
Köszöntjük a 85 éves Ponori Thewrewk Aurélt!
írásunkkal a csillagászattörténeti és kronológiai kutatások legnagyobb hazai szaktekintélyét, a 
csillagászati ismeretterjesztés és népszerűsítés, az amatőr csillagász-mozgalom szervezés ki
emelkedő' alakját köszöntjük 85. születésnapja alkalmából.

Ponori Thewrewk Aurél 1921. május 2- 
án született középosztálybeli-tisztviselői 
családban Budapesten, Ponori Thew
rewk Aurél és Pongrácz Mária gyerme
keként. A középiskolát a fővárosban, a 
piaristák gimnáziumában végezte. Felső
fokú tanulmányait 1939 és 1944 között a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, a 
mai ELTE jogelődjén, a Bölcsészeti Kar 
matematika-fizika-csillagászat szakán 
folytatta -  a matematika-fizika tanári 
oklevele mellett szakcsillagász végzett
séget is szerezve. Az egyetem utolsó 
éveiben párhuzamosan az Első Magyar 
Viaszosvászon és Műbőrgyár budapesti 
telephelyén dolgozott. Nős, három 
gyermek édesapja, nagyapa.

Egyetemista korától részt vett a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat 
munkájában: előadást tartott a Csillagá
szati Szakosztály előtt, illetve első 
nyomtatott publikációja a Csillagászati 
Lapok 1942. évi első számában jelent 
meg, melyben egész későbbi munkássá
gát meghatározó csillagászattörténeti ér
deklődésnek megfelelően Az óegyiptomiak 
csillagászatáról értekezett. Részt vett a 
TTT Csillagászati Műkedvelő Alosztá
lyának megszervezésében. 1943-ban társ
szerzője a Franklin Társulat gondozásá
ban megjelent Csillagászati és meteorológiai 
lexikonnak.

Az 1943^4-es tanévtől 1948-49-ig -  a 
katonai szolgálat és a hadifogság idejét 
leszámítva -  a Tudományegyetem 
Lassovszky Károly vezette Csillagászati 
Intézetének (később Csillagászati Tan
székének) díjtalan gyakornokaként dol
gozott. Doktori disszertációját Az Exodus 
és a gibeoni csata időpontjának csillagászati- 
kronológiai meghatározása címmel készí

tette el, a korszellem azonban nem ked
vezett a témának, így a szakdolgozat el
utasítást szenvedett.

1944-ben kezdte meg kötelező katonai 
szolgálatát, a nyilas hatalomátvétel után 
azonban megszökött, majd Németor
szágba vitték fegyvertelen katonai ala
kulatával. Itt esett nyugati hadifogságba 
1945-ben. Amerikai, majd francia fenn
hatóság alatt német- és franciaországi 
hadifogolytáborokba került -  érdeklődé
si körét nem meghazudtolva ekkor kez
dett el foglalkozni a Biblia eseményeinek 
csillagászati hátterével -, végül 1946-ban 
térhetett haza. Korábbi állásának meg
szűnte miatt 1946-tól 1951-ig tanári pá
lyára lépett, és több iskolában tanított 
párhuzamosan (polgári, átalakuló általá
nos és ipari tanuló iskolákban).

Az 1946 és 1949 között működött első 
Magyar Csillagászati Egyesület alapító 
tagja. Az 1920-as és 1930-as évek Stellája 
után ismételten önálló egyesületben mű
ködő szak- és amatőrcsillagászok szerve
zetének alelnöke, az Elnöki Tanács, az 
Intézőbizottság, valamint a Szerkeszt
és Kiadóbizottság tagja; a Hold, a Boly
gók és az Extragalaktikai Ködök Szak
osztályok vezetője. Az MCSE lapjában, a 
Csillagok Világában három publikációja 
jelent meg, az Egyesület központjában, 
az Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban 
pedig számos teltházat vonzó előadás 
fűződik a nevéhez.

Az MCSE megszüntetése után Kulin 
Györggyel együtt távozni kényszerült az 
Urániából, sőt a politika több évre szám
űzte a hazai csillagászati életből. Az ok
tatói pályát követően 1951 és 1961 között 
a Geofizikai Mérőműszerek Gyárában 
kutató technikusként, később kutató
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mérnökként kereste kenyerét. 1962-től 
1975-ig a Táncsics Könyvkiadó felelős 
szerkesztőjeként dolgozott -  munkája so
rán tucatnyi asztronómiai és asztronau
tikai kiadványt gondozva.

Az ötvenes évekbeli enyhülés idősza
kában, 1954-ben Kulin Györggyel párhu
zamosan visszatérhetett a TTIT kezelésé
ben működő Uránia Bemutató Csillag- 
vizsgáló kötelékébe. A csillagvizsgáló 
társadalmi munkatársa, majd szakkörve
zetője, 1963-tól 1975-ig igazgatóhelyette
se. Kulin György nyugdíjazása után
1975- től igazgató, illetve párhuzamosan 
az 1977-ben kapuit megnyitó népligeti 
Planetárium vezetője -  egészen 1981-es 
nyugállományba vonulásáig. Az 1963- 
64-ben a TIT keretében megszervezett 
Csillagászat Baráti Körének (CSBK), 
minden idők legnagyobb taglétszámú 
magyarországi csillagászati szervezetnek
1976- tól az 1989-es megszűnésig elnöke 
volt.

A Magyar Csillagászati Egyesület jog
utódjaként 1989-ben létrejövő, a hazai 
szakcsillagászokat, ismeretterjesztőket és 
amatőrcsillagászokat tömörítő új MCSE 
egyik fő szervezője és -  szakmai kvalitá
sai mellett a jogfolytonosságot kifejezen
dő -  első elnöke. A szervezet vezetését 
2000-ig látta el, amikor az egyesület köz
gyűlése örökös tiszteletbeli elnökének 
választotta.

A tanári pályát sem hagyta cserben: 
1983 és 1988 között, majd az 1994-97-es 
időszakban visszatért egyetemére, és az 
ELTE Természettudományi Karának 
Csillagászati Tanszékén oktatta a felnö
vekvő új csillagász nemzedékeket és a 
rokon tudományok jövőbeni művelőit a 
csillagászat egyetemes és hazai történe
tére.

Ponori Thewrewk Aurél a napórák 
szerelmese: tervező, kivitelező, adat
gyűjtő és népszerűsítő, az MCSE Napóra 
Szakcsoportjának tiszteletbeli elnöke. A 
Magyarország napórái című katalógus hat

olyan ámyékórát ismer, melyet ő terve
zett, illetve kivitelezett: a főváros X. ke
rületében, a népligeti Planetáriumon; a 
XIV. kerületben, az Állatkertben; Keszt
helyen, a Festetics-kastély parkjában; 
Paloznakon a Boda család házának kert
jében, a Boda-Ponori Thewrewk nyaraló 
épületén, valamint a nyaraló tornácán.

Körülbelül 200 szak- és ismeretter
jesztő cikk, tanulmány és könyvfejezet 
szerzője. A csillagászati- és természettu
dományos vonatkozású újságok közül a 
már említett Csillagászati Lapok és Csil
lagok Világa mellett A Csillagos Égben, a 
Csillagászati Értesítőben, az Élet és Tu
dományban, a Fizikai Szemlében, a Föld 
és Égben, az első és a jelenlegi Meteor
ban, a Technikatörténeti Szemlében, a 
Természet és Társadalomban, a Termé
szettudományi Közlönyben és a Termé
szet Világában publikált. Emellett napi-, 
heti- és havilapokban, könyvekben 
(például A távcső világában és a Csilla
gászati évkönyvekben) és kiadványok
ban, továbbá lexikonokban jelentek meg 
írásai.

Számos önálló kötet szerzője vagy társ
szerzője. Ezek közül a legfontosabbak a 
Marik Miklóssal közös Tankönyv kiadós 
Modern csillagászati világkép (1969, 1972, 
1975) kötetei. A Planetáriumi füzetek so
rozatban A betlehemi csillag (1981) és a 
Naptárunk története (1982). Legjelentősebb 
műve, a Bibliai csodák (1965) a Gondolat 
kiadásában, és ennek kissé átértékelt, to
vábbfejlesztett utóda, a Tertia gondozá
sában napvilágot látott Csillagok a Bibliá
ban (1993). A TIT-s A csillagászat története 
(1988). Az MCSE kiadásában a Divina 
Astronomia, Csillagászat Dante műveiben 
(2001) és a Hajnali szép csillag, Csillagászat 
a Mária-mítoszokban (2003). Valamint ez 
idáig utolsó könyve, a Mundus által ki
adott Nyugatosok, Hadifogoly-emlékezések, 
Ember(ség)próbák szögesdrót mögött (2004).

R e z s a b e k  N á n d o r
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