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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI 

„MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA” PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

 

A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban 

 

Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék – ELTE): Felfedezők 

felfedezései, amit mindenkinek ismernie kell című előadásával kezdődött a 2016. évi programunk. 

A látványos kémiai kísérletekkel és ismert előadóval vártuk a látogatókat a múzeumban, a Múzeumok 

Éjszakája nyitórendezvényén. 

Máig éljük annak a tudományos és technikai forradalomnak a következményét, amit a modern fizika 

indított el XIX. század végén.  Az elemi részek tulajdonságainak megismerése fokozatosan átalakította 

a kémiát, robbanásszerű fejlődésnek indította az orvostudományt és a biológiát, az agykutatás 

lehetőségeinek bővülésével pedig kihatott még a pedagógiára is. A felgyorsult fejlődést a társadalom 

csak részben tudta követni. Korunk jellemző ellentmondása, hogy a technikai eszközök széleskörű 

birtokbavétele ellenére a tudás és annak átadása valamelyest elértéktelenedett. 

 

Hallgatóság Dr. Róka András előadásán 
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Ezüstbe zárt világegyetem. Válogatás Gothard Jenő legszebb természettudományos és csillagászati 

felvételeiből (1882-1905) címmel kiállítást is nyitottunk ezen az estén. A kiállítást Dr. Szabó M. Gyula, 

az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont (Szombathely) 

igazgatója nyitotta meg. A kiállítás részeként megtekinthetőek voltak Bach Zoltán és Bagi 

László asztrofotói is. 

 A tárlat Gothard Jenő világhírű csillagász 1882 és 1905 között készített égi és földi fényképeiből nyújt 

válogatást. A látványos felvételeket most a nagyközönség is megismerheti a herényi csillagvizsgáló 

néhány korabeli műszereivel együtt. Gothard Jenő (1857-1909) tudományos öröksége közé tartozik az 

1800-as évek utolsó két évtizedében és az új századelőn készített félezer darabból álló csillagászati 

fotógyűjteménye, illetve a laboratórium vizsgálatokat rögzítő közel négyszáz darab fényképfelvétel. 

Gothard Jenő a fényképezés csillagászati alkalmazása terén maradandót alkotott. Első felvételei közé 

tartozik az 1882. május 17-ei teljes, de Magyarországról csak részlegesnek látszó napfogyatkozásról 

készített felvételsorozata. A következő évek során olyan tudományos megfigyeléseket tett, mely 

nemzetközi szinten is elismerést váltott ki. Nagy figyelmet keltettek Gothard üstökösökön végzett 

vizsgálatai is. Ő volt az, aki először készített felvételt a világon szabad szemmel nem látható üstökösről. 

1882 és 1905 között készített felvételei a magyar csillagászat történetében mérföldkőnek számítanak. 

A herényi (ma Szombathely része) csillagvizsgáló több mint száz évvel ezelőtt a világ tudományos 

életének látókörébe került. A gondosan őrzött fotólemezeket ezért is digitalizálták 2014-ben és 2015-

ben. A hatalmas mennyiségű anyag tudományos feldolgozása ma is zajlik, azonban az ELTE Gothard 

Asztrofizikai Obszervatórium munkatársai a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával válogatást adnak 

az elfeledett felvételekből. 
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Dr. Szabó M Gyula megnyitója és rendhagyó tárlatvezetése a kiállításban. 
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 A kiállításnyitáshoz és az este témáihoz kapcsolódóan Tóthné Gácsi Anna művésztanár meglepetést 

hozott a vendégeinknek. A csillagos égboltot szimbolizáló mézeskalácsokkal kínálhattuk meg az 

érdeklődőket.
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Dr. Rácz Miklós előadása: A múlt és a virtuális valóság - Hogyan változtatják meg a múlthoz való 

viszonyunkat az új technológiák címmel tartott előadást az est folytatásaként. 

 

 

  

Szentivánéji álom címmel: Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy Dénes festőművész 

homokanimációját csodálhatta meg a közönség, a program végén kipróbálhatták az animációs asztal 

működését. 
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 Grafikusaink…..

 

…és az érdeklődő közönség 
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22.00 – 01.00: Csillagászati észlelés is zajlott 

 

2016. májusában a Mars 76 millió km-re közelítette meg a Földet és látszó mérete még június folyamán 

is igen kedvező. Tiszta égbolt esetén a múzeum távcsövén keresztül lehetőség lesz megtekinteni az 

égitestet, e mellett érdekességeket is hallhatunk a Mars fizikai tulajdonságairól, topográfiájáról, 

a Mars-kutatás legfontosabb állomásairól és a jövőbeli expedíciós tervekről. Honnan kapta a nevét a 

Mars? Van-e élet rajta? Mik azok a Mars-csatornák? Hogyan ábrázolják a Marsot az irodalmi 

művekben, filmekben? Lehetséges-e kolonizálnunk a vörös bolygót? 
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Az est folyamán a kézműves programok, a Természettudományi tanulmányi kertben termet bodza, 

citromfű és menta alapanyagul szolgált a szörpöknek és teáknak, amelyek kóstolása az egész este 

folyamán tartott. 21.00-tól tárlatvezetés volt óránként a múzeumi kiállításokban. 

 A program összeállítása sikeresnek bizonyult, a rendezvényt 565 fő – számunkra rekord látogatói 

létszámmal zártuk. 
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