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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA
KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA

Pályázati azonosító: 3506/2055

Pályázatunkban két kiállítás megvalósítását vállaltuk a teljesítési idő alatt.

I. Az első kiállítás januárban a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium Galériájában indult el, ahol az anyag 2016 február végéig 
volt látható.

Ünnepélyes megnyitó: 2016. február 3.

Látogatói létszám: közel 1200 fő, ebből 85%-a diák

Médiamegjelenések a Bolyai Galériában megnyílt kiállítással kapcsolatban

• Beharangozó – Szombathelyi TV, Műhely – 2016.02.02.
https://youtu.be/w7TUNReCvp4?t=1348

• A kiállítási anyag képei – ELTE GAO MKK FB-oldal
https://www.facebook.com/eltegao/photos/?tab=album&album_id=1106435732713835

• Megnyitó – ELTE GAO MKK FB-oldal
https://www.facebook.com/eltegao/photos/?tab=album&album_id=1106438732713535

• Szombathelyi TV, Híradó – 2016.02.03.
https://www.youtube.com/watch?v=2BfzTeGiu9U

II. A második kiállításunk 2016. március 23-án nyílt a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban, 
amely május végéig volt látható.

Ünnepélyes megnyitó: 2016.  március 23.

Látogatói létszám: 5701 fő, ebből 30%-a diák

Médiamegjelenések a Nádasdy Múzeumban megnyílt kiállítással kapcsolatban

 http://sarvarikum.hu/esemenyek/ezustbe-zart-vilagegyetem-csillagaszati-kiallitas

 http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=739

 https://www.facebook.com/eltegao/photos/?tab=album&album_id=1138728099484598

 Sárvári Hírlap, 29. évfolyam 9. szám, 2016. május 6.

 Vas Népe, 61. évfolyam 80. sz., 2016. április 6. 



A támogatási összegből elkészült  kiállítási anyag tárgyjegyzéke

01. Kiállítás bevezető anyaga: Történeti felvezető a Gothard-gyűjteményhez
02. HOLD - 1888 / MOON - 1888
Az Esők Tengerét átszelő terminátortól jobbra már nappali fényben fürdik a közel 100 km 
átmérőjű Kopernikusz-kráter.
03. SÚLYZÓ-KÖD - 1891 / DUMBBELL NEBULA - 1891
Az elsőként felfedezett planetáris köd a Róka csillagképben figyelhető meg, távolsága tőlünk 
körülbelül 1360 fényév.
04. ÉSZAK-AMERIKA-KÖD - 1891 / NORTH AMERICA NEBULA - 1891
Emissziós köd a Hattyú csillagképben, közel a farktollához, egyben legfényesebb csillagához, a
Denebhez.
05. PERSEUS-IKERHALMAZ - 1891 / DOUBLE CLUSTER IN PERSEUS - 1891
Kettős nyílt csillaghalmaz a Perzeusz csillagképben, mindkét komponens körülbelül 7500 
fényév távolságra van tőlünk.
06. ORION-KÖD - 1891 / ORION NEBULA - 1891
A fényes emissziós köd a legközelebbi csillagkeletkezési területek egyike, szabad szemmel is 
látható az Orion öve alatt.
07. LÓFEJ-KÖD - 1891 / HORSEHEAD NEBULA - 1891
A fényes csillagok alkotta háttér előtt markánsan kirajzolódó sötét porfelhő az Orion 
molekulafelhő-komplexben.
08. SWIFT-ÜSTÖKÖS - 1892 / COMET SWIFT - 1892
Az 1892. március 9-én felfedezett üstökös hírnevét főként a nagyon gyorsan változó 
csóvájának köszönhette.
09. ÖRVÉNY-KÖD - 1892 / WHIRLPOOL GALAXY - 1892
Aktív központi maggal rendelkező kölcsönható spirálgalaxis és kísérő galaxisa a Vadászebek 
csillagképben.
10. ANDROMÉDA-KÖD - 1892 / ANDROMEDA GALAXY - 1892
Mintegy 2,5 millió fényéves távolságával az Androméda-köd a Tejútrendszerhez legközelebbi 
nagy spirálgalaxis.
11. TRIANGULUM-GALAXIS - 1892 / TRIANGULUM GALAXY - 1892
A Tejútrendszert, az Androméda-ködöt és kb. 40 kisebb galaxist magába foglaló Lokális 
Csoport harmadik legnagyobb tagja.
12. LYRA-GYŰRŰSKÖD - 1892 / RING NEBULA IN LYRA - 1892
Planetáris köd a Lant csillagképben, központi csillagát Gothard fedezte fel fotografikus úton.
13. FIASTYÚK - 1893 / PLEIADES - 1893
A Földhöz legközelebbi nyílt csillaghalmazok egyike, fiatal, forró csillagokból áll, a Bika 
csillagképben látható.
14. LEO-TRIPLETT - 1894 / LEO TRIPLET - 1894
A három spirálgalaxis által alkotott kis csoport az Oroszlán csillagképben látható, távolsága 35
millió fényév körüli.



15. M81 ÉS M82 - 1894 / M81 AND M82 - 1894
A Bode-galaxis és a Szivar-galaxis párosa a Nagy Medve csillagképben, tőlünk mintegy 12 
millió fényév távolságra.
16. E-KÖD - 1894 / E NEBULA - 1894
A rendkívül sötét terület két por- és gázköd együttese a Sas csillagképben, körülbelül 2000 
fényév távolságban.
17. NAPFOGYATKOZÁS - 1882 / SOLAR ECLIPSE - 1882
Az 1882. május 16-i részleges napfogyatkozáskor rögzített képek Gothard Jenő első ismert 
csillagászati felvételei.
18. SZIKRAFELVÉTELEK - 1880-AS ÉVEK VÉGE / SPARK IMAGES - END OF THE 1880's
A szikrafelvételek kamera nélkül készültek, az elektromos kisülések energiáját közvetlenül 
rögzítették a fényérzékeny lemezek.
19. AMERIKAI UTAZÁS - 1893 / US TRIP - 1893
1893-ban Gothard körutazást tett az Egyesült Államokban, közben rengeteg érdekes felvételt 
készített a hatalmas országról.
20. RÖNTGENFELVÉTELEK - 1896-1905 / X-RAY IMAGES - 1896-1905
Röntgen híres előadásának napján, 1896. január 23-án készítette Gothard első 
röntgenfelvételét a fizikai laboratóriumában.

A kiállítási anyag vezetőjét a látogatók nem csak magyar, hanem angol nyelven is olvashatták. 

A kiállítások tapasztalatai, eredményessége

A pályázati támogatás elnyerésének célja az volt, hogy minél több érdeklődő – köztük 
elsősorban diákok – ismerhesse meg tudománytörténeti jelentőségéhez méltó körülmények 
között a helyi identitás szempontjából is rendkívüli fontosságú Gothard-örökség egy nagyon 
fontos szegmensét, a csillagászati fotólemez-archívumot. Ezt a célt a látogató létszám (több 
mint 6900 fő) és a látogatói visszajelzések teljes mértékben alátámasztják.

Az elkészült anyag tervezésénél cél volt az is, hogy a kiállítás könnyen költöztethető, 
vándoroltató legyen. A megvalósítás eredményessége azon is mérhető, hogy már több 
Múzeumból is kaptunk meghívást.

A vándorkiállítás következő időpontjai

 2016. június 15. – 2016. augusztus 15., Tiszazugi Földrajzi Múzeum
 2016. augusztus 19. – 2016. szeptember 16., Tiszakécskei Múzeum

2016. évre további kiállításra való felkérések

 Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár
 Budapest, TIT Planetárium



2017. évre további kiállításokra való felkérések
 Szombathely, Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

A kiállítási anyag a vándorkiállítás befejezése után az Obszervatórium újonnan felújított 
kiállítótermében fog helyet kapni, tovább bővítve a Gothard Tudomány- és Technikatörténeti 
Állandó Kiállításunkat.

Szombathely, 2016. június 14.

Dr. Szabó M. Gyula
igazgató

ELTE GAO MKK
Mellékletek:

 A kiállítás A0 méretű tájékoztató tablója
 A látogatók számára készített leporellók
 A szombathelyi Bolyai Galéria kiállításának meghívója
 Képek a BG-kiállítás megnyitójáról
 A sárvári Nádasdy Múzeum kiállításának plakátja
 Képek a sárvári kiállítás megnyitójáról
 A Nádasdy Múzeum igazgatójának köszönőlevele
















