felajánlotta, hogy
csillagászati előadást kíván tartani szülőföldje népe előtt. A politikai titkosrendőrség, a
Securitate csak akkor egyezett bele, ha emberei is a közönség között ülhetnek, hogy
jelentést tehessenek feljebbvalóiknak. Máskor egyéb fondorlattal is előrukkoltak. Ilyen
körülmények között Gyurka bácsi inkább szűk körű, „titkos” összejövetelek mellett
döntött. 1973. december 30-án Bagosi Attilával értem küldött. Édesapámmal
elsétáltunk a Vasút utcai házba. Kikből állt a maroknyi hallgatóság? Sorolom: Balogh
Laci – akiről fennebb már írtam –, 12 éves diák, Dánielisz Endre, városunk
helytörténésze, magyar irodalomtanár és közíró, továbbá Bondár Imre, a Bútorgyár
főkönyvelője, Menyhárt György fizikatanár, Tulván Ferenc, a Fémipari Vállalat
igazgatója, természetesen jómagam, édesapám, a Mezőgazdasági Szakközépiskola
főkönyvelője, valamint házigazda minőségében Gyurka bácsi, Bagosi Julianna néni és
Bagosi Attila. Ahogy Gyurka bácsi beszélni kezdett a csillagok világáról, képzeletünk
menten szárnyra kapott, és máris a világűrben találtuk magunkat. Megigézve
hallgattuk az előadást. Az érdekfeszítően, lebilincselően megformált szép, magabiztos
beszéd közben figyelmünk egyetlen pillanatra sem lankadt. Jegyzetfüzetemből
kivonatosan felidézek néhány jellemző részletet. „Kicsiny színpad szereplőiként
Földünk a Naprendszerrel együtt bolyong a végeláthatatlan Világmindenségben, azt
azonban nem tudjuk, merre visz ez az utazás. Ötmilliárd ember él a Földön,
százmilliárd csillag a galaxisban, sok százmilliárd galaxis a Világegyetemben. A
világűr korántsem idegen földi világunktól: saját testünk anyaga, környezetünk annak
mélyéből származik. Nem az a hideg, életellenes üresség, amiben létezésünket
évezredeken keresztül véletlennek gondoltuk. Létrehozott és fenn is tart bennünket.”
Szalonta neves csillagásza magáról is vallott. „A Csillagászat Baráti Körét (a Magyar
Csillagászati Egyesület jogelődjét – Kósa-Kiss megj.) én indítottam el. Ebben a
munkában találtam meg életem értelmét. Amikor a szabadsághegyi csillagvizsgálóban
a nagy teleszkóppal dolgoztam, az éjszaka csendjében átélhettem mindazt, amit Galilei
élhetett át. Bár mindjárt az első hónapokban felfedező lettem, élt bennem valami, hogy
a világ valóságának csodáját másoknak is átadjam. Hihetetlenül pompás élmények
leptek meg, mint kutató csillagászt. Elköteleztem magam a felismerések és
tapasztalatok átadására. Lencsés távcsöveket csinálok, teleszkópokhoz tükröket
csiszolok, hullámpapírt vágok, aztán spárgát kerítek, csomagot készítek és postázok.
Ha nem csinálom, más nem fogja megtenni helyettem. A mi munkánk az Uránia
Csillagvizsgálóban önkéntességre épül.”
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Budapesten jártamkor többnyire fölmentem hozzá az Urániába. Egy alkalommal
szokatlanul nagy szemű szőlőt csipegetett. Maszatos munkaköpenyébe törölgette
véraláfutásoktól tarkított kérges tenyerét. Ez számomra semminél sem bizonyította
jobban azt a tényt, miszerint a két üstökös és sok tucat kisbolygó felfedezését
magáénak tudható, jócskán 70 év fölötti csillagász áldozatkészen és lelkiismeretesen
végzi munkáját. „Bánt, hogy több leveledre nem válaszoltam – mentegetőzött. – A bent
töltött napi 10 óra sem elég a munka elvégzésére. A tiéddel együtt körülbelül 25 levélre
Szilveszterkor fogok válaszolni.” Neheztelt rám, hogy nem mindig néztem be hozzá,
amikor fölmentem Budapestre. Hirtelenjében nem is tudom, miként fordulhatott elő
velem ilyesmi. Néha valóban elmaradt a Vele való találkozásom, annak csakis az
lehetett az oka, hogy az élet gyakran kiszámíthatatlan. 1983-ban például nem sokkal
Budapestre érkezésem után a Déli Pályaudvarra kellett igyekeznem. A kaposvári vonat
indulása előtt jószerével már csak egy forró erőleves elfogyasztására maradt időm. A
meteorészlelő táborról így is majdnem lemaradtam, mert ha nem az első vagonokba
szállok föl, az útközben lecsatolt és átirányított vagonok egyikében nem Kaposváron,
hanem Dombóváron kötöttem volna ki!
Valamikor a nyolcvanas években, a Boga völgyében, az Erdélyi Szigethegységhez
tartozó Bihari hegyek festői környezetében egy napot töltöttünk el szüleimmel és
magyarországi rokonainkkal. A hely hivatalos neve románul Şura Boghii, ami annyit
jelent, hogy Boga Pajtái, ami még találó is, hiszen se szeri, se száma a csinos külsejű
hétvégi faházaknak, villáknak, ahol a tehetős emberek munka után megpihennek vagy
nyaralnak. Aszfaltozott út vezet Belényes várostól Biharszedresen át egészen odáig. A
létesítményeket szinte minden oldalról magas sziklafalak övezik, amelyek ormain
csupasz sziklák meredeznek az égbe. Sűrű lombhullató- és fenyőerdők húzódnak
mindenfelé, odébb lankás dombok magas füvet termő kaszálók terülnek el, a széles
Behemót-patak pedig a völgyben belefolyik a Boga-patakba, ami egy kicsit lejjebb éjjelnappal vadul zúg, zuborog. Ahogy sétáltunk a kora délutáni nyári napsütésben, Bagosi
Attila jött velünk szembe. Ahogy odaért hozzám, a világ legtermészetesebb módján
közölte velem a következőket: „Magát már várja Gyurka bácsi a domboldalon.” A
„Biharországból” elszármazott csillagász valóban kint üldögélt a faházikó mellett egy
asztalkánál, még kisebb székről hajolt papírjai fölé. Nem láttam arcára ülni a
csodálkozást: mi végre vagyok én éppen itt és most, hiszen nem beszéltük meg, hogy
jövök. Annál is inkább volt hallatlanul érdekes a véletlen találkozásunk, mert én
csupán egyetlen napra utaztam fel a Bogába, Ő pedig köztudottan éveken át nem vette
ki pihenőszabadságát. Jegyzetei alapján úgy vettem ki, hogy pályákat számol, az általa
felfedezett kisbolygóéit. E térség legalább nyugati irányban tűnt egy kicsit
nyitottabbnak a völgy déli részéhez viszonyítva. Mintha kitalálta volna gondolataimat,
így szólt: „Innen legfeljebb a napnyugtát tudnád megfigyelni, nekem elhiheted
kiskomám. Éjszaka az égboltot szinte mindig felhők borítják, a levegő nagyon párás, ha
meg véletlenül derült az idő, azokról a sziklákról – a kezével ekkor széles ívet irt le –
súlyos fellegek ereszkednek le a völgybe.” Gyurka bácsinak kellemes időtöltést,
kikapcsolódást és pihenést jelenthetett a Boga völgye. Erről tanúskodik Végh Miklóssal
megírt, s a Primusz kiadónál megjelent Égi rettenet című könyve, amelynek 11. és 12.
oldalán pontosan bemutatja a táj arculatát.
Utoljára 1988 késő nyarán láttam Kulin Györgyöt. Megüzenték, hogy jön. A
vasútállomáson várakozva nem kis keserűséggel gondoltam arra, hogy nem vehettem
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részt a Csillagászat Baráti Köre Találkozóján, amit szinte a szomszédunkban,
Debrecenben tartottak, mivel mindenki máshoz hasonlóan a milícia néven ismert
rendőrség nekem is bevonta az útlevelemet (1988. tavaszától az 1989. decemberi
forradalomig „vasfüggönyt” vontak a román-magyar határra a nagyszámú illegális
határátlépő miatt). Gyurka bácsit egy orvos is fogadta, a család jó ismerőse, ami érthető
volt, mert már nagyon nehézkesen járt. Panaszom hallatán igyekezett megnyugtatni:
„Végezzetek továbbra is távcsöves bemutatásokat. Ezzel is múlatjátok a földi
gondokat.”
Halálhírére úgy éreztem, mintha családtagot veszítettem volna el. Amikor 1990
októberében egykori lakóháza falára édesapámmal fölhelyeztük az emléktáblát, úgy
éreztem, Gyurka bácsi véglegesen hazatért Nagyszalontára, a Tenkei utcai házba. Nem
sokkal a marosvásárhelyi szörnyű pogrom, majd a bukaresti bányásztámadás után
nem csekély aggodalommal és félelemmel őriztem a fekete márványtáblát! Évekkel
később ama dédelgetett vágyam is megvalósult, hogy róla nevezzék el az utcát, ahová
gyermekfejjel kijárt. Sándor öccse jóvoltából és Domonkos Béla remek munkája révén
2001 júniusa óta a református templom és az Arany János által koptatott Nagyiskola
tövében Kulin György bronzba öntött mellszobra áll, amelyen az alkotó nemcsak a
főbb vonásokat örökítette meg, hanem a belülről fakadó jellemet, a kedves mosolyt is.
(Nagyszalonta, 2004)

A nagyszalontai Kulin-szobor
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DÁNIELISZ ENDRE

Kulin György szülővárosi szilenciuma
Bölcsőhelyén, Nagyszalontán érdemeihez méltóan ünnepeltük Kulin György világra
jöttének centenáriumát. Előbb az egykori otthon falán lévő emléktáblának, utána a
szoborparkban helyet kapott bronzmásának a megkoszorúzására került sor. Ezt
követték a kiváló csillagász életútját, munkásságát összefoglaló előadások, amelyek a
Magyar Házban hangzottak el.
Ennek bevezetőjében a szomszéd városbeli Kulin tanítvány, Márki-Zay Lajos
megemlítette, hogy bár a század derekán Kulin Györgyöt világszerte elismert
tudósként tartották számon, szülőhelyén a félművelt pártaktivisták nem engedték
közönség elé lépni. Az előadó ezt a mondatot nem a gyűlöletkeltés, nem is a
hatásvadászat szándékával iktatta beszédébe. Minden bizonnyal maga a sértett
panaszolta el neki.
Mivel ennek az eseménynek immár egyetlen tanúja vagyok, rövidre fogva elmondom
a történetet.
Köztudott, hogy Gyuri bácsi igen-igen ragaszkodott szülővárosához, s miután a
határátlépés 1956 nyarától könnyebbé vált, tüstént fölhasználta a lehetőséget. Ezt annál
inkább megtettem mert itt élt szeretett húga férjével és két fiával.
Közeledett Arany János születésének 140. Évfordulója. Erre az alkalomra a román
tartományi pártvezetők engem bíztak meg, hogy – tanári diplomám birtokában, s
irodalmi érdeklődésemre való tekintettel – 1957. március 2-ára tegyem rendbe a háború
során kirabolt emlékmúzeumot. (Ezzel is bizonyítani kívánták, hogy ők a magyar
hagyományokat, a kultúrát megbecsülik, s ebben az országban békesség uralkodik. Itt
a magyarországihoz hasonló forradalomra nem kerülhet sor.)
Ősszel még egy hasonló eseményre voltunk hivatalosak. Nagykőrösön, a költő másik
városában több napos rendezvénnyel ünnepelték az évfordulót, amelyre öt tagú
szalontai küldöttséget is elvártak. Ám a tartományi pártszervezet ebből két helyet
magának vindikált: egyet a múzeumok főigazgatójának, a másikat a propaganda és
agitáció titkárának. (Feltételezem: ő volt a szekuritate megbízottja.) A nagykőrösiek
határtalan figyelmessége, előzékenysége még Ilie Ghişa főnök elvtársat is barátságossá
tette.
E kitérő után rátérhetek a címben jelzett esemény lejátszódására. 1958 nyarán Gyuri
bácsi fölkereste az újjászületett Arany Emlékmúzeumot. Míg a Csonkatorony öt termét
bemutattam neki, össze is barátkoztunk. Ez a közelség indíthatta őt arra, hogy felém, a
húsz évvel fiatalabbhoz kéréssel forduljon. „Hallod! Ha téged már annyira ismernek a
pártnál, intézd el, hogy a kultúrházban a csillagászatról előadást tartsak a
szalontaiaknak. A világegyetem materialista bemutatását is emlegetheted.”
Legközelebbi váradi utam alkalmával kihallgatásra jelentkeztem Ilie Ghişa elvtársnál.
Bár nem voltam párttag, ismeretségünkre is betöltött népnevelői mivoltomra
hivatkozva kértem: engedélyezze a városunkban vakációzó világhírű csillagász
fellépését. „Nem léphet fel – válaszolta románul –, mert nem tudjuk, miként viselkedett
a magyar ellenforradalom idején.” De ő tudós. A világegyetem érdekli és nem a
politika. Előadása is a materializmust szolgálja! – vetettem közbe „meggyőző”
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érvként. Erre újabb indokot keresett. „Ha ilyen nagy tudós, a két akadémiának kell
egyeztetnie fellépéséről. Ahhoz pedig idő kell!”
Nos, itt és ekkor dőlt el, hogy Gyuri bátyánk nem beszélhetett földijeinek nagyobb
csoportja előtt. De ha már nem találkozhatott a sokakkal, beérte a kevesekkel.
Az elkövetkező években Kulin Juci és fia, dr. Bagosi Attila mérnök ajánlotta föl
otthonát, ahova nyolc-tíz, a csillagászat iránt érdeklődő, megbízható egyént, közöttük
ifjakat hívtak meg. E beszélgetések tartalmasságát, oldott hangulatát máig kedves
emlékeim között őrzöm, akárcsak a Mit mondanak a csillagok? című könyvét,
amelynek szép szavú ajánlásával növelte értékét.
*
Jó másfél évtizede annak, hogy Gyuri bátyánk az általa oly kedvelt égitestek közelébe
emelkedett. Egykor a hatalom megtiltotta, hogy földijei elé lépjen, azonban ma
állandóan közöttünk van szobor alakjában és sokak könyvtárában. Reá emlékeztet az
1991-ben fölavatott márványtábla, a nevét viselő utca, és az ő szellemében, útmutatása
nyomán munkálkodnak azok a helybeli amatőrök, akik napjainkban nem kevés
eredménnyel kutatják a világegyetemet.
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KESZTHELYI SÁNDOR

Együtt fociztam Kulin Györggyel
Első csillagászati élményemben keveredett a félelem és a komikum. Még 9 éves sem
voltam, harmadikos általános iskolás, amikor véletlenül belekeveredtem egy majdnem
teljes napfogyatkozásba. Már előző nap szóltak a tanárok, hogy másnapra hozzunk
magunkkal ablaküveg-darabokat és gyertyákat, így 1961. február 15-én, ezen a hideg,
tiszta, napsütéses szerda reggel ezekkel érkeztem a pécsváradi iskolámba. Az első óra
helyett egy szaktanár robogott végig az osztályokon, elhadarva a napfogyatkozással
kapcsolatos tudnivalókat. Mi, éretlen gyermekek, alig vártuk, hogy meggyújthassuk a
gyertyákat, jól összecsöpögtethessük a padokat, és végre kormozhassuk az
üvegdarabokat.
Miután a kezünk, arcunk, ruhánk kellően kormos lett, kitereltek bennünket az
iskolaudvarra. A látvány félelmetes volt: a csaknem sötét udvaron a sok száz gyermek,
mindenfelé furcsa árnyékhatás, egy-egy égő gyertya fényével. Zsivaj, ordítozás, a nagy
többség már kormos arccal, vagy éppen kormozódás közben. Néhányan sírtak
félelmükben, vagy óbégattak a bekormozásuk ellen, menekülve vásott társaik elől. Az
égen csak egy vékony kiflivé csökkent napocska pislákolt. Igazi világvége-hangulat
alakult ki erre a 10–15 percre, amíg a jelenség a legnagyobb fázisban, csaknem 98%-os
fedettséget produkált 08:51 körül.
Ugyanezekben a percekben Bulgáriában is jó idő volt. A totalitás tengelyén, a Magyar
Tudományos Akadémia által kiküldött tíz fős napfogyatkozás-expedíció tagjaként
sikeresen észlelte és fényképezte a teljes napfogyatkozást Dr. Kulin György is, aki
akkor már elmúlt 56 éves. Persze akkor én erről mit sem tudtam. Mindezt persze
egyszerűbben is kifejthettem volna. Éspedig így: jó 47 évvel voltam fiatalabb nála.
Mivel ez a korkülönbség mindig megmaradt közöttünk, soha sem tudtam őt tegezni,
hiába kérte később. Sőt még a Gyurka-bácsi megszólítás se nagyon jött a számra,
leginkább Igazgató úrként tituláltam, már ha a megszólítást nem tudtam kikerülni.
De ez még odébb van! Kisokos, nyitott, a világra rácsodálkozó, falusi gyermek
voltam. Sok minden érdekelt, de a csillagászat nem. 1967 tavaszán jött be a televízió
képernyőjére Öveges József, és nagy lelkendezéssel mutatta, hogyan lehet papírhengert
sodorni két lencse köré, és máris kész a csillagászati távcső! Ez már megbizsergetett.
Apám (talán kezdettől fogva) járatta az Élet és Tudományt, így amikor annak 1967.
május 19-i számában megjelent Kulin György cikke „A legegyszerűbb távcsövek és
készítésük” címmel, már elhatároztam, hogy nekem is lesz saját távcsövem. Írtam
levelet a Lenin körút 96-ba (Uránia Bolt) és megrendeltem egy tárgylencsét és egy
szemlencsét. Augusztusban megérkezett a küldemény, elkészítettem fekete
fotókartonból a csöveket, kipróbáltam egy távoli templomtornyon, és augusztus 31-én
hajnalban végre megláttam a Hold recés felszínét és tucatnyi kráterét. Az 50 mm-es,
egytagú lencsével látott kép lélegzetelállító, lenyűgöző, csodálatos, semmilyen
szépséghez nem foghatóan gyönyörűséges volt!
A megyei könyvtárból csillagászati könyveket kölcsönöztem. Megvettem a Föld és Ég
1967/3. számát, majd a kéthavi lap további számait. A Sánc u. 3/b-ből (Uránia
Csillagvizsgáló) csillagtérképet rendeltem, és megkezdtem a csillagképekkel való
ismerkedést. Évkönyvet szereztem. 1968. őszén egy 45/300 mm-es ragasztott lencsét
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kaptam, arra már 150-szeres nagyítást is mertem adni, és bolygókat is nézhettem.
Miután egy Pécshez csak elvileg csatolt falu (Vasas) külterületén laktam, kiváló tanyasi
egem volt. Így mindazt, amit csak láttam az égen szabad szemmel, vagy kis
távcsöveimmel: feljegyeztem, és a leírásokat, rajzokat elküldtem az Uránia
Csillagvizsgáló címére. Napot, Holdat, bolygókat, meteorokat, állatövi fényt,
ellenfényt, Tyndall-jelenséget, halókat. 1969 januárjától már változócsillagokat is
néztem.
Kulin György leveleiben pár sorban igazolta vissza rendeléseimet. Kezdetleges
észleléseimet kiadta az adatgyűjtőknek, így újabb levelezőpartnerekhez jutottam. Nagy
Sándor és Bartha Lajos egyengette utamat az 1968–1969-es években. Beléptem a
Csillagászat Baráti Körébe, és a dr. Kulin aláírásával ellátott kis igazolványt büszkén
őrizgettem.
Még szebb égi látványokra vágytam, és 1970. tavaszán egy 150/1500 mm-es
távcsőtükröt rendeltem meg az Urániától. Most utólag értem: ezeket a tükröket
nagyrészt Kulin György saját kezűleg csiszolta, a maga fáradozásával, drága idejének
ráfordításával, a kívánt átmérő és fókusz figyelembevételével, és maga végezte a
csomagolást, nyilvántartást is. Akkor azt hittem, leveszik a polcról a tükröt és küldik.
Így igen türelmetlen voltam már, mire ez a kis fadoboz, tele vattával megérkezett, és
benne egy nagyon jó minőségű Kulin-tükör. Ennek a tükörnek a távcsővé szerelésével
nyílt ki nekem az Univerzum minden érdekessége és szépsége!
A fizika jól ment, a matek még jobban a pécsi Építőipari Technikumban, és a száraz
középiskolai anyagot jól oldotta az éjszakai csillagnézés. De 1970 elején közeledett ez
érettségi és a felvételi. Dönteni kellett, hogy hol tanulok tovább: az ELTE matematika–
fizika szakán (és esetleg csillagász lehetnék), vagy a BME Építészmérnöki Karán (és
akkor az építészet mellett lehetnék műkedvelő csillagnéző). A felvételi űrlapot
adataimmal kitöltöttem, csak az intézmény neve hiányzott, és dönteni nem tudtam.
Írtam egy levelet Kulin Györgynek és tanácsát kértem a további életpályámat illetően.
Postafordultával válaszolt nekem, a 17 éves falusi gyereknek. Egy teljes oldalt kitett
gépelt levele, melyben hosszan elemezte a lehetőségeket. Lényege az volt: túl sok a
csillagász máris, így ha majd végeznék, aligha tudnék csillagász álláshoz jutni. És ha
mégis, a csillagászok fizetése elég kevés, a megélhetéshez külön munkákat kellene
vállalnom. Így mentem a Műegyetemre, lettem építész és amatőrcsillagász.
Lassan elérkezett az első személyes találkozás ideje. A hazai csillagászat legnagyobb
létszámú szervezete a Csillagászat Baráti Köre volt, és ennek is a legnagyobb szabású
rendezvényei az éves, később kétéves CSBK Országos Találkozók voltak. A
helyszíneket még ma is fejből sorolom: Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Ózd, Veszprém,
Budapest, Szolnok, Kaposvár, Kiskunhalas, Szombathely, Debrecen, hiszen ezeken
mind részt vehettem. Persze Kulin György is, hiszen nemcsak előkészítője, szervezője,
előadója, aktív résztvevője volt ezeknek a rendezvényeknek, de tanúsíthatom, hogy
nagyon jól érezte magát ezeken a seregszemléken. Látszott a csillogó szemein, fokozott
lelkesedésén, örömén, hogy ilyenkor nagyon boldog! Hiszen az általa teremtett
mozgalom lelkes tagjai jöttek össze három napra. Ilyenkor töltekezett mindenki. Az
előadások, a szervezeti kérdések megvitatása, a kiállítások, a kirándulások, az esti
távcsövezések vagy az asztalok melletti időtöltés a hasonszőrűekkel: adta a további erőt
mindenkinek az amatőrcsillagászat lelkes folytatásához. Hiszem, hogy neki is!

94

Nekem Zalaegerszeg volt az első. A CSBK találkozóján 1970. augusztus 12-én ott
voltam, több mint kétszázad magammal. Akkor láttam élőben Dr. Kulin Györgyöt,
amint a megnyitó előadást tartotta. Szépen, hangosan, nagy hangskálával, értelmesen
beszélt. A szünetben kiözönlött mindenki a Művelődési Ház előterébe, persze nem
mertem odamenni hozzá. Rágyújtott egy cigarettára, egyet szívott, majd a tömeg
közepén kiáltozni kezdett:
– Itt van-e köztünk az én levelezőtársam, Pécs mellől?
Irulva-pirulva odasündörögtem hozzá, illően bemutatkoztam.
– Ó, hát mi már sokat leveleztünk egymással! – mondta barátian, kezemet hosszasan
szorongatva.
– Köszönöm szépen az Igazgató úrnak a küldeményeket – nyökögtem.
– Tegezz kiskomám, nyugodtan. Látod, ez itt egy baráti kör. Meg egyébként is:
minden csillagász tegez, minden más csillagászt! – mondta vállamat lapogatva.
Így történt hát, hogy megismertem. Bár sem akkor, sem később nem mertem tegezni
az említett korkülönbség miatt: egy szép atyai barátság alakult ki köztünk. Hasonlóan
lehetett ez sok száz, sok ezer más csillagász barátjával is, nyilván.
1971 szeptemberétől 1977 júliusáig Budapesten laktam kollégiumban, albérletben,
mindig a budai oldalon. Így minden derült este felmentem az Uránia
Csillagvizsgálóba, és ott ténferegtem a kupolában, vagy a tetőteraszon. Az első estéken
még jegyet vettem, hogy a távcsőbe nézhessek. Egy hét után már ingyen is
belenézhettem a csőbe. A következő héten már megmutatták a 200 mm-es refraktor
kezelését a bemutatók. Egy jó hónap után már rám bízták a távcsövet:
– Mi lemegyünk egy kicsit a Solemióba, ha jönnének az ápoltak (az urániás szlengben
ez látogatót jelent – a szerk.), mutassad meg nekik a Holdat!
Én meg nagyon örültem, ha jöttek érdeklődők, olyan érdekes volt a gyermekeknek,
vagy idős embereknek életükben először megmutatni távcsővel a holdkrátereket. Ha
meg nem jött senki: észlelhettem kedvemre. Igen jó volt ez a műszer, főleg bolygókra,
kettőscsillagokra, de a budapesti ég ellenére a halványabb változók és a tömörebb
mély-egek is szépen látszódtak vele. A hosszú, hideg téli estéken sokat nézelődtem,
sokszor csak egymagam. Szigorúan mindig 22:00-kor zárt a csillagvizsgáló. Társaim
pár perccel előbb feljöttek, hogy gyorsan bezárjunk, mert soha semmilyen jelenség
kedvéért sem maradhattunk tovább.
Kulin György az Uránia földszintjén berendezett műhelyben csiszolta esténként a
tükröket. Az ablakok észak felé néztek, így láthattam már délután, amikor befelé
jöttem. Az intézet igazgatója a géppel forgatott alsórészre nyomta a felső tükörelemet,
közbe rakta a csiszolóporokat, megvizezve, néha felemelve, nézegetve. Amikor este 10kor hazafelé mentünk, legtöbbször akkor is így láttuk a kivilágított műhely ablakain
benézve. Így volt ez 70 éves kora, az 1975-ös végleges nyugdíjba vonulása után is.
Az Urániában egy nagyon jó közösséget alkottak akkoriban a távcsöves bemutatást
végzők. Egy nagy dolgozószobában gyűltek össze, még azok is, akiknek aznapra nem
volt beosztásuk, még borult idő esetén is. Esténként 10–15 fő nyüzsgött itt: Torma
Tibor, Piroska György, Kelemen János, Mátis András, Kovács Zoltán, Kovács Péter,
Peringer Miklós, Habina József, Bán András, Gellért András, Hegyessy Péter, Kenéz
István, Pócs Mihály, Rigó Zoltán, Kovács György, Kunovits Jenő, Szalma Sándor,
Turák József. Könyveket, folyóiratokat nézegettek, beszélgettek, észlelési terveket
szőttek vagy feldolgoztak valamit. Fizikai kísérletként kilógattunk egy zacskós tejet a
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déli homlokzatra és hónapokig figyeltük sorsát. Egyszer egy elgázolt fekete kutya pár
napos tetemét lógatta valamelyikünk a lépcsőházi Foucalt-inga helyére. Rádióvevővel
figyeltük a budapesti taxisok vagy rendőrök beszélgetéseit. Sokszor csak
vitatkozgattunk, nem is mindig csillagászati témákról. Hetente egyszer előfordulhatott,
hogy a vita hevessége okán nyílt az ajtó, megjelent Kulin György foltos köpenyében, és
csendre intett bennünket.
Évente egyszer Uránia-napot szerveztek, talán Gyurka bácsi januári születésnapja,
vagy áprilisi névnapja környékére. Ezen esti alkalmakra mindenki megjelent, akinek
valami köze volt az Urániához, sokszor a nagyelőadó is szűknek bizonyult. Oldottabb
előadások voltak, vicceket meséltek, nagy pohárköszöntő szövegek hangzottak el,
ezekben Róka Gedeon, Schalk Gyula, Zombori Ottó, Ponori Thewrewk Aurél járt az
élen. Kőháti Attila operaénekes-geológus szép orgánuma adta meg az alaphangot,
majd egy-egy pohár fokozta, végül a csillagász-induló eléneklése zárta az ünnepélyt.
„Az esti csillagot ha látod…” Ilyesmi volt a ritkább. A napi munka volt az
általánosabb. Jöttek a csoportok, nekik előadást kellett tartani, a kupolában
megmutatni legalább a távcsövet, derült időben a látványos objektumokat is.
És már voltak amatőrcsillagászati lapok, azokba lehetett megfigyeléseket küldeni, így
az észlelésekkel is törődni kellett. A változós megfigyeléseket Torma Tibor szedte össze
mindenkitől, legépelte, a legvégére odaírta: „Dr. Kulin György director, Urania
Observatory”, szépen aláíratta Kulinnal, és úgy küldte el az Amerikai Változóészlelők
Szövetségének. Így biztosabban odaér, mondta sokat sejtetően. Más észleléseket
fogadott a Szentmártoni Béla szerkesztette Albireo, megint mást a Bartha Lajos által
készített Meteor, mindegyikbe sok szép észlelés került innen. Aradi Katalin, Deicsics
László, Róka László, Závodi László, Vadász Sándor, Holl András, Mizser Attila,
Szerető Dániel, Motajcsek László kapcsolódott be itt a megfigyelőmunkába.
Akkor azt hittem, Kulin háta mögött, lopva kell az észleléseket végezni. Utólag derült
ki, hogy nemcsak figyelemmel kísérte, de ahol tudta segítette, dicsérte is
tevékenységünket. Ő már szakcsillagászként bizonyított, most már inkább abban
bízott, hogy a több ezer távcsővel ellátott tízezernyi érdeklődő némelyike majd
nóvákat, üstökösöket talál, vagy komolyabb észlelésekre is sor kerül a bemutató- avagy
a magán-csillagdákban. Tudott a „meteorosok” (nem a hullócsillag-észlelők, hanem a
Meteorban ténykedők) lelkes munkálkodásáról és bennük látta a mozgalom kovászát,
és további fejlődésének zálogát. Igaz, hogy a Meteort favorizálta, ám a többi
amatőrcsillagász lap is éppen olyan kedves volt neki, és az utóbbiak szerkesztői és
olvasóközönsége szemében is népszerű maradt Kulin György mindvégig.
Még szólhatnék arról a sok csillagászati folyóiratról, amit alapított, és amelyet
minduntalan megszüntettek a magyar történelem zivatarjai. Közülük talán a Föld és
Ég volt a legsikeresebb, annak is a legnépszerűbb Baráti Köreink rovatát állította össze
évtizedeken át, névtelenül. Számtalan cikket írt, sokszor neve feltüntetése nélkül, és
nemrég szemtanúja voltam annak a sziszifuszi munkának, amint valaki megpróbálta
összegyűjteni összes írását. Szerintem ez lehetetlen! Igen sok kiadványba adott cikket,
nyilatkozatot. Vannak közöttük napilapok, ifjúsági lapok, ismeretterjesztő folyóiratok
és az említett csillagászati kiadványok. Még a könyvei is: nemcsak A távcső világa
kiadásai, hanem sok más könyve: a gyakorlatias tükörcsiszolástól és távcsőépítéstől,
egészen a filozófiához közeli műveiig.
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Nem tudtam, hogy meggyőződéses vegetáriánus, és azt sem, hogy komolyan focizott.
Mindkettőről egy helyen és egy időben értesültem. Békéscsabán, 1975. június 28-július
7-ig volt egy 10 napos bentlakásos csillagászati továbbképző tanfolyam, melyen részt
vettem, és így mindennap láttam őt. A napi háromszori étkezéskor a közelében ülőnek
adta az általa nem fogyasztható étket, így jutott repeta sokszor nekem is. Neki meg
ilyenkor külön összedobtak valami húsmenteset a szakácsok. Akkoriban jelent meg A
távcső világa új, 1975-ös kiadása. Néhány példányt lehoztak neki a nyomdából, akkor
körbeadogatva mi láthattuk először a hatalmas kötetet. Örült, hogy megjelent végre,
mert évek óta húzódott a kiadása. Akkor este hozatott néhány láda sört a
csoportunknak, melyet közösen fogyasztottunk el vele. Egy másik délután a kollégium
füves kertjében nagy focimérkőzést szerveztünk. Ahogy választottuk a csapat tagjait,
és mezesekre és mez-nélküliekre osztottuk: Kulin György is beállt közénk. Már nem
tudom, vele voltam vagy ellene, de Dinamó-gatyában, meztelen felsőtesttel nagy
hévvel játszott, szép cseleket csinált és nem kímélt bennünket, igaz mi se őt. Ekkor 70
éves elmúlt már, de mint mesélte, sokáig rúgta a bőrt korábban. Hónapokkal később a
Népsportban jelent meg vele egy interjú, amelyben a riporternek elmesélte ezt a
csillagászbarátokkal történt labdarúgó élményét. (Ezt a cikket volt a legnehezebb
előkeríteni 29 évvel később!)
Szép ajándéka a sorsnak, hogy megérhette 1989-et, és a Magyar Csillagászati
Egyesület újbóli megalakulását. A 40 éves csipkerózsika-álomból való feltámadást
először az Urániába hirdették meg, de már előzetesen olyan érdeklődés mutatkozott,
hogy a rendezvényt át kellett tenni egy nagyobb térbe: le a Duna-partra, az I. kerületi
Tanács Művelődési Házának nagytermébe. Csaknem kétszáz ember dörgő tapsa
fogadta Gyurka bácsit, amikor a színpadra lépett és üdvözölte a megjelenteket. Az
egyesület megalakult, az 1. számú tagsági könyvet Dr. Kulin György nevére állították
ki, és az egyesület tiszteletbeli tagja lett. Az idős tudós ma is előttem van: jó fizikai
állapotban látom, szellemileg frissnek, boldognak. Már így is marad meg, mert akkor
láttam utoljára.
(Pécs, 2004. dec.13.)
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BODNÁR PÉTER

Két történet Gyurka bácsiról
Még a hetvenes évek elején, csillagászattal frissen megfertőzve léptem be a CSBK-ba,
az akkori Magyarország egyetlen (félig-meddig) civil szerveződésébe, amelyet a
hatalom úgy-ahogy eltűrt, gondolván talán, hogy aki messzire, a csillagokba néz,
legalább nem azzal foglalkozik, ami itt az orra előtt lévő bántó dolog.
Érdekes kortörténeti adalék lehet, hogy a „fertőzést” nem is kis részben a
kamaszkorom mindent elsöprő szenzációjának számító első Holdra-szállás okozta.
A sok-sok kisebb nagyobb, akkoriban nagyon bántó dolog közt olyan – nekünk
csillagászkodni vágyó fiataloknak persze – „világ közepe” ügy is akadt, hogy pl. a
Magyar Népköztársaságban nem lehetett bolti forgalomban kapni semmiféle gyári
távcsövet. Azaz lehetett – elméletileg – a Lenin körúti [ifjabbaknak: Teréz körúti]
URÁNIA-bolt szegényes és inkább csak elméletileg létező választékából.
Nos, ilyen ellátás mellett kisebb csoda történt velem 1973 nyarán, mert egy rokoni
meghívóra, de a rendszertől merőben szokatlanul 16 évesen kiengedtek nevezett,
Európa-méretű országba. Ahol a sok élmény mellett egyetlen igazán értékes dolgot is
kaptam: unokaöcsém használt Tasco 12TE5 típusú, hordozható, japán, gyári távcsövét,
szállító kofferben, ajándékként a remélhetőleg soha viszont nem látandó unokabátynak
(így is lett aztán…).
Hosszúhajú (már ez is gyanús volt akkoriban) ifjoncként is ismertem már a honi
akkori vámosokat, készülve az itthoni procedúrára, hoztam magammal magyar nyelvű
ajándékozó levelet a szerzeményről. Ez persze csak arra volt jó, hogy megzavarja a
szép krómozott szerelvényekkel bíró fa koffer láttán már tenyerét dörzsölő vámost…
Szokott rosszindulatából kizökkentett csodálkozó emberünk („hű…mi ez???”) azért
feltalálta magát: „az áru értéke vélhetőleg meghaladja az utasforgalomban behozható
2000 Ft értékhatárt, (ifjabbaknak: akkoriban ez egy jó átlagos havi fizetés volt), és mivel
ilyet még nem láttunk a turista-forgalomban, valami szakértői véleményt hozzon,
fiatalember, addig a holmit vámraktárban visszatartjuk!”
Leforrázott ifjoncként kullogtam el, („szakértő…ki?? …hol????) de otthon
mentőötletem támadt: prospektus, fénykép a holmiról van, irány az Uránia, hátha
tudnak segíteni valahogy.
Előbb Róka Gedeon bácsinál kilincseltem, aki csak azért nem adott szakvéleményt,
mert akkor éppen (már vagy még?) nem ő volt illetékes, ezért Kulin Gyurka bácsi elé
terelt (vagy csak félt olyasmit aláírni, ami hatóság kezébe kerül majd… netán a más
dárdájával akarta szurkálni a bozótost? Ezt nem tudhatom).
Gyurka bácsi (nekem akkor: Professzor Úr) elé sündörögve adtam elő a kérést, hogy
diákként a szüleim havi fizetését állítólag meghaladó értékű – amúgy ingyen kapott –
távcsőért miért kéne nekem fizetni, mit tanácsol? Jellegzetes orgánumával először is
gratulált a „zsákmányhoz”, megdicsért, hogy ilyesmit hoztam odaátról, majd rögtön
egy füzetbe lediktálta (emlékeim szerint) a következőket emígyen:
– Na, írjad, kiskomám, aztán gépeltesd le az irodában, hozd vissza ide, aláírom!
„Szakvélemény: CSBK-tagtársunk által bemutatott Tasco ilyen és ilyen típusú használt,
hordozható csillagászati távcső nem képvisel komoly értéket, optikai és mechanikai minősége
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csak ismeretterjesztő jellegű vizsgálódásra teszi alkalmassá. Értékét 1200–1300 Ft-ra becsüljük.
Javasoljuk a készülék vámmentes kiadását ifjú tagtársunk számára.”
1973. augusztus hó 30-án
Aláírás: Dr. Kulin György igazgató,
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Uránia Bemutató Csillagvizsgáló, Budapest Sánc utca
3/b.
Az állítás a Tasco-távcső minőségéről nem állt messze a mai felfogástól – bár az akkor
itthon közembernek hozzáférhető távcsövekhez mérten szinte űrtechnika volt. Légréses
akromát 60/800-as, T-réteges tagokból, mai szemmel nézve „bóvlimpex” okulárokkal,
de viszonylag színvonalas Barlow-lencsével, zenitprizmával, Nap-kivetítő ernyővel, s
nagyon elütött mind esztétikai kivitelében, mind csomagolásában az itthon valaha is
látott dolgoktól, szinte egy csoda volt akkoriban.
A szöveget az Uránia titkárságán gépelték le nekem, mert Gyurka bácsi holmi
vámosok miatt nem hagyott abba egy távcsőtükör – csiszolást, ugye…
Fájdalom, a papír egyetlen példányát a vámosok magukhoz vették (másolatom nem
volt soha), de életre szóló élményem maradt az egész ügy, meg a vámosok arca is,
ahogyan a hivatalos irat fölé hajoltak, olvasván a már akkor is valakinek számító,
közismert és népszerű Gyurka bácsi iratát, aláírását.
Az „árut” 52 Ft tárolási díj fejében kiadták, de aláírattak Édesapámmal egy papírt,
hogy az nem adható vagy ajándékozható el, csak a vámhatóság engedélyével. Mai
szemmel mindez viccnek tűnik, akkor ilyen idők jártak.
Nekem akkor a mindenki által Gyurka bácsinak szólított Kulin György, így segített
„csillagászkodni”. Pedig olyan világ volt még, hogy egy igazán rosszindulatú „szerv”
akár még őt is kellemetlen helyzetbe hozhatta volna, ha éppen olyan napja van az
illetőnek. Érdekes adalék, hogy sok évvel később a tágan értelmezett Kulin család egyik
tagja munkatársam volt, csillagászattól egészen távoli munkakörben. Még külsőleg is
hasonlítanak egymásra (termet, arcvonások, ilyesmi), jellegzetes Kulin-vonásokkal bír
ő is.
Több évtizeddel az után, hogy utoljára személyesen találkozhattam Gyurka bácsival,
ő számomra még ma is valaki, még ha jó ideje fel is költözött már imádott csillagai
közé – képletesen szólva, kissé a természettudománytól elrugaszkodva, de szó szerint
is, mivel tudtommal nevét viseli egy kisbolygó… Örülök, hogy mind őt, mind Róka
Gedeont még személyesen ismerhettem. Ezek az emberek nem éltek hiába. Az én kis
személyes világomban – remélem sok amatőr és profi csillagász is így van ezzel – ők
történelmi személyiségek. Jól fogalmaz Ponori Thewrewk Aurél a Gyurka bácsi
századik születésnapjára, róla az Évkönyv 2005-ös kiadásában írott emlékezésében:
karizmatikus egyéniség, talán a legismertebb magyar csillagász volt ő. Valószínűleg
szakmai tudását egy-egy csillagászati szakterületen mások, nála fiatalabbak már
életében meghaladták, de azt ők sem tagadhatják, hogy nem is egy közülük a Kulinkorszakban, részben az ő hatására lett profi csillagász.
Második történetemmel is a segítőkészségét, a csillagászati ismeretek terjesztése
iránti fanatikus elkötelezettségét tudom illusztrálni. A fentiek után két évvel történt
meg, hogy a Tasco-ból egy kicsit kiszeretve, valami komolyabb, fényerős, nagyobb
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teljesítményű műszerre vágytunk barátaimmal, a csillagászattal szintén fertőzöttekkel
egyetemben.
Kitaláltuk, hogy rendelünk egy tükröt az Urániától, a mechanikát meg, gépész szakos
középiskolásként – A távcső világa alapján – megépítjük az optika köré. Rohammal
bevenni indultunk a Sánc utcai épületet, de mint az ostromló törököt Eger védői, úgy
lelökött minket a csúcsokról az ár: nem volt elég pénzünk a tükörre…
Szép emlékű Orgoványi János bácsi, a műhely vezetője persze faggatott minket, mire
kell a távcső, hogyan képzeljük a mechanikát stb. Mi meg lelkesen illusztráltuk nagyívű
terveinket. Egyszer csak az öreg eltűnt, majd kisvártatva előkerült Gyurka bácsival.
„Na, kiskomáim – így ő, a jellegzetes orgánumával, szavajárásával – miféle tükörről
volna szó?”
Szó szót követett, majd a következő ajánlatot tette nekünk a két jó Öreg: a
középiskolai kötelező nyári gyakorlat után jöjjünk be az Uránia műhelyébe, segíteni
János bácsinak, meg Kürti Imrének, mert sok a munka, a megrendelés az Urániatávcsövek iránt, (ezeket akkor CSBK-n belül árulták) s nem győzik a munkát.
„Státuszuk” [ifjabbaknak: állás, munkahely] új emberre nincs. Egy hét segítség fejében
Gyurka bácsi megcsiszol nekünk egy kallódó tükröt, a suliban megépíthetjük a
mechanikát, Orgoványi és Kürti urak tanácsai szerint… Előbb kisebb
„vizsgamunkákat” kaptunk a műhelyben, fából, fémből, aztán, hogy kiderült,
valamelyest tudunk bánni már az esztergával, a fúrógéppel, a tolómérővel, már
egyszerűbb gépmunkákkal múlattuk az időt, próbáltunk tanulni az „Öregektől”. Végül
okulárokat, tengelyeket, ilyesmiket esztergáltunk – felügyelet mellett. Tíz-tizenkét nap
után szinte el kellett zavarni minket nyári szünidőre, mert nem akaródzott a csodákkal
teli műhelyt elhagynunk…
Mindenesetre megvolt a tükör: 150 mm átmérő, 1350 mm fókusztáv, és még
alumíniumozva is volt! A sors – meg a körülmények – nem engedték azt a közösen
tervezett távcsövet megépíteni, a nagy Öregek is eltávoztak már, de a tükröt ma is
ereklyeként őrzöm. Igaz, alumíniumozás is ráférne, a segédtükörrel egyetemben, de
mind az optika, mind az emlék ifjúkorom kedves része lett, kezdő csillagászat-rajongó
koromból. Őrzöm még az azon a nyári „Urániás műhelygyakorlaton” beszerzett
dedikációt is, melyet Gyurka bácsi az én, akkoriban újra kiadott „A távcső világa. 3.
kiadás” példányomba jegyzett be.
Mindezeket azért írtam le, mert ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik a hazai
amatőrcsillagászat aranykorának tekintett 60-as 70-es években fertőződött meg e szép
tudománnyal mindörökre, s megismerhettem az alapító atyáknak tekinthető nagy
öregeket is. Mai, ifjabb generációs sorstársaim nem értik már a hiánygazdálko-dá”
nevű közgazdasági nonszenszt, a semmit sem lehet kapni, vagy csak „pult alól” és
kenőpénzért és hasonló életviszonyokat. Ma ők egyszerűen „csak” az anyagiak korlátaitól szenvednek, hiszen csillagászati eszközökből minden kapható, a Dzsunka Művek
által termelt bóvlitól a csodás profi holmikig, internet is van, utazni is lehet korlátlanul.
De egyvalamit nem kaphatnak meg: azt a szellemet, azt a légkört, családias-baráti
atmoszférát, amelyet a fent emlegetett nagy öregek, a kiváló pedagógus egyéniségek, a
lebilincselő előadók teremtettek abban a félig-meddig megtűrt, politikamentes
társadalmi szerveződésben, amelyet akkor a Csillagászat Baráti Körének hívtunk. Ez
nem a mostani MCSE-re utaló kritika – pláne nem egy passzív tagtól –, csak nosztalgia
elröppent ifjúkoromra nézve.
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Hosszú kihagyás után 1999-ben ismét beléptem – immár az MCSE-be. Több okból
sajnos passzív tag vagyok, ám a Meteort, az Évkönyvet és más kiadványainkat nagy
szeretettel és kivesézve olvasom, újra meg újra előveszem – na ja, ez a „fertőzés”
gyógyíthatatlan, kedves sorstársaim, viszont az ezzel fertőzöttek közt sok a hosszú
életű, mint Gyurka bácsi is volt. Úgy tudom, sok – korábban aktív, ma már idős, vagy
éppen már elment – ismeretterjesztő is éppen Gyurka bácsi és Róka bácsi révén
csatlakozott a csillagászatot népszerűsítők akkor népes táborához. Számomra
emlékezetes előadók közül említhetem Szüle Dénest, Piroska Györgyöt, Gellért
Andrást, a gyakorlati tanácsokkal, szakmai fogásokkal sokat segítő Herbert Miklóst,
Orgoványi Jánost, a ma is aktív Kürti Imrét, a Kulin-korszak szereplőit. Köszönöm
nekik is, amiben akkor segítettek, amire megtanítottak.

Az Uránia társadalmi munkatársai ékfotométer mérési szalagját értékelik ki 1962-ben (Fejes Imre,
Fekete Gyula, Székely Csaba és Bartha Lajos)
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KISS GYULA

Emléktöredékeim…
Az emlékezet sajnos nem objektív, talán jó is, hogy így van. Csak „címszavak”, s ezek
kapcsán halványodó gondolatok ébredeznek korosodó memóriámból, ilyesmik pl.:
– egy levélváltás úgy 1962 – 63 körül (sajnos már nincs meg…),
… amikor is a gimnáziumban (a már nem tudom, hogyan) megszerzett „A távcső
világa” könyvét szinte felfalva kérdeztük őt: hogy lehet optikákhoz jutni? Kezdetnek a
TANÉRT-boltot ajánlotta (akkor más nem volt!) – eredmény: fél- és egydioptriás kerek
szemüveglencse vásárlása (micsoda élmény: a műanyag Bergmann-csőben hatalmas
volt a Hold – igaz rettenetesen színes, de kit érdekelt ez akkor?!). Aztán amiben „üveg”
volt, mind kínhalált szenvedett (ez a lelet-készlet a mai nap is kincsesbányám: lencsék,
prizmák és tükrök – mind megannyi optikai próba fontos segítője).
– egy féltve őrzött T 56/600-as (természetesen precíz szerelési útmutatóval), no ettől
már igazi „csillagásznak” éreztem magam! Igazi ereklye…
Amúgy innen számít a PVC-cső szerelés fogásaiban szerzett jártasságom kezdete,
hiszen – az éltesebbekkel együtt jól tudjuk – kizárt volt bármi másból tubust készíteni.
Sőt: a Gyurka bácsi (és társai) által közzétett tengelykeresztek, állványok
hagyományosan a „szocialista tűrt kategória” tartományába estek, azaz teljesen
nyilvánvaló volt, hogy „a” gyárban kell ezeket esztergáltatni, hegesztetni („Pista bá’:
innen még vegyen le egy kicsit…” – természetesen újabb fröccsért…). Hm… De jó volt,
hogy kész műhelyrajzokat is kaptunk Tőle!
Ja, hogy sokszor egy M6-os csavar vagy anya nem volt kapható? – ezt ma már sokan
nem hiszik el: bizony nem volt mese: a filléres (bocsánat, ma már ez sincs…)
alkatrészeket is elő kellett állítani!
– egy félretett, de ugyancsak őrzött T100/1000-es főtükör, (ezt is Gyurka bácsi
csiszolta)
Az első alumíniumozása olyan 3 év után vált esedékessé, a második már alig várt egy
jó évet. S minthogy az üvegtest hátulsó éle amúgy is csorba volt, az immár „nagy
PVC”-tubusba új tükör kívánkozott. Az akkor még a Telescopiumban (is) őrt álló
Mizser Attila rá is vágta: „Jaj! Ez még a gyári foglalat volt!” – hogy mitől gyári és
milyen gyári, azt csak Mzs és a korabeli Sánc utcások tudhatják már…
A T100-as ma is becsülettel helyt áll: komplett „Kulin-recept” alapján készült minden
porcikája, s ma igen jó szolgálatot tesz a Nap projekciós bemutatására. Igaz, néha
fellökik, de eddig még mindent kibírt…
– okulárok (no itt aztán „van egy kosárral”),
…egyikének foglalatát ma is használom: a gagyi pólustávcső szállemezével
turbósítva, de mérésekre is alkalmas egy másik (KFKI-s kadmiumozott mérőlemezzel).
Aztán az „U…” akárhányasok, így Hold- és csillagtérképek: mind-mind a „hőskor”
féltve őrzött emlékei. Könyvecskék – inkább füzetfélék a távcsőépítéssel kapcsolatban.
És természetesen az igazi könyvei. Amit tudtam (lehetett), mind megvettem és ma is
szívem dobban, ha kézbe veszem.
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– valahol még talán levelek is vannak (nem szokásom semmit kiselejtezni),
Nahát!!! Itt ért az igazi meglepetés! Ha az emlékezésnek egy hónappal előbb állok
neki, akkor pontosabban tudtam volna az előadásomban a „soproni kezdő
mérföldkövet” bemutatni! Az történt ugyanis, hogy az immár felnőttkorába készülő
soproni csapatunk (a Stella Sopron, az MCSE Helyi Csoportja) reményteljes
ismeretterjesztő sorozatba kezdett: 2004-ben a helyi Tudós Ismeretterjesztő Társaság
felkarolta a csillagászatot, s így egy szabadegyetem szervezésébe kezdtünk. Ennek
nyitó (pontosabban „kedvcsináló”) rendezvénye kapcsán a csoportunk tagjai
bemutatkozásként rövid előadásokat tartott. Én a „Csillagászat Sopronban –
Sopronért” címmel beszéltem többek közt arról, hogy hosszú évtizedek óta csak a már
említett Kulin György előadása volt az egyetlen érdemi rendezvény – immár 25 éve.
És még ma is sokan emlékeznek rá! A „Liszt” zsúfolásig tele, legalább 5–600-an
voltak, állóhely se maradt! Ma is előttem van a kép: szorgos segítői, a rivaldát egy
méretarányos ábrával dekorálták ki, ami a Nap és a bolygók elképesztő távolságait
demonstrálta.
A régmúlt idő természetesen más részleteket nem enged felbukkanni, egy azonban
„mintha most lenne”: az előadása vége felé név szerint – mint „barátunk” – felszólított
a tömeg előtt, hogy – egy munkatársammal együtt – menjek fel a színpadra (úristen!!!)
– hát ilyen nincs! No de nem tehettem mást, rőtvörösen felballagtam. Az biztos, hogy
barátjaként és soproni csillagszeretőként mutatott be, de a hatalmas lámpalázban csak
a kék „irodista” köpenyét láttam tele krétaporral, s arra emlékszem még, hogy sokszor
megszorította a kezem.
Most már biztos vagyok benne, hogy ez volt az első nyilvános szereplésem, s örömöt
okoz, hogy Hozzá, egy ilyen emberhez kötődik. Attól kezdve nincs (mondjuk: inkább
alig) van lámpalázam, ha az ügy érdekében ki kell állni, akár pódiumra, akár a város
járdáin, terein a távcső mellé…
Az egyik levelének részlete igen jellemző, és emberi nagyságának ékes bizonyítéka: a
kért elemeket elküldte, és az alábbi sorokkal kísérte:
„… Mellékelem a befizető lapot, biztos vagyok benne, hogy az összeget be fogja
fizetni. Ha másokkal is megtettem ezt, még sohasem csalódtam az előlegezett
bizalomban…”
Ha néha, mint egyik „vidéki érdeklődő” a fővárosba jutottam, a Sánc utca kötelező
program volt. Mintha templomba lépett volna az ember… A lépcsők is mindig tele
voltak serénykedő segítőkkel, s nem volt nehéz észrevenni, hogy egyetlen szív hajtja
keményen a rendszert. Ameddig hajthatta…
Mióta Gyurka bácsi „odaát” van, meggyőződésem, hogy a csillagokat onnan is
vizsgálja, s ha mi, a barátai is „átjutunk”, Ő az égbolt „hátulnézete” kapcsán már kész
ismertetőkkel vár bennünket. Addig is biztosan örömmel szemléli alkotását, a magyar
csillagszeretők egyre növekvő táborát.
(Sopron, 2004. december)
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BÁN ANDRÁS

Gyurka bácsiról
Akik emlékeznek rá, nem felejthetik el, hogyan adott elő.
Akkoriban még nem volt fergeteges multimédia, sem power point – de neki nem is
volt szüksége rájuk.
Ha ma olvasok valamit az írásaiból, ilyenkor visszahallom fülemben a hangját;
nyomdakészen tudott fogalmazni. Beszédét logikus gondolatokra építette fel, a
szónokot mint ideát általa nagyon jól el lehetett képzelnünk.
Jellegzetes, kicsit „bácsis” orgánuma volt, és nagy termeket is betöltött a hangja –
erősítő nélkül. Focin és polírozáson edződött alkatához méltó energiával tudott előadni.
Hanghordozása terjedelmes, olykor kicsit éneklő (kitűnően énekelt – emlékeztek még
a Csillagász indulóra?), és mindaz, ahogy mondta és amit mondott: lebilincselő volt.
Egyszer észrevettem, hogy előadása közben levette a szemüvegét – mint később
tapasztaltam, ezt más előadásain is olykor megtette –, és azok voltak előadásainak
legemlékezetesebb részletei. Hogyan? Levette szemüvegét? Hiszen szemüveggel is
igen vaksi volt, operált szemével sosem látott igazán jól, hát akkor mit láthatott
egyáltalán?
Teljesen mindegy; átszellemült a végsőkig ilyenkor, s nem egy-egy hallgatónak, nem
csupán egy terem hallgatóságának, hanem feltehetően a Mindenségnek beszélt – ehhez
pedig nincs szükség külső látásra.
Emlékszünk sokan a veszprémi CSBK Találkozón 1976-ban elhangzott előadására,
amelyen egyetlen óra leforgása alatt hatszor kapott vastapsot – méltán!
Nem ragozom tovább – a számomra lényegeset elmondtam.
Aggodalmas volt látni őt 1989 februárjában, az MCSE újjáalakulása alkalmával:
hangja meggyengült, alakja megfogyatkozott; ülnie kellett, hiszen teste a végsőkig
megfáradt – mint tudjuk, alig két hónap után végleg eltávozott. De beszédének
szelleme még a régi: felépítése szigorú alapokon álló, szilárd építmény volt még akkor
is – a szellem teljes valójában akkor is jelen volt.
Én ilyen kincseket őrzök legféltettebben Őróla.
Odafenn talán angyalok ülik körül, talán más szellemek, ám bizonyosan népes
társaságban, és ők mélységes figyelemmel hallgatják, amint Ő beszél hozzájuk…
(Budapest, 2005. január)
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BALOGH ISTVÁN

Csillagvizsgáló egy fehér folt helyén
Gyurka bácsival való 27 éves ismeretségem meghatározó volt életemben. Kulin
György nemcsak tanárom, hanem nagyon jó barátom is volt, akivel a mindennapi
gondoktól a mély szakmai témákig mindent meg lehetett beszélni.
Első találkozásunk 1962-re tehető. Addigra már sokat olvastam az ég jelenségeiről, és
meglehetősen sok kérdés összegyűlt bennem ahhoz, hogy 22 éves fejjel bekopogtassak
az Uránia Csillagvizsgáló kapuján, ahol elsőként Kulin Professzor Úrral találkoztam.
Szerencsére, hiszen épp őt kerestem, mert szerettem volna távcsövet építeni. Nagyon
barátságosan fogadott és készséggel válaszolt kérdéseimre, sőt még azt is hozzáfűzte,
hogy bármikor segítségemre lesz, nyugodtan keressem fel. Sokat beszéltünk a
szülővárosomról, Kiskunmajsáról, és megemlítette, hogy ez még fehér folt az
amatőrcsillagászat területén, mivel a térségben csak Kalocsán és Baján volt megfigyelő
obszervatórium. Sajnos, ezek után nem sokáig voltam Pesten; 1963-ban vidékre
költöztem, Kiskunhalasra, a szülővárosomtól 23 kilométernyire. A kapcsolat nem szűnt
meg Gyurka bácsival, szinte hetente találkoztunk. Javaslatára 1972. október 17-én
megalakítottam a Kiskunhalasi Csillagászati Szakosztályt. Ehhez a későbbiek folyamán
Gyurka bácsi komoly segítséget nyújtott. Rajta keresztül jutottam olyan optikákhoz,
amelyekkel már jobb minőségű távcsöveket tudtam saját kezűleg készíteni. Gyurka
bácsival folytatott beszélgetéseim során egyre inkább nyilvánvaló vált számomra, hogy
létre kellene hozni Kiskunhalason – amelyhez munkahelyem kötött – egy olyan
bemutató csillagvizsgálót, amely által a csillagászat kedvelői közelebb juthatnának az
égbolt jelenségeihez. Gyurka bácsi ebben mindenkor partner volt, és folyamatos
szakmai segítséget nyújtott az ismeretterjesztő munkához. Ennek köszönhetően 1975ben megrendeztük az első Csillagászati Napokat, amely mostanra már közel 30 éves
múltra tekinthet vissza. Kulin György szakmai hírneve volt a fedezet arra, hogy a mi
alföldi kisvárosunkba olyan neves tudósok is ellátogattak előadóként, mint például
Almár Iván professzor, Dr. Marik Miklós, Dr. Horváth András, Ponori Thewrewk
Aurél és még sokan mások.
1983-ban végre beteljesült a nagy álmom: átadásra került Kiskunhalason egy
csillagvizsgáló, amit saját magam készítettem el. A létesítményt Dr. Kulin György adta
át a város rendelkezésére ismeretterjesztés céljából, és ezzel megszűnt a fehér folt a DélAlföldön.
Gyurka bácsi 1989. április 22-én bekövetkezett halálával elvesztettünk egy olyan
embert, akinek az élete az ismeretterjesztés volt. Úgy gondolom, hogy ezt az országban
sok embernek átadta rajtam kívül, és ez az eszme még sokáig élni fog.
(Kiskunhalas, 2004. november 27.)
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Balogh István átveszi a Zerinváry-emlékérmet a CSBK 1984.évi találkozóján

Kulin György mint „házasságközvetítő” Ács Edit és Fejes Imre esküvőjén
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FEJES IMRE

Kulin György, a „házasságközvetítő”
Diákéveim java részét az Uránia Csillagvizsgálóban töltöttem. Látogatóból először
bemutató lettem, majd a sikeres házi-vizsga után előadó. Egyszer levelet kaptam egy
mezőtúri középiskolás lánytól „Tisztelt Csillagász Elvtárs” megszólítással.
Természetesen csillagászati tárgyú kérdések voltak benne, amelyeket legjobb tudásom
szerint megválaszoltam.
A dolognak volt előzménye is. Korábban Edit, A távcső világa olvasása közben
támadt kérdéseivel a szerzőhöz, Dr. Kulin Györgyhöz fordult. Gyurka bácsi a kimerítő
válasz végén figyelmébe ajánlotta az Uránia egyik fiatal munkatársát, Fejes Imrét
(engem), aki majd szívesen válaszol minden kérdésére. Erről én mit sem tudtam. Edit
sokáig szabódott, amíg végre rászánta magát az újabb levélírásra. Úgy gondolta, hogy
ilyen névvel valaki csak kövér és kopasz lehet.
Lezajlott néhány levélváltás közöttünk, és én lelkesen terjesztettem az ismeretet. Csak
a sokadik levélben rukkoltam elő a tegeződés lehetőségével, hisz közöttünk csak két év
a korkülönbség.
Esküvőnkön – mint „főbűnös” – Gyurka bácsi is jelen volt. Sőt, ő volt az egyik tanú.
Pillanatnyilag három unokánk van. Bár egyikünknek sem lett hivatása a csillagászat,
de az érdeklődés megmaradt.
Bennünk, az Uránia lelkes fiataljaiban Gyurka bácsi sugallatára alakult ki egy
bizonyos elhivatottsági érzés. Szinte szent kötelességünknek éreztük, hogy minél több
embert részesítsünk a „Galilei-élményben” (ahogy ő nevezte), azaz a Jupiter-holdak
megpillantásának élményében. Az Uránia tetőteraszán (akkor kupola még nem volt) a
„Heyde” mellett ez nekem sokszor sikerült, de a legemlékezetesebb eset a Góbisivatagban történt. Egy átdolgozott forró nap után a kellemesen hűvös alkonyatban a
teodolittal beállítottam a nyugvó Jupitert. Szinte leírhatatlan volt a hatás, főleg a
mongol munkatársakra gyakorolt hatás. A hatalmas meglepetés keveredett a végtelen
csodálkozással. Valaki elszaladt a közelben táborozó nomád pásztorokért, hogy ők is
láthassák.
Másnap egy kolléga megkérdezte, hogy én honnan tudtam, hogy melyik csillagot kell
beállítani. Miért pont azt? Miért nem egy másikat?
(Budapest, 2004. november 17.)
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Közös tükörcsiszolás az Urániában
Az első Szputnyik felbocsátásának 10.
évfordulóján
a
Magyar
Televízió
négyrészes vetélkedőt rendezett általános
iskolások számára. Annak ellenére láttam
a közvetítéseket, hogy nekünk akkor még
nem volt tévénk. Nyolcadik osztályos
voltam, és a vetélkedőn 7. és 8. osztályos
diákok szerepeltek. A zsűrinek tagja volt
Kulin György is. Emlékszem rá, hogy
milyen sokat magyarázott, ami nekem
nagyon tetszett. Már korábban is olvastam
írásokat Kulin Györgytől, a híres magyar
csillagásztól, de így „élőben” ekkor láttam
először. Ez az élmény megerősítette
bennem azt a misztikus képet, amit egy
tudós emberről képzeltem: hosszú haj,
szuggesztív
magyarázás,
valamiféle
magasságos tudás, amiről azt gondoltam,
hogy mi meg sem közelíthetjük
Aztán a következő tanévben Kajdacsról,
„Milyen tükröt szeretnél, kis komám?”
falusi kisgyerekként, Budapestre kerültem
iskolába. Kezdetben a könyvesboltok kirakatai vonzottak legjobban. A Táncsics
könyvesbolt kirakata előtt is sokszor megálltam, mert ott volt a Színes Világegyetem
című könyv, aminek egyik szerzője Kulin György volt. Nem tudtam, hogy mi van
benne, de a címlapja az nagyon szép volt. Mindig csak nézegettem, nem vásároltam,
mert pénzem nem volt. Nagyot dobbant a szívem, amikor karácsony előtt féláron
kínálták. Meg is vettem 9 Ft-ért, mert ezt az összeget már meg tudtam spórolni.
Ez volt életem első csillagászati könyve, rongyosra olvastam, s azóta is legféltettebb
könyveim egyike.
Ezután már nagyon el akartam menni egy csillagvizsgálóba, hogy távcsőbe is
nézhessek. Hamar kiderítettem, hogy hol van a gellérthegyi csillagvizsgáló. Az esti
bemutatáson döbbenten szemléltem a távcsövön át a Vénusz sarlóját, a Szaturnusz
gyűrűjét, az Orion-ködöt és a Mizár kettőscsillagot. Ezek voltak az első nagytávcsöves
élményeim.
Hamarosan jelentkeztem az Uránia nagy szakkörébe, amit Ponori Thewrewk Aurél
vezetett, és rendszeres vendég lettem a csillagvizsgálóban. Valamilyen félelemmel teli
borzongást éreztem amikor az ismert, tudós magyar csillagásszal, Kulin Györggyel
először találkoztam itt, élőben. Hamar eloszlott ez a különös érzés, mert kiderült, hogy
ő a Gyurka bácsi, akit mindenki így szólít. El sem akartam hinni, hogy szabad volt
bemenni a kuckójába, ahol szívet melengető rumli volt: sok-sok könyv, és megannyi
titok. Gyurka bácsi meg csak magyaráz és biztat, és magyaráz, és magyaráz. Soha nem
küldött el senkit, neki mindenki a kiskomája volt.
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A szakkörben nagyon sokat tanultam. Kicsit irigykedve szemléltem néhány társam –
Torma Tibi, Piroska Gyuri, Kelemen Jancsi, Habina Józsi és mások – észlelői
ténykedését. Ebbe nem tudtam bekapcsolódni, mert a kollégiumból nem engedtek el
más estéken, csak amikor szakkör volt.
Persze azért én próbálkoztam, de sajnos lefüleltek. Nagyon kikaptam emiatt. A
kollégiumi igazgató közölte, hogy büntetésből nem járhatok szakkörre. Nagyon bántott
a dolog, és Gyurka bácsinak elpanaszoltam. Ő pedig azt mondta:
– No, kiskomám! Melyik az a kollégium, majd én beszélek az igazgatóddal!
Másnap hívatott is az igazgató, és elmondta, hogy telefonált az ismert csillagász, a
Kulin professzor, hogy tessék csak engedni ezt a gyereket szakkörre. Nekem meg a
büszkeségtől dagadt a mellem, mert aki neki Kulin professzor, az nekem Gyurka bácsi,
és egy szava elég volt, hogy ismét járhassak szakkörre.
Később kitaláltam, hogy nekem távcső kell. Szerettem volna én magam megtalálni és
megnézni az égen azt a sok szépséget, amit a könyvekből megismertem. Tehát
elhatároztam, hogy készítek egy távcsövet. Tervemet Gyurka bácsinak is elmondtam
azzal az aggodalommal, hogy a kollégiumban talán meg sem fogják engedni ezt a
munkát.
Gyurka bácsi ismét pártfogásba vett:
– Tanév végén még egy hónapig itt vagy Budapesten, ugye, kiskomám?
Iskolába nem kell járnod, gyakorlat csak délelőtt van, és akár minden nap délután fel
tudsz jönni a csillagvizsgálóba, hogy megcsiszold a tükrödet!
Nagyon boldog voltam, s alig vártam, hogy elkezdődjön a gyakorlati hónap. Mentem
is minden áldott nap az Urániába tükröt csiszolni. Nem volt nagy jövés-menés a
csillagvizsgálóban, nyugodt körülmények között lehetett dolgozni. Gyurka bácsi szinte
mindig az optikai műhelyben tartózkodott, ugyanis ekkor csiszolta a csepeli 50 centist.
Kezdetben tucatnyi különböző átmérőjű üvegkorongot csiszoltam elő görbületre, hogy
el lehessen küldeni amatőröknek a megrendelések szerint, s csak ezután kezdtem el a
sajátomat. Gyurka bácsi mindent elmagyarázott, megmutatott. Hihetetlen nagy
türelme volt mindenhez, és sohasem mutatott fáradtságot. Nagyon-nagy hatást
gyakorolt rám az a derű és jókedv, amit sugárzott, és az, hogy mennyire tudott örülni
mindennek.
Nagy-nagy szeretettel készítette a csepeli tükröt is. Optikai vizsgálathoz az 50 centis
korongot időnként le kellett emelni a forgótárcsáról. Orgoványi János bácsit hívta
ekkor segíteni. Gyurka bácsi annyira el tudott merülni a munkába, hogy ilyenkor őt is
kiskomámozta.
Miután már ott tartottam saját 12 és fél cm átmérőjű tükröm csiszolásával, hogy
szintén optikai próbáknak kellett alávetni, Gyurka bácsi fáradhatatlanul magyarázta el
nekem a módszereket. Ezután együtt végeztük el a szükséges teszteket. Emlékszem,
hogy amíg a görbület nem volt megfelelő, ilyeneket mondott, hogy pl.:
– „Hűha, egy Gellérthegy van a tükör közepén, azt még ki kell venni!” – és
türelmesen megmutatta a megfelelő csiszoló mozdulatokat...
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Biztos vagyok abban, hogy Gyurka bácsival való találkozásaim hozzájárultak ahhoz,
hogy a csillagászat örökre az életem része legyen. Gyurka bácsinak nem csak a tudása,
a stílusa volt lenyűgöző, hanem mindennél többet jelentett nekem az, hogy tanúja
voltam annak szeretetnek, ahogy Ő a csillagászattal foglalkozott. Az ember életében
vannak hullámzások, a körülmények időnként így-úgy változhatnak, de a csillagászat,
az marad.
(Szekszárd, 2004. december)

CSILLAGÁSZ INDULÓ
Az esti csillagot, ha látom,
Rólad mesél az édesem.
Biztat szerelmed, hogy nem álom,
Elhozza sóhajid nekem.
Csupán szemednek fénye lángol,
Oly tisztán, mint a Szíriusz!
Bár tőled messzi föld határol,
Rózsám ne félj, ölembe jutsz!
Rózsám ne félj, ölembe jutsz!
A dal szövegét állítólag maga Kulin György írta. Kottája nem maradt fenn. Dallamát,
lassan, ünnepélyesen, indulóként, majdnem himnuszként illő énekelni. Csillagászati
rendezvények végén, az emelkedettebb hangulatok idején valóban így is énekelte a
kórus, Gyurka bácsi tiszteletére. A Csillagász induló szövegét Szíjártó Lajos volt szíves
közölni.
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Emlékezés első távcsőtükrömre
„No kiskomám, mit szeretnél?” – kérdezte mindig Kulin Gyurka bácsi, mikor
belépvén az Urániába találkoztunk vele. 12 éves voltam, mikor rendszeresen kezdtem
oda járni egy-két barátommal, mert igazi, nagy távcsövet szerettem volna építeni. Így
találkoztam személyesen Gyurka bácsival, akit azelőtt csak előadásaiból, a Hobbym: a
csillagos ég című TV-sorozatból, és a – máig is szeretettel őrzött – könyveiből ismertem.
Az első könyv a Színes Világegyetem volt még jó pár évvel korábbról – piciny
puhafedelű ismeretterjesztő könyvecske, ebből szereztem első „szakszerű”
csillagászati ismereteimet. Amikor kezdett elhatalmasodni rajtam a távcsőépítési láz,
akkor kaptam meg szüleimtől ajándékba A távcső világa első kiadását, ami jó ideig
állandó olvasmányom lett, és részben ennek hatására kezdtem rendszeres „Urániajáró” lenni.
Kicsit mogorva és szigorú, de jóindulatú öregúrnak láttuk Gyurka bácsit, aki barna
köpenyében mindig ott volt a műhelyben vagy a dossziékkal zsúfolt irodában.
Természetesen az én távcsövem tükrét is ő csiszolta. Máig emlékszem a napra, amikor
elkészült, és elmentem érte. Ő fogadott, és kezembe adta a becsomagolt 12 centis
üvegkorongot. „Na, és segédtükröd meg okulárod van-e hozzá, kiskomám?”–
kérdezte. Természetesen nem volt, így hátrament a műhelybe, majd némi motoszkálás
és üvegcsörömpölés után előjött egy prizmával és két szemlencsével, ezeket ajándékba
kaptam. A papírra, amibe a lencséket csomagolta, felrajzolta, milyen messze tegyem a
tükörtől a prizmát. Ez a gyűrött papírdarab ma is megvan, akárcsak a tükör meg a
távcsövem többi darabja. Igaz, már „nyugdíjba vonultak”, de nem felejtem el, hogy ez
a távcső hozta el nekem a csillagos ég titkait, és hogy ezt Kulin György kezéből
kaptam. Azóta három évtized telt el, ezalatt egykori kedvenc célpontom, a Szaturnusz
egyszer – az Ikrektől az Ikrekig – körbejárt a Nap körül.
Még egy emlék ötlik fel bennem, 1974-ből: Gyurka bácsi vörös függöny előtt előadást
tart az Egyetemi Színpadon. Hatalmas, felajzott tömeg, téma a Kohoutek-üstökös.
Óriási volt akkor a hírverés és a várakozás az üstökös iránt, ki más is beszélhetett volna
róla, mint a csillagászati ismeretterjesztésben legilletékesebb – vagyis ő?
Abban az időben, gyerekként nem érthettem egészen, furcsa is volt, hogy ő, a nagy
tudós, miért csak tükröket csiszol a műhelyben, pedig ő csinálta a Csillagvizsgálót? Azt
sem értettem, miért nem inkább a kisbolygókat keresi az égen? Később, mikor már
urániás bemutató lettem, egyre ritkábban láttuk felbukkanni. Ekkorra már
nyugdíjazták, és fokozatosan kiszorult az Uránia mindennapjaiból. Az
amatőrmozgalom azonban soha nem feledkezett meg róla. Élete végén talán erkölcsi
elégtétel volt számára, hogy az MCSE újjáalakulásán ott lehetett és még beszélhetett
hozzánk. Mint oly sokunk, én is ott láthattam-hallhattam őt utoljára. De sajátos
hanghordozása ma is ott cseng a fülemben: „No kiskomám…?”
(Budapest, 2004. december)
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Sok futó találkozásom Kulin Györggyel
Mint oly sok érdeklődőt, engem is a Hobbym: a csillagos ég c. tévéfilm indított el a
csillagászat útján, ha közvetve is. Ez úgy történt, hogy egyik legjobb barátom és
munkatársam a film hatására a hetvenes évek elején vásárolt a Lenin körúti Uránia
Boltban egy objektív- és egy szemlencsét, amiből azután készítettem egy Galileitávcsövet, közismert nevén dióverőt.
Természetesen az első lépést gyorsan követte a többi: 1973 nyarán a Föld és Ég
folyóirat előfizetési szelvényét az Urániába beküldve, nemsokára kézhez kaptam a
CSBK-igazolványt, és Kulin Gyurka bácsi kézzel írt rövid levelét. Nem sokkal később, a
kor szokása szerint távcsőtükör készítésére adtam a fejem, és az Urániától 140 forintért
vásároltam 100 mm átmérőjű előcsiszolt üvegkorongpárt és egy síktükröt. A kész
tükröt elküldtem alumíniumozásra (ez akkoriban magában foglalta a felület Gyurka
bácsi általi ellenőrzését és kisebb igazítását is!), de másfél hónapig semmi hírt nem
kaptam róla. Mivel akkoriban hivatalos ügyben gyakran jártam Pesten, elmentem az
Urániába, ahol ekkor találkoztam vele először. Ő átnézve a levelezést, megállapította,
hogy a küldemény nem érkezett meg, de rugalmasan, azonnal megoldotta a
problémát: elővett a fiókból két teljesen kész 100 mm-es tükröt, és azt mondta, hogy
válasszak! Természetesen pénzt nem fogadott el érte, de amikor megkaptam a postától
a kártérítést, akkor azt egy következő pesti út alkalmával átadtam neki. Ekkor ismét
nem engedett el üres kézzel: a következő, nagyobb Newton-távcsövemhez
ajándékozott egy síktükröt.
Nem tudom pontosan, hányszor találkoztam vele, de sajnos mindig csak futólag.
Csupán egyetlen alkalommal beszélgettünk hosszasabban: én a 30–40 évemmel nem
tartoztam a „kiskomám” korosztályba, ezért roppant megtisztelőnek tartottam, amikor
kölcsönös tegeződést ajánlva ezt mondta: „mutassátok meg mindenkinek a
csillagokat!” Néhány előadásán is részt vettem, Baján, Kiskunhalason. Ilyenkor
természetesen öltönyben volt, de az Urániában majdnem mindig munkaruhát viselt: az
Igazgató Úr, munkaköpenye egy madzaggal megkötve...
Hogy ne szokványosan fejezzem be ezt a rövid visszaemlékezést, a fentebb említett
barátommal akkoriban beszélgetve együtt emlegettük Őt a fizika kedves öregjével,
Öveges professzorral.
Kíváncsi lennék, vajon ismerték-e egymást közelebbről, netán barátok is voltak?
(Vaskút, 2004. november 16.)
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Távcsőépítés a pécsi Zsolnay-gyárban
Kulin
György
nevét
1960–61-ben
hallottam
Pécsett
először
idősebb
amatőrcsillagászoktól, akik igen nagy elismeréssel emlegetették. Többek között A
távcső világa könyvével kapcsolatban. Néhány évvel később, én, a porcelángyári
asztalos, személyesen is találkoztam vele egy pécsi Csillagászati Héten, amikor Marx
György, Gánti Tibor után Kulin György élményszerű előadásában gyönyörködhettünk.
Én Kulin György professzor urat sosem mertem Gyurka bácsizni, az iránta érzett
nagy tisztelet miatt. Ő nem tanított, Ő oktatott! A különbség? Tanítani könyvből lehet,
ülni kell a padban és hallgatni a tanárt, aki ezért fizetést kap. Oktatni szívvel-lélekkel
lehet, amiért a fizetség a dübörgő taps és a sok kérdés.
Emlékszem, előadás közben mindig megigazította a szemüvegét krétás kezével, ezért
előadás végére tiszta fehér lett az arca, de ez senkit nem zavart (őt sem!), mert csak a
szavaira figyeltünk.
Előadás végén körülálltuk: Dr. Balázsy László, Dr. Tóth László, Mozsgai Laci bácsi,
Csonka János, az örök kérdező és még sok pécsi csillagászat iránt érdeklődő.
Utolsónak maradván, csendben megkérdeztem a professzor urat, tudna-e segíteni,
mert szeretnék egy tükröt, de nagyon! Válasza: a műhelyt átalakítják, építkeznek de
azért felírta a címem (nem volt még telefonunk). Rövid idő múlva jött Tőle egy levél:
„300 Ft 150/1200-as tükör, ha az ár jó, akkor küldöm”. Persze hogy jó volt. Egy Kocsis
Albert nevű budapesti szilikátmérnök (Kulin személyes ismerőse), aki a pécsi
Porcelángyárban kutatott, fizette ki az árat és hozta le Pécsre nekem a tükröt. Végül a
távcsövet sikerült összehozni, karöltve bádogos, lakatos, asztalos barátok segítségével.
A tükör mellett Kulin professzor úrtól kaptam ajándékba egy kivattázott dobozt,
amiben apró lencsék és egy optikai rács volt, amit a „távcsőszerelő stáb” tagjai hetekig
forgattak, – mert nem tudtuk, mire való (évek múlva odaadtam egy fiúnak).
Így lett kész az első távcsövem, egy nagyszerű ember segítségével, aki úgy
megfertőzött a csillagászattal, hogy még 71 évesen is a mai napig lesem az eget. Igaz
egyre fényesebb objektumokat keresek, mert a szemem romlik, már a Napnál tartok. A
következő fényes objektum, az örök lesz (nem tudom, hány magnitúdó)!
(Pécs, 2004. december 5.)

113

SARKADY MÁRIA

A cica, aki szerette a holdat
A cica talán a holdat látta meg legelőbb.
A kamrában, a nagy szénrakás tetején volt egy régi mosóteknyő telerakva mindenféle
újsággal. Onnan nézte a cica a holdat, hogy milyen barátságosan ücsörög a keskeny
kamraablak legfelső törött üvegén.
– Ó! – mondta a cica.
A hold lassan eltűnt. Csak a fénye maradt vissza, amíg el nem veszett az is a nyugati
erdők sűrűjében.
– Hová lett? –kérdezte a cica.
Mindenki tudta, hogy a holdat keresi.
– Alszik – felelte az anyja. – Aludj már te is! Nekem dolgom volna az éjszakával. A
hold majd holnap újra benéz az ablakon.
– A hold…? – mondta a cica.
– A hold – felelte az anyja, s egy kis időre otthagyta a kölykeit egyedül.
– Hold… – ismételte a cica. – Mi a hold?
– Senki sem ismerheti nálam jobban! – örvendezett a vén viharlámpás, hogy újra
elmondhatja mit tud: – Én szoktam kisegíteni! Sokszor elfogyott a fénye, s olyankor
mindig én világítottam az éjjeliőrnek az udvaron…
– Igen? – nézte a cica a viharlámpást, akiről az a hír járta, hogy nagyon-nagyon
messze, Kínában látta meg a napvilágot. Igaz, ezt is csak ő mondta sajátmagáról, de el
kellett hinniök, mert jókedvében néha valóban különös, ismeretlen dalokat éne-kelt.
S másnap éjjel, amikor újra feljött a hold, s egy kicsit odaült a kamra ablakába, a törött
üveg helyébe, a cica nem tehetett mást, állandóan a holdat nézte.
Aztán egy darabig mással volt elfoglalva. Talán borongós, felhős éjszakák jöttek, s
nem rajzolódott ki tisztán a sárga telihold. De egyszer arra figyelt fel, hogy nagyon
sötétnek tűnik a felhőtlen, csillagos éjszaka.
– Hol a hold? – kérdezte a cica.
Nem felelt rá senki.
– Hol a hold? – kereste újra.
– Elgurult – felelte neki félig tréfásan, félig komolyan a mosóteknyő. – A hold nagy,
szép, gömbölyű szagos szappan volt… És kicsúszott egy kisgyerek szappanos
kezéből…
– Borzasztó! – ijedt meg a cica.
– Én már majdnem elértem! – dicsekedett a kettős létra. – Igaz, ő is akarta, mert egyre
lejjebb ereszkedett hozzám. Aztán mégis elgurult… – igazolta a mosóteknyőt. – Azóta
nem láttam.
– Merrefelé gurult? – kérdezte a cica.
– Azt mondják… – szólalt meg egy kerti szék, akinek régen megígérték, hogy befestik
újra szép fehérre –, hogy egy frissen festett kerti székben ül a hatalmas tenger közepén,
egy örökké zöld pici szigeten.
– Merre? – kérdezte a cica.
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– Ajaj! – szólalt meg a régi kémény, aki már el is felejtette a füst szagát: – Én el sem
látok odáig!
– Beszéltek ti itten tücsköt-bogarat! – mérgelődött a tízliteres befőttes üveg.
– Befőzték. Üvegbe tették. Lekötötték. Kész.
– Bolond! – szólta el magát egy egér a ládák alól. – A hold nem ennivaló! És nagyon
kemény! Még én sem bírtam elrágni…
– Hu! – figyelt fel az anyamacska. – Hogy is volt?
Az egér egy fél holdért sem szólalt volna meg. Szidta magát a vigyázatlanságáért.
„Hogy is volt…? Szeretnéd! Majd ha bolond volnék!”
– Nincs hold – magyarázta a régi kaptár. – Nagy sárga viasz volt.
Felolvasztották. Lépet préseltek belőle. A méhészek keretekbe illesztették, a
keretekkel tele rakták a kaptárakat és a méhek azóta is hordják bele a mézet.
– Igen. Már ki is pörgettem – mondta a kékre zománcozott kézi mézpörgető.
– Hát most akkor mi igaz az egészből? Hová lett a hold? – sírt a cica. – Sose látom
többet?
– Ne higgy nekik! – figyelmeztette a törött ablak.
– Kinek higgyek; – kesergett a cica.
– Nekem – mondta bizalmasan a törött ablaküveg. – Én látok ki legjobban, nem igaz?
– A cica bólintott. – A hold elveszett. Egyszerűen elveszett. Majd valaki megtalálja,
aztán újra itt lesz. Már volt ez így, emlékszem rá - állította.
– Majd valaki megtalálja? – ámult el a cica. – Az nem lehetnék én?
– Teeee? – Csodálkozott el az ablak. De már csak bámulhatott a cica után, aki
szélsebesen kisurrant a négyszögletes lyukon, amit a macskák számára vágtak a kamra
ajtaján.
Közben a csillagok fénye is eltűnt az égről: reggel lett.
– Merre induljak? – töprengett a cica.
– Hátrafelé is mehetsz – szólt hozzá az egyik autó az udvaron.
– Kapcsolj rükvercbe.
– Mit csináljak? – a cica tanácstalanul leült a ház sarkánál:
– Én meg akarom találni a holdat. Hogy kezdjem el?
– Természetesen jól meg kell alapozni – ajánlotta a ház.
– Természetesen – hagyta rá a cica. S akkor a ház ajtaján kilépett egy férfi.
„Talán ő többet tud.” – gondolta a cica, és odament hozzá: – Én a holdat szeretném
megtalálni…
A férfi lehajolt és megsimogatta.
– Már régen festettem holdat – mondta kedvesen a férfi, aki festő volt.
Tudod, egy bizonyos idő után ez egyszerűen lehetetlen. Mint ahogy téged sem
festhetnélek már le… Bár szép kis cica vagy… Ó! – emlékezett a festő: –
Gyermekkoromban festettem utoljára holdat… Kimentem a folyópartra éjszaka, hogy
minél élethűbb legyen. Ráfestettem a vasúti hidat is a Marcal fölé… Aztán a szomszéd
kislánynak adtam, aki ma is őrzi. Tudod, a gyerekek nem felejtenek…
– Tudom – mondta a cica és magában azt gondolta: „Én sem felejtettem el a holdat és
meg fogom találni.” El is indult, szinte egy kisfiúval együtt, aki iskolába ment.
– Én meg akarom találni a holdat – mondta neki.
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– A csillagos égen? - kérdezte a kisfiú.
– A csillagos égen – mondta áhítattal a kiscica.
– Egyszerű… Menj el te is az Uránia Csillagvizsgálóba. Az ott a Gellérthegy, látod?
Sánc utca három bé. Keressed dr. Kulin György csillagászt. Tudomásom szerint ő
szereti az állatokat is – a kisfiú kicsit mosolygott s az utat is elmagyarázta.
A cica elismételte háromszor: „dr. Kulin György csillagász, Sánc utca három bé.”
– Végre valahára tudom, hogy merre kell mennem! – s akkor már valahogy látszott
rajta, hogy ő a cica, aki meg akarja találni a holdat. Vigyáztak is rá az emberek. Ha úton
ment át, az autók lefékeztek, hogy el ne üssék. És mindenki engedte útjára: elvégre ő
tudja mit akar, hova akar jutni. Senki sem fogta meg, de nem is hagyta volna. Ment,
ment egyenesen a Sánc utca három bébe.
– A holdat akarom megtalálni! – mondta kertelés nélkül dr. Kulin György
csillagásznak.
– A holdat! Te macska! – nevetett a csillagász. – A hold elfogyott! – S bólogatott
titokzatosan: – Úgy, úgy… Úgy, úgy!
– Elfogyott? – a cica kétségbeesett.
– Elfogyott – gondolkodott a csillagász. – De, látom, nagyon szeretnéd megtalálni.
– Nagyon.
– Jó – sóhajtott a csillagász. – Most szépen hazamész, igen?
– Igen.
– És el nem mozdulsz a kamrából egy tapodtat sem. Aztán egy éjszaka először csak
egy kis sávja látszik majd a holdnak, aztán minden éjjel több, egészen addig, amíg
telihold lesz. Aztán újra fogyni fog és megint eltűnik. De mindig visszajön,
megnyugodhatsz…
Amikor a cica szerencsésen a ház sarkához ért, egy nagy madártoll lengedezett előtte
a levegőben. Utánakapott. Aztán feldobta újra. A hátára feküdt, úgy markolászta,
ugrándozott és hempergett vele.
A kamra törött ablaka csak nézte:
– Na! Megtaláltad a holdat?
– Meg, meg – felelte a cica. – Majd meg fogjátok látni!
(Megjelent: Csoda az óvodában. Budapest, 1982. pp. 14–18.)
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Kulin György műveinek bibliográfiája
Útmutató
A bibliográfia első részében Kulin György által írt kötetek, tanulmányok, cikkek, kérdésekre
adott válaszai és a vele készült interjúk, beszélgetések adatai találhatók. A bibliográfia tételei
időrendben követik egymást. Az azonos években először a könyvek illetve a kötetekben
található Kulin írások címe és oldalszáma található. Ezt követik a folyóiratcikkek leírásai, a
folyóiratok címének betűrendjében, majd időrendben. Önálló és társszerzővel írt kötetei
vastagbetűvel kiemeltek. Az egyes tételeket kiegészítő megjegyzéseket, társszerzők neveit és
a könyvismertetéseket dőlt betűvel olvashatjuk.
A bibliográfia második részében Kulin Györgyről, életútjáról, munkásságáról, az általa
felfedezett kisbolygókról adtuk közre néhány tanulmány, cikk bibliográfiai adatait. A
bibliográfiát, név- és folyóirat mutató egészít ki, amely megkönnyíti a használatát.
A 2005-ben megjelent bibliográfiát átdolgoztam, kiegészítettem, az anyaggyűjtést 2014.
február 22-én zártam le.

1
Kulin György művei
1930
1.

Örökségeink. = Diákvilág 21. 1930. szept. 1. sz. pp. 13–15.
1931

2.
3.

Állj mellénk. = Diákvilág 21. 1931. jan-febr. 5–6. sz. pp. 96–97. Meghívás
diáktalálkozóra.
Harcolj a Lélek diadaláért! Mozgalmunk célja és feladata. = Diákvilág 22. 1931.
márc-ápr. 1–2. sz. pp. 7–9. A Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége.
1932

4.
5.
6.
7.

Diákevangelizáció. = Diákvilág 23. 1932. szept. 1. sz. pp. 8–10.
Földi Mihály: Isten országa felé. (1932.) = Diákvilág 1932. szept. 1. sz. p. 16.
Könyvismertetés.
Az ifjuság érvényesülése. = Diákvilág 23. 1932. 2. sz. pp. 26–27.
A következő év munka programmja. Diákmozgalom. = Diákvilág 22. 1932. 7–8. sz.
pp. 77–79.
1934

8.

Új Ember. = Diákvilág 24. 1934. jan. 5. sz. p. 84. Felhívás részvételre, az
Evangélikus Szövetség 1935. január 31. – február 3-i budapesti konferenciájára.
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1936
9.

Jónásch Antal: Természettudományi tanulmány. = Búvár 2. 1936. 6. sz. p. 430.
Könyvismertetés.
1937

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Aufnahmen des Kometen Finsler. Physische Beobachtungen des Kometen 1937f
(Finsler) = Astronomische Nachrichten 263. 1937. Nr. 6307. 19. c. 372. 1937.
augusztus 6 és 13 között 5 észlelést végzett Svábhegyről, 7,5 cm és 40 cm fókuszú
Zeiss-Triplet távcsővel.
Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Vom Astronomischen Rechen –
Institut. Ed.: G. Stracke. = Astronomische Nachrichten 264. 1937. Nr. 6329. cc. 281.,
289–294. Az 1936 QG, 1936RD, 1936TG, 1936YA kisbolygó adatainak számítója.
A Finsler-üstökös. = Búvár 3. 1937. 8. sz. pp. 631–632.
Távolságok a világegyetemben. = Búvár 3. 1937. 9. sz. pp. 673–676.
Újabb üstököst fedeztek fel. = Búvár 3. 1937. 9. sz. pp. 714–715.
Szín- és alakváltozás a Hold felületén. = Búvár 3. 1937. 10. sz. pp. 793–794.
Megtalálták az Encke üstököst. = Búvár 3. 1937. 10. p. 795.
Két új szupernóva. = Búvár 3. 1937. 10. pp. 796–797. Zwicky 1937. aug. 31-én a
Vadászebekben, szept. 14-én a Perseus és Andromeda határán fedezett fel
szupernovát.
Gyűrűs napfogyatkozás. = Búvár 3. 1937. 11. sz. pp. 873–874. 1937. december 2án Csendes-Óceánon.
Szabad szemmel látható napfoltok. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1067.
füz. p. 48.
Az 1937f Finsler-üstökös. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1075. füz. pp.
489–495.
Egy rendkívüli égitest. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1078. füz. pp. 665–
667. Igen közel 1,17 millió km-re haladt el a Föld mellett az 1937UB kisbolygó 1937.
október 30-án.
Lakhatók-e a bolygók? = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 1078. füz. p. 681.
A Francia Csillagászati Társaság 1937. évi konferenciájáról.
Az 1937-ben visszatérő üstökösök. = Természettudományi Közlöny 69. 1937. 205.
pótfüz. 1. sz. pp. 46–47.
Újabb csillagászati elméletek a jégkorszakok okairól. = Természettudományi
Közlöny 69. 1937. 205. pótfüz. 1. sz. pp. 47–48.
1938

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Az 1937f Finsler-üstökös. [Budapest, 1938.] Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 7 p.
Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1937. évi évfolyamából.
Egy rendkívüli égitest. [Budapest, 1938.] Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 3 p.
Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1937. évi évfolyamából.
Három érdekes új kisbolygó. = Búvár 4. 1938. 1. sz. p. 66.
Napvizsgálatok a sztratoszférából. = Búvár 4. 1938. 1. sz. pp. 66–67.
Szupernova a Vadászebek csillagképben. = Búvár 4. 1938. 1. sz. pp. 72–73.
A sarkifény. = Búvár 4. 1938. 2. sz. pp. 152–153.
A Hermes kisbolygó. = Búvár 4. 1938. 2. sz. pp. 153–154.
Állatövi fény. = Búvár 4. 1938. 2. sz. p. 157.
Az Eros kisbolygó fényváltozásai. = Búvár 4. 1938. 3. sz. p. 237.
Nagyméretű vasmeteorit. = Búvár 4. 1938. 4. sz. p. 272.
Teljes holdfogyatkozás november 7-én. = Búvár 4. 1938. 10. sz. pp. 766–767.
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36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

A múlt év üstökösei. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. pp. 36–41. Apróbb
közlemények. Daniel-üstökös (1937a); Whipple-üstökös (1937b); Wilk-Peltierüstökös (1937c); Gale-üstökös (1937d); Grigg-Skjellerup vissztérő üstökös (1937e);
Finsler-üstökös (1937f); Hubble-üstökös (1937g); Encke-üstökös (1937h).
A Hermes kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. pp. 42–43.
Két új trójai kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. p. 45. 1937 PB, 1937
QD.
Egy gyorsmozgású kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 1. sz. p. 45.
Tass Antal. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 2. sz. p. 68.
A legközelebbi állócsillagok. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 2. sz. pp. 70–73.
A Palomar-hegyi Csillagda ötméteres tükrének szerelése. = Csillagászati Lapok 1.
1938. 3. sz. p. 117. Apróbb közlemények. A tükör csiszolási munkái folynak.
A Wilson-hegyi Csillagda és a népszerű csillagászat. = Csillagászati Lapok 1. 1938.
3. sz. pp. 117–118. Apróbb közlemények. A nagyközönség számára is nyitva van.
Minden héten egy napon egy másfélméter átmérőjű teleszkópon át figyelhetik a
csillagokat és előadásokat hallgathatnak.
Magyar vonatkozású kisbolygók. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 120–121.
Apróbb közlemények. Hungaria, Buda, Móra, Ógyalla. A 719-es számú Albert
kisbolygó pályáját a magyar Tolnay Lajos számította. További 7 kisbolygót Kulin
fedezett fel Svábhegyen.
Két új Jupiter-hold. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. pp. 121–122. Apróbb
közlemények. A X. és XI. hold felfedezése a Wilson-hegyi 250 cm-es teleszkóppal.
Az 1938a üstökös. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. p. 122. Apróbb
közlemények. Az 1927 VI. Gale-üstökös visszatérése.
Az 1938 UO rendkívüli kisbolygó. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 145–147.
Azonos a finnek által észlelt 1938 UP-vel.
Visszatérő üstökösök 1939-ben. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 147–151.
Nova Cygni. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 154–155. Apróbb
közlemények. 1938 október első felében tört ki, maximumban 12 magnitúdós volt.
Könyvszemle. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 4. sz. pp. 156–157. Astronomischer
Kalender der Wiener Universitäts-Sternwarte für 1939.
Szabadszemmel látható napfoltok. = Természettudományi Közlöny 70. 1938. 1079.
füz. p. 48.
Amatőrcsillagászok a különböző országokban. = Természettudományi Közlöny 70.
1938. 1080. füz. p. 126.
1939

53.

54.

55.

56.
57.
58.
59.

A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. Új eljárások a bolygó
földtávolságának meghatározására. Doktori értekezés. Budapest, 1939.
Stephaneum nyomda. 49 p. Különlenyomat a Csillagászati Lapok 1939-es
évfolyamából.
Beobachtungen von Kleinen Planeten. In den Jahren 1933–38. Budapest, 1939.
Stephaneum nyomda. pp. 3–32. /A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet
Közleményei. – Mitteilungen der Sternwarte Budapest–Svábhegy. Nr. 7./
Kisbolygóészlelések az 1933–38. években. In: Beobachtungen von Kleinen
Planeten. In den Jahren 1933–38. Budapest, 1939. Stephaneum nyomda. p. 2. /A
Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet Közleményei. – Mitteilungen der Sternwarte
Budapest–Svábhegy. Nr. 7./
Kilenc üstökös visszatérése 1939-ben. = Búvár 5. 1939. 1. sz. pp. 74–76.
Két új Jupiter-holdat fedeztek fel. = Búvár 5. 1939. 1. sz. p. 76.
Az 1939d üstökös. = Búvár 5. 1939. 4. sz. pp. 392–396.
A Kozik-Peltier üstökös. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 1. sz. pp. 31–35. Apróbb
közlemények. 1939a üstökös. Kozik jan. 17-én, Peltier jan. 20-én fedezte fel.
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60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.

Svábhegyen Kulin jan. 20-febr. 22-ig minden derült estén fényképezte az üstököst a
60 cm reflektorral. Ebből hat felvételét közli a cikk.
A turku-i egyetemi finn csillagda. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 2. sz. pp. 64–68.
A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. Új eljárások a bolygó
földtávolságának meghatározására. 1. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 91–
110.
A legutóbbi napfoltmaximum. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 116–117.
Apróbb közlemények. 1937 májusában volt.
Három új, magyar nevű kisbolygó. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. p. 118.
Apróbb közlemények. Bolyai (Bolyai Jánosról), Corvina (Corvin Mátyásról), Konkolya
(Konkoly Thege Miklósról).[Ma a hivatalos Minor Planet Center szerint Bolyai
Farkasról nevezték el a Bolyai kisbolygót.]
Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 119–120. Apróbb
közlemények. Az 1939-ben feltűnt 13 üstökösről.
Rendkívüli meteor. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 3. sz. pp. 120–121. Az 1939
május 17-én Kulin által lefényképezett meteor, mely a lemezen öt nyomot hagyott.
A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. 2. = Csillagászati Lapok 2.
1939. 4. sz. pp. 139–148.
Márciusban ismét földközelbe jut az Amor. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. p.
150.
Nova Z Andromedae. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. pp. 151–153. Apróbb
közlemények. A Z And fényváltozása, fénygörbéje 1887–1939-ig, színképi
vizsgálata.
Nova Monocerotis. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. p. 153. Apróbb
közlemények. 1939. dec. 17-én fedezték fel, 8 magnitúdós fénynél.
Könyvszemle. = Csillagászati Lapok 2. 1939. 4. sz. pp. 156–157. A Királyi Magyar
Természettudományi Társulat Évkönyve 1940-re.; Astronomischer Kalender der
Wiener Uniwersitätssternwarte für 1940. Wien.
Az ógyallai csillagvizsgáló. = Természettudományi Közlöny 71. 1939. 1091. füz. pp.
46–47. 1939. november 15-iki látogatásáról.
Az új üstökös óránként százezer kilométeres sebességgel száguld a világűrben. = Új
Magyarság 1939. ápr. 21. Oldalszáma nem ismert.
Egy napra eltünt a Hassel üstökös csóvája. = Új Magyarság 1939. ápr. 25.
Oldalszáma nem ismert.
Három új kisbolygót magyar névre kereszteltek el a svábhegyi csillagvizsgálóban. =
Új Magyarság 1939. aug. 30. Oldalszáma nem ismert.
1940

75.

76.

77.

78.
79.

A Jupiter és Saturnus együttállása. Budapest, [1940.] Kir. Magy. Egyetemi
Nyomda. 6 p. Különlenyomat a Természettudományi Közlemények 1940. évi
számából.
Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. 12. Januar 1940. Ed.: G. Stracke.
= Astronomische Nachrichten 270. 1940. Februar bis 1940 Oktober. pp. 93–98. Az
1938 SD kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
„Üzenetek a világűrből.” = Búvár 6. 1940. 1. sz. pp. 38–39. A földön kívüli világ
kutatásáról és Detre László most megjelent Üzenetek a világűrből és Kozmikus
hatások a Földön című könyvéről.
A Gauss- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása. 3. = Csillagászati Lapok 3.
1940. 1. sz. pp. 11–21.
Szerkesztői üzenetek. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 1. sz. pp. 45–48. Kulin György
válaszol két olvasónak: egyiknek a rendellenes keringésű holdakról, a másiknak a
kisbolygók pályaszámításairól.
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80.

81.
82.
83.
84.

85.

86.

Az Amor megtalálásának jelentősége. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 2. sz. pp. 70–
72. Apróbb közlemények. Az Amor kisbolygó akár 0,08 csillagászati egységre is
megközelítheti a Földet, így alkalmas a napparallaxis pontosítására.
Könyvszemle. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 2. sz. p. 79. Mészáros László: A
csillagászati földrajz elemei. Budapest, 1940.
A hideg telek és a napfoltok. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 3. sz. p. 110.
A Jupiter és Saturnus nagy oppozíciója. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 3. sz. pp.
110–111.
Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 3. sz. pp. 111–113. Apróbb
közlemények. Whipple (1933 IV) üstökös; Cunningham (1940/c) üstökös; Whipple
(1940/d) üstökös; Okabayatsi (1940/e) üstökös.
A Jupiter és Saturnus együttállása. = Természettudományi Közlöny 72. 1110. füz.
pp. 257–262. 1940. augusztus 15-én, október 12-én és 1941. február 20-án látható
együttállásokról.
(Nordlicht am 24. Marz 1940). = Zeitschrift für Geophysik 1940. 16. Vol. p. 198.
1941

87.

88.

89.

90.
91.

92.
93.

94.

95.

A távcső világa. Egy csillag- és egy holdtérképpel 64 táblával és 153
szövegképpel. Kiad. a Királyi Magyar Természettudományi Társulat. Budapest,
1941. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1. köt. pp. 1–320., 1 térk.; 2. köt. pp.
321–672., 1 térk. /A Királyi Magyar Természettudományi Társulat könyvkiadó
vállalata. 121–122./ Közreműködő: Haeffner Tivadar. Könyvismertetések: Wagner
János: A távcső világa. = Debreceni Szemle 1942. p. 71.; Tibor Mátyás: Dr. Kulin
György: A távcső világa. = Magyar Kultúra 1942. máj. 5. p.; Új könyvek. Megjelent:
Kulin György: A Távcső Világa. Könyvismertetés és megrendelőlap. = Pesti Hírlap
64. 1942. febr. 14. Oldalszáma nem ismert.
A műkedvelő csillagászat tudományos értéke. Budapest, [1941–42?] Kir. Magy.
Egyetemi Nyomda. 6 p. Mutatvány A távcső világa című kötetből. Különlenyomat a
Természettudományi Közlöny 1941. december hó 12. számából.
Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Ed.: G. Stracke. = Astronomische
Nachrichten 271. 1940. November bis 1941 Juli. pp. 186–187., 189–190. Az 1940
EB kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
A fák évgyűrűi és a napfoltperiódus. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 1. sz. pp. 33–37.
Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 1. sz. pp. 39–40. Ismertetések.
Friend- (1941/a) üstökös; Encke- (1941/b) üstökös; Paraskevopoulus- (1941/c)
üstökös.
Új üstökös. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 2. sz. pp. 74–75. A Van Gent üstökös
(1941d)., amelyet a svábhegyi csillagvizsgálóból is észleltek.
Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 4. 1941. 3. sz. pp. 126–127. Ismertetések.
Van Gent üstökös (1941d), Dutoit-Neujmin-Delporte üstökös (1941e).; Első
Schwassmann-Wachmann üstökös (1925 II).
Hét üstökös látható az égen. = Természettudományi Közlöny 73. 1941. 1116. füz.
pp. 56–57. Társszerző: Haeffner Tivadar. A Whipple (1940b); a Cunningham
(1941c); Whipple (1940d); Okahayasi-Honda (1940e); Friend (1941a); Encke
(1941b) és egy 1941. január 24-én felfedezett fényes üstökösről.
A műkedvelő csillagászat tudományos értéke. = Természettudományi Közlöny 73.
1941. 1126. füz. pp. 523–528. Mutatvány A távcső világa című Kulin kötetből.
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1942
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.
103.

104.

105.

106.

107.
108.
109.
110.

Pályajavítás a bolygó földtávolságának és sebességének variációjával.
Budapest, [1942.] Stephaneum Nyomda. 6 p. Különlenyomat a Csillagászati
Lapok 1942. évi évfolyamából.
Centenáriumok és emlékünnepek 1942-ben. Gassendi Pierre. (1592–1655.) In: A
Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1942-re (Stella-almanach)
naptárral és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1941.] Királyi Magyar
Természettudományi Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 124–125.
Centenáriumok és emlékünnepek 1942-ben. Hell Miksa (1720–1792.) In: A Királyi
Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1942-re (Stella-almanach) naptárral
és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1941.] Királyi Magyar Természettudományi
Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 134–136.
Centenáriumok és emlékünnepek 1942-ben. Herschel John. (1792–1871.) In: A
Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1942-re (Stella-almanach)
naptárral és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1941.] Királyi Magyar
Természettudományi Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 139–141.
Centenáriumok és emlékünnepek 1942-ben. Adams John. (1819–1892.) In: A Királyi
Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1942-re (Stella-almanach) naptárral
és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1941.] Királyi Magyar Természettudományi
Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 152–153.
Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Ed.: G. Stracke. = Astronomische
Nachrichten 272. 1941. August bis 1942 Juli. pp. 82–83., 85. Az 1940 QA, 1940RF
kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
Pályajavítás a bolygó földtávolságának és a sebességének variációjával. =
Csillagászati Lapok 5. 1942. 1–2. sz. pp. 62–67.
Hírek üstökösökről. = Csillagászati Lapok 5. 1942. 3. sz. pp. 134–135. Ismertetések.
Whipple-Bernasconi-Kulin 1942a üstökös, Oterma 1942b üstökös, Väisälä 1942c
üstökös, Grigg-Skjellerup (1942d = 1937 III) üstökös.
Whipple-Bernasconi-Kulin 1942a üstökös. = Csillagászati Lapok 5. 1942. 3. sz. pp.
135–137. Ismertetések. Az üstököst először Whipple fedezte fel Amerikában. Az
olasz Bernasconi február 12-ére virradó éjjel találta meg, Kulin György felfedezése
Budapesten egy nappal később volt. A berlini Csillagászati központba az olasz és a
magyar távirat ugyanazon a napon: február 13-án érkezett be. Felfedezése idején az
üstökös 7-8 nagyságrend közötti volt és a Coma Berenicesben tartózkodott. Március
közepén volt földközelben 0,67 csillagászati egységre, akkor 6,3 magnitúdós fénye
lett, és pár napon át szabad szemmel is látszott. Április 17-ig észlelték Svábhegyről,
utána a déli félteke észlelői követhették. Kulin számítása szerint csak 172.000 év
múlva tér vissza.
Ritka égi tünemény Salgótarján felett. Értesítsük a csillagvizsgáló intézetet, ha
hasonló jelenséget tapasztalunk. = Friss Ujság 1942. jan. 14. p. 3. Fényes tűzgömb
1942. január 11-én hajnalban. Kulin György magyarázata a jelenségről.
Új üstökös született. Ne higyj a csillagjósoknak. Kulin György érdekes nyilatkozata
felfedezéséről a Képes Krónikában. = Képes Krónika 24. 1942. márc. 5. 10. sz.
Oldalszám nélkül.
A Föld felé rohan. A Kulin-Bernasconi üstökös. Aggodalomra nincsen ok: a távolság
120 millió kilométer. = Nagyszalontai Az Ujság 1942. febr. 23. p. 61.
Ismerkedés az új üstökössel, amelynek magyar neve lesz az ég térképén. =
Nagyszalontai Az Ujság 1942. márc. 15. p. 6. Az interjút készítette: ifj. Thury Zoltán.
A Föld felé rohan a Kulin-Bernasconi üstökös. = Nyolc Órai Újság 1942. febr. 22.
Oldalszáma nem ismert.
Der Komet Kulin-Bernasconi. Gespräch mit seinem ungaischen Entdecker. Von
unserem Berichterstater. = Pester Lloyd 89. 1942. febr. 18. p. 10. Az interjút
készítette: Peter Sugár.
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111.
112.
113.

Az uj üstökösről beszél magyar felfedezője. = Pesti Hírlap 64. 1942. márc. 13. p. 7.
Az interjút készítette: Pados Pál.
Ismerkedés az új üstökössel, amelynek magyar neve lesz az ég térképén. =
Szentesi Napló 24. 1942. márc. 8. pp. 5–6. Az interjút készítette: ifj. Thury Zoltán
A Bernasconi-Kulin 1942/a üstökös. = Természettudományi Közlöny 74. 1942. 1129.
füz. pp. 83–85. 1942. február 12/13-án Olaszországban és Svábhegyen is
megfigyelt üstökösről.
1943

114.
115.

116.

117.

118.

119.

A meteorok. Budapest, (1943?) 15 p. Különlenyomat a Királyi Magyar
Természettudományi Társulat 1944-es Évkönyvéből.
Csillagászati lexikon. Szerk.: Lassovszky Károly. In: Csillagászati és meteorológiai
lexikon. Bacsó Nándor, D. Balázs Júlia, Berkes Zoltán, Béll Béla, Csada Imre,
Guman István, Kulin György, Strommer Gyula, Ponori Thewrewk Aurél, Tolmár
Gyula, Tóth Géza közreműködésével szerk.: Lassovszky Károly, Réthly Antal.
Budapest, [1943.] Franklin-Társulat kiadó és nyomda. pp. pp. 7., 9., 14., 16., 20.,
24–25., 34–35., 39–40., 47., 49–52., 57., 59–61., 68–69., 75., 78–79., 86. /A Búvár
könyvei. XXI./ A felsorolt oldalakon található csillagászati szócikkek szerzője Kulin
György.
Centenáriumok és emlékünnepek 1943-ban. Coppernicus Nicolaus. (1473–1543).
In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1943-ra (Stellaalmanach) naptárral és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1942.] Királyi Magyar
Természettudományi Társulat, Bethlen Rt. nyomda. pp. 55–59.
Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. Ed.: G. Stracke. = Astronomische
Nachrichten 273. 1942. August bis 1943 Juni. pp. 283–286. Az 1941 SG1, 1941UF
kisbolygó adatainak Kulin a számítója.
Fényképfelvételek az 1942g Whipple-Fedtke-üstökösről. = Csillagászati Lapok 6.
1943. 3. sz. pp. 104–105. A Svábhegyi Intézet 60 cm reflektorával készített nyolc
fénykép 1943. febr. 4. és márc. 10. között.
A Föld közepes naptávolságának meghatározása. = Természettudományi Közlöny
75. 1943. 1140. füz. pp. 56–57. Az Eros kisbolygó megfigyelésének segítségével.
1944

120.

121.

122.

123.

124.

Az 1943. évi májusi tűzgömb. Budapest, [1944.] Athenaeum. 10 p.
Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1944. évi évfolyamából. A tűzgömb
megfigyelőinek névsora pp. 8–10.
A meteorok. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1944-re
(Stella-almanach) naptárral és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1943.] Királyi
Magyar Természettudományi Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 37–50.
Centenáriumok és emlékünnepek 1944-ben. Mädler Heinrich Johann. In: A Királyi
Magyar Természettudományi Társulat évkönyve 1944-re (Stella-almanach) naptárral
és csillagászati táblázatokkal. Budapest, [1943.] Királyi Magyar Természettudományi
Társulat, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 62–63.
Über die genaue Positionsmessung vom Himmelsobjekten. Methode von Gonessiat
und ihre Vereinfachtung. Eingegangen 1943 November 30. = Astronomische
Nachrichten 274. 1943 Juli bis 1944 Dezember. pp. 165–168. A kisbolygók és
üstökösök egyedi megfigyelésére alapozott saját pályaszámítási módszerét
ismerteti.
Genaue Positionen des Planeten Eros. Nach der Methode von Gonnessiat.
Eingegangen 1944 Januar 22. = Astronomische Nachrichten 274. 1943 Juli bis 1944
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125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.

Dezember. pp. 168–171. Az Eros kisbolygó 75 pozíciója 1942. augusztus 9 és
november 26 között és ezen adatok feldolgozása.
Előszó és programm. = Csillagok Világa 1. 1944. 1. sz. pp. 1–2.
A Mindenség és az ember. = Csillagok Világa 1. 1944. 1. sz. pp. 2–9.
A jénai csoda. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 1–3. A jénai Zeiss-planetárium
műsoráról. Előkészületek történtek, hogy Budapesten planetárium létesüljön.
Budapestté lesz a huszonnyolcadik Zeiss-planetárium. (Álláshirdetés a hátlapon:
finommechanikában és elektrotechnikában szakképzett, fiatal, lehetőleg nős
műszerész, aki a csillagászat iránt is érdeklődik, keresse fel levélben a Csillagok
Világa szerkesztőségét előzetes tárgyalás végett, ha a Budapesten felállítandó
Planetárium kezelői és gondnoki állása érdekli.)
A meteorok megfigyelése. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 12–14.
A legegyszerűbb tükörteleszkóp. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 17–18.
Szemüveglencse vagy fotoobjektív homorú oldalát ezüstözzük be, hogy Newtontávcsőbe való tükröt kapjunk!
Hibás ragasztású lencsék megjavítása. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. p. 22.
Az emberi élet kozmikus vonatkozásai. = Csillagok Világa 1. 1944. 3. sz. pp. 6–11.
Csillagász humor. = Csillagok Világa 1. 1944. 3. sz. hátsó belső borító. A nagy
körforgás, a precesszió jelensége kapcsán az anekdota: Klinkerfues csillagász
professzor majd 26.000 év múlva akarja kifizetni ebédjét, a vendéglős a 26.000
évvel ezelőtti fogyasztásáról nyújtja be a számlát.
A diák, mint műkedvelő csillagász. = Ifjúság és Élet 19. 1944. máj. 1. 17. sz. pp.
193–195. A csillagászat oktatásának bevezetéséről és a távcsőépítésről.
A Mindenség és az ember. = Magyar Ifjúság 25. 1944. aug. 12. sz. pp. 3–4. Az
ember és az ég.; Milyen a világegyetem?; Utazás a naprendszerben.
Tájékozódás a csillagos égen 1–2. = Szebb Jövőt! 4. 1944. nov. 11. 46. sz. pp. 13–
14.; nov. 11. 47. sz. pp. 13–14.
Tájékozódás a csillagos égen. A téli csillagos ég. = Szebb Jövőt! 4. 1944. dec. 12.
49. sz. p. 13.
Az 1943. évi májusi tűzgömb. = Természettudományi Közlöny 76. 1944. 1151. füz.
pp. 13–20. 1943. május 23-i tűzgömb.
A még nagyobb magasságokba látó ember… = Zászlónk 1944. 5 sz. pp. 139–140.
Beszélgettünk dr. Kulin Györggyel a svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet tanárával.
1946

139.

Csillagászat az atom korszakában. Budapest, [1946.] Fővárosi Könyvkiadó,
Fővárosi Nyomda Rt. 96 p. Társszerző: Kolbenheyer Tibor.
1947

140.

141.
142.

143.
144.

A csillagászat problémái. A Szabadművelődési Tanács megbízásából.
Budapest, 1947. A szerző kiadása. Fővárosi Nyomda Rt. 58 p. /Csillagok Világa
könyvek. 2./
Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György,
Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Glóbus Rt. 48 p.
Csillagok Világa. Rádió, radar, rakéta a csillagászat szolgálatában. Szerk.:
Kulin György, Kolbenheyer Ottó. Budapest, 1947. Globus Nyomdai Műintézet
rt. 36 p.
Az élet csillagászati feltételei. Budapest, 1947. A szerző kiadása. Globus
nyomdai műintézet rt. 32 p. (Csillagok Világa könyvek. 1.)
Köszöntő. In: Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin
György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Glóbus Rt. p. 1.
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145.
146.
147.

148.

149.

150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.

Csillagászat mindenki számára. In: Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947.
évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Glóbus Rt. pp. 2–4.
A magyar oktatókhoz. In: Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947. évre.
Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Globus Rt. pp. 11–12.
Alakuló közgyülési megnyitó. In: Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1947.
évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946. Globus rt. pp. 12–
15. Kulin György beszéde, a Magyar Csillagászati Egyesület 1946. november 11-i
alakuló közgyűlésén.
A Magyar Csillagászati Egyesület munkaterve. In: Csillagok Világa. Csillagászati
évkönyv az 1947. évre. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest, 1946.
Globus Rt. pp. 17–19.
A csillagászat új korszakának küszöbén. In: Csillagok Világa. Rádió, radar, rakéta a
csillagászat szolgálatában. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Ottó. Budapest, 1947.
Globus Nyomdai Műintézet rt. pp. 1–3.
Az 1947. május 14-i tűzgömb. In: Csillagok Világa. Rádió, radar, rakéta a
csillagászat szolgálatában. Szerk.: Kulin György, Kolbenheyer Tibor. Budapest,
1947. Glóbus Nyomdai Műintézet rt. p. 34.
Az égi világ titkai. = Cserkészfiúk 1. 1947. febr. 2. sz. pp. 18–19.
A legszebb téli csillagkép. = Cserkészfiúk 1. 1947. márc. 3. sz. p. 47.
Utazás a Holdba. = Cserkészfiúk 2. 1947. szept. 1. p. 14.
Be nem váltott igéret. = Csillagok Világa 1947. p. 1.
Uránia Bemutató Csillagvizsgáló. = Csillagok Világa 1947. pp. 1–6.
Északi fényt láttak tegnap Magyarországon. A csillagvizsgálók szerint rádió- és
telefonzavarokkal fenyeget a mai napfolt-maximum. = Világ 1947. febr. 20. p. 5.
Kulin nyilatkozata.
1948

157.
158.
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163.
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Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1948. évre. Szerk.: Kulin György.
Budapest, 1947. A szerző, Globus Nyomdai Műintézet. 48 p.
Előszó az Évkönyvhöz. In: Csillagok Világa. Csillagászati évkönyv az 1948. évre.
Szerk.: Kulin György. Budapest, 1947. A szerző, Globus Nyomdai Műintézet. p. 1.
Beszámoló az 1947. szept. 23-i közgyűlésről. In: Csillagok Világa. Csillagászati
évkönyv az 1948. évre. Szerk.: Kulin György. Budapest, 1947. A szerző, Globus
Nyomdai Műintézet. pp. 30–31., 35–35.
Az üstökösök a babona és a tudomány tükrében. = Csillagok Világa 1. 1948. 1. sz.
pp. 3–10.
A távcsőtükör ezüstözése házilag. = Csillagok Világa 1. 1948. 1. sz. pp. 13–16.
Uránia a Gellérthegyen 100 éve és ma. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. p. 33.
Kozmikus világszemlélet. A világegyetem hatása tudományunkra és
gondolkodásunkra. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. pp. 42–44.
Egyesületünk viszonya az asztrológiához. = Csillagok Világa 1. 1948. ápr. 2. sz. pp.
47–49.
Beszámoló a március 20-i közgyűlésről. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. pp. 54–56.
A vidék életéből. = Csillagok Világa 1. 1948. ápr. 2. sz. pp. 57–58.
Távcsőépítő diákok. = Csillagok Világa 1. 1948. 3. sz. p. 65.
Az 1949. év csillagászati eseményei. Magyarázat az 1949-es táblázatokhoz. =
Csillagok Világa 1. 1948. 5. sz. pp. 129–144. Társszerző: Tóth Ferenc.
A bolygók kialakulása a nova állapotból. = Csillagok Világa 1. 1948. 5. sz. p. 176.
Beszélgetések a mai életről, mai tudományról. Mit mond a csillagász. = Új Idők 54.
1948. szept. 25. 39. sz. pp. 179–180. Interjú dr. Kulin Györggyel.
Megérkezett a Bester-üstökös! Tiszta hajnalon már szabad szemmel is látható. =
Világ 1948. márc. 23. p. 4. Az interjút készítette: Rónay Mária.
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1949
172.

173.

174.
175.
176.
177.
178.
179.

Körlevél a Magyar Csillagászati Egyesület minden tagjához, a Magyar
Természettudományi Társulat és a Magyar Csillagászati Egyesület között
folyamatban lévő fúziós tárgyalásoktól. = Csillagok Világa 2. 1949. 1. sz. melléklete
pp. 1–4.
Közgyűlési meghívó. = Csillagok Világa 2. 1949. 1. sz. első belső borító. Az 1949
április 9-i rendes közgyűlésre meghívás, Kulin György és Deák András elnök
aláírásával.
Az Orion és vidéke. = Csillagok Világa 2. 1949. 1. sz. p. 1.
Fejlődésünk útja. (Az MCSE ellen emelt vádak cáfolata.) = Csillagok Világa 2. 1949.
2. sz. p. 33.
Néhány csillagászati probléma egyszerű megoldása. = Csillagok Világa 2. 1949. 2.
sz. pp. 49–51. Az Urániában 1949. március 3-án tartott előadásának szövege.
Beszámoló az MCSE 1949. ápr. 9-én tartott közgyűléséről. = Csillagok Világa 2.
1949. 2. sz. pp. 58–63.
Az első Merkuron belüli kisbolygó. = Természet és Technika 108. 1949. 11. sz. pp.
702–703. A Vulcan nevű kisbolygóról.
Az októberi hold- és napfogyatkozásról. = Természet és Technika 108. 1949. 12. sz.
pp. 763–765. Az 1949. október 6/7-iki teljes holdfogyatkozásról és az október 21-iki
ausztráliai teljes napfogyatkozásról.
1954

180.

181.
182.

183.
184.

A Mars bolygóról. Budapest, 1954. [1955.] Társadalom- és
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, Egyetemi Nyomda. 28 p.
(Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat
előadói számára 147.)
Mindennapos kérdések a távcső körül. = Élet és Tudomány 9. 1954. 34. sz. pp.
1083–1086.
A tűzgömbök megfigyelésének fontos adatai. = Meteor 1. 1954. 5. sz. pp. 311–316.
Az 1954. okt. 25-én korareggel országszerte látott tűzgömbről mintegy 1600 levél
érkezett a budapesti Urániához. Támpontok ezen beszámolók kiértékeléséhez és
útmutatás hasonló jelenség észleléséhez.
Az Urániák programmjának kérdése. Gondolatok Róka Gedeonnak a Meteor 4.
számában megjelent cikke nyomán. = Meteor 1. 1954. 5. sz. pp. 319–323.
Lefényképeztük az október 25-i „meteorjelenséget”. = Természet és Társadalom
113. 1954. 12. sz. pp. 758–759. 1954. október 25-én reggel 6-kor hatalmas
tűzgömbszerű égitest ért a Föld légkörébe. Meteorokhoz képest nagy tömegű
égitest haladt el a Föld mellett nagy sebességgel.
1955

185.

186.
187.

A távcsőoptika elemei. = Kulin György: A távcsőoptika elemei. Bozsidár Géza:
80-100 mm-es tükrös távcső házi készítése. Budapest, 1955. Társadalom- és
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, Terv Nyomda. pp. 5–66. /Uránia
kiskönyvek 1–2./
Kísérletezzünk és gondolkozzunk! Távcső házi készítése. = Élet és Tudomány 10.
1955. 1. sz. pp. 29–30. Galilei-féle távcső.
Kérdezz – felelek! Lehet-e házilag készíteni tükrös távcsövet? Lehetne-e
Makszutov-rendszerű távcsövet kisebb méretben előállítani, és milyen a felépítése?
Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 10. 1955. 11. sz. p. 322.
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188.

189.
190.

191.
192.

193.

194.
195.
196.

Kérdezz – felelek! Milyen összefüggés van a Föld és a sarkcsillagok mozgása
között? Az északi sarkcsillag állandóan az Északi-sark fölött látható, de így van-é ez
a déli sarkcsillaggal is? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 10. 1955. 28. sz.
p. 866.
Kérdezz – felelek! Tudomány-e az asztrológia? Válaszol Kulin György. = Élet és
Tudomány 10. 1955. 46. sz. p. 1450.
Az 1955. október 25-i meteorjelenség. = Fizikai Szemle 5. 1955. 1. sz. p. 32. A
reggel 6 óra 18 perckor feltűnt tűzgömbről 1600 bejelentés érkezett az Uránia
Bemutató Csillagvizsgálóhoz.
A Mars fizikája. Előadás 1954. dec. 18. = Fizikai Szemle 5. 1955. 5. sz. p. 161.
Megjegyzések az október 25.-i jelenséghez. = Meteor 2. 1955. 3. sz. pp. 161–164.
Az 1954. október 25-i meteorhullásról. Reagálás Gulyás László és Herczeg Tibor
cikkeire.
Az égimechanika gyakorlati problémái. = Meteor 2. 1955. 5–6. sz. pp. 233–241. A
Budapesti Uránia Csillagvizsgáló Csütörtöki sorozatában 1955 szeptember 22-én
elhangzott előadása. Kepler I-III. törvénye.; Newton I-III. törvénye.; Általános
tömegvonzás.; Nehézségi gyorsulás más égitesteken.; A bolygók pályabeli
sebessége.; A kritikus, parabolikus, vagy szökési sebesség.; Műhold probléma.;
Űrhajó probléma.
11 országban észlelték az égitestet... = Természet és Társadalom 114. 1955. 1. sz.
pp. 53–54. Válasz Sólyom Ernő és Herczeg Tibor 52–53. oldalon található cikkére.
Az Uránia ismeretterjesztő munkája. = Természet és Társadalom 114. 1955. 3. sz.
pp. 183–184.
Az Uránia műhelye a csillagászati ismeretterjesztés szolgálatában. = Természet és
Társadalom 114. 1955. 7. sz. pp. 439–440.
1956

197.

198.

199.

200.
201.
202.
203.
204.
205.

206.
207.
208.

A budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló. In: Csillagászati évkönyv az 1956.
évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat
Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1955. Egyetemi Nyomda. pp. 87–95.
A Mars bolygó nagy földközelsége 1956-ban. In: Csillagászati évkönyv az 1956.
évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat
Csillagászati Szakosztálya, Budapest, 1955. Egyetemi Nyomda. pp. 96–118.
Amatőr távcsőépítők. Egyszerű parallaktikus villás szerelés.; A távcsövek
nagyításának gyakorlati problémái.; Üvegfelületek ezüstözése. = Csillagok Világa 1.
1956. 1. sz. pp. 57–64.
Hírek az Urániák életéből. = Csillagok Világa 1. 1956. 1. sz. p. 64.
Amatőr távcsőépítők. A Cassegrain szerelés elméleti és gyakorlati problémái. =
Csillagok Világa 1. 1956. 2. sz. pp. 139–142.
Az Arend-Roland üstökös. = Csillagok Világa 1. 1956. 3–4. sz. pp. 173–175.
Amatőr távcsőépítők: a Nasmyth-rendszer. = Csillagok Világa 1. 1956. 3–4. sz. pp.
278–283.
Bolygókalendárium 1956-ra. = Élet és Tudomány 11. 1956. 21. sz. p. 660.
Kérdezz – felelek! Mi a magyarázata annak, hogy szökőévekben február 24-ét, nem
pedig február 29-ét tekintjük szökőnapnak? Válaszol Kulin György. = Élet és
Tudomány 11. 1956. 23. sz. p. 739.
Kérdezz – felelek! Körülbelül mennyi meteor hull naponta a Földre? Válaszol Kulin
György. = Élet és Tudomány 11. 1956. 26. sz. p. 812.
Kérdezz – felelek! Honnan ered a kánikula szó? Válaszol Kulin György. = Élet és
Tudomány 11. 1956. 32. sz. p. 1016.
Kérdezz – felelek! Mi a magyarázata a fénykereszt jelenségének? Válaszol Kulin
György. = Élet és Tudomány 11. 1956. 36. sz. p. 1137.
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209.
210.

211.

Mit és hogyan figyelhetünk meg az égen 10 centiméteres távcsövünkkel. = Ifjú
Technikus 5. 1956. aug. 8. sz. pp. 246–248.
A korszerű üstököskutatás újabb eredményei. = Természet és Társadalom 115.
1956. 5. sz. pp. 283–286. Hogyan vélekedtek a régiek az üstökösökről, szétfoszlik a
babona.; Üstököspályák alakja, magjának szerkezete, csóva képződése.; Az
üstököspályák változásainak belső okai.
Zerinváry Szilárd: A Föld fizikája. Bp. 1956. = Természet és Társadalom 115. 1956.
6. sz. pp. 383–384. Könyvismertetés.
1957

212.

213.

214.

215.
216.
217.

218.
219.

220.
221.
222.

223.

224.
225.

226.
227.
228.

Optikai eszközök házi készítése. Budapest, 1957. Uránia Ismeretterjesztő Bolt
Tudományos Tanácsa, Kossuth Kiadó Sokszorosító Üzeme. 34 p. /Uránia
ismeretterjesztő füzetek 1./
A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató
Csillagvizsgálói. Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1957. évre. Szerk.:
Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati
Szakosztálya. Budapest, 1957. Egyetemi Nyomda. pp. 80–87., 90.
Csillagászat szabad szemmel. In: Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma az
1957. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1956. Művelt Nép Tudományos és
Ismeretterjesztő Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 287–289.
Előszó. = Az űrhajózás. Szerk.: Kutasné Péter Ágnes. Budapest, 1957. Gondolat
Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 7–8. /Élet és Tudomány kiskönyvtár/
Szeszélyes égi vándorok-e az üstökösök? = Élet és tudomány 12. 1957. 15. sz. pp.
451–453. Az üstökösök mozgásáról, pályáik elemzéséről.
Kérdezz – felelek! Hogyan határozzák meg a Nap és a Hold naponkénti keltének és
nyugtának időpontját? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 12. 1957. 18. sz.
p. 546.
Kérdezz – felelek! Mit tudunk a "Tunguz" meteorról? Válaszol Kulin György. = Élet
és Tudomány 12. 1957. 20. sz. p. 610.
A Mars megfigyelésének eredményei. = Élet és Tudomány 12. 1957. 24. sz. pp.
739–741. A Mars földközelsége magára irányította a tudományos világ
érdeklődését. Intenzív Mars-megfigyelések összefoglalása.
Kérdezz – felelek! Vannak-e a Marson csatornaszerű képződmények? Kulin György
válaszol. = Élet és Tudomány 12. 1957. 25. sz. p. 770.
Hogyan készíthetünk házilag lencsés távcsövet? = Élet és Tudomány 12. 1957. 25.
sz. pp. 780–781.
Egy különös „égi tünemény”. = Élet és Tudomány 12. 1957. 29. sz. p. 935.
Lakossági bejelentés egy júl. 4-i jelenségről, mely a cikk magyarázata szerint egy
meteorológiai léggömb lehetett.
Kérdezz – felelek! Hogyan készíthetnénk földi és csillagászati célra egyaránt
alkalmas, egyetemes rendeltetésű távcsövet? Kulin György válaszol. = Élet és
Tudomány 12. 1957. 32. sz. p. 1022.
Kérdezz – felelek! Miért „pislognak” a csillagok? Válaszol Kulin György. = Élet és
Tudomány 12. 1957. 35. sz. p. 1090.
Az Arend-Roland üstökös. = Fizikai Szemle 7. 1957. 1. sz. pp. 27–28. 1956 h
üstökös. 1957 április 20-tól látható, május elejétől már cirkumpoláris, szabadszemes
üstökös.
Az égi-mechanika útján. Newton és Laplace, az emberi szellem két óriása. =
Népszerű Technika 6. 1957. 3. sz. pp. 78–79.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 áprilisára. = Természettudományi Közlöny
1. 1957. 1. sz. p. 47.
Új üstökös. (Arend-Roland) = Természettudományi Közlöny 1. 1957. 2. sz. pp. 59–
62.
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229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 májusára. = Természettudományi Közlöny
1. 1957. 2. sz. pp. 93–94.
A csillagos ég. (1957. június). = Természettudományi Közlöny 1. 1957. 3. sz. p. 141.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 júliusára. = Természettudományi Közlöny
1. 1957. 4. sz. p. 189.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 augusztusára. = Természettudományi
Közlöny 1. 1957. 5. sz. pp. 237–238.
A csillagos ég. 1957 szeptember. = Természettudományi Közlöny 1. 1957. 6. sz. p.
288.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 októberére. = Természettudományi
Közlöny 1. 1957. 7. sz. p. 334.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 novemberére. = Természettudományi
Közlöny 1. 1957. 8. sz. p. 381.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1957 decemberére. = Természettudományi
Közlöny 1. 1957. 9. sz. p. 432.
A csillagos ég. (1958. január). = Természettudományi Közlöny 1. 1957. 10. sz. p.
478.
1958

238.

239.

240.

241.

242.
243.

244.

245.

A távcső világa. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Athenaeum nyomda. pp. 1–
30, 50–261., 273–286., 303–323., 339–440., 498–525. /A Természet Világa/
Társszerző: Zerinváry Szilárd. Zerinváry 1958. jan. 1-i halála miatt néhány kisebb
fejezetet Bartha Lajos, Gauser Károly, Hernádi Károly, Orgoványi János, Róka
Gedeon, Sinka József írt meg. – Könyvismertetések: Almár Iván: Kulin – Zerinváry:
A távcső világa Gondolat. 1958. = Földrajzi Közlemények 83. 1959. 3. sz. pp. 286–
287.; H.: Kulin – Zerinváry: A távcső világa. Gondolat 1958. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. 1. sz. p. 45.; -a. -f.: Kulin-Zerinváry: A távcső világa. Bp. 1958. =
Élet és Tudomány 14. 1959. 13. sz. p. 410.
A Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató
csillagvizsgálói. Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1958. évre. Szerk.:
Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati
Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Franklin-nyomda. pp. 73–76.
A Mars megfigyelése az 1956-os nagy oppozícióban. In: Csillagászati évkönyv az
1958. évre. Szerk.: Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat
Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Franklin-nyomda. pp.
96–99.
A mesterséges holdak. In: Csillagászati évkönyv az 1958. évre. Szerk.: Társadalomés Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya.
Budapest, 1958. Gondolat Kiadó, Franklin-nyomda. pp. 174–189.
A csillagok fizikája. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1958.
Szerk.: Kocsis Ferenc. 1957. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 144–147.
(Csillagászat.) In: Kérdezz – felelek! Szerk.: Vajda Pál, M. Sásdi Judit. Budapest,
1958. Műszaki Könyvkiadó, Egyetem Nyomda. pp. 32–43.; 110–129. Az Élet és
Tudomány levelezői rovatába érkezett kérdésekre válaszoltak: Ákos Károly, Almár
Iván, Aujeszky László, Berkes Zoltán, Gogola László, Hidegkuti Gyula, Knapp
Oszkár, Kulin György, Natter-Nád Miksa, Öveges József, Papp Ferenc, Somogyi
Antal, Somogyi Mária, Szabó Pál, Szimán Oszkár, Vécsey Zoltán, Zách Alfréd.
Kérdezz – felelek! Ki határozta meg először a Föld és a Hold tömegét? Hogyan
mérték meg? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 13. 1958. jan. 5. 1. sz. p.
22.
Miért nincs minden égitestnek légköre? = Élet és Tudomány 13. 1958. 17. sz. pp.
519–521.
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246.
247.
248.
249.
250.

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

Dr. Horváth Árpád: Az óra regénye. Bp. 1957. = Élet és Tudomány 13. 1958. 17. sz.
p. 526.
Kérdezz – felelek! A harmadik szovjet szputnyik láthatósága. Válaszol Kulin György.
= Élet és Tudomány 13. 1958. 31. sz. p. 980.
Csillaghullás idején... = Élet és Tudomány 13. 1958. 33. sz. pp. 1037–1039.
A Mars bolygó megoldatlan problémái. = Élet és Tudomány 13. 1958. 46. sz. pp.
1448–1450.
Ismerjük meg a világot! = Élet és Tudomány 13. 1958. 47. sz. p. 1486. Az Uránia
Kismindenesről, amely nagyítóként, mikroszkópként és távcsőként egyaránt
használható.
A mesterséges holdak és az űrhajózás égimechanikájához. = Fizikai Szemle 8.
1958. 2. sz. pp. 35–40.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 februárjára. = Természettudományi
Közlöny 89. 1958. 1. sz. p. 46.
A csillagos ég. 1958 márciusában. = Természettudományi Közlöny 89. 1958. 2. sz.
p. 96.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 áprilisára. = Természettudományi Közlöny
89. 1958. 3. sz. p. 143.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 májusára. = Természettudományi Közlöny
89. 1958. 4. sz. p. 192.
A csillagos ég 1958 júniusában. = Természettudományi Közlöny 89. 1958. 5. sz. p.
239.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 júliusára. = Természettudományi Közlöny
89. 1958. 6. sz. p. 288.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 augusztusára. = Természettudományi
Közlöny 89. 1958. 7. sz. p. 336.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 szeptemberére. = Természettudományi
Közlöny 89. 1958. 8. sz. p. 383.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 októberére. = Természettudományi
Közlöny 89. 1958. 9. sz. p. 432.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 novemberére. = Természettudományi
Közlöny 89. 1958. 10. sz. p. 478.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1958 december havára. = Természettudományi
Közlöny 89. 1958. 11. sz. p. 528.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 januárjára. = Természettudományi Közlöny
89. 1958. 12. sz. p. 575.
1959

264.

265.

266.

267.

A csillagok világa. Diafilm. Közreműködők: Írta és összeáll.: Kulin György,
Gauser Károly. Szerk.: Ják Sándor. Rajzolta: Molnár Ottó. Budapest, 1959.
MDV 1 fekete-fehér diatekercs (60 kocka).
Út a csillagok felé. Kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati
Szakosztálya, Budapest, 1959. TIT Csillagászati Szakosztályok Országos
Választmánya. 10 p. /Honvédség Ifjúsági Akadémia előadásai 3./
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói.
Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1959. évre. Szerk.: Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958. Gondolat
Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 84–90.
A Palomar-hegyi ötméteres távcső. In: Csillagászati évkönyv az 1959. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1958.
Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 205–215.
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269.

270.
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272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Hogyan lehet megmérni az égitestek tömegét? In: Az Élet és Tudomány 1959. évi
tudományos kalendáriuma. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1958. Gondolat Kiadó, Egyetemi
Nyomda. pp. 106–108.
A világmindenség. In: A kultúra világa. Előszó: Köpeczi Béla. 1. köt. A
világmindenség. Az élő világ. Az egészséges ember. Előszó: Kovács István. Szerk.:
Barlai Katalin, ifj. Gellért Oszkár. Budapest, 1959. Minerva, Kossuth Nyomda. pp.
13–259., 1 térk. Csillagtérkép melléklettel. Munkatársak: Aujeszky László, Balázs
Júlia, Róka Gedeon, Zerinváry Szilárd.
A csillagászat magyar amatőrjeihez. = A Csillagos Ég 1. 1959. 1. sz. pp. 5–7.
Kérdezz – felelek! Miféle árnyékos folt volt látható a napkorong felületén 1959.
január 12-én és 13-án? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 14. 1959. 6. sz.
p. 162. Szabadszemes napfolt.
Kérdezz – felelek! Mi okozza a Hold fényváltozásait? Válaszol Kulin György. = Élet
és Tudomány 14. 1959. 20. sz. p. 610.
Aktuális kérdések a holdrakétáról. = Élet és Tudomány 14. 1959. 41. sz. pp. 1288–
1290.
Érdekes ellentmondások a csillagászatban. = Élet és Tudomány 14. 1959. 53. sz.
pp. 1672–1675.
Út a világűrbe. = Pajtás 13. 1959. Jan.14. 2. Sz. pp. 6-7.
A modern rakétakísérletek oktatási vonatkozásai. = Természet Tudományok
Tanítása 1959. 4. sz. pp. 1–6.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 februárjára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 1. sz. p. 48.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 márciusára. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. 2. sz. p. 95.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 áprilisára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 3. sz. p. 143.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 májusára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 4. sz. p. 190.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 júniusára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 5. sz. p. 240.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 júliusára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 6. sz. p. 288.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 augusztusára. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. 7. sz. p. 336.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 szeptemberére. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. aug. 8. sz. p. 384.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 októberére. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. szept. 9. sz. p. 432.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 novemberére. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. 10. sz. p. 480.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1959 decemberére. = Természettudományi
Közlöny 90. 1959. 11. sz. p. 528.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 januárjára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 12. sz. p. 576.
A modern rakétakísérletek oktatási vonatkozásai. = A Természettudományok
Tanítása 1959. 4. sz. pp. 1–6.
Van-e élet a Földön kívül? = Világ Ifjúsága 13. 1959. júl. 7. sz. pp. 8–9.
A Hold. = Világ Ifjúsága 13. 1959. nov. 11. sz. pp. 8–9.
1960

292.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia bemutató csillagvizsgálóinak
működéséről. Budapest, Győr. In: Csillagászati évkönyv az 1960. évre. Szerk.:
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Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1960.
Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 88–92., 94.
A csillagos égbolt megismerése. In: Csillagászati évkönyv az 1960. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztálya. Budapest, 1960.
Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 118–128.
(Csillagászat.) In: A mi világunk. Növények. Állatok. Világmindenség. Írta: Dala
László, Jakucs Pál, Kulin György, Tasnádi Kubacska András. Il.: Köpeczi Bócz
István, Würtz Ádám. Budapest, 1960. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Kossuth
Nyomda. pp. 68–83.
A Budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló műhelyében. In: Öveges József:
Tudomány, technika, élet. Budapest, 1960. Tankönyvkiadó. pp. 187–191.
Kérdezz – felelek! Mi az oka annak, hogy az újhold kerülete élesen látszik, míg a kör
többi része teljesen sötét? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 15. 1960. 16.
sz. p. 482.
Április 27-én ér földközelbe a Burnham-üstökös. = Élet és Tudomány 15. 1960. 17.
sz. p. 543.
A polarizációs Varioszkóp. = Élet és Tudomány 15. 1960. 27. sz. p. 851.
A súlytalan állapot fizikája. = Élet és Tudomány 15. 1960. 40. sz. pp. 1255–1258.
Kérdezz – felelek! Ha a Föld 81,5-szer nagyobb tömegű, mint a Hold, felületén a
vonzóerő miért nem 81,5-szer, hanem csak hatszor nagyobb? Válaszol Kulin
György. = Élet és Tudomány 15. 1960. 41. sz. p. 1282.
Kérdezz – felelek! A Capella csillagon a következő jelenséget figyeltük meg: a
megszokott vibrálás helyett piros, kékes és sárgás fény váltotta egymást. Mi ennek
az oka? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 15. 1960. 43. sz. p. 1350.
Kérdezz – felelek! A Naptól való távolságunk változása okozza-e, hogy reggel és
délután rá tudunk nézni a Napra, de a déli órákban nem? Válaszol Kulin György. =
Élet és Tudomány 15. 1960. 43. sz. p. 1351.
Kérdezz – felelek! Igaz-e az, hogy napfoltmaximum idején ismeretlen kémiai,
úgynevezett „halálsugarakat” észleltek? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány
15. 1960. 49. sz. p. 1538.
Kérdezz – felelek! Mi a 11 éves napfoltperiódus oka? Fellelhető-e, hogy hatással
van rá a Jupiter bolygó mozgása? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 15.
1960. 50. sz. p. 1570.
Kérdezz – felelek! Igaz-e az, hogy napfoltmaximum idején ismeretlen kémiai,
úgynevezett „halálsugarakat” észleltek? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány
15. 1960. 51. sz. p. 1610. Ugyanaz, mint az 1938 oldalon olvasható kérdés és
válasz.
Csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 februárjára. = Természettudományi Közlöny
91. 1960. 1. sz. p. 48.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 márciusára. = Természettudományi
Közlöny 91. 1960. 2. sz. p. 96.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 áprilisára. = Természettudományi Közlöny
90. 1959. 3. sz. p. 144.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 májusára. = Természettudományi Közlöny
91. 1960. 4. sz. p. 192.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 júniusára. = Természettudományi Közlöny
91. 1960. 5. sz. p. 240.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 júliusára. = Természettudományi Közlöny
91. 1960. 6. sz. p. 288.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 augusztusára. = Természettudományi
Közlöny 91. 1960. 7. sz. p. 336.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 szeptemberére. = Természettudományi
Közlöny 91. 1960. 8. sz. p. 384.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 októberére. = Természettudományi
Közlöny 91. 1960. 9. sz. p. 432.
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A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 novemberére. = Természettudományi
Közlöny 91. 1960. 10. sz. p. 480.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1960 decemberére. = Természettudományi
Közlöny 91. 1960. 11. sz. p. 528.
A csillagos ég. Csillagászati naptár 1961 januárjára. = Természettudományi Közlöny
91. 1960. 12. sz. p. 576.
1961

318.
319.

320.
321.
322.

323.

324.
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326.
327.
328.
329.
330.

331.
332.
333.

A kis csillagász távcsöve. Budapest, 1961. Táncsics Könyvkiadó, Ságvári
Nyomda. 118 p. /Kis technikus könyvtár/
A nagy Világmindenség. Budapest, 1961. Kossuth Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. 511 p., 40 t. /Pártmunkások könyvtára/ Társszerző: Róka Gedeon. "E
könyv A távcső világa (Gondolat, 1958.) lényegesen átdolgozott kiadása." olvasható
az előszóban.
Új égitestek születnek. Budapest, [1961.] Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Csillagászati Választmánya, Terv Nyomda. 20 p. /Falusi füzetek/
Út a csillagok felé. Kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti
Csillagászati Szakosztálya, Budapest, 1961. TIT. 12 p.
A Világegyetem számokban. (Előadásvázlat.) Kiad. a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak
Országos Választmánya, Budapest, 1961. TIT 12 p.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1961. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztályának
Választmánya. Budapest, 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 87–89.,
96–97.
A Világegyetem megismerésének új útjai. In: Csillagászati évkönyv az 1961. évre.
Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati Szakosztályának
Választmánya. Budapest, 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 122–130.
Teljes napfogyatkozás lesz 1961. február 15-én. In: Az Élet és Tudomány
tudományos kalendáriuma 1961. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1960. Gondolat Kiadó,
Egyetemi Nyomda. p. 28.
Napok, bolygók, holdak. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma 1961.
Szerk.: Kocsis Ferenc. 1960. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 59–62.
Merre tart a csillagászat. = A Csillagos Ég 3. 1961. 3–4. sz. pp. 5–23.
Az elemek kora. = Élet és Tudomány 16. 1961. márc. 12. 11. sz. pp. 328–330. A
meteorok korának meghatározása izotópokkal.
Bulgáriában figyeltük a napfogyatkozást. = Élet és Tudomány 16. 1961. 13. sz. pp.
392-395. Lipnik és Szilisztra, 1961. február 15.
Kérdezz – felelek! Az 1961. március 4-i égi jelenség okáról? Válaszol Kulin György.
= Élet és Tudomány 16. 1961. 15. sz. p. 450. A tűzgömbszerű tárgy másfél két
percen keresztül hullott darabjaira, ezért valószínű, hogy egy mesterséges égitest
égett el a légkörben.
A Föld nem forog egyenletesen. = Élet és Tudomány 16. 1961. 47. sz. pp. 1475–
1478.
Amatőrcsillagászok. Dr. Kulin György a távcsőkészítésről és a csillagászszakkörökről. = Ezermester 1961. szept. pp. 283–285., címoldal.
Hogyan lehetünk csillagászok? = Pajtás 15. 1961. jún. 21. 25-26. sz. p. 16.
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Hogyan készítsünk távcsövet, mikroszkópot? Budapest, 1962. Móra Ferenc
Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. 160 p. /Búvár könyvek. 23./
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1962. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
111–119.
Az elemek és a Naprendszer kora. In: Csillagászati évkönyv az 1962. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
161–169.
Az 1961. febr. 15-i napfogyatkozás. In: Csillagászati évkönyv az 1962. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
231–232., 2 t.
A Világegyetem számokban. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma
1962. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 241–
244.
A csillagvilág gazdagsága. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma
1962. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1961. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 273–
276.
Készítsünk mikroszkópot. = Búvár 7. 1962. 1. sz. pp. 34–36.
Van-e élet a Földön kívül? = A Csillagos Ég 4. 1962. 4. sz. 5–16.
Baljóslatú-e a bolygók együttállása? = Élet és Tudomány 17. 1962. 4. sz. pp. 108–
110. 1962. február 5.
Ludovico Geymonat: Galileo Galilei. Bp. 1961. = Élet és Tudomány 17. 1962. 14.
sz. p. 442. Könyvismertetés.
Kérdezz – felelek! Hol kezdődik a világűr? Az űrutasok (Gagarin, Tyitov, Glenn)
valóban a világűrben jártak? Válaszol a Kulin György. = Élet és Tudomány 17. 1962.
16. sz. p. 582.
Emberek a kozmoszban. = Élet és Tudomány 17. 1962. 21. sz. pp. 647–651.
Magfizikai robbanás okozta-e a Tunguz-katasztrófát? = Élet és Tudomány 17. 1962.
40. sz. pp. 1251–1254.
A tektitek titka. = Élet és Tudomány 17. 1962. 43. sz. pp. 1367–1369.
A Hold-kutatás közeli és távolabbi tervei. = Élet és Tudomány melléklete 3. 1962.
10. sz. p. 79.
Van-e élet más égitesten? = Élővilág 7. 1962. 1. sz. pp. 17–20.
Mesterséges égitestek mozgásának energiaviszonyai.= Fizikai Szemle 12. 1962. 10.
sz. pp. 316–321.
Az űrhajózás és az iskola. = Köznevelés 18. 1962. 17. sz. pp. 535–537.
1963

352.

353

Az ember és a világmindenség. Budapest, 1963. Gondolat Kiadó, Terv
Nyomda. 124 p. /Ismeretterjesztő kiskönyvtár. 52./ Könyvismertetés: Bartha
Lajos: Kulin György: Az ember és a világmindenség. Gondolat Kiadó 1963. =
Természettudományi Közlöny 95. 1964. 4. sz. p. 190.; Tasnádi Kubacska András:
Kulin György: Az ember és a világmindenség. Bp. 1963. = Élet és Tudomány 19.
1964. 10. sz. p. 440.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia bemutató csillagvizsgálóinak
működéséről. (1961. május 1 – 1962. április 30-ig). Budapest. In: Csillagászati
évkönyv az 1963. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati
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és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1962. Gondolat
Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 97–113.
Élet a kozmoszban – mai szemmel. In: Csillagászati évkönyv az 1963. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1962. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
164–181.
A rádióvisszhang szerepe a csillagászatban In: Az Élet és tudomány tudományos
kalendáriuma az 1963. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1962. Gondolat
Kiadó, Egyetemi nyomda. pp. 103–106.
A világmindenség. In: A kultúra világa. Előszó: Köpeczi Béla. 1. köt. A
világmindenség. Az élő világ. Előszó: Kovács István. Szerk.: P. Barlai Katalin, ifj.
Gellért Oszkár. 2. kiad. Budapest, 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Kossuth
Nyomda. pp. 13–264., 2 térk. Csillag- és holdtérkép melléklettel. Munkatársak:
Almár Iván, Aujeszky László, Balázs Júlia, Kulin György, Nagy Ernő, Pócs Lajos,
Róka Gedeon, Zerinvári (!) Szilárd.
Sugárzások záporában élünk. = Alföld 14. 1963. 12. sz. pp. 31–35.
Üzenetek a világűrből. = A Csillagos Ég 5. 1963. 1. sz. pp. 3–13.
A citadella horizontja. = Élet és Irodalom 7. 1963. 10. sz. pp. 1–2. Hozzászólás
Maróti Lajos az Élet és Irodalom 1963. 9. sz. 1–2. oldalán olvasható cikkéhez.
Optikus csillagász. Távcsőoptikai ismeretek. = Ezermester 1963. dec. pp. 407–408.
A Föld természetes holdjai. = Fizikai Szemle 13. 1963. 6. sz. pp. 178–181.
A képzelet dicsérete. Néhány szó a fantasztikus regény műfajairól. = Népszabadság
21. 1963. aug. 27. p. 8.
A magyar amatőrcsillagászok első országos találkozója... = Természettudományi
Közlöny 7. 1963. 11. sz. pp. 527–528. Szentendre, 1963. szeptember 21–22.
Világképünk megtisztulása. = Valóság 6. 1963. 3. sz. pp. 41–46. Az irodalmi és
természettudományos műveltség viszonyáról.
1964
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Űrhajós szakpróba. Ill.: Szenes Róbert. Budapest, [1964.] Ifj. Lapkiadó, Ifjúsági
nyomda. 127 p. /Magyar Úttörők Szövetsége. Úttörő próbafüzet/ Társszerző:
Ponori Thewrewk Aurél.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 1. köt. A–C 1964. 816 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 2. köt. D–G 1965. 913 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 3. köt. GY–K 1966. 992 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 4. köt. L–N 1967. 736 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 5. köt. O–S 1968. 784 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 6. SZ–Z köt. 1968. 891 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
Természettudományi lexikon. Főszerk.: Erdey-Grúz Tibor. Budapest, Akadémiai
Kiadó, Akadémiai Nyomda. 7. kieg. köt. A–Z. 1976. 966 p. Kulin által kidolgozott
csillagászati címszavak találhatók minden kötetben, név nélkül.
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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia bemutató csillagvizsgálóinak
működéséről. (1962. május 1 – 1963. április 30-ig). Budapest. In: Csillagászati
évkönyv az 1964. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati
és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1963. Gondolat
Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 110–114.
Galilei távcsövei. In: Csillagászati évkönyv az 1964. évre. Szerk.: Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak Országos
Választmánya. Budapest, 1963. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 154–159.
Galilei szellemi öröksége. In: Az Élet és Tudomány tudományos kalendáriuma az
1964. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. 1963. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
143–145.
Vannak-e a Földnek a Holdhoz hasonló fényváltozásai? In: "Itt a Rádiólexikon'"
Válogatta és szerkesztette az 1959-1962. évi rádióadások anyagából Simonffy
Géza. Budapest, 1964. Gondolat Kiadó, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 124–125.
Van-e abszolút nyugalom? In: "Itt a Rádiólexikon'" Válogatta és szerkesztette az
1959-1962. évi rádióadások anyagából Simonffy Géza. Budapest, 1964. Gondolat
Kiadó, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 136–137.
A természettudomány és a népművelés kapcsolatairól. = Alföld 15. 1964. 11. sz. pp.
968–972.
Galileo Galilei. = A Csillagos Ég 6. 1964. 1. sz. pp. 5–7.
Az ember és a csillagok. = A Csillagos Ég 6. 1964. 1. sz. pp. 7–18.
A világegyetem üzenetei. = Élet és Tudomány 19. 1964. 14. sz. pp. 641–644.
Kérdezz – felelek! Hogyan lehet megállapítani színképelemzéssel, hogy egy bolygón
van-e szerves élet? = Élet és Tudomány 19. 1964. 20. sz. p. 919.
A Ranger 7 felvételei. = Élet és Tudomány 19. 1964. 33. sz. pp. 1544–1546.
Összeállította: Kulin György.
A marsbeli élet kutatása – a Földön. = Élet és Tudomány 19. 33. sz. pp. 1547–1550.
Optikus csillagász. A Galilei-féle távcső. = Ezermester 1964. jan. pp. 16–17.,
címoldal. Fotó: Frisch Richárd.
Optikus csillagász. A Kepler-féle vagy csillagászati távcső. = Ezermester 1964. febr.
pp. 50–51.
Optikus csillagász. Egy kis optika fotósoknak. = Ezermester 1964. márc. pp. 67–68.
Optikus csillagász. Földi távcsövek. = Ezermester 1964. ápr. pp. 102–103.
Optikus csillagász. A fókusznyújtás módszerei. = Ezermester 1964. máj. pp. 132–
133.
Optikus csillagász. Nagyobb teljesítményű távcsövek. = Ezermester 1964. jún. pp.
182–183.
Optikus csillagász. A csillagászati távcsőtükör előkészítése. = Ezermester 1964. júl.
pp. 196–197.
Optikus csillagász. A távcsőtükör házi készítése. 1. = Ezermester 1964. aug. pp.
248–249.
Optikus csillagász. A távcsőtükör házi készítése. 2. = Ezermester 1964. szept. pp.
274–275.
Gauss abszolút mértékrendszerének néhány égimechanikai vonatkozása. = Fizikai
Szemle 14. 1964. 6. sz. pp. 186–187.
Még egyszer a két kultúráról. = Nagyvilág 9. 1964. 8. sz. pp. 1228–1229.
Hozzászólás Snow a Nagyvilág 1964. 115–116. oldalán található cikkéhez.
A természettudományos világkép és a mai szocialista ember. = Társadalmi Szemle
19. 1964. 6. sz. pp. 84–86.
1965

397.

Színes Világegyetem. Budapest, 1965. Gondolat Kiadó, Athenaeum Nyomda.
183 p. /Színes könyvek/ Társszerző: Kolozsváry György.
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A Világegyetem. Budapest, 1965. Gondolat Kiadó, Állami Nyomda. 354 p.
/Sikerkönyvek/ Társszerző: Róka Gedeon.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató csillagvizsgálóinak
működéséről. (1963 május 1 – 1964 április 30). In: Csillagászati évkönyv az 1965.
évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrhajózási
Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1964. Gondolat Kiadó,
Egyetemi Nyomda. pp. 101–103.
Űrhajózási, égimechanikai feladatmegoldások a középiskolában. In: Csillagászati
évkönyv az 1965. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati
és Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1964. Gondolat
Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 176–184.
A csillagászat legújabb korszaka. In: Az Élet és tudomány tudományos
kalendáriuma az 1965. évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1964. Gondolat,
Egyetemi nyomda. pp. 163–167.
Mire képes a távcső? In: Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma az 1965.
évre. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1964. Gondolat, Egyetemi nyomda. pp. 309–
312.
Szakosztályi élet – amatőrcsillagászat. Az amatőrcsillagász gyakorlati problémái. =
Csillagos Ég 7. 1965. 2–3. sz. pp. 102–106.
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények
nyomai a Holdon I. rész. 1. = Élet és Tudomány 20. 1965. 8. sz. pp. 374–377. Q.
LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
A Naprendszer. = Élet és Tudomány 20. 1965. 9. sz. pp. 396–399.
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények
nyomai a Holdon I. rész. 2. = Élet és Tudomány 20. 1965. 9. sz. pp. 422–425. Q.
LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények
nyomai a Holdon I. rész. 3. = Élet és Tudomány 20. 1965. 10. sz. pp. 470–473. Q.
LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények
nyomai a Holdon I. rész. 4. = Élet és Tudomány 20. 1965. 11. sz. pp. 518–521. Q.
LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények
nyomai a Holdon I. rész. 5. = Élet és Tudomány 20. 1965. 12. sz. pp. 566–569. Q.
LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Ismeretlen lények
nyomai a Holdon I. rész. 6. = Élet és Tudomány 20. 1965. 13. sz. pp. 614–617. Q.
LYN G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Veszélyben a Föld! II.
rész. = Élet és Tudomány 20. 1965. 14. sz. pp. 662–665. Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Veszélyben a Föld! II.
rész. = Élet és Tudomány 20. 1965. 15. sz. 710–713. Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Veszélyben a Föld! II.
rész. = Élet és Tudomány 20. 1965. 16. sz. pp. 758–761.;Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Veszélyben a Föld! II.
rész. = Élet és Tudomány 20. 1965. 17. sz. pp. 806–809. Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Veszélyben a Föld! II.
rész. = Élet és Tudomány 20. 1965. 18. sz. pp. 854–856. Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
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Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 1. = Élet és Tudomány 20. 1965. 18. sz. p. 857. Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 2. = Élet és Tudomány 20. 1965. 19. sz. 902–905. Q. LYN G.(Kulin György).
Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 3. = Élet és Tudomány 20. 1965. 20. sz. pp. 950–953. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 4. = Élet és Tudomány 20. 1965. 21. sz. pp. 998–1001. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 5. = Élet és Tudomány 20. 1965. 22. sz. pp. 1046–1049. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 6. = Élet és Tudomány 20. 1965. 23. sz. pp. 1094–1097. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Kérdezz – felelek! Ahol nincs oxigén, vagy ahol túlságosan meleg, illetve túlságosan
hideg van, ott nem létezik magasabbrendű élet. Helytálló-e ez a nézet? Válaszol
Kulin György. = Élet és Tudomány 20. 1965. 24. sz. p. 1142.
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 7. = Élet és Tudomány 20. 1965. 24. sz. pp. 1143–1145. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 8. = Élet és Tudomány 20. 1965. 25. sz. pp. 1190–1193. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény. Különös találkozás III.
rész. 9. = Élet és Tudomány 20. 1965. 26. sz. pp. 1238–1241. Q. LYN G.(Kulin
György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 1. = Élet és Tudomány 20. 1965. 27. sz. pp. 1286–1289. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 2. = Élet és Tudomány 20. 1965. 28. sz. pp. 1334–1337. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 3. = Élet és Tudomány 20. 1965. 29. sz. pp. 1382–1385. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 4. = Élet és Tudomány 20. 1965. 30. sz. pp. 1430–1433. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 5. = Élet és Tudomány 20. 1965. 31. sz. pp. 1478–1481. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 6. = Élet és Tudomány 20. 1965. 32. sz. pp. 1526–1529. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Üzen a nyolcadik bolygó. Tudományos-fantasztikus regény IV. rész. A vörös
villámok rejtélye 7. = Élet és Tudomány 20. 1965. 33. sz. pp. 1574–1577. Q. LYN
G.(Kulin György). Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán).
Az élettel „fertőzött” Hold. = Élet és Tudomány 20. 1965. 42. sz. pp. 2000–2003.
A Seki-Ikeya üstökös. Amiről beszélnek. = Élet és Tudomány 20. 1965. 47. sz. p.
2227.
Úton a csillagokra. = Népszabadság 23. 1965. márc. 23. p. 9.
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Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 1. = Stiinţa şi Tehnica
11. 1965. 1. noiembrie. 29 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 263/ Társszerző: Fábián
Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai. Üzen a nyolcadik bolygó című kötet
román nyelven.
Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 2. = Stiinţa şi Tehnica
11. 1965. 15. noiembrie. 30 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 264/ Társszerző:
Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 3. = Stiinţa şi Tehnica
11. 1965. 1. decembrie. 31 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 265/ Társszerző:
Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 4. = Stiinţa şi Tehnica
11. 1965. 15. decembrie. 28 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 266/ Társszerző:
Fábián Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
A Mars teljesebb megismerése felé. = Természettudományi Közlöny 9. 1965. 2. sz.
pp. 60–65.
Az üstökös. = Világosság 6. 1965. 12. sz. pp. 764–765.
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Üzen a nyolcadik bolygó. Ill.: Kovács Albert. Budapest, 1966. Magvető
Könyvkiadó, Alföldi Nyomda. 299 p. Q. LYN G.(Kulin György) – Társszerző: F.
A. BIAN (Fábián Zoltán). Könyvismertetés: Darázs Endre: Dramatizált
asztronautika. = Élet és Irodalom 10. 1966. 25. sz. p. 4.
A Föld mozgásai. In: Csillagászati alapismeretek. Szerk.: Svékus Olivér. Kiad. a
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Titkársága. Budapest, 1966.
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Fizikai Szakosztályai Országos
Választmánya, TIT Sokszorosító Üzeme. pp. 8–74. /Szakosztályi füzetek. Fizikacsillagászat/
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. (1964. május 1 – 1965. április 30-ig). In: Csillagászati évkönyv az
1966. évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és
Űrhajózási Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1965. Gondolat
Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 111–114.
Csillagképek Magyarországon 1966. január – december között. In: Az Élet és
tudomány tudományos kalendáriuma 1966. Szerk.: Kocsis Ferenc. Budapest, 1965.
Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi nyomda. p. 30., 62., 90., 120., 152., 180., 206., 230.,
258., 292., 320., 326.
A csillagászati ismeretek széleskörű terjesztésének eszközei és módjai. =
Csillagászati Értesítő 1966. 2. sz. pp. 24–25.
A két végtelen felé nyit ablakot a távcső és a mikroszkóp. = Élet és Tudomány 21.
1966. 1. sz. pp. 7–10.
Kérdezz – felelek! Mi a valószínűsége annak, hogy az Ikarusz nevű aszteroida
1968-ban összeütközik a Földdel? S ha valóban összeütközik, ez milyen
következményekkel járna? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 21. 1966.
ápr. 1. 13. sz. p. 605.
A csillagászat új útjai. = Élet és Tudomány 21. 1966. 36. sz. pp. 1683–1686.
Tanulhatunk tőle népművelést. = Föld és Ég 1. 1966. 2. p. 62.
1966. február 25-én tűzgömb robbant hazánk fölött. Újdonságok égen földön. = Föld
és Ég 1. 1966. 3. sz. pp. 88–91.
Számolási feladatok amatőrcsillagászoknak. Mesterséges égitestekkel kapcsolatos
feladatok. Égitestek fényképezése. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 1.
1966. 3. sz. p. 93.
A napfogyatkozás amatőr megfigyelései. = Föld és Ég 1. 1966. 4. sz. pp. 104–105.
Válasz a Föld és Ég 1966. 2. számában megjelent kérdésre.
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Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 1. 1966. 4. sz. p. 127. A Föld és Ég 2. számában
megjelent kérdésekre válasz.
Holdjárás és fogamzás? Fiú vagy lány? = Föld és Ég 1. 1966. 5. sz. pp. 140–141.
Idegen lények nyomai a Földön? Repülő csészealjak? Világ vége? Holdjárás és
fogamzás? Fiú vagy lány? = Föld és Ég, 1. 1966. 5. sz. pp. 141–142.
Szegedi mozaik. = Föld és Ég 1. 1966. 5. sz. p. 148., hátsó belső borító. A
Csillagászat Baráti Köre IV. Országos Találkozója 1966. augusztus 26–28.
Látogatóban dr. Kulin György csillagásznál. = Népművelés 13. 1966. 8. sz. pp. 10–
11. Lejegyezte: Kövendi Judit.
A modernség és babonaság ellentmondásai szemléletünkben. = Népművelés 13.
1966. 10. sz. pp. 7–8.
A Hold szerepe az emberiség jövőjében 1–2. = Népművelés 13. 1966. 11. sz. pp. 8–
10.; 12. sz. pp. 15–16.
Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 5. = Stiinţa şi Tehnica
12. 1966. 1. januarie. 14 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 267/ Társszerző: Fábián
Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
Mesajul celei de-a opta planete. (Urmare din numárul trecut). 6. = Stiinţa şi Tehnica
12. 1966. 15. januarie. 29 p. /Povestiri Stiintifico-Fantastice 268/ Társszerző: Fábián
Zoltán. Román nyelvre ford.: Eugen Hadai.
1967

463.

464.

465.

466.
467.
468.
469.
470.
471.
473.
474.
475.
476.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1967. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1966. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
120–126.
Csillagászati feladatmegoldások. In: Csillagászati évkönyv az 1967. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1966. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
261–269.
A Hold – közelről. In: Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma 1967. Szerk.:
Fenyő Béla, Kutasné Péter Ágnes. Budapest, 1966. Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi
nyomda. pp. 110–113.
Gondolatok az asztrológiáról. 1. A csillagok üzenetei. = Élet és Tudomány 22. 1967.
14. sz. pp. 641–644.
Gondolatok az asztrológiáról. 2. Tudományos köntösben. = Élet és Tudomány 22.
1967. 15. sz. pp. 675–679.
A legegyszerűbb távcsövek és készítésük. = Élet és Tudomány 22. 1967. 20. sz.
932–935.
Látogatók a Kozmoszból? Kedves „Élet és Tudomány”. = Élet és Tudomány 22.
1967. 21. sz. 962., 989.
A feltaláló. Tudományos-fantasztikus novella. = Élet és Tudomány 22. 1967. 51. sz.
pp. 2438–2440. Q. G. LYN (Kulin György).
A feltaláló. Tudományos-fantasztikus novella. = Élet és Tudomány 22. 1967. 52. sz.
pp. 2486–2488. Q. G. LYN (Kulin György).
Csillagász szemmel Lengyelországon át. = Föld és Ég 2. 1967. 1. sz. pp. 2–4., hátsó
belső borító.
Új Csillagvizsgálóval gazdagodtunk. A Dunai Vasmű kupolája. Baráti köreink. = Föld
és Ég 2. 1967. 1. sz. p. 28.
Érdekességek égen-földön. Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 2. 1967. 1. sz. p. 30.
A kérdésekre Bartha Lajossal együtt válaszol Kulin György.
Üstökösjárás 1967-ben. = Föld és Ég 2. 1967. 1. sz. p. 32.
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478.
479.
480.
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482.
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484.
485.
486.
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488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.

Az űrhajózás három hősi halottja. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 34. Virgil Grissom,
Edward White, Roger Chaffee.
Komárom megye csillagászati hagyományai. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 54.
A Szekszárdi Uránia Csillagvizsgáló. Baráti köreink. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p.
62.
Milyen méretű képet ad a távcső? Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz.
p. 64.
Milyen legyen a kozmikus érintkezés nyelve? = Föld és Ég 2. 1967. 3. sz. pp. 70–71.
150000 meteor egy óra alatt. Újdonságok égen földön. = Föld és Ég 2. 1967. 3. sz.
pp. 86–87.
Az Uránia Csillagvizsgálók hálózatának további perspektívái. = Föld és Ég 2. 1967.
3. sz. p. 91.
Égimechanikai feladatok megoldása. Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 2. 1967. 3.
sz. p. 92.
A súlytalanságról. = Föld és Ég 2. 1967. 4. sz. pp. 114–116.
A fényerős távcsövek szerelmese. Szentmártoni Béla. = Föld és Ég 2. 1967. 5. sz.
pp. 157–158.
A Nova Delphini hazai megfigyelése. = Föld és Ég 2. 1967. 6. sz. p. 175.
Távcsövek a tanyavilágban. Baráti köreink. = Föld és Ég 2. 1967. 6. sz. p. 188.
Hajnal Ferenc tiszaújfalui állattenyésztő távcsövéről.
A Hold szerepe az emberiség jövőjében 1–2. = Népművelés 14. 1967. 1. sz. pp. 16–
19.
Van-e élet a Földön kívül? 1. Az élet kutatása a Naprendszerben. = Népművelés 14.
1967. 2. sz. pp. 15–17.
Van-e élet a Földön kívül? 2. Lehetséges-e másfajta élet, mint a földi? =
Népművelés 14. 1967. 3. sz. pp. 16–18.
Van-e élet a Földön kívül? 3. Az élet lehetősége a Naprendszeren kívül. =
Népművelés 14. 1967. 4. sz. pp. 13–15.
Van-e élet a Földön kívül? 4. Jártak-e a Földön értelmes lények? = Népművelés 14.
1967. 5. sz. pp. 14–17.
Van-e élet a Földön kívül? 5. Jártak-e a Földön értelmes lények? = Népművelés 14.
1967. 6. sz. pp. 8–10.
Van-e élet a Földön kívül? 6. Eljuthatunk-e más csillagok bolygórendszerébe? =
Népművelés 14. 1967. 7. sz. pp. 11–13.
Van-e élet a Földön kívül? 7. Kapcsolat idegen civilizációk lényeivel. = Népművelés
14. 1967. 8. sz. pp. 16–18.
A fantázia táplálja a tudományt, a tudomány fantáziára késztet. = Új Írás 7. 1967. 5.
sz. pp. 97–101.
1968

498.

499.

500.

Mir vokrug nasz. Rasztenija, zsivotnüe, vszelennaja. Avtorü: László Dala, Pál
Jakucs, György Kulin. Ill.: István Köpeczi Bócz, Ádám Würtz. Budapest, 1968.
Korvina. Tip. Kosut. pp. 68–83. A mi világunk című kötet orosz nyelven.
Notre monde. Les plantes, les animaux, l’univers. Collab.: László Dala, Pál Jakucs,
György Kulin. Ill.: István Köpeczi Bócz, Ádám Würtz. Paris – Budapest, 1968. La
Farandole – Corvina. Kossuth. pp. 68–83. A mi világunk című kötet francia nyelven.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. Budapest. In: Csillagászati évkönyv az 1968. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1967. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp.
112–116.
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514.
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520.
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523.
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Más világok – más egek. In: Az Élet és tudomány tudományos kalendáriuma 1968.
Szerk.: Fenyő Béla. Budapest, 1967. Hírlapkiadó Vállalat, Egyetemi nyomda. pp.
168–173.
Az élet kutatása a Naprendszerben. In: Élet más bolygókon. Cikkgyűjtemény.
Szerk.: Dala László. Budapest, 1968. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 65–85.
Kozmikus beszélgetés. In: Élet más bolygókon. Cikkgyűjtemény. Szerk.: Dala
László. Budapest, 1968. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp.
113–151.
Tudomány és fantázia. In: Élet más bolygókon. Cikkgyűjtemény. Szerk.: Dala
László. Budapest, 1968. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp.
190–192.
Az élet kozmikus háttere. = Búvár 13. 1968. 2. sz. pp. 85–88.
A földönkívüli élet kutatása. = Csillagászati Értesítő 1968. 1. sz. pp. 4–10.
A világegyetem fizikai üzenetei = Csillagászati Értesítő 1968. 2. sz. pp. 6–11.
Az Ikarusz kisbolygó júniusi földközelsége. = Élet és Tudomány 23. 1968. 17. sz. pp.
785–787.
Kedves Olvasó… „Fehér éjszakák”. = Élet és Tudomány 23. 1968. 33. sz. p. 1538.,
1583. Dosztojevszkij regényének alapjául szolgáló természeti jelenségről.
Miért törekszünk a Hold és a bolygók meghódítására? = Élet és Tudomány 23.
1968. 45. sz. pp. 2139–2143.
Élet a kozmoszban. = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. pp. 14–16.
Hogyan olvassuk le az időt az égről? = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. pp. 25–26.
Súlytalanság az égi mechanikában. = Föld és Ég 3. 1968. 1. sz. pp. 26–27.
Mennyi idő alatt esne a Föld a Napba? Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 3. 1968.
1. sz. p. 30.
Jurij A. Gagarin. = Föld és Ég 3. 1968. 2. sz. első belső borító. Nekrológ.
Az UFO-k fizikája és metafizikája… = Föld és Ég 3. 1968. 2. sz. p. 37.
A távcsőépítés iskolája 1. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 3. 1968. 3.
sz. pp. 92–93.
A mátrai "Medve." (Fehér István). Baráti köreink. = Föld és Ég 3. 1968. 3. sz. p. 94.
Amatőr leleményesség (Bozó Árpád József). Baráti köreink. = Föld és Ég 3. 1968. 3.
sz. p. 95.
Mikor lesz csillagvizsgálója Várpalotának? Baráti köreink. = Föld és Ég 3. 1968. 3.
sz. p. 95.
Kérdések – válaszok. = Föld és Ég 3. 1968. 3. sz. p. 95. Kulin György válasza a
napkeltéről és napnyugtáról.
A távcsőépítés iskolája 2. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 3. 1968. 4.
sz. pp. 123–124.
A távcsőépítés iskolája 3. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 3. 1968. 5.
sz. pp. 156–157.
A távcsőépítés iskolája 4. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 3. 1968. 6.
sz. pp. 186–188.
Irány a Vénusz. Átszállóhely a Holdon. = Pajtás 23. 1968. febr. 29. 8. sz. pp. 18–19.
Milyen a világ a Vénuszon. = Pajtás 23. 1968. márc. 14. 10. sz. pp. 18–19.
1969

527.

528.

Az ellentmondások bolygója. Tudományos-fantasztikus regény. Budapest,
1969. Táncsics Kiadó. 209 p. Társszerző: F.A. BIAN (Fábián Zoltán). Q. LYN G.
(Kulin György).
Csillagászati kisenciklopédia. Szerk.: Róka Gedeon, Kulin György. Budapest, 1969.
Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. 236 [7] p., 36 t.
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544.
545.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1969. évre. Szerk.: Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos
Választmánya. Budapest, 1968. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 118–126.
A Naprendszer. In: Csillagászati kisenciklopédia. Szerk.: Róka Gedeon, Kulin
György. Budapest, 1969. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 68–117.
Csillagászat – űrhajókkal, mesterséges égitestekkel. In: Az Élet és tudomány
tudományos kalendáriuma 1969. Szerk.: Fenyő Béla. Budapest, 1968. Hírlapkiadó
Vállalat, Egyetemi nyomda. pp. 115–118.
Társkeresés a Földön kívül. In: Fiúk Évkönyve 1969. Összeáll.: Karádi Ilona.
Budapest, 1968. Móra Könyvkiadó. pp. 327–330.
A Vénusz felszínén. In: Lányok Évkönyve 1969. Összeáll.: D Nagy Éva. Budapest,
1968. Móra Könyvkiadó. pp. 168–171.
Magyar vonatkozású kisbolygók. = Csillagászati Értesítő 1969. 2. sz. pp. 5–11.
Súly és súlytalanság az Apolló űrhajóban. = Élet és Tudomány 24. 1969. 15. sz. pp.
710–711.
A meteorok. = Élet és Tudomány 24. 1969. 18. sz. pp. 823–827.
Nem fényűzés-e az űrkutatás? = Élet és Tudomány 24. 1969. 35. sz. p. 1667.
Beszélgetés.
A távcsőépítés iskolája 5. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 4. 1969. 1.
sz. pp. 25–27.
A távcsőépítés iskolája 6. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 4. 1969. 2.
sz. pp. 56–59.
A távcsőépítés iskolája 7. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 4. 1969. 3.
sz. pp. 90–93.
A távcsőépítés iskolája 8. Tanulj velünk – csináld velünk. = Föld és Ég 4. 1969. 5.
sz. pp. 123–126.
Értelmes lények jelzései – vagy természetes jelenségek? = Föld és Ég 4. 1969. 4.
sz. p. 117.
Amatőrcsillagászaink a Televízióban. = Föld és Ég 4. 1969. 6. sz. pp. 166–169.
Kétrészes, egyenként 25 perces film készült a hazai amatőrcsillagászokról Hobbym
a csillagos ég címmel, melyet a Magyar Televízió 1969. nov. 14-én és 1969. dec.
12-én mutatott be, későbbi ismétlésekkel.
Csillagközi kapcsolatok. = Korunk 28. 1969. 4. sz. pp. 567–572.
A csillagászati ismeretterjesztés. Beszélgetés. (Riporter: Vértesy Miklós.) =
Könyvtáros 19. 1969. 1. sz. pp. 41–44.
1970

546.

547.

548.

549.

550.

A Hold világa. Tudományos show két részben. Műsorfüzet. Budapest, 1970.
TIT 18 p. /Uránia tudományos színházi esték./ Társszerzők: Trencsényi Imre,
Kóczán László.
Távcsőtükör házi készítése. Szerk.: Róka Gedeon. Ill.: Hernádi Károly.
Budapest, 1970. [Tudományos Ismeretterjesztő Társulat] TIT házinyomdája. 64
p.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1970. évre. Szerk.: Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos
Választmánya. Budapest, 1969. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 115–121.
A csodajárat. In: Unatkozom! Mit csináljak? Bábozás, fejtörők, játékok, érdekes
olvasnivalók sok képpel. Összeáll., szerk.: Palotás Márta. Ill.: Gaál Éva, Marék
Veronika, Würtz Ádám. Budapest, 1970. Móra Ferenc Könyvkiadó. p. 8.
Van még felfedeznivaló! In: Unatkozom! Mit csináljak? Bábozás, fejtörők, játékok,
érdekes olvasnivalók sok képpel. Összeáll., szerk.: Palotás Márta. Ill.: Gaál Éva,
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552.

553.

554.
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Marék Veronika, Würtz Ádám. Budapest, 1970. Móra Ferenc Könyvkiadó. pp. 72–
73., 77–81. A mikroszkóp készítése, a távcső készítése.; A nyári égbolt térképével.
Magyar–román amatőrkapcsolatok. = Föld és Ég 5. 1970. 1. sz. pp. 10–12.
Az ország legnagyobb amatőrtávcsöve. = Föld és Ég 5. 1970. 1. sz. pp. 17–18.
1969. október 22-én avatták fel a Csepel Művek Munkásotthona 50 cm-es tükrű
távcsövét.
Hobbym a csillagos ég. Baráti köreink. = Föld és Ég 5. 1970. 3. sz. pp. 85–86.
Kétrészes, egyenként 25 perces film készült a hazai amatőrcsillagászokról Hobbym
a csillagos ég címmel, melyet a Magyar Televízió 1969. nov. 14-én és 1969. dec.
12-én mutatott be.
Három új Uránia Csillagvizsgáló avatása – Újpest, Leninváros, Ózd. Baráti köreink.
= Föld és Ég 5. 1970. 4. sz. pp. 123–124.
A LUNA-16 sikeres útja. = Föld és Ég 5. 1970. 6. sz. p. 162.
Korszerűség és természettudományos szemlélet. = Könyv és Nevelés 12. 1970. 2.
sz. pp. 14–18.
1971
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Aster. Tudományos-fantasztikus regény. Budapest, 1971. Magvető, Pécsi
Szikra nyomda. 437 p. Társszerző: F. A. BIAN (Fábián Zoltán). Q. LYN G. (Kulin
György).
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak
működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1971. évre. Szerk.: Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos
Választmánya. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 116–121.
Égitestek légköre. In: Csillagászati évkönyv az 1971. évre. Szerk.: Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos
Választmánya. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 160–168.
Az első emberkéz teremtette bolygó. [Luna-1] In: Tudományos breviárium. Szerk.:
Pető Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Január 2.
Az első passzív hírközlő hold. [Echo-2] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető
Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Január 25.
Az első űrséta. [Leonov] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető Gábor Pál.
Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Március 18.
Hold a Hold körül. [Luna-10] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető Gábor Pál.
Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Március 31.
A Nap-Föld távolság megmérése. [Hell Miksa] In: Tudományos breviárium. Szerk.:
Pető Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Április 14.
Az űrkutatás és az üzleti érdek. [Telstar] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető
Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Július 10.
Rend a zűrzavarban. [Bessel] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető Gábor Pál.
Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Július 22.
A kozmikus híradástechnika nyitánya. [Echo-1] In: Tudományos breviárium. Szerk.:
Pető Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Augusztus 12.
A Vénusz vallani kényszerül. [Mariner-2] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető
Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Augusztus 27.
A Hold mint célpont. [Lunyik-2] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető Gábor Pál.
Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Szeptember 12.
Új égitestet teremt az ember. [Szputnyik-1, Luna-3] In: Tudományos breviárium.
Szerk.: Pető Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda.
Október 4.
A Naprendszer "ékszere". [Szaturnusz] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető
Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. Október 24.
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A Mars rejtélye nyomában. [Mariner-4] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető
Gábor Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. November 28.
Emberek a Hold körül. [Apollo-8] In: Tudományos breviárium. Szerk.: Pető Gábor
Pál. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. December 21.
A csillagászat és az űrkutatás. = Élet és Tudomány 26. 1971. 15. sz. pp. 686–689.
Az évszakok csillagos ege 1. Az őszi égbolt. = Élet és Tudomány 26. 1971. 38. sz.
pp. 1792–1796.
Szerves molekulák a kozmoszban. = Élet és Tudomány 26. 1971. 50. sz. pp. 2363–
2365.
Az évszakok csillagos ege 2. A téli égbolt. = Élet és Tudomány 26. 1971. 51. sz. pp.
2428–2431.
Amatőrcsillagászat Szlovákiában. = Föld és Ég 6. 1971. 1. sz. p. 5.
Hány távcső van az országban? Baráti köreink. = Föld és Ég 6. 1971. 2. sz. p. 59.
A távcső sok titokzatosságot leleplezhet. = Föld és Ég 6. 1971. 4. sz. p. 107.
Egy csodálatos napfogyatkozás – avagy meddig terjedhet a költői szabadság?
Újdonságok – égen földön. = Föld és Ég 6. 1971. 4. sz. p. 119.
A csillagászat kulturális szerepe. = Föld és Ég 6. 1971. 4. sz. pp. 125–126.
Miért adtam a fejem a sci-fi-re? = Könyvvilág 16. 1971. 10. sz. p. 10.
Egy különös, ismeretlen eredetű égi jelenség? = Meteor 1. 1971. 3. sz. körlevél p.
13. Több helyről észlelték a váratlan és gyors foltszerű fényfelvillanásokat az
éjszakai égbolton.
Égitestek delelési, kelési és nyugvási időpontjának meghatározása. = Meteor 1.
1971. 4. sz. körlevél pp. 9–13.
Miért meleg a Nap? Ti kérdeztek – tudósok válaszolnak. = Pajtás 26. 1971. ápr. 1.
13. sz. p. 20. Kulin György válasza.
1972
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590.
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Amit a csillagokról tudni kell! Csillagászat középiskolásoknak (Szakköri füzet).
Budapest, 1972. Tankönyvkiadó Vállalat, Szegedi Nyomda. 97 p.
Könyvismertetések: Dr. Kulin György: Amit a csillagokról tudni kell. = Föld és Ég 7.
1972. 5. sz. p. 135.; Havas Gáborné: Kulin György: Amit a csillagokról tudni kell!
Csillagászat középiskolásoknak c. szakköri füzet. = Földrajztanítás 17. 1974. 2. sz.
pp. 63–64.
Músu Pasaulis. Angalai, gyvunai, visata. Autors: Laslas Dala, Palas Jakuć539.
as, Diordis Kulinas, Andrasas Kubać540.
ka, Klara Major. Red.: S.
Bulkiené. Vilnius, 1972. „Vagos” leidykla. pp. 70–80., 84–85. A mi világunk litván
nyelven.
A TIT Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1972.
évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási
Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1972. Gondolat Kiadó,
Franklin Nyomda. pp. 129–136.
Hírnökök a Világegyetem múltjából. Új Univerzum. = Csillagászati Értesítő 1972. 12. sz. pp. 10-15. Társszerzők: Horváth Ferenc, Róka Gedeon. Beszélgetés a távoli
világok „hírnökeiről.”
Csillagvárosok a Világegyetemben. Új Univerzum. = Csillagászati Értesítő 1972. 1-2.
sz. pp. 16-21. Fejes István és Földes István stúdióbeszélgetése, hogy a modern
csillagászat hogyan igazolta Kant sejtését arról, hogy egyes ködfoltok távoli
tejútrendszerek.
Hírnökök a világegyetem múltjából. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 27–
31.
Az ember és a Világegyetem. Új Univerzum. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz.
pp. 42–47. Beszélgetőtársak: Ponori Thewrewk Aurél, Róka Gedeon.
Stúdióbeszélgetés az ember és a kozmosz kapcsolatáról.
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Megjegyzés. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. p. 47. Az ember és a
Világegyetem témájú Kulin György, Ponori Thewrewk Aurél és Róka Gedeon
beszélgetéséhez az ember és a kozmosz kapcsolatáról. Elhangzott a Magyar Rádió
Új Univerzum sorozatában.
Mi történik mozgó bolygónkon? Új ismeretek a régi Földről. = Csillagászati Értesítő
1972. 1–2. sz. pp. 58–62. Beszélgetőtársak: Ponori Thewrewk Aurél, Róka Gedeon.
Stúdióbeszélgetés olyan eseményekről, amelyek csakis a mozgó bolygónkon
történhetnek meg.
Megjegyzés. = Csillagászati Értesítő 1972. 1–2. sz. pp. 62–63. Mi történik mozgó
bolygónkon. Új ismeretek a régi Földről. Kulin György, Ponori Thewrewk Aurél és
Róka Gedeon beszélgetéséhez.
Vita a holdkráterekről 1. = Élet és Tudomány 27. 1972. 2. sz. p. 81. A vita
résztvevője.
Az évszakok csillagos ege 3. A tavaszi égbolt. = Élet és Tudomány 27. 1972. 12. sz.
pp. 543–546.
Az évszakok csillagos ege 4. A nyári égbolt. = Élet és Tudomány 27. 1972. 24. sz.
pp. 1134–1137.
Az úttörők „Csillagok Világa” akciója. Baráti köreink. = Föld és Ég 7. 1972. 1. sz. p.
31.
A Baráti Kör VII. Országos Találkozója az ezeréves Székesfehérváron 1972. július
6–9. = Föld és Ég 7. 1972. 5. sz. pp. 148–149.
„Különös égi jelenség”. = Föld és Ég 7. 1972. 6. sz. p. 181.
Sorsunk és a csillagok. = Népszabadság 30. 1972. márc. 12. Vasárnapi mell. p. 9.
Korszerű műveltség – korszerű szemlélet. = Népszava 100. 1972. aug. 19. p. 8.
1973
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Kopernikusz élete és munkássága. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Csillagászati és Űrkutatási, Filozófiai és Fizikai Választmánya.
Budapest, 1973. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Hazafias Népfront
kiadványa, TIT Rotaüzeme. 17 p.
Mai világképünk. In: Clarke, Arthur: 2001. Űrodisszea. Tudományos fantasztikus
regény. Budapest, 1973. pp. 249–254. /Kozmosz fantasztikus könyvek. Kozmosz
könyvek/
A TIT Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1973.
évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási
Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1973. Gondolat Kiadó, Pécsi
Szikra Nyomda. pp. 122–125.
Kopernikuszra emlékezik a világ. = Föld és Ég 8. 1973. 1. sz. p. 2., első belső borító.
A budapesti Uránia Csillagvizsgáló. = Föld és Ég 8. 1973. 2. sz. pp. 47–48., hátsó
belső borító.
Mozgalmunk életéből. Baráti köreink. = Föld és Ég 8. 1973. 6. sz. p. 190.
Csillagászat fiataloknak. Mit látunk az égen szabad szemmel? = Népszabadság 31.
1973. jan. 14. Vasárnapi mell. p. 11.
Csillagászat fiataloknak. Készítsünk távcsövet. = Népszabadság 31. 1973. febr. 1.
Vasárnapi mell. p. 11.
Csillagászat fiataloknak. Legközelebbi szomszédunk: a Hold. = Népszabadság 31.
1973. márc. 4. Vasárnapi mell. p. 11.
Csillagászat fiataloknak. A Naprendszer. = Népszabadság 31. 1973. márc. 25.
Vasárnapi mell. p. 11.
Csillagászat fiataloknak. Éltető csillagunk, a Nap. = Népszabadság 31. 1973. ápr.
15. Vasárnapi mell. p. 11.
A belső bolygók. = Népszabadság 31. 1973. máj. 13. Vasárnapi mell. p. 11.
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Külső bolygószomszédunk: a Mars. = Népszabadság 31. 1973. máj. 20. Vasárnapi
mell. p. 11.
Az óriás bolygók és a Pluto. = Népszabadság 31. 1973. jún. 17. Vasárnapi mell. p.
11.
Csillagászat fiataloknak. A kisbolygók. = Népszabadság 31. 1973. júl. 1. Vasárnapi
mell. p. 11.
Csillagászat fiataloknak. Az üstökösök. = Népszabadság 31. 1973. júl. 15. Vasárnapi
mell. p. 11.
Csillagászat fiataloknak. A meteorok. = Népszabadság 31. 1973. júl. 29. Vasárnapi
mell. p. 11.
Az élet kutatása a Naprendszerben. = Népszabadság 31. 1973. aug. 25. Vasárnapi
mell. p. 11.
Hogyan keletkezett a Naprendszer. = Népszabadság 31. 1973. szept. 23. Vasárnapi
mell. p. 11.
Jön a Kohoutek üstökös. 120 millió kilométerre közelíti meg a Földet. =
Népszabadság 31. 1973. szept. 25. p. 10.
Égitestek távolságának mérése. = Népszabadság 31. 1973. okt. 28. Vasárnapi mell.
p. 11.
Csillagászat fiataloknak. A Tejútrendszer. = Népszabadság 31. 1973. dec. 9.
Vasárnapi mell. p. 11.
Fényképezés a csillagászatban. = Pajtás 28. 1973. máj. 9. 19. sz. pp. 20-21.
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A TIT bemutató csillagvizsgálóinak működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1974.
évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási
Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1973. Gondolat Kiadó, Pécsi
Szikra Nyomda. pp. 106–113.
Sűrűbben hullottak-e a meteorok az ősidőben? In: Tudományos kaleidoszkóp
(Válogatás a Rádiólexikon című műsor adásaiból). Szerk.: Simonffy Géza.
Budapest, 1974. MRT–Minerva, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 26–27.
A bemutató csillagvizsgálók fejlődése. = Csillagászati Értesítő 1974. 1–2. sz. pp. 23–
26. Az ország első népi csillagvizsgálója a budapesti Uránia 1947-ben kezdte meg
működését. Ezt követte Győr (Szitter Béla), Miskolc (Szabó Gyula), Szolnok (Tokodi
Lajos), Székesfehérvár (Hajmási József), Fűzfőgyártelep (Bencze Sándor),
Dunaújváros (Rapcsány Mihály), Ózd, Csepel (Lajtai István), Leninváros (Dalnoki
János), Eger (Zétényi Endre), Kalocsa, Tata (Dinga László), Szekszárd, Esztergom,
Pécs (Tóth László), Nyíregyháza, Medgyesegyháza, Oroszlány, Hajdúnánás
csillagvizsgálói illetve távcsöves bemutatóhelyei.
Helyünk a világegyetemben 1. sz. = Élet és Tudomány 29. 1974. 27. sz. pp. 1259–
1261.
Helyünk a világegyetemben 2. sz. = Élet és Tudomány 29. 1974. 28. sz. pp. 1306–
1309
Égitest fényképezés fókusznyújtással. = Föld és Ég 9. 1974. 5. sz. pp. 144–145.
Az űrkutatás az ember szolgálatában. = Föld és Ég 9. 1974. 1. sz. p. 24.
A távcső nagyításáról. = Föld és Ég 9. 1974. 2. sz. pp. 54–55.
A Kohoutek 1973 üstökös. = Föld és Ég 9. 1974. 2. sz. p. 55., hátsó belső borító.
Égitest fényképezés fókusznyújtással. = Föld és Ég 9. 1974. 5. sz. pp. 144–145.
Csillagászat fiataloknak. Élet a Földön kívül. = Népszabadság 32. 1974. jan. 20.
Vasárnapi mell. p. 11
Csillagászat fiataloknak. Az élet kialakulása. = Népszabadság 32. 1974. febr. 3.
Vasárnapi mell. p. 11
Csillagászat fiataloknak. További nyomozás az élet után. = Népszabadság 32. 1974.
febr. 17. Vasárnapi mell. p. 11
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Csillagászat fiataloknak. A Földre hozott Mars, Jupiter és Venus. = Népszabadság
32. 1974. márc. 17. Vasárnapi mell. p. 11
Csillagászat fiataloknak. Más lakott világok. = Népszabadság 32. 1974. márc. 24.
Vasárnapi mell. p. 11
Csillagászat fiataloknak. Életjelek lakott világok között. = Népszabadság 32. 1974.
márc. 31. Vasárnapi mell. p. 11
Csillagászat fiataloknak. Milyen nyelven üzenjünk kozmoszba? = Népszabadság 32.
1974. ápr. 21. Vasárnapi mell. p. 11
Milyen hullámhosszon és merre keressük a kozmikus társakat? = Népszabadság 32.
1974. máj. 5. Vasárnapi mell. p. 11
Élet a Naprendszerben. = Világosság 15. 1974. 11. sz. pp. 689–696.
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Amit a csillagokról tudni kell! Csillagászat középiskolásoknak (Szakköri füzet).
2. kiad. Budapest, 1975. Tankönyvkiadó Vállalat, Dabasi Nyomda. 97 p.
A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat
Kiadó, Franklin Nyomda. 886 p., 100 t. Könyvismertetés: Róka Gedeon–Kulin
György: A távcső világa. Bp. 1975. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. p. 131.
A TIT Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. In: Csillagászati évkönyv az 1975.
évre. Szerk.: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási
Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1974. Gondolat Kiadó, Pécsi
Szikra Nyomda. pp. 114–118.
A Kohoutek (1973f) üstökös. In: Csillagászati évkönyv az 1975. évre. Szerk.:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak
Országos Választmánya. Budapest, 1974. Gondolat Kiadó, Pécsi Szikra Nyomda.
pp. 183–191.
Mit mondanak a csillagok? In: Lányok Évkönyve 1975. Összeáll.: Balassa Anna.
Budapest, 1974. Móra Könyvkiadó. pp. 258–262.
Csillagászat mindenkinek. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 19–31.
Csillagászat szabad szemmel. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka
Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 32–38.
A Világegyetem fizikai üzenetei. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka
Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 39–59.
A csillagászat fontosabb műszerei. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka
Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 60–63.
Konstellációk. = A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest,
1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 96–101.
Koordináta-rendszerek. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 102–113.
Égimechanika. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest,
1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 114–139.
A Föld mint égitest. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 177–194.
Élet a Kozmoszban. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 404–428.
Csillagászati távcsövek. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 567–611.
A távcsőtükör készítése. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 612–642.
A lencse házi készítése. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 643–650.
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Magyar csillagnevek és csillaglegendák. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György,
Róka Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 732–742.
Példatár. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest, 1975.
Gondolat Kiadó, Franklin Nyomda. pp. 850–867.
A mi világunk. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major
Klára. Budapest, 1975. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. pp.
9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön –
Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
A Föld és lakói. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D.
Major Klára. Budapest, 1975. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön
– Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
A Hlohoveci csillagvizsgáló 20 éves jubileuma. = Föld és Ég 10. 1975. 1. sz. pp. 27–
28.
Vulcan, Phaëton, Hades. = Föld és Ég 10. 1975. 2. sz. pp. 47–49.
Szerkesztői megjegyzés. = Föld és Ég 10. 1975. 3. sz. pp. 80–81. Szüle Dénes: „A
belgrádi időjárási naptár mítosza” című cikkéhez.
Vigyázat, újabb világvége-hírek terjednek! = Föld és Ég 10. 1975. 3. sz. pp. 82.
Laplace és a fekete lyukak. = Föld és Ég 10. 1975. 3. sz. p. 85.
A Greenwichi Csillagvizsgáló jubileuma. = Föld és Ég 10. 1975. 4. sz. p. 101.
A Merkur kisajátítása. = Föld és Ég 10. 1975. 4. sz. p. 101.
A szerkesztő megjegyzése. = Föld és Ég 10. 1975. 4. sz. p. 112. Szüle Dénes: „A
jövő század energiagondjai” című cikk kiegészítése.
A csillagászat halottai. Hans Kienle, Karl Otto Kiepenheuer. = Föld és Ég 10. 1975.
5. sz. p. 142.
A Halley-üstökös 1986. évi visszatérése. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. pp. 146–147.
Az Asztronautikai Tájékoztató közleményeiből. = Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. pp.
152–153.
Vannak még súlyos problémák (Tarcal: Mercsák József László). Baráti köreink. =
Föld és Ég 10. 1975. 5. sz. p. 158.
A csillagászati szakkörök közművelődési szerepe. (A II. Szakkörvezetői
tanácskozáson Hajdúnánáson 1975. aug. 24-én tartott előadás). = Föld és Ég 10.
1975. 6. sz. pp. 175–177.
A relativitás tanának 70. évfordulója. Újdonságok – égen földön. = Föld és Ég 10.
1975. 6. sz. p. 187.
Az emberiség ünnepre vár. = Magyar Hírlap 8. 1975. júl. 12. Hét vége mell. p. 1.
Csillagok fent és lent… Beszélgetés Kulin Györggyel. = Népsport 31. 1975. dec. 5.
p. 7. Riporter: Kemény György.
A tudományok árnyékában. Dr. Kulin György az UFÓKról és más csodákról. =
Népszabadság 33. 1975. dec. 25. p. 20.
1976
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Mit mondanak a csillagok? Budapest, 1976. Gondolat Kiadó, Zrínyi Nyomda.
216 p. Könyvismertetések: Kulin György: Mit mondanak a csillagok? = Föld és Ég
11. 1976. 6. sz. p. 177.; Hegedüs Géza: A csillagász lírája. = Népszabadság 34.
1976. nov. 10. p. 7.; P. I.: Egy polihisztor vallomása. = Magyar Hírlap 1977. jan. 30.;
Griff Sándor: Könyvsiker: „Mit mondanak a csillagok?” = Szabad Föld 32. 1976. nov.
21. p. 17.
A TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak 1974. évi működése. In:
Csillagászati évkönyv az 1976. évre. Szerk.: TIT Csillagászati és Űrkutatási
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687.

688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.

Szakosztályainak Országos Választmánya. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Pécsi
Szikra Nyomda. pp. 115–122.
A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. In: Csillagászati évkönyv
az 1976. évre. Szerk.: TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztályainak Országos
Választmánya. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó, Pécsi Szikra Nyomda. pp. 123–
128.
A csillagközi űrhajózás. = Csillagászati Értesítő 1976. 1–2. sz. pp. 5–30.
Csillagászati ismeretterjesztők számára készült írás.
Képrejtvény. = Föld és Ég 11. 1976. 1. sz. p. 10. Optikai felületek
elektronmikroszkópos felvételei.
Előnyös ajánlat a távcsőépítőknek. Baráti köreink. = Föld és Ég 11. 1976. 6. sz. p.
188.
Táguló égbolt. Beszélgetés a csillagásszal – Babonáról, misztikumról és az újabb
„világ végéről”. = Hétfői Hírek 20. 1976. dec. 20. p. 5. Lejegyezte: P. S.
Mit mondanak a csillagok? Új könyvéről vall a professzor. = Kisalföld 32. 1976. okt.
15. p. 4. Lejegyezte: R. B.
Miért szépek a csillagok? = Magyar Konzervipar 13. 1976. 50–51. sz. p. [11.] Az
interjút készítette: Békési István.
Hozzászólások az UFO-vitához. = Ország-Világ 20. 1976. febr. 25. pp. 12–13.
Önéletrajz. = SF (Science Fiction) Tájékoztató 1976. 17. pp. 48–49.
Miért ír egy csillagász fantasztikus regényt? = SF (Science Fiction) Tájékoztató
1976. 17. pp. 49–55.
Változó világ. A hét nézője: Kulin György. = Új Tükör 13. 1976. 46. sz. p. 33.
Véleménye a magyar televízió szabadegyeteméről.
1977

698.

699.

700.
701.

702.
703.
704.
705.

A csodajármű. In: Unatkozom! Mit csináljak? Bábozás, fejtörők, játékok,
barkácsötletek sok képpel. 2. átdolg. kiad. Összeáll., szerk.: Palotás Márta, Kereszty
Zsuzsa. Ill.: Gaál Éva, Marék Veronika, Würtz Ádám. Budapest, 1977. Móra Ferenc
Könyvkiadó. p. 8.
Van még felfedeznivaló! In: Unatkozom! Mit csináljak? Bábozás, fejtörők, játékok,
barkácsötletek sok képpel. 2. átdolg. kiad. Összeáll., szerk.: Palotás Márta, Kereszty
Zsuzsa. Ill.: Gaál Éva, Marék Veronika, Würtz Ádám. Budapest, 1977. Móra Ferenc
Könyvkiadó. pp. 40–41., 43–47. A mikroszkóp készítése, a távcső készítése.; A
nyári égbolt térképével.
A Világegyetem évmilliárdos példamutatása. Párbeszédjegyzetek az életmódról. =
Egyetemi Lapok 19. 1977. okt. 17. 14. sz. p. 1., 4. Riporter: Biernaczky Szilárd.
Kérdezz – felelek! Milyen hatása van a Naprendszer bolygói oppozíciójának –
együttállásának – a Földre, és milyen időszakonként következik be ilyen oppozíció?
Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 33. 1977. júl. 15. p. 875.
Múltja, jövője. Egy évben a világegyetem. Az ősrobbanástól az űrkutatásig. = Esti
Hírlap 22. 1977. márc. 2. p. 4. Kulin nyilatkozata.
Rudolf-telep. Megnyílt Borsod megye kilencedik csillagvizsgálója 1975. november 5én. Baráti köreink. = Föld és Ég 12. 1977. 1. sz. p. 31.
Az 56/600-as reflektor. Baráti köreink. = Föld és Ég 12. 1977. 3. sz. p. 94.
Hogyan éljünk? A világegyetem évmilliárdos példamutatása. Beszélgetés Kulin
György csillagásszal. = Ifjúkommunista 21. 1977. 11. sz. pp. 38–41. Riporter:
Biernaczky Szilárd.
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1978
706.

707.

708.
709.
710.

A mi világunk. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major
Klára. 2. kiad. Budapest, 1978. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a
Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
A Föld és lakói. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D.
Major Klára. 2. kiad. Budapest, 1978. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön
– Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
Javaslat a kvázi-Cassegrain távcsőhöz. Baráti köreink. = Föld és Ég 13. 1978. 4. sz.
p. 127.
Schmidt-távcső házilag? Baráti Köreink. = Föld és Ég 13. 1978. 5. sz. pp. 157–158.
Egy csésze kávé Kulin Györggyel. = Nők Lapja 30. 1978. 4. sz. pp. 6–7. Riporter:
Erőss Ágota.
1979

711.

712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.

A meteorok. In: Amatőrcsillagászati megfigyelések tanfolyama 1. Meteorok.
Veszprém 1979. augusztus 9–12. Szerk.: Horváth Ferenc. Veszprém, 1979. Georgi
Dimitrov Megyei Művelődési Központ Csillagász Szakköre. pp. 13–25.
Jelige: Vissza a forráshoz. Mottó: Az üstökös mégsem test. = Fizikai Szemle 29.
1979. ápr. 4. sz. pp. 158–160.
A Baráti Kör tagjaihoz. Baráti köreink. = Föld és Ég 14. 1979. 3. sz. p. 94.
Fekete lyukban élünk? = Föld és Ég 14. 1979. 4. sz. pp. 110–113.
A 61 Cygni bolygórendszerei. Kettőscsillagok – sötét kísérők. = Föld és Ég 14. 1979.
5. sz. p. 141.
A Jupiter Galilei-holdjainak új adatai. = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 173.
A Neptunusz fényességingadozása az infravörösben. = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz.
p. 173.
Újabb bolygórendszer? = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 187. MWC 349
A legerősebb mágneses tér. = Föld és Ég 14. 1979. 6. sz. p. 187.
Vízgőz a Triangulum-ködben. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 14. 1979. 12.
sz. p. 359.
Születő csillag a Déli Koronában. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 14. 1979.
12. sz. p. 359.
1980

722.
723.
724.
725.

726.

A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest,
1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. 952 p., 100 t.
Előszó. In: Dóra László: Ismerkedés a csillagos éggel. Budapest, 1980. TIT Uránia
Csillagvizsgáló, TIT Rotaüzeme. p. 3.
Csillagászat mindenkinek. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon.
2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 20–32.
Csillagászat szabad szemmel. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka
Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 33–
40.
A Világegyetem fizikai üzenetei. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka
Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 41–
63.
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727.

728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.

737.
738.

739.

740.

741.

742.
743.
744.
745.

A csillagászat fontosabb műszerei. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka
Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 64–
67.
Konstellációk. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad.
Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 100–106.
Koordináta-rendszerek. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2.
bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 107–118.
Égimechanika. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad.
Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 119–145.
A Föld mint égitest. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv.
kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 185–203.
Élet a Kozmoszban. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv.
kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 430–455.
Csillagászati távcsövek. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2.
bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 617–664.
A távcsőtükör készítése. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2.
bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 665–696.
A lencse házi készítése. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2.
bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 697–704.
Magyar csillagnevek és csillaglegendák. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György,
Róka Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda.
pp. 790–800.
Példatár. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad.
Budapest, 1980. Gondolat Kiadó, Egyetemi Nyomda. pp. 911–930.
Kozmikus védettségünk és fenyegetettségünk. In: A TIT Csillagászat Baráti Köre XI.
Országos Találkozója anyagából. Szolnok 1980. augusztus 21–24. Budapest, 1980.
TIT. pp. 12–25.
A mi világunk. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major
Klára. 3. kiad. Budapest, 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a
Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
A Föld és lakói. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D.
Major Klára. 3. kiad. Budapest, 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a Földön
– Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
A Mi világunk. A Föld és lakói. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia.
Szerk.: D. Major Klára. 3. kiad. Budapest, 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
Athenaeum Nyomda. pp. 9–24., 36–42., 131–133.
Kísérleti óriás naperőmű. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 15. 1980. 1. sz. p.
23.
A Jupiter mesterséges holdja? Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 15. 1980. 1.
sz. p. 23.
Az Antarktisz jegében talált meteoritek jelentősége. = Föld és Ég 15. 1980. 2. sz. p.
46.
Hogyan mérhető az űrhajósok súlya az űrhajóban? Újdonságok égen – földön. =
Föld és Ég 15. 1980. 2. sz. p. 61.
1981

746.

Bevezető gondolatok csillagászati szakkörök indításához. Budapest, 1981. TIT,
TIT Rotaüzeme. 22 p.
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747.
748.
749.
750.

751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.

Föld és Világegyetem. Kozmikus eredetű katasztrófák a közeljövőben? = Élet és
Tudomány 36. 1981. 6. sz. pp. 163–165.
Az ember és a Világegyetem. Kozmikus védettségünk. = Élet és Tudomány 36.
1981. 9. sz. pp. 274–275.
Az ember és a Világegyetem. Kozmikus fenyegetettségünk. = Élet és Tudomány 36.
1981. 15. sz. pp. 460–461.
Kérdezz – felelek! Vajon a Világegyetemben valóban élhetnek-e valahol másutt is
értelmes lények? Válaszol Kulin György. = Élet és Tudomány 36. 1981. 17. sz. p.
519.
Az ember és a Világegyetem. A Világegyetem anyagforgalma. = Élet és Tudomány
36. 1981. 19. sz. pp. 587–588.
Az ember és a Világegyetem. A Kozmosz energiájából élünk. = Élet és Tudomány
36. 1981. 24. sz. pp. 742–743.
Az ember és a Világegyetem. Az élet kozmikus háttere. = Élet és Tudomány 36.
1981. 28. sz. pp. 876–878.
Az ember és a Világegyetem. Nyomozás az időben. = Élet és Tudomány 36. 1981.
32. sz. pp. 1014–1015.
Az ember és a Világegyetem. Más lakott világok 1. = Élet és Tudomány 36. 1981.
36. sz. pp. 1140–1142.
Az ember és a Világegyetem. Más lakott világok 2. = Élet és Tudomány 36. 1981.
37. sz. pp. 1170–1171.
Az ember és a Világegyetem. És ha mégis egyedül vagyunk? = Élet és Tudomány
36. 1981. 42. sz. pp. 1326–1327.
Az ember és a Világegyetem. A jövő emberének feladatai. = Élet és Tudomány 36.
1981. 44. sz. pp. 1379–1381.
Világegyetem és az ember. = Élet és Tudomány 36. 1981. 46. sz. pp. 1454–1455.
A Baráti Kör taglétszáma. Baráti köreink. = Föld és Ég 16. 1981. 7. sz. p. 223.
Óriástávcsövek? = Föld és Ég 16. 1981. 9. sz. p. 268.
Az ember két évtizede a világűrben. (Riporter): Szakonyi Péter. Tudományos figyelő.
= Magyar Nemzet 37. 1981. ápr. 8. p. 8.
Korunk emberei. A csillagász. = Népszava 109. 1981. máj. 26. p. 6. Riporter: Kovács
Júlia.
1982

764.
765.

766.

767.

768.
769.

Világképünk fizikai alapjai. In: Csillagászat Baráti Köre XII. Országos Találkozója
Kaposvár. Budapest, 1982. TIT Rotaüzem. p. 25.
A mi világunk. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D. Major
Klára. 4. jav. kiad. Budapest, 1982. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Athenaeum
Nyomda. pp. 9–24., 36–42. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet útja a
Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes, rövidített,
átdolgozott kiadása.
A Föld és lakói. In: A világ és az ember. Képes gyermekenciklopédia. Szerk.: D.
Major Klára. 4. jav. kiad. Budapest, 1982. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
Athenaeum Nyomda. pp. 131–133. A kötet A mi világunk – A föld és lakói – Az élet
útja a Földön – Évezredek története – A gépek születése című kötetek együttes,
rövidített, átdolgozott kiadása.
Kérdezz – felelek! A 0 fokú délkör már jó néhány éve nem pontosan Greenwichen,
illetőleg az ottani csillagvizsgáló intézeten halad keresztül. Igaz ez? Válaszol Kulin
György. = Élet és Tudomány 37. 1982. 9. sz. p. 266.
A kisbolygók új csoportja. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17. 1982. 2. sz.
p. 56.
Új eljárások a gravitációs hullám kimutatására. Újdonságok égen – földön. = Föld és
Ég 17. 1982. 2. sz. pp. 56–57.
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770.
771.
772.
773.
774.
775.

776.

Láthatóvá tenni a láthatatlant. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17. 1982. 4.
sz. p. 101. A porholdak láthatóvá tételéről.
A Merkúr sűrűségének problémája. Újdonságok égen – földön. = Föld és Ég 17.
1982. 5. sz. pp. 144–145.
Beszélő képek. Baráti köreink. = Föld és Ég 17. 1982. 8. sz. pp. 254.
Csillaggá válhat-e a Jupiter? Újdonságok égen-földön. = Föld és Ég 17. 1982. 10.
sz. p. 301.
Gyula. Csillagvizsgáló a SZOT üdülő tetején. Baráti köreink. = Föld és Ég 17. 1982.
12. sz. pp. 380.
„Az ismeretterjesztés elkötelezettje vagyok. Beszélgetés a csillagásszal a
pályamódosításról. = Népszabadság 40. 1982. febr. 6. p. 16. Riporter: Tripolszky
László.
Tudósok felhívása. Társkeresés a világűrben. = Ország Világ 26. 1982. 45. sz. pp.
22–23.
1983

777.
778.
779.

Élet a Földön... és a Földön kívül. Exobiológia 1. = Föld és Ég 18. 1983. 3. sz. pp.
74–75.
Élet a Földön... és a Földön kívül. Exobiológia 2. = Föld és Ég 18. 1983. 4. sz. pp.
110–112.
A 2228 sorszámú kisbolygó a Szojuz-Apollo nevet kapta. = Föld és Ég 18. 1983. 6.
sz. p. 182.
1984

780.

781.
782.
783.

784.
785.
786.

Távcsövek házi készítése. Átdolg. szerk.: Both Előd. Grafika: Hernádi Károly,
Jáhl Attila. Budapest, 1984. TIT Uránia Csillagvizsgáló, TIT Rotaüzeme. 80 p.
Az 1970-es Róka Gedeon szerkesztette Kulin kötet Sajó Péter és Varga János
szakvéleménye alapján átdolgozott kiadása.
Csillagászat és fizika. In: XIII. CSBK országos találkozó. Kiskunhalas, 1984.
Budapest, 1984. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, TIT Rotaüzem. pp. 36–43.
Róka Gedeon (’906. V. 7. – 1974. X. 5.). = Csillagászati Értesítő 1984. 1. sz. pp. 16–
24. Róka Gedeon emlékszám.
Búcsú Róka Gedeontól. (Róka Gedeon temetésén 1974. X. 22-én mondott
gyászbeszéd.) = Csillagászati Értesítő 1984. 1. sz. pp. 33–38. Róka Gedeon
emlékszám.
Kozmikus katasztrófák gyakorisága – égitestek összeütközése. = Föld és Ég 21.
1986. 6. sz. pp. 167–170.
Életem legérdekesebb élménye. A Halley-üstökös. = Képes Újság 25. 1984. febr. 4.
5. sz. pp. 14–15. Lejegyezte: S. GY. F.
Engedményes árú távcsőoptikák. = Meteor 16. 1986. 12. sz. p. 36.
1985

787.

Ember és a kozmosz. = Föld és Ég 20. 1985. 1. sz. pp. 11–13.
1986

788.

Távcsövek házi készítése. Átdolg. szerk.: Both Előd. Grafika: Hernádi Károly,
Jáhl Attila. Budapest, 1986. TIT Uránia Csillagvizsgáló, TIT Rotaüzeme. 80 p.
Az 1970-es Róka Gedeon szerkesztette Kulin kötet Sajó Péter és Varga János
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789.

790.
791.

szakvéleménye alapján átdolgozott kiadása. Az 1984-es kiadás változatlan
utánnyomása.
Egy mozgalom születése. = Csillagászati Értesítő 1986. 1–2. sz. pp. 103–118. A
Csillagászat Baráti Köre XIV. Országos Szombathelyi Találkozóján elhangzott
előadás szövege.
Kozmikus katasztrófák gyakorisága – égitestek összeütközése. = Föld és Ég 21.
1986. 6. sz. pp. 166–170.
Az objektív szűkítésének (blendézés) gyakorlati problémái. = Föld és Ég 21. 1986. 7.
sz. pp. 222–223.
1987

792.

793.
794.
795.

Előszó. In: Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve. 1. Szerk.: Mizser Attila, Szőke
Balázs. Budapest, 1987. TIT Uránia Csillagvizsgáló Budapest – Meteor, Videoton
mdo nyomda. pp. 9–10.
Engedményes árú távcsőoptika kezdő amatőrcsillagászoknak. = Föld és Ég 22.
1987. 2. sz. p. 38.
Kedvezményes optikák a Meteor előfizetőinek! = Meteor 17. 1987. 10. sz. p. 9.
Kedvezményes optikák. = Meteor 17. 1987. 12. sz. p. 17.
1988

796.
797.
798.

Műhely. Megkérdeztük… Kulin Györgyöt. = Galaktika 4. 1988. 10. sz. pp. 30-32.
Interjú a tudományos fantasztikus irodalomról.
Kedvezményes optikák a CSBK pártolótagjai számára. = Meteor 18. 1988. 5. sz. p.
6.
Kedvezményes optikák. Kész távcsövek.; Lencsék.; Készletek. = Meteor 18. 1988.
10. sz. p. 47.
1989

799.

Beszélgetés Kulin Györggyel. Riporter: Dürr János. = Kilátó 7. 1989. 1. sz. pp. 20–
32. Az 1987 őszén készített interjú.
1991

800.
801.

Égi rettenet. (Fantasztikus regény.) Dorog, 1991. Primusz. 171 p. Társszerző: V.
EGH M. (Végh Miklós). Q. LYN G. (Kulin György).
Egy mozgalom születése. = Meteor 21. 1991. 6. sz. pp. 3–6. A Csillagászat Baráti
Köre XIV. Országos Szombathelyi Találkozóján 1986-ban elhangzott előadás
szövege.
1997

802.

803.

Az ember kozmikus lény... Budapest, 1997. Felelős kiadó: Kulin Eszter. GPRINT BT nyomdája. 218 p. A kötetben: Keszthelyi Sándor: dr Kulin György
könyveinek bibliográfiája. pp. 192–194. Könyvismertetések: Könyvespolcra ajánljuk.
= Egyesületi Híradó 9. 1998. 3. sz. p. 32.; Kulin György: Az ember kozmikus lény. =
Meteor 28. 1998. 1. sz. p. 15.
Kulin György előszava. In: Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk: Mizser Attila.
Budapest, 1999. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomdája. pp. 7–8.
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2001
804.

805.

806.

Fénycsóva lobbant. Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos.
Budapest – Újpest, 2001. N. J. Pro Homine Alapítvány, ETO-Print Kft. 227 p., 16
t. /"Könyves" – Könyvek 5./ A kötetben: Kulin írásai pp. 33–179.; Bartha Lajos,
Ponori Thewrewk Aurél, Hack Frigyes, Csaba György, Berzeviczy Gedeon, Paál
Zoltán, Rákosi Miklós, Vízváry Vilmos, Kulin Enikő visszaemlékezéseivel. pp. 181–
218.; Sragner Márta válogatott bibliográfiája. pp. 221–227. Könyvismertetések:
Könyvespolcra ajánljuk. = Egyesületi Híradó 13. 2002. 2. sz. p. 55.; Ponori
Thewrewk Aurél: Kulin György: Fénycsóva lobbant. = Fizikai Szemle 53. 2003. 8. sz.
hátsó belső borító.
Tass Antal (1876–1937). In: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt
száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert.
Budapest, 2001. Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézete, Tonyo-Gráf Nyomdai és Grafikai Stúdió. p. 140.
/Konkoly Observatory Monographs No. 3/A/
Idegen lények nyomai a Földön? Repülő csészealjak? Világ vége? Holdjárás és
fogamzás? Fiú vagy lány? = Jel 13. 2001. 4. sz. pp. 24–25. A Föld és Ég 1966. 5.
sz. pp. 141–142. cikke.
2002

807.

Kulin György előszava. In: Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. 2.
jav. bőv. kiad. Budapest, 2002. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT.
nyomdája. pp. 9–10.
2005

808.

809.

810.

811.

812.

813.

Egy mozgalom születése. (A Csillagászat Baráti Köre XIV. Országos Találkozóján,
Szombathelyen elhangzott előadás szövege). In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 19–24
Megjelent: Csillagászati Értesítő 1986. 1–2. sz. pp. 104–118.
A februári teljes napfogyatkozás megfigyelése Bulgáriában. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
25–29. Élet és Tudomány 1961. márc. 20-i számban közölt cikk kézirata.
Kulin György levele Szentmártoni Bélához. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p. 30.
Csillagok fent és lent ... In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié.
Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 31–32. Az interjút készítette: Kemény
György. Megjelent: Népsport 1975. dec. 5. p. 7.
Aki közel hozta az eget. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié.
Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 33–43. Az interjút készítette: Dürr János.
Megjelent: Kilátó 1989. 1. sz. pp. 19–32.
Hogyan lehetünk műkedvelő csillagászokká? = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. pp.
8–10. A Csillagok Világa 1944. 1. számában megjelent cikk újraközlése.
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2009
814.

815.
816.
817.
818.
819.

A fényerős távcsövek szerelmese. In: Mélyég csodák magyar szemmel.
Szentmártoni Béla emlékére. Szerk.: Sragner Márta. Budapest, 2009. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. pp. 56–57. Eredetileg megjelent:
Föld és Ég 1967. 5. sz. pp. 157–158.
Egy mozgalom születése. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 67–70. A CSBK 1986-os
szombathelyi találkozóján elhangzott előadás szövege.
A Jupiter és a Saturnus együttállása. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 72–75.
Milyen legyen a kozmikus érintkezés nyelve? = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 76–79. A
Föld és Ég 2. 1967. máj-jún. 3. számában megjelent cikk újraközlése.
A feltaláló. (Sci-fi novella) = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 84–92.
Aki közel hozta az eget. Beszélgetés Kulin Györggyel. = Természet Világa
Természettudományi Közlöny 140. 2009. okt. 10. sz. pp. 449–453. Dürr János Kulin
Györggyel 1987 őszén készített interjújának újra közlése Staar Gyula
szerkesztésében. Eredeti megjelenés: Kilátó, VII. évf. 1. sz. 1989.
2014

820.

Galilei távcsövei. = Meteor 44. 2014. febr. 2.(455.) sz. pp. 4–7. Kulin György cikke, a
Csillagászati évkönyv 1964. évi kötetében jelent meg.
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Fontosabb írások Kulin Györgyről
1936
821.

RENDY Lili: Új bolygót fedezett fel két fiatal magyar csillagász. = Magyarország
1936. okt. 2. Oldalszáma nem ismert. Kulin György és Abaházi Richard.
1939

822.
823.

BELLA Andor: Ne higyj az asztrológusoknak és ne ítéld el magatartásáért a –
VÉNUSZ-t = Esti Kurir 1939. okt. 5. Oldalszáma nem ismert.
Üstökös Budapest felett. = Pesti Napló 90. 1939. ápr. 20. Oldalszáma nem ismert.
1940

824.

825.

DETRE László: Az 1940a Kulin-üstökös. = Csillagászati Lapok 3. 1940. 1. sz. pp.
35–36. Apróbb közlemények. A svábhegyi csillagvizsgáló 60 cm reflektorával
készített egyik felvételen 1940 január 6-án Kulin György egy kb. 15,8 magnitúdó
fényességű mozgó objektumot fedezett fel. Az objektum képe a lemezen diffúz volt.
Emiatt rögtön az a gyanú merült fel, hogy az új égitest üstökös. Kulin azonban
óvatosságból, mivel az objektum annyira gyenge volt, várt a felfedezés közlésével,
amíg annyi észlelése nem volt, hogy pályát tudott volna számolni. Jan. 10-én, 12-én
és 30-án sikerült még fényképeznie az égitestet és az ezek alapján számított pálya
igazolta a gyanút. Az üstökös perihéliumában is kívül marad a Mars-pályán,
aféliumban megközelíti a Jupiter-pályát. Keringési ideje, Kulin számítása szerint,
5,6374 év.
Az első „magyar üstökös” a világegyetemben. Új üstököst fedezett fel egy magyar
csillagász. = Nemzeti Újság 1940. febr. 29. Oldalszáma nem ismert.
1942

826.
827.

828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.

Sztrókay Kálmán: Kulin György: A távcső világa. = Diárium 1942. Könyvismertetés.
Új üstököst fedezett fel a Coma Berenices csillagképben Dr. Kulin György a
svábhegyi csillagvizsgáló tanársegéde. = esti Kis Újság 1942. febr. 14. Oldalszáma
nem ismert.
Ismerkedés az új üstökössel, amelynek magyar neve lesz az ég térképén. = Esti
Újság 1942. febr. 17. Oldalszáma nem ismert.
Új üstököst fedezett fel a svábhegyi csillagvizsgáló kassai származású(!)
asszisztense. = Felvidéki Újság 1942. febr. 16. Oldalszáma nem ismert.
(S. I.) Egy kiváló magyar csillagász felfedezései. = Győri Nemzeti Hírlap 1942. márc.
28. Oldalszáma nem ismert.
BENKŐ Jenő: Március 10-én ér földközelbe a Kulin-féle új üstökös. = Kéve 2. 1942.
márc. 8. p. 9.
Üstököst és 45 új kisbolygót fedezett fel a svábhegyi csillagvizsgáló egyik
gyakornoka. = Magyarország 1942. febr. 14. Oldalszáma nem ismert.
Új üstököst fedezett fel Kulin Dr. a szalontai születésü csillagász. = Nagyszalontai
Az Ujság 1942. febr. 17. p. 61.
(je): Az új üstökös s a magyar csillagász Dr. Kulin György utja a szalontai
gimnáziumtól a világhirig. = Nagyvárad 1942. márc. 14. p. 8.
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835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.

Új könyvek. Megjelent: Kulin György: A Távcső Világa. Könyvismertetés és
megrendelőlap. = Pesti Hírlap 64. 1942. febr. 14. Oldalszáma nem ismert.
Új üstökös. Közlemény. = Pesti Hírlap 64. 1942. febr. 15. Oldalszáma nem ismert.
NAGY Zoltán: Magyar-finn csillagászbarátság. Wäisälä finn tanár ujrendszerű
távcsöve a svábhegyi csillagvizsgálóban. = Pesti Hírlap 64. 1942. szept. 4. p. 7.
Új üstököst fedezett fel egy magyar és egy olasz csillagász. = Reggeli Magyarország
1942. febr. 15. p. 6.
(kyp.): Március 10-én szabadszemmel is láthatjuk a Kulin-féle új üstököst. = Reggeli
Magyarország 1942. márc. 4. p. 4.
Ember nincs, de élet lehet más égitesten is. Szabadegyetemi előadásról írt
beszámoló. = Reggeli Magyarország 1942. ápr. 11. Oldalszáma nem ismert.
(kyp.): Csillagász a csillagjóslásról. Kulin György érdekes előadása. = Reggeli
Magyarország 1942. ápr. 19. p. 5.
1943

842.

VARGHA Kálmán: Barangolás a csillagok birodalmában. Látogatás a svábhegyi
csillagvizsgálóban. = Magyar Cserkész 1943. 10. sz. pp. 14–15.
1945

843.

R. L.: Csillagok hullanak. = Dolgozók Világlapja 1945. aug. 1. p. 28.
1963

844.

Nordlichtbeobachtungen in Ungarn (1523–1960). Bearb.: A. Réthly, Z. Berkes.
Budapest, 1963. Akadémiai Kiadó, Verlag der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften. pp. 128–129. Kulin György és az Urania Csillagvizsgáló
munkatársai megfigyelték az 1958. szept. 4-én este az északifény-jelenséget.
1968

845.

ó – gy.: Akikről a csapatban beszélnek. Csillagok. = Pajtás 23. 1968. jan. 11. 1. sz.
p. 12. Kulin György levelezőtársa Vályi Zoli.
1974

846.

PADÁNYI Anna: Csillagnézők. = Pajtás 29. 1974. jan. 9. 2. sz. pp. 22–23. Látogatás
a TIT Budapesti Uránia Csillagvizsgálójában, beszélgetés Kulin Györggyel.
1975

847.

PETŐ Gábor Pál: Mit mondanak a csillagok? = Népszabadság 33. 1975. aug. 27. p.
6.
1979

848.

AKÁCZ László: TV-Figyelő. = Pest Megyei Hírlap 1979. okt. 21. p. 4.
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1980
849.

O. J.: A sarkcsillagon innen. = Pajtás 35. 1980. ápr. 10. 15. sz. p. 11. A budapesti
Váci úti Kassák Lajos Általános Iskola tanulói Dojcsák Gyuláné csillagászszakkörvezetővel távcsőépítésbe fogtak. Szakmai tanácsot és optikai elemeket a
TIT Uránia Csillagvizsgáló nyugdíjas igazgatójától Kulin Györgytől kaptak.
1982

850.

SARKADY Mária: A cica, aki szerette a holdat. In: Csoda az óvodában. 24 magyar
író 31 új meséje. Tarka mese, kis mese. Szenes Zsuzsa rajzaival. Budapest, 1982.
RTV – Minerva. pp. 14–18.
1985

851.
852.
853.
854.

BARTHA Lajos ifj.: Üdvözöljük a 80. esztendős Kulin Györgyöt. = CSACS Körlevél 1.
1985. 5. sz. pp. 1–2.
Köszöntjük a nyolcvan éves Kulin Györgyöt. = Csillagászati Értesítő 1985. 1. sz. pp.
3–6.
Az ÉT köszönti Kulin Györgyöt. = Élet és Tudomány 40. 1985. febr. 1. 5. sz. p. 133.
Kulin György 80 éves.
Kulin György 80 éves. = Föld és Ég 20. 1985. 2. sz. első belső borító.
1989

855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.

BARTHA Lajos: In memoriam Kulin György. = Albireo 19. 1989. 186. sz. pp. 2–7.
PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György. = Élet és Tudomány 44. 1989. 18. sz. p.
546., 575.
SCHALK Gyula: Emlékét egy mozgalom őrzi. Az amatőr csillagászat hazai „atyja”. =
Élet és Tudomány 44. 1989. 27. sz. pp. 844–845.
PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György 1905–1989. = Fizikai Szemle 39. 1989.
szept. 9. sz. pp. 349–352.
SCHALK Gyula: A magyar „Flammarion” Dr. Kulin György (1905–1989). = Föld és
Ég 24. 1989. 6. sz. p. 162.
Meghalt Kulin György. = Magyar Nemzet 52. 1989. ápr. 24. p. 7.
PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György (1905–1989). = Meteor 19. 1989. 6. sz.
hátsó külső borító.
MIZSER Attila: Szerkesztőségi levél. = Meteor 19. 1989. 7–8. sz. pp. 1–2. Kulin
György munkássága.
KESZTHELYI Sándor: Kulin György könyveinek bibliográfiája. = Meteor 19. 1989. 9.
sz. pp. 49–51.
SCHALK Gyula: Kulin György (1905–1989). = Népművelés 36. 1989. 7. sz. p. 37.
1990

865.
866.
867.

KÓSA-KISS Attila: Aki Szalontát az égboltra helyezte. = Bihari Napló 1. 1990. máj.
11. p. 5.
Emléktáblát Kulin Györgynek! = Meteor 20. 1990. 2. sz. p. 2.
KÓSA-KISS Attila: Nagyszalonta a csillagos égbolton. = Szalontai Lapok 1. 1990.
máj. 4. p. 3.
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1991
868.
869.

PONORI THEWREWK Aurél: Kulin-emléktábla avatás Nagyszalontán. = Meteor 21.
1991. 6. sz. pp. 2–3., hátsó belső borító (kép). 1991. április 27-én.
PONORI THEWREWK Aurél: Van már Kulin György Bemutató Csillagvizsgáló –
Gyula. = Meteor 21. 1991. 12. sz. pp. 3–4.
1993

870.

TRUPKA Zoltán: Kulin György emlékverseny Székesfehérváron 1993. július 2–4. =
Meteor 23. 1993. 10. sz. p. 6.
1995

871.

BARTHA Lajos: Közelebb a csillagokhoz. Dr. Kulin György születésének 90.
évfordulójára. = Meteor 25. 1995. 4. sz. p. 3.
1996

872.

873.

874.

875.

876.
877.
878.

Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom.
Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996.
Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. 92 p. Megjelent a Magyar
Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója alkalmával (Kiskunhalas, 1996.
június 20–23.)
BARTHA Lajos: [Kulin György élete és munkássága.] In: Kulin György munkássága
és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori
Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület,
G-Print BT. pp. 6–58.
SRAGNER Márta: Kulin György köteteinek és jelentősebb írásainak jegyzéke
(válogatás). In: Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász
mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta.
Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. pp. 59–73. Kulin 319
művének adatai. Az anyaggyűjtésben részt vettek: Bartha Lajos, Keszthelyi Sándor.
Függelék. [Kulin György cikkei.] In: Kulin György munkássága és a magyarországi
amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél,
Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. pp.
74–90.
Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója (50 éves az MCSE – Kulin
György öröksége) 1996. június 20–23. Kiskunhalas. = Meteor 26. 1996. 2. sz. p. 3.
Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója (50 éves az MCSE – Kulin
György öröksége) 1996. június 20–23. Kiskunhalas. = Meteor 26. 1996. 3. sz. p. 4.
KÓSA-KISS Attila: Találkozásaim dr. Kulin Györggyel. = Meteor 26. 1996. 6. sz. pp.
5–6.
1997

879.

880.

KESZTHELYI Sándor: dr. Kulin György könyveinek bibliográfiája. In: Az ember
kozmikus lény... Budapest, 1997. Felelős kiadó: Kulin Eszter. G-PRINT BT
nyomdája. pp. 192–194.
Csillagászati anekdoták. = Meteor 27. 1997. 4. sz. pp. 54–56. Hell Miksa, Fényi
Gyula, Konkoly Thege Miklós, Kövesligethy Radó, Otto Struve, Kulin György.
Összeállította: Csaba György Gábor.
175

881.

BENCZE Balázs: Az Uránia csillagvizsgáló ötven éve. = Várnegyed 1997. p. 9.
1998

882.

FARKAS László: Nem félünk a Farkastól! = Meteor 28. 1998. 12. sz. pp. 3–4.
Emlékezés Kulin Györgyre.
2001

883.
884.

885.

886.

887.

888.
889.

890.

Kulin György csillagász, tudománynépszerűsítő. In: Dánielisz Endre: Nagyszalonta
jeles szülöttei. 2. bőv. kiad. Gyula, 2001. pp. 48–50.
BARTHA Lajos: In memoriam dr. Kulin György (1905–1989). In: Kulin György:
Fénycsóva lobbant. Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest –
Újpest, 2001. N. J. Pro Homine, ETO-Print Kft. pp. 7–12. /"Könyves" – Könyvek 5./
Írások, megemlékezések dr. Kulin Györgyről. In: Kulin György: Fénycsóva lobbant.
Válogatott írások. Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest-Újpest, 2001. N. J.
Pro Homine, ETO-Print Kft. pp. 182–217. /"Könyves" – Könyvek 5./ A cikkek szerzői:
Ponori Thewrewk Aurél, Hack Frigyes, Csaba György, Berzeviczy Gedeon, Paál
Zoltán, Rákosi Miklós, Vízváry Vilmos, Kulin Enikő.
Kulin György bibliográfia. In: Kulin György: Fénycsóva lobbant. Válogatott írások.
Szerk: Kulin Eszter, Bartha Lajos. Budapest-Újpest, 2001. N. J. Pro Homine, ETOPrint Kft. pp. 221–227. /"Könyves" – Könyvek 5./ Bartha Lajos és Sragner Márta
gyűjtése.
VÍZVÁRY Vilmos – SÖMJÉN Gábor: Megemlékezések Kulin Györgyről. = Fizikai
Szemle 51. 2001. 9. sz. pp. 296–297. Szoboravató Nagyszalontán. Emlékezés egy
tudós tanárra Újpesten 2001. szeptember 2-án.
Szobrot állítanak Kulin Györgynek. = Magyar Nemzet Kultúra mell. 64. 2001. ápr. 24.
p. 14.
MIZSER Attila: Kulin György és az amatőrök. = Meteor 31. 2001. 7–8. sz. pp. 3–5.
Nagyszalontán, 2001. június 9-én, a Kulin-szobor avatását megelőző konferencián
elhangzott előadása.
TRUPKA Zoltán: Kulin-szobor Nagyszalontán. = Telapo 9. 2001. szept. 15. 2. sz. pp.
1–3.
2002

891.
892.
893.

PÉNTEK Kálmán: Képzelt bejegyzés egy könyv margójára. 60 éve jelent meg "A
távcső világa." = Egyesületi Híradó 13. 2002. 1. sz. pp. 25–27.
TRUPKA Zoltán – MIZSER Attila: Kulin-emlékérem. = Meteor 32. 2002. 3. sz. p. 3.
Az első érmet Ponori Thewrewk Aurél kapta 2002. január 29-én.
TRUPKA Zoltán: Kulin-emlékérem Ponori Thewrewk Aurélnak. = Természet Világa
133. 2002. márc. 3. sz. p. 144.
2003

894.
895.
896.

MARÓTI Tamás: Magyar csillagászok emlékérmeken. = Az érem. 59. 2003. 1. sz.
pp. 37–47. Kulin György életrajza, és a róla elnevezett emlékérem adatai.
Kulin György – Emlékérem. = Fizikai Szemle 53. 2003. márc. 3. sz. hátsó belső
borító. Ponori Thewrewk Aurél kapta 2002. január 29-én.
REZSABEK Nándor: 60 éve alakult meg a Természettudományi Társulat Műkedvelő
Csillagászati Alosztálya. = Meteor 33. 2003. 7–8. sz. pp. 122–127.
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897.
898.

KESZTHELYI Sándor: Egy szép film Kulin Györgyről. Olvasóink írják. = Meteor 33.
2003. 10. sz. pp. 58–60.
Táblaavatás. = Újpesti Helytörténeti Értesítő 10. 2003. jún. 2. sz. p. 32. "A Könyves
Kálmán Gimnázium kupolájában található csillagvizsgálót – többéves szünet után 2000-ben avatták fel újra, és nyitották meg a nagyközönség előtt. Egy évvel később
az alapító: Kulin György nevét vette fel az obszervatórium. 2003. április 23-án
ünnepélyes táblaavatásra került sor. A gimnázium falán a tábla valamennyi
érdeklődő számára hirdeti, hogy az épületben található a Kulin György Bemutató
Csillagvizsgáló."
2004

899.

900.
901.
902.
903.
904.

PONORI THEWREWK Aurél: 100 éve született Kulin György. In: Meteor
Csillagászati Évkönyv 2004. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák
Gábor. Budapest, 2004. Magyar Csillagászati Egyesület. pp. 263–283.
REZSABEK Nándor: Magyar nevű és felfedezésű égitestek. Magyarok az égbolton.
Képmás. Életmód. = Családi Magazin 5. 2004. 10. sz. p. 53.
MARÓTI Tamás: Magyar csillagászok emlékérmeken. = Meteor 34. 2004. máj.
5.(335.) sz. p. 4., első belső borító. Kulin György-emlékérem.
MIZSER Attila: Közgyűlés 2004. = Meteor 34. 2004. júl–aug. 7–8.(337–338.) sz. p.
113. 2004. ápr. 24-én. A Kulin-emlékérmet Szécsy Ilona kapta.
KESZTHELYI Sándor: Emlékeink Kulin Györgyről. = Meteor 34. 2004. nov. 11.(341.)
sz. p. 64. Felhívás a Kulin-emlékkötetre.
PONORI THEWREWK Aurél: Mit lát a szemtanú? Az 1954. október 25-i
meteorjelenség megfigyelési adatainak feldolgozása. = Természet Világa
Természettudományi Közlöny 135. 2004. okt. 10. sz. pp. 460–463. Kulin Györgynek
a napilapokban közölt felhívására mintegy 1600 megfigyelő küldött levélben
beszámolót. Az adatok tömege és megbízhatósága. Mennyi ideig láthatták a
meteort? Milyen alakja volt a meteornak? Mekkorának látták a szemtanúk a
meteort? Milyen színűnek látták a meteort? A meteor sebességére vonatkozó
megjegyzések. Volt-e hangja a meteornak? Mi lehetett a valóság? Kommentár.
2005

905.

906.

907.

908.

909.

KESZTHELYINÉ SRAGNER Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György
születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület,
G-PRINT BT. 184 p.
REZSABEK Nándor: Fejezetek a Magyar Csillagászati Egyesület történetéből
(1946–1949). Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. 172 p.
Lektorálta: Bartha Lajos és Ponori Thewrewk Aurél. A Kulin György által alapított
első, 1946 és 1949 között működött Magyar Csillagászati Egyesület, a mai MCSE
jogelődjének története.
MIZSER Attila: Előszó. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié.
Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p. 7.
SCHALK Gyula: A magyar "Flammarion": Dr. Kulin György (1905–1989). In:
Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György
születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület,
G-PRINT BT. pp. 9–10. Megjelent: Föld és Ég 1989. 6. sz. p. 162.
KESZTHELYI Sándor: Kronológia. Kulin György életének főbb eseményei. In:
Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György
születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület,
G-PRINT BT. pp. 11–18.
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919.

920.

921.

922.

923.

MÁRKY-ZAY Lajos: Emlékeim Kulin Györgyről. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 44–47.
SÁRNECZKY Krisztián: Sváb-hegyi kisbolygók. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 48–57.
ZSOLDOS Endre: Szilíciumtörpék és az idegen tehén: Kulin György és a science
fiction. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin
György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati
Egyesület, G-PRINT BT. pp. 58–61.
REZSABEK Nándor: Interjú Blahó Nórával. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 62–64.
Megjelent: Rezsabek Nándor: Fejezetek a Magyar Csillagászati Egyesület
történetéből (1946–49).
(fe): Az új üstökös s a magyar csillagász Dr. Kulin György útja a szalontai
gimnáziumtól a világhírig. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié.
Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p. 65. Megjelent: Nagyvárad 1942. márc. 14.
p. 8.
FARKAS László: Nem félünk a Farkastól! In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt
mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest,
2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 66–67. Megjelent: Meteor
28. 1998. 12. sz. pp. 3–4.
PONORI THEWREWK Aurél: Kulin György (1905-1989). In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
68–72. Megjelent: Fizikai Szemle 1989. 9. sz. pp. 349–352.
SCHALK Gyula: Búcsú Dr. Kulin Györgytől. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 74–75. Kézirat.
MIZSER Attila: Az amatőrök atyja. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt
mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest,
2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 76–80. Megjelent: Meteor
2005. 1. sz. p. 4.
BAKONDI Gábor: Az égbolt mindenkié! In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt
mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest,
2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 81–85.
KÓSA-KISS Attila: Nagyszalontai emlékeim Kulin Györgyről. In: Keszthelyiné
Sragner Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
86–90.
DÁNIELISZ Endre: Kulin György szülővárosi szilenciuma. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
91–92.
KESZTHELYI Sándor: Együtt fociztam Kulin Györggyel. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
93–97.
BODNÁR Péter: Két történet Gyurka bácsiról. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 98–101.

178

924.

925.

926.

927.

928.

929.

930.

931.

932.

933.

934.

935.

936.

937.

938.
939.

KISS Gyula: Emléktöredékeim ... In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt
mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest,
2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 102–103.
BÁN András: Gyurka bácsiról. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié.
Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p. 104.
BALOGH István: Csillagvizsgáló egy fehér folt helyén. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
105–106.
FEJES Imre: Kulin György, a "házasságközvetítő". In: Keszthelyiné Sragner Márta:
Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 106–107.
DÖMÉNY Gábor: Közös tükörcsiszolás az Urániában. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
108–110.
Csillagász induló. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet
Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati
Egyesület, G-PRINT BT. p. 110. Kulin György után közölte Szíjártó Lajos.
SPÁNYI Péter: Emlékezés első távcsőtükrömre. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p. 111.
VASKÚTI György: Sok futó találkozásom Kulin Györggyel. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p.
112.
VIDA Tibor: Távcsőépítés a pécsi Zsolnay-gyárban. In: Keszthelyiné Sragner Márta:
Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. p. 113.
SARKADY Mária: A cica, aki szerette a holdat. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az
égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 114–116.
Eredetileg megjelent: Csoda az óvodában. Budapest, 1982. pp. 14–18.
Cikkek, dokumentumok. In: Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié.
Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp. 117–130. Konkoly Thege Gyula, Réthly
Antal levelei. Posztoczky Károlyhoz írt levél. A magyar üstökös, Új üstökös született,
Beszélgetések mai életről, mai tudományról, Az új üstökösről beszél magyar
felfedezője című cikkek másolatai.
SRAGNER Márta: Kulin György műveinek bibliográfiája. In: Keszthelyiné Sragner
Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. pp.
131–184. A bibliográfia 828 tételt tartalmaz.
PONORI THEWREWK Aurél: 100 éve született Kulin György. In: Meteor
csillagászati évkönyv 2005. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor.
Budapest, 2004. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print Bt. nyomda. pp. 263–283.
HV [HIDVÉGI Violetta]: Kulin György csillagász. In: Nemzeti évfordulóink 2005.
Főszerk.: Estók János. [Budapest,] 2004. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Évfordulók Titkársága, Nonpareille Plus Kiadó és Nyomdaipari Kft. p. 50.
BARTHA Lajos: Rendhagyó megemlékezés Gyurka bácsiról. = Draco 29. 2005. janmárc. 113-114. sz. pp. 1-3. Kulin György emlékezete.
DALOS Endre: Dr. Kulin György Bólyban. = Draco 29. 2005. jan–márc. 113–114. sz.
p. 3. 1977. október 13-án.
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VÉRTES Ernő: Kulin György (és az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló) emlékezetére.
(1905-2005) = Egyesületi Híradó 16. 2005. 1.(61.) sz. pp. 34–36.
Címképünk: Dr. Kulin György csillagász, ... 1981. december 3-án, Szombathelyen ...
= Egyesületi Híradó 16. 2005. 2.(62.) sz. címlap. Foto: Vértes Ernő.
PÉNTEK Kálmán: Bensőséges megemlékezés a száz éve született Dr. Kulin György
csillagászra. = Egyesületi Híradó 16. 2005. 2.(62.) sz. pp. 24–27. Szombathely,
2005. január 29.
VÉRTES Ernő: Száz éve született Kulin György. Emlékülés a TIT Budapesti
Planetáriumban 2005. január 31. = Egyesületi Híradó 16. 2005. 2.(62.) sz. pp. 45–
48.
BARTHA Lajos: Rendhagyó megemlékezés Gyurka Bácsiról. Száz éve született Dr.
Kulin György. (Nagyszalonta, 1905. január 28. – Budapest, 1989. április 22.) =
Egyesületi Híradó 16. 2005. 2.(62.) sz. pp. 49–60.
VÉRTES Ernő: Találkozásaim Dr. Kulin Györggyel. = Egyesületi Híradó 16. 2005.
2.(62.) sz. pp. 61–67.
MIZSER Attila: Akinek sikerült lelőnie a csillagokat. Száz éve született Kulin György.
= Élet és Tudomány 60. 2005. febr. 4. 5. sz. pp. 138–140. Életrajza, tudományos
tevékenysége, ismeretterjesztő munkája.
Évfordulók. = Köznevelés 61. 2005. jan. 28. 4. sz. p. 9. 100 éve, 1905. január 28-án
született Kulin György csillagász.
A Magnitúdó Csillagászati Egyesület 2005. októberi foglalkozásai. = Magnitúdó
Körlevél 2005. okt. p. 1. A csütörtöki előadások címei. 13-án Márki-Zay Lajos
előadása: Emberről és Univerzumról Kulin György szellemében.
Címlapunkon: dr. Kulin György (1905-1989) amatőrcsillagászati mozgalmunk
megalapítója. = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. címlap, p. 1.
MIZSER Attila: 2005: a Kulin-emlékév. = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. p. 3.
MIZSER Attila: Az amatőrök atyja. = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. pp. 4–7.,
címlap. Kulin György.
Képmelléklet. Kulin György (1905–1989). = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. p. 32.,
4 színes tábla.
Kulin György-emlékülés a Planetáriumban. = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. p.
57. 2005. január 31-én lesz.
Kulin György csillagászati vetélkedő. = Meteor 35. 2005. jan. 1.(343.) sz. p. 57.
CSUKÁS Mátyás: Centenáriumi Kulin-ünnepség Nagyszalontán. MCSE-hírek. =
Meteor 35. 2005. márc. 3.(345.) sz. pp. 57-58.
BACSÁRDI László: Kulin György-emlékülés a Budapesti Planetáriumban (Keszthelyi
Sándor kapta a 2005. évi Kulin-emlékérmet). MCSE-hírek. = Meteor 35. 2005. márc.
3.(345.) sz. pp. 58-59.
Kulin Györgyre emlékeztünk (Székesfehérváron). MCSE-hírek. = Meteor 35. 2005.
márc. 3.(345.) sz. p. 60.
Csillagászat. Az égbolt mindenkié: emlékkötet Kulin György születésének 100.
évfordulójára. Sragner Márta (szerk.) Budapest: MCSE, 2005. 184 p. = Új könyvek
2005. 13. jegyzék. p. 44. A könyv ismertetése könyvtárosoknak.
Csillagászok közgyűlése. = Vas Népe 50. 2005. jan. 26. 21. sz. p. 6. A Gothard
Amatőrcsillagászati Egyesület jan. 29-én tartja éves közgyűlését az MMIK-ban.
Délután dr. Kulin Györgyre emlékeznek a csillagászok, születésének századik
évfordulója alkalmából.
2006

960.

MÁTYÁS Szabolcs: Illik tudni, mert magyar vagyok. Debrecen, 2006. Mátyás
Szabolcs és Társa, PIREMON Kisvállalat Szikgáti Nyomdaüzeme. p. 142.
Lektorálta: Benke László, Csordás László, Mátyás Tibor, Mátyás Viola, Ulveczki
Csaba. Magyarok a világűrben. Vénusz: Kulin (Kulin György).
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SZABÓ Gábor: Kulin György. In: Szabó Gábor: Korszakalkotó magyarok nyomában.
II. A fizika és a csillagászat nagyjai. [Budapest,] 2006. Révai Digitális Kiadó Kft. pp.
173–179. Nagyszalontai lakóházán emléktábla, mellszobra. Kulin György Bemutató
Csillagvizsgáló Budapesten, emléktáblával.
BARTHA Lajos: A magyar csillagászat nagyjai. = Draco 2006-os melléklete pp. 3–5.
Kulin György. Összeállította: Dalos Endre.
CSUKÁS Mátyás: Január 28-án dr. Kulin Györgyre emlékezzünk. = Égi Vadász 2.
2006. jan. 4. sz. pp. 2–3.
Keresztrejtvény. = Élet és Tudomány 61. 2006. okt. 6. 40. sz. p. [1277.] A
keresztrejtvény témája és nyereménye Rezsabek Nándor "Fejezetek a Magyar
Csillagászati Egyesület történetéből" című kötete. A megfejtés Kulin György
könyvben említett cikkének címe.
Keresztrejtvény. = Élet és Tudomány 61. 2006. okt. 20. 42. sz. p. 1341. A rejtvény
tárgya a Magyar Csillagászati Egyesület kiadásában megjelent Keszthelyiné
Sragner Márta Az égbolt mindenkié című emlékkötete Kulin Györgyről.
Kiállítás Kulin Györgyről és az MCSE-ről. = Meteor 36. 2006. dec. 12.(366.) sz. p.
63. Kiállítás a Polarisban.
UDVARDI Imre: A Könyves Kálmán Gimnázium Kulin-csillagdájának története. =
Újpesti Helytörténeti Értesítő 13. 2006. márc. 1. sz. pp. 21–22.
HIRMANN László: Kulin György. = Újpesti Helytörténeti Értesítő 13. 2006. márc. 1.
sz. pp. 25–27.
2007

969.

970.

MIZSER Attila: Egy év – egy kép: Galilei-év (1964). = Meteor 37. 2007. szept.
9.(375.) sz. p. 60. Kulin György távcsőépítési cikksorozata az Ezermester
folyóiratban.
REZSABEK Nándor: Halottak napján. = Meteor 37. 2007. okt. 10.(376.) sz. pp. 15–
16. Csillagászok síremlékei. Kulin György.
2008

971.

972.
973.

974.

975.

VÉRTES Ernő: Negyed század a csillagászati ismeretterjesztés és az
amatőrcsillagászat szolgálatában. (25 éves a Gothard Amatőrcsillagászati
Megfigyelő és Bemutató Csillagvizsgáló.) = Egyesületi Híradó 19. 2008. 4.(76.) sz.
p. 3. A csillagvizsgáló tervezése és építése 1981-1983-ig. Az ünnepélyes átadásra
1983. okt. 15-én került sor, amelyen az avatóbeszédet Kulin György tartotta.
Kulin György Csillagászati Szabadegyetem. = Élet és Tudomány 63. 2008. febr. 1.
5. sz. p. 143. Előadássorozat kezdődik 2008. febr. 5-én a Polaris Csillagvizsgálóban.
HORVAI Ferenc: Az MCSE rendes közgyűlése. = Meteor 38. 2008. júl-aug. 7–
8.(385–386.) sz. p. 114. Óbudai Művelődési Központ, 2008. ápr. 19. A 2008-as Kulin
György emlékérmet az elhunyt Schalk Gyulának ítélték.
SZOBOSZLAI Endre: Debreceni csillagászok Nagyszalontán. = Reggeli Újság (Bihar
megyei napilap) 5. 2008. szept. 18. 1383. sz. p. 5. A debreceni Magnitúdó
Csillagászati Egyesület küldöttsége 2008. szept. 20-ára tervezi, hogy
Nagyszalontára látogat. Ezzel kapcsolatban emlékeznek a város szülöttére: Kulin
György csillagászra. A cikk ismerteti ismeretterjesztő tevékenységét, kiemelve a
Debrecenben tartott nagysikerű előadásait.
SZOBOSZLAI Endre: Megemlékezés és séta Szalontán. = Reggeli Újság (Bihar
megyei napilap) 5. 2008. szept. 23. 1387. sz. p. 5. Bihar megyei napilap. A
debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület küldöttsége 2008. szept. 20-án
Nagyszalontára látogatott. Megkoszorúzták Kulin György csillagász mellszobrát.
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Gothard Jenő (1857. május 31. – 1909. május 29.) = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 1.
Az Életünk (irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat) Vas Megye Önkormányzata
havilapja. Ez a szám teljes egészében csillagászati-csillagászattörténeti jellegű,
egyrészt a 100 éve elhunyt Gothard Jenő, másrészt a 20 éve elhunyt Kulin György
emlékére.
A Magnitúdó Csillagászati Egyesület 2009. februári foglalkozásai. = Magnitúdó
Körlevél 2009. febr. p. 1. A csütörtöki előadások címei. Előadássorozat Kulin György
emlékére.
SÁRNECZKY Krisztián: Kulin-megemlékezés Nagyszalontán. = Meteor 39. 2009.
júl–aug. 7–8.(397–398.) sz. pp. 104–105. 2009. ápr. 25-én, Kulin György halálának
húszéves évfordulója alkalmával.
TRUPKA Zoltán: Kulin-emlékülés Nagyszalontán a Csillagászat Évében. =
Természet Világa Természettudományi Közlöny 140. 2009. okt. 10. sz. p. 453. Kulin
György 1989. ápr. 22-i halálának 20. évfordulója utáni szombaton: ápr. 25-én
tartottak emlékülést a szülővárosában, Nagyszalontán. A Magyar Házban előadást
tartott Csukás Mátyás, Sárneczky Krisztián és Mizser Attila.
2010

980.

981.

KESZTHELYI Sándor: A csillagászati fordulat éve: 1610. A Csillaghírnök. = Meteor
40. 2010. márc. 3.(405.) sz. p. 16. A cikk végén Kulin György sorai a "Galilei
távcsövei" tanulmányból, 1964-ből.
MIZSER Attila: Kulin György sírjánál. = Meteor 40. 2010. nov. 11.(413.) sz. p. 63.
2011
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983.

984.

985.
986.
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Magyar Csillagászati Egyesület Elnöksége Vértes Ernőnek... = Egyesületi Híradó
22. 2011. 3.(87.) sz. p. 4. Kulin György-emlékérmet adományozza 2011-ben.
GESZTESI Albert: Űr-korséta. 4. hét. = Élet és Tudomány 66. 2011. jan. 28. 4. sz. p.
111. Csillagászati és űrkutatási évfordulók január 24. és január 30. között.
Részletesebben Kulin Györgyről aki 1905. jan. 28-án született.
SZABÓ M. Gyula: Hommage ? K. Gy. Mit üzennek a csillagok? = Meteor 41. 2011.
jan. 1.(415.) sz. pp. 4–13. A szerző 2008. máj. 6-i előadása alapján. A cikkben
nagyrészt Kulin György csillagászati könyveinek (Mit mondanak a csillagok? Az
ember kozmikus lény. Színes Világegyetem.) filozófiai és ismeretelméleti
kapcsolódásáról gondolkodik a szerző.
VÉRTES Ernő: Vas megye amatőrcsillagászatáért. = Meteor 41. 2011. jún. 6.(420.)
sz. p. 7. A 2011-es Kulin György-emlékérmet Vértes Ernő kapta.
Közgyűlés 2011. = Meteor 41. 2011. szept. 9.(423.) sz. p. 58. Budapesten, 2011.
ápr. 30-án. A Kulin György-emlékérmet Vértes Ernő kapta.
Kulin György Csillagászati Vetélkedő. = Meteor 41. 2011. dec. 12.(426.) sz. p. 29.
2012

988.

989.

REZSABEK Nándor: Tudomány, technika, irodalom. Sztrókay Kálmán emlékezete.
Budapest, 2012. Aura Kiadó, Pannónia-Print Kft. p. 23., 50., 62. Kulin György
életrajzi adata, kapcsolata, emlékhelye is bekerültek a kötetbe.
SZTRÓKAY Kálmán: Kulin György: A távcső világa. In: Rezsabek Nándor:
Tudomány, technika, irodalom. Sztrókay Kálmán emlékezete. Budapest, 2012. Aura
Kiadó, Pannónia-Print Kft. p. 151. Könyvismertetés. Eredeti megjelenése Diárium
1942.
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Kulin György Csillagászati Diákvetélkedő. = Élet és Tudomány 67. 2012. jan. 27. 4.
sz. p. 124. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Kísérleti Fizikai Tanszéke és Csillagvizsgálója, a TIT Komárom-Esztergom Megyei
Egyesület, a Bajai Csillagvizsgáló Intézet és a Magyar Csillagászati Egyesület
hirdette meg a vetélkedőt.
Kulin György Csillagászati Vetélkedő. = Meteor 42. 2012. jan. 1.(427.) sz. p. 25.
MOLNÁR Péter: Kulin György Csillagászkör Nagyszalontán. = Meteor 42. 2012.
márc. 3.(429.) sz. p. 14. Forrás: Nagyszalontai Hírhatár, 2012. jan. 28-i száma.
Csillagászati hírek.
Marczell György festőművész 1955-ben készítette ezt a portrét Kulin Györgyről. =
Meteor 42. 2012. nov. 11.(440.) sz. hátsó belső borító. A festmény megtekinthető a
Polaris előadótermében.
MOLNÁR Péter: Kulin György Csillagászkör Nagyszalontán. = Nagyszalontai
Hírhatár 2012. jan. 28. Oldalszáma nem ismert.
ÓDOR Zsófia: Kulin György Országos Csillagászati Vetélkedő döntő. = Vega 21.
2012. ápr. 30. 1.(92.) sz. pp. 3–4. 2012. ápr. 21-én, Budapesten.
CSIZMADIA Ákos: Adalékok a Bolyai-kisbolygó neve eredetének kutatásához. =
Vega 21. 2012. szept. 30. 3.(94.) sz. pp. 9–13. Kulin György a Bolyai nevet javasolta
1937-ben felfedezett kisbolygójának. Kulin Bolyai János (1802-1860) emlékét
kívánta megörökíteni, ám a Nemzetközi Csillagászati Unió Bolyai Farkas (17751856) nevéhez kapcsolta a kisbolygó nevét. A cikk szerzője alaposan utánajárt a
hazai és a külföldi, valamint a könyvtári és az internetes forrásoknak a kérdéskör
tisztázása érdekében.
2013

997.

998.

999.

1000.
1001.

1002.

1003.

TRUPKA Zoltán: Csóvás égi vándorok hazai kutatása. Interjú Tóth Imrével. A hét
kutatója. = Élet és Tudomány 68. 2013. márc. 29. 13. sz. pp. 394–395. Beszélgetés
Dr. Tóth Imre csillagásszal az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete munkatársával az üstökösök magyar
vonatkozású kutatásairól. Kulin György 1930–40-es években végzett
üstököskutatásáról.
Kulin György Csillagászati Szabadegyetem 2013. február–április. = Meteor 43. 2013.
jan. 1.(442.) sz. p. 51. Kereszturi Ákos, Kiss László, Sárneczky Krisztián, Szabó
Róbert, Mizser Attila előadásai a Polaris Csillagvizsgálóban.
Kulin György Csillagászati Szabadegyetem 2013. február–április. = Meteor 43. 2013.
febr. 2.(443.) sz. p. 53. Sánta Gábor, Vizi Péter, Éder Iván, Kiss László előadásai a
Polaris Csillagvizsgálóban.
VI. Országos Kulin György Csillagászati Diákvetélkedő általános és
középiskolásoknak 2013-2014. = Meteor 43. 2013. okt. 10.(451.) sz. p. 39.
B. B.: Kulin Györgyöt ünnepelték Szalontán. Egy éve alakult meg a nevét viselő
szakkör. = Reggeli Újság (Bihar megyei napilap) 10. 2013. jan. 29. 19. sz. p. 4.
Nagyszalontán megemlékezést tartottak az Arany János Elméleti Líceumban és
csillagászati vetélkedőt szerveztek. Megkoszorúzták Kulin György szobrát és
szülőházát.
6. Országos Kulin György Csillagászati Diákvetélkedő általános és
középiskolásoknak 2013–2014. = Természet Világa Természettudományi Közlöny
144. 2013. nov. 11. sz. melléklet p. [176.]
REZSABEK Nándor: Beszéljünk a csillagászatról is! = Új Köznevelés 69. 2013. nov.
9. sz. p. 19. A csillagászat és a fizika kapcsolatáról. A patinás lapban többek között
Kulin György is publikált.
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MIZSER Attila: 1989. február 19. = Meteor 44. 2014. febr. 2.(455.) sz. pp. 14–15. Az
MCSE újjáalakulása Kulin részvételével. Ez volt utolsó nyilvános szereplése.
Kulin György Csillagászati Szabadegyetem 2014. február–április. Polaris
Csillagvizsgáló Óbuda. = Meteor 44. 2014. febr. 2.(455.) sz. p. 62.
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Zeiss planetáriumi vetítőműszer hirdetése a Csillagok Világa 1940. évi 4. számából
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