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Ausztrália Magyarországról nézve mind-
máig az egzotikus déli féltekei élet egyik szi-
nonimája, amiről szinte mindenkinek eszébe 
jut valami közhelyes sztereotípia – egyko-
ri fegyencek leszármazottai, kenguruk és 
koalák az eukaliptusz-ligetekben, a „nagy 
vörös szikla valahol középen” és hasonlók. 
Csak keveseknek adatik meg, hogy közvet-
len közelről megtapasztalhassák Ausztráliát, 
a gazdag nyugati világ sokak által irigyelt 
déli függelékét, melynek európányi terüle-
tén mindössze 22–23 millió lakos éli életét.
Az európai szemmel hihetetlenül lakatlan 
kontinens populációjának döntő többsége öt 
nagyvárosban és azok vonzáskörzetében él, 
két igazi metropolisszal, az egyaránt 4–4,5 
milliós Sydney-vel és Melbourne-nel az élen, 
köztük pedig ezer kilométereken át fény-
szennyezésmentes, sötét egű területekkel. 
Nem meglepő hát, hogy az ausztrál amatőr-
csillagászat igen fejlett, népszerű szórakozás 
az égbolt távcsöves fürkészése. Emellett a 
profi csillagászat is sokkal nagyobb rela-
tív súlyú tudományterület, mint sok más 
országban, így az ausztrál csillagászat sze-
repe a világban igen jelentős. Ezen cikk célja 
egy kis ízelítőt adni tudományunk helyzeté-
ről Ausztráliában, illetve betekintést adni a 
közeli és távolabbi jövő terveibe.

Személyes hátteremről annyit, hogy 2002. 
december óta végzem kutatásaimat a Syd-
ney-i Egyetem posztdoktori ösztöndíjasa-
ként, miközben különböző pályázatokat 
elnyerve egyre mélyebben beépültem a helyi 
tudományos életbe. Legnagyobb betekinté-
sem az optikai csillagászat ügyeibe lett, ám 
a heti rendszerességű szemináriumi előadá-
sok folyamatos követése óhatatlanul magá-
val hozta az Ausztráliában szakemberileg, 
infrastrukturálisan és pénzügyileg sokkal 
nagyobb érdeklődést kiváltó rádiócsillagá-
szatra vonatkozó ismeretszerzést is. Mint-

hogy októbertől az MTA Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Kutatóintézetének mun-
katársaként folytatom pályafutásomat Buda-
pesten, jelen írással egyfajta búcsút veszek 
Ausztráliától, lezárva szakmai életem eddi-
gi legtermékenyebb szakaszát (habár már 
decemberben repülök vissza hat éjszakányi 
távcsőidőért az Angol-Ausztrál Teleszkóp-
hoz...).

Jelenleg mintegy 300 szakcsillagász dolgo-
zik az országban, ami a népesség számará-
nyához viszonyítva kb. kétszer-háromszor 
több szakembert jelent, mint Magyarorszá-
gon. Ezek többsége egyetemeken található 
oktató és határozott szerződési idejű kutató 
állásokon, ugyanakkor sokakat alkalmaz az 
Ausztrál Nemzetközösség tudományos inté-
zethálózata, a CSIRO is, amelynek tevékeny-
sége a Magyar Tudományos Akadémia inté-
zethálózatára emlékeztet. Sydney-ben példá-
ul összesen öt egyetemen dolgoznak csillagá-
szok, asztrofizikusok, műszerépítők, emellett 
itt található az Angol-Ausztrál Obszervatóri-
um központja, valamint a CSIRO központi 

A déli félteke vonzásában

Hét év Ausztráliában

Derekas Aliz és Kiss Benjamin észlel a 2,3 m-es ANU 
teleszkóppal (Siding Spring)
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rádiócsillagászati kutatóintézete is. Ennek 
eredményeként kb. 120–150 csillagászból áll 
a sydney-i szakmai közösség. Hasonlóan 
nagy csapat működik Melbourne-ben, illetve 
rohamosan fejlődik a nyugat-ausztrál fővá-
ros, Perth csillagászata. Kisebb kutatócsopor-
tokat találunk Adelaide-ben, Brisbane-ben és 
a tasmániai fővárosban, Hobarth-ban.  

Siding Spring, a gyönyörű
Ha optikai csillagászatról van szó, akkor 

Ausztrália területén a Siding Spring-i 
Obszervatórium a helyi és a külföldi észlelők 
megfigyelői Mekkája. Itt a legnagyobb táv-
cső a 3,9 méteres Angol-Ausztrál Teleszkóp 
(AAT), mely szinte kizárólag spektroszkópi-
ára használt műszerekkel dolgozik. Ugyanez 
mondható el a 2,3 méteres ANU távcsőről, 
valamint a 1,24 m-es UK Schmidt-teleszkóp-
ról, mindkettő esetében komplex múlttal és 
mára már csak spektroszkópiára redukáló-
dott  jelennel és jövővel. Ez természetesen 

nem a véletlen eredménye: Siding Spring ege 
sötét, ehhez nem fér kétség, hiszen a hold-
mentes derült éjszakákon az állatövi fény és 
az ellenfény mindig látszik szabad szemmel 
(az egész ekliptikán végig sejthető a gyenge 
fénylés, még az éjszaka közepén is), viszont a 
légköri nyugodtság általában csapnivaló.

A csillagkorongok méretét jelző seeing 
értéke átlagosan 1,8–2”, a legritkább esetben 
és akkor is csak pár óráig tartó átmene-
ti fluktuációként 1” körüli értékekkel. Bő 
öt év alatt körülbelül 200 éjszakát Siding 
Springben töltve talán ha 4–5 alkalommal 
láttam szubívmásodperces seeinget, amikor 
a csillagok mindig imbolygó képe 1”-nél is 
kisebbre összehúzódott a nyugodt légköri 
viszonyoknak köszönhetően. Emiatt szinte 
teljes időpocsékolás lenne képalkotó csilla-
gászati megfigyeléseket végezni, hiszen pl. 
3–4”-es csillagkorongok mellett egy 1 m-es 
távcső teljesítménye ugyanannyit exponálva 
alig éri el egy 20–25 cm-es műszerét 1”-es 
seeing esetén. 

A világ legnagyobb “naptávcsöve”: a 3,9 m-es AAT a Nap kék égen szórt spektrumát rögzíti
központi csillagunk rezgéseit kimutatandó
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A spektroszkópiai méréseket ezzel szem-
ben sokkal kevésbé rontja le egy átlagos, 
vagy rossz seeing, mint a képalkotást. Igaz, 
hogy kevesebb fény jut az elkenődött csillag-
korongból a spektrográfba, de a felbontott 
színkép információtartalma jó közelítéssel 
ugyanaz hosszabb expozícióval, mint egy 
jó seeingű mérés rövidebb integrálással. Így 
aztán a Siding Spring-i éjszakák vitatható 
minőségét évtizedek óta ismerve az ausztrál 
műszerépítők régen felismerték a spektrosz-
kópiára való átállás szükségességét. (Egyéb-
ként az instabil légkör az egész kontinensre 
kiterjed, hiszen Ausztrália egy hatalmas nagy 
fennsík, mely fölött akadálytalanul áram-
lik igen nagy sebességgel az Indiai-óceántól 
a Csendes-óceánig a rendkívül turbulens 
levegő.) A multiobjektum-spektroszkópiá-
ban (MOS) vitathatatlanul a világ élvonalába 
tartozik az Angol-Ausztrál Obszervatórium: 
az egyszerre akár több száz égitest szín-
képének rögzítését lehetővé tevő műsze-
rekben úttörő tevékenységet folytattak, az 
AAT-n pedig jelenleg működő AAOmega 
spektrográf, amely az AAT közvetlen fóku-
szában 2 fokos látómezőből 400 spektrumot 
detektál egy exponálással, több szempontból 
is a világ legjobb MOS-műszere (hasonlók 
működnek pl. az ESO VLT-n és az arizonai 
6,5 m-es MMT-n is, de a 2 fokos látóme-
ző páratlanul gyors égboltfelméréseket tesz 

lehetővé az AAT-vel). Ezt a kiválóságot a 
szakma is elismeri: rendszeresen 3–4-szer 
több távcsőidő-kérelem érkezik az AAOme-
ga-nak szentelt éjszakákra, mint amennyi 
rendelkezésre áll, így kutatócsoportok akár 
éveket várnak, hogy hozzájussanak a kért 
néhány éjszakához. 

Hasonló műszer működik évek óta a UK 
Schmidten is, amelynek még a fotólemezes 
korszakban készült képeit mindenki látta 
már, aki a DSS archívumából déli objek-
tumok felvételeit nézegette. Itt a Schmidt-
rendszer fókuszában 6 fokos látómezőben 
100–150 objektum spektruma rögzíthető egy-
szerre. Mind a Schmidt, mind az AAT igen 
nagy munkát végzett a déli égről látható hal-
vány galaxisok vöröseltolódás-felmérésében, 
távoli csillagvárosok százezreire megmérve 
a kozmikus tágulást nyomjelző vöröselto-
lódást. Jelenleg a Schmidt fő észlelési prog-
ramja a Radial Velocity Experiment (RAVE) 
projekthez kötődik, melynek célja 0,5–1 mil-
lió csillag radiális sebességének kimérése, 
amivel a Tejútrendszer sebességviszonyait 
lehet feltérképezni (2008 végével bő negyed-
millió csillagnál járt a program). 

Az 1974-ben átadott AAT a brit–ausztrál 
csillagászati együttműködés jelképe, illetve 
átadásakor a déli félteke legnagyobb távcsö-
ve volt (maga Károly herceg is személyesen 
részt vett a teleszkóp felavatásán). Időközben 

Az 1,22 m-es UK Schmidt hat fokos látómezõben kb. 100 
spektrumot rögzítõ mûszerének fókuszlemeze. Az egyedi 
objektumok fényét optikai szálak vezetik el a kb. 15 m-re 

található spektrográfhoz

A UK Schmidt kupolája. Itt készültek a Palomar 
Observatory Sky Survey (POSS) déli fotólemezei, 
amelyeket digitális formában bárki elérhet a DSS 

adatbázisában
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a szűk 4 m-es tükör a mai 6–10 m-es óriás-
távcsövek mellett teljesen eltörpült, Nagy-
Britannia ESO-hoz történő csatlakozásával 
pedig a brit érdekeltség is eltűnt a távcső 
fenntartása mögül. Pár évvel ezelőtt szü-
letett meg a brit döntés az Angol-Ausztrál 
Obszervatóriumból való kivonulásról, ami-
nek eredményeként 2010. július 1-től átkerül 
az intézmény tisztán ausztrál tulajdonba. A 
szövetségi kormány legutóbbi költségveté-
sében további tíz évre biztosított plusz for-
rásokat, így a következő évtizedben is sokat 
fogunk hallani a MOS-technikában élenjáró 
műszerről és intézményéről.

A hosszú távú statisztikák alapján kb. 65–
70%-os derültségi mutatókkal bíró Siding 
Spring idén májusban új távcsővel gazdago-
dott, a Skymapper égboltfelmérő program 
1,35 m-es teleszkópjával. Az f/4,8-as műszer 
fókuszában egy 268 megapixeles CCD moza-
ik 5,7 fokos (!) látómezőt képes megörökíteni 
speciális szűrőkön keresztül. A nem túl jó 
seeing hatásait úgy próbálják kiküszöbölni, 
hogy a fő tudományos programhoz csak 
a legjobb éjszakákat fogják felhasználni, a 
közepes-rossz nyugodtságú egeken pedig 

másodlagos célpontokat fognak mérni, 
melyeket kevésbé befolyásol a légkör állapo-
ta (pl. fényes változócsillagok). A canberra-i 
Ausztrál Nemzeti Egyetem (Australian Nati-
onal University) tulajdonában levő műszer 
különleges észlelési stratégiával az egész déli 
égbolt változó objektumairól fog új informá-
ciókkal szolgálni, mellette pedig részletes 
ismereteket ad a Tejútrendszer csillagairól és 
távoli galaxisokról 20–22 magnitúdós határ-
fényességig. 

Természetesen nem csak azért épülnek táv-
csövek Siding Springbe, mert ez úgy álta-
lában véve lehetséges: Ausztrália földrajzi 
helyzete kiemelt fontosságúvá teszi Siding 
Springet a teljes 24 órás lefedettséget megcél-
zó nemzetközi kampányok számára. Chile 
és Dél-Afrika mellett egy ausztrál helyszín 
gyakorlatilag 24 órán át folyamatosan ész-
lelhetővé teszi a déli ég változó objektumait, 
hiszen ezen a hosszúságon sehol nincs más-
hol csillagászati megfigyelőhely (északon 
Japán kb. ugyanebbe az időzónába esik, de 
onnan meg a déli ég nem látszik). Az AAT 
és a 2,3 m-es ANU teleszkóp gyakran vesz 
részt összehangolt kampányokban, melyek-
hez sokszor 6–8–10 obszervatórium is csatla-
kozik a világ különböző pontjain. A magyar 
olvasó számára különösen szívet melengető 
lehet, hogy a Bakos Gáspár által vezetett 
HAT fedési exobolygókra vadászó program 
déli hálózatának egyik állomása is éppen ide, 
Siding Springbe fog kerülni valamikor 2009 
során. Magyarok egyébként az utóbbi évek-
ben elég gyakran jártak itt: 2003 óta minden 
évben legalább egy volt szegedi diákomat, 
kollégámat vendégül láttam Sydney-ben, s 
minden alkalommal elmentünk méréseket 
végezni Siding Springbe (Székely Péter, Csák 
Balázs, Mészáros Szabolcs, Szabó Gyula, Sár-
neczky Krisztián, Balog Zoltán, Szalai Tamás, 
legtöbbük neve ismert a Meteor olvasótábora 
előtt is).

Hét tengeren túl: Gemini, Magellan, 
Keck, Subaru,...

No de mit tehet az az „ozzie” csillagász, 
aki nagy határfényességű képeket, esetleg 

Épül az 1,35 m-es Skymapper teleszkóp kupolája (2007)
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22–25 magnitúdós galaxisok spektrumát 
szeretne rögzíteni? Az elmúlt évtizedben 
teljesedett ki a Gemini Obszervatóriumban 
5%-os partnerként történő ausztrál részvétel, 
aminek köszönhetően nagyjából évente 1 
millió dolláros összeg befizetése mellett kb. 
80–80 órányi távcsőidő áll rendelkezésre a 
8 m-es északi és déli Gemini teleszkópokon 
(a Hawaii-szigeteken és Chilében), kb. két 
hétnyi idő a két db 6,5 m-es Magellan távcsö-
veken (Clay és Baade, Chilében), valamint 
nagyjából 3–4 éjszaka a 8 m-es Subarun és a 
10 m-es Keck I és II teleszkópokon (Hawaii), 
utóbbiak Gemini-éjszakákért elcserélt táv-
csőidők alakjában. A Gemini teleszkópokra 
már 2–3 órányi észlelésért is éles verseny 
zajlik, ami szigorú pályázati rendszer kere-
tei között valósul meg. A pályázatokat egy 
hatfős távcsőidő-osztó bizottság rangsorolja, 
majd továbbítja az ausztrál igényt a nemzet-
közi Gemini-bizottsághoz. Maguk a méré-
sek nagyon kevés kivételtől eltekintve nem 
igénylik a távcsövekhez odautazást, mert a 
Gemini Obszervatórium hivatalból észlelő 
csillagászai a mindenkori észlelési körülmé-
nyekhez igazítva végzik el a megfigyelése-
ket, az adatokat pedig interneten keresztül 
juttatják el a szerencsés pályázóknak. 

2012-ben véget ér a jelenlegi megállapodás 
a Gemini Obszervatóriummal, ami után több 
lehetőség is fennáll. Egyik elképzelés szerint 
Ausztrália duplájára növeli a Gemini-prog-
ramban a partneri arányát, ami 10%-nyi 8 
m-es távcsőidőt jelentene. Másik lehetőség 
az ESO-hoz csatlakozás lenne, ami jelentő-
sen drágább megoldás, viszont hosszú távú 
hatásait figyelembe véve igen sok előnnyel 
is járna (4 db 8 m-es, nagyon jó műszere-
zettségű távcső, a most éppen 42 m-esre 
tervezett  európai ELT, hozzáférés az ALMA 
milliméteres hullámhosszú rádióméréseihez, 
stb.) Ennek ma nemcsak az ESO vezetése, 
hanem az ausztrál szakma részéről is sok 
támogatója van, ám az ESO feliratú távcső-
doboz árcímkéjét elég nehéz lesz a döntés-
hozókkal elfogadtatni. A harmadik irány egy 
amerikai extrém nagy távcsőhöz való csat-
lakozás lehet, aminek szintén sok híve van 
az óriás Magellan teleszkóp kapcsán. Ebben 

5–10%-os partnerség kapásból a 100 millió 
dolláros nagyságrendbe esik, így keresztül-
vitele rendkívül ügyes asztrodiplomáciát és 
erős lobbizást igényelne. És még egy negye-
dik elképzelés is rendszeresen felbukkan: az 
antarktiszi csillagászat, első körben egy 2,4 
m-es távcső, hosszú távon pedig egy 8 m-es 
óriás építése az antarktiszi plató valamelyik, 
3000 m-es tengerszint feletti magasságban 
levő fennsíkján. Ezeken a helyeken (pl. Dome 
C, Dome F) az idő legnagyobb részében iga-
zoltan 0,1–0,3 ívmásodperces seeing uralko-
dik – csak hát télen –80 fokos hideg, valamint 
erős zúzmarásodás nehezíti a műszerépítő 
csillagászok életét. Bármelyik lehetőség is 
valósul meg végül,  az optikai csillagászat 
mindenképpen nyerni fog, a fejlődés pedig 
töretlennek látszik.

Szól a rádió

A II. világháború radarversenyéig vissza-
nyúl az ausztrál rádiócsillagászat eredete és 
mindmáig fennálló dominanciája az optikai 
és más hullámhosszakon dolgozó kutatók-
hoz képest. A 64 m-es Parkes és a 70 m-es 
Tidbinbilla  rádiótávcsövek mellett 6 db 22 
m-es antenna működik Narrabri peremén, 
egy 1 mérföldes lineáris antenna Molongló-
ban és több kisebb antenna az ország egyéb 
pontjain. Ausztrália jelenleg Dél-Afrikával 

A 64 m-es Parkes rádióteleszkóp
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versenyzik a következő 20–25 év legnagyobb 
rádiócsillagászati vállalkozásáért, a több mil-
liárd dollárba kerülő Square Kilometer Array 
(SKA) rádiótávcső-hálózatért, amely ha meg-
épül, egy négyzetkilométernyi vevőfelülettel 
fogja gyűjteni a távoli rádióforrások jelét. 
A rádiócsillagászatban betöltött nemzetközi 
vezető szerep mellett nem elhanyagolható 
a Deep Space Networkben való részvétel 
jelentősége sem: mind a Parkes, mind a 
tidbinbillai óriás részt vett, ill. részt vesz a 
Naprendszert kutató bolygószondákkal való 
kapcsolattartásban. Az SKA a legnagyobb 
falat, melynek tervezett helyszíne a gyakor-
latilag abszolút lakatlan Nyugat-Ausztrália, 
ahol szinte tökéletes rádiócsend uralkodik, 
megfelelő észlelési viszonyokat teremtve az 
érzékeny műszereknek. Jelenleg mind Auszt-
rália, mind Dél-Afrika teljes gőzzel fejleszti 
rádiócsillagászatát, amivel azt szándékozzák 
illusztrálni, hogy mennyire jó helyszínek len-
nének az SKA megépítéséhez és működteté-
séhez. Idén májusban jelentette be a szövet-

ségi kormány, hogy a következő négy évben 
160 millió extra dollárt juttat az ausztrál 
űrkutatási és csillagászati programokra, ami-
ből 80 millió egy perth-i rádiócsillagászati 
kutatóintézet megalapítására szolgál. Mind-
ezekkel a befektetésekkel az űr hangjaira 
figyelők helyzete stabil, a fejlődés jelei pedig 
minden szinten tetten érhetők. 

Pillantás a jövőbe: gravitációs 
hullámok

Ausztrália egyetlen nagy tektonikus tábla 
része, így ma már se működő vulkánok, se 
földrengések nincsenek a kontinens terüle-
tén (vannak persze helyettük szárazságok, 
óriási áradások és bozóttüzek). Csillagászati 
szempontból a szeizmikus nyugalom fontos 
tényező egy eddig még kiaknázatlan észlelé-
si forma, a gravitációs hullámok detektálása 
kapcsán. Az északi féltekén több helyen már 
megépültek azok a hatalmas lézer-interfe-
rométerek, melyek a sok kilométeres fényút 
után kialakuló interferenciakép parányi vál-
tozásaiból próbálják kimutatni egy gravitáci-
ós hullám áthaladását magán az interferomé-
teren. Mindeddig még senki nem járt siker-
rel, ám Nyugat-Ausztráliában folyamatosan 
épül az a detektor, ami tökéletesen kiegészíti 
az északi féltekei interferométereket, hogy 
megnyíljon az út az irányérzékeny gravitá-
cióshullám-detektálás felé. E nélkül teljesen 
esélytelen a más hullámhosszakon történő 
azonosítás, így a déli féltekei állomás szere-
pe kulcsfontosságú. Az összeolvadó fekete 
lyukakra és hasonló egzotikus jelenségek-
re vadászó észleléstechnika az Univerzum 
mindmáig másképpen elérhetetlen pontjait 
derítené fel, így a szakma érdeklődése érthe-
tő. Az AIGO (Australian International Gra-
vitational Observatory) a LIGO és hasonló 
kísérletek helyi megfelelője, közel 20 éve 
folyamatosan tökéletesítve az interferomé-
terük zajtulajdonságait. A következő évtized 
várhatóan elhozza a gravitációs hullámok 
területén az áttörést, amiben az ausztrálok 
fontos szerepet játszhatnak. 

 
Kiss László

Sárneczky Krisztián és Kiss László a Siding Springbõl 
induló méretarányos  Naprendszer-túra Neptunusz 
állomásánál, kb. 100 km-re az obszervatóriumtól
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„Olyan kiállítást tervezünk, mely a tudo-
mányos fényképezés és a fotóművészeti 
alkotások közti, gyakran indokolatlanul szé-
les árkot próbálja meg kicsit csökkenteni. 
Miközben az elképesztő égi jelenségeket néz-
zük, ismert bolygókat, égitesteket, galaxiso-
kat ismerünk fel a fényképeken, azonközben 
fényévek százezreit, millióit utazzuk be, s 
megértjük, ha akarjuk, micsoda jelentéktelen 
kis gömböcskén élünk oly nagyon öntelten. 
Mindeközben megemlékezünk a csillagászati 
fotográfia egyik magyar úttörőjéről, Gothard 
Jenőről is, aki most 100 éve halt meg.”

 (Kincses Károly)

2009 a Csillagászat Nemzetközi Éve. A 
Magyar Fotográfusok Háza, a Magyar Csilla-
gászati Egyesület és az ELTE Gothard Aszt-
rofizikai Obszervatórium együttműködésé-
vel csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Az 
ENSZ és az UNESCO által meghirdetett év 
nagyszerű alkalom arra, hogy minél széle-
sebb körben megismertessük a csillagászat 
eredményeit a fotográfia eszközrendszeré-
nek segítségével. A digitális fotótechnika 
használatával egyre látványosabb felvéte-
lek születnek az égitestekről, az égi jelen-
ségekről. A kiállításon kortárs csillagászok 
olyan asztrofotóiból mutatunk be váloga-
tást, melyek tudományos szempontból nagy 
jelentőséggel bírnak, ugyanakkor a széles 
közönség számára is értékes látványt nyújta-
nak, autonóm művészeti értékük kimagasló. 
A kiállítás szerves része e mellett Gothard 

Jenő halálának 100 éves évfordulójára rende-
zett külön kiállítás, ami egyedülálló szakmai 
jelentőséggel bír. Gothard Jenő a legjelentő-
sebb magyar asztrofotográfus volt. Képei, 
fotográfiával kapcsolatos tárgyai, könyvei 
még soha, egyetlen alkalommal sem voltak 
kiállítva Budapesten együtt. 

A kiállító fotósok
Berkó Ernő, Braskó Sándor, Csabai István, 

Deli Tamás, Éder Iván, Francsics László, Hor-
váth Attila Róbert /Hozé/, Kerekes Gábor, 
Ladányi Tamás, Szendrői Gábor, Szilágyi 
Lenke, Szitkay Gábor

A kiállítás megtekinthető
2009. június 26–szeptember 13., minden 

hétköznap 14 és 19 óra, hétvégén 11 és 19 
óra között.

A kiállításhoz kapcsolódóan számos külön-
leges eseményre, rendezvényre és programra 
is sor kerül majd. A kiállításhoz naptár-kata-
lógus készül a Magyar Csillagászati Egyesü-
lettel való együttműködésben.

A kiállítás megvalósítását támogatta: 
Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemze-
ti Kulturális Alap, Budapest Főváros Önkor-
mányzata, Fővárosi Önkormányzat Budapest 
Közgyűlés Gazdasági Bizottsága

Asztrofotós konferencia a Magyar 
Fotográfusok Házában

Szeptember 12-én – az Űrlenyomat c. kiál-
lítás zárásaként – asztrofotós konferenciának 
ad otthont a Magyar Fotográfusok Háza. A 
konferencia a kiállításhoz kapcsolódik, fő 
témája a digitális asztrofotózás lesz, azonban 
a Gothard-évforduló kapcsán Gothard Jenő 
asztrofotográfiai munkásságát is bemutatjuk. 
Az előadni szándékozók az mcse@mcse.hu 
címen jelentkezhetnek.

KIállítáS


