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Fazakas József 1925. jú
lius 27-én Szarvason szüle
tett. Műszaki iskoláinak el
végzése után elektroműsze
részként az Elektronikus Mé
rőkészülékek Gyárában helyez
kedett el, itt dolgozott 30 
évig. Hobbija volt a rádió- 
majd a TV-készülékek javítá
sa, ezekre ma is használt 
újítást vezetett be.

Mindössze tíz évvel ez
előtt kezdett amatőrcsillagá
szattal foglalkozni, az Élet 
és Tudomány egy cikke indí
totta el ezen az úton. Felke
reste az Uránia Csillagvizs
gálót, Dr. Kulin Györgytől 
kapott elméleti és gyakorlati 
segítséget. Távcsövet épített 
és munkahelyén szakkört szer
vezett. Fél év alatt megis
merkedett az égbolttal, meg
figyelte, bemutatta környeze
tének a Hold, a bolygók, a 
csillagok látványát. Ezután a 
Napnál állapodott meg, ez 
lett megfigyeléseinek közép
pontja. Kifejlesztette az 
ún. olajfilmes fénycsökkentő 
prizmát, amely annyira gyen
gíti a Nap fényét, hogy más 
szűrőzés nélkül, saját színé
ben lehet megfigyelni. Első
nek készített precíziós tü
körtesztelő berendezést, en
nek egyik példányát az Uráni
ának ajándékozta.

Észleléseit rendszeresen 
beküldte a Meteornak, cikkei
vel, felismeréseinek közrea
dásával sokban segítette a 
hazai amatőrcsillagász és 
-meteorológiai mozgalom fej
lődését. Az utolsó négy évben 
statisztikai vizsgálatokat 
készített a növények termés
hozama, az időjárás jelensé

gei és a naptevékenység kü
lönböző megnyilvánulásai kö
zött. Kapcsolatokat épített 
ki a Debreceni Napfizikai Ob
szervatóriummal, az Országos 
Meteorológiai Szolgálattal, a 
Statisztikai Hivatallal. Meg
ismerkedett az Országos Ideg- 
és Elmegyógyintézet tanárá
val, Rajna doktorral, akinek 
segítséget nyújtott disszer
tációja elkészítésében az 
epilepszia és naptevékenység 
összefüggése témakörben. El
méleteit gyakorlati megfigye
léseivel igyekezett alátá
masztani. Levelezett NDK-be- 
li, román és sok magyar ama
tőrrel, felsőfokú német tudá
sát cikkek fordításában is 
kamatoztatta.

Hosszan lappangó betegsé
gét későn ismerték fel. A vi
lágon második volt ezzel a 
- sajnos gyógyíthatatlan - 

kórképpel. A Karácsony előtti 
nagy influenzajárvány halmo
zott következményeit már nem 
tudta kiheverni.

61 évesen, január 4-én 
halt meg.

Lánya, fia, négy unokája, 
felesége, munkatársai és ama
tőrcsillagász barátai búcsúz
tak tőle fájó szívvel.

Hiányozni fog kellemes hu
morú társasága, kombinatív 
szelleme, sajátos véleménye a 
világ jelenségeiről.

Még nagyon sokat tanulhat
tunk volna tőle!
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