
A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

A Magyar Geofizikusok Egyesületének keretében mű
ködő Szeniorok Bizottsága 2002. szeptember 5-én rendezte 
meg az immár hagyományosnak tekinthető, őszi tanulmá
nyi kirándulását. Ez alkalommal az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumát 
látogattuk meg Szombathelyen. Az intézet igazgatója, dr. 
Jankovics István professzor ismertette az obszervatórium 
történetét, majd munkatársa, dr. VlNCZE Ildikó vezetésével 
megtekintettük a Gothard  Jenő hagyatékából rendezett 
technikatörténeti kiállítást.

Ismerkedés az obszervatóriummal

A római kori mozaik

G othard  Jenő (1857-1909) korának ismert és elismert 
kutatója és műszertervezője volt. Csillagászati kutatásaihoz 
saját birtokán, Herényben (ma Szombathely egyik kerülete) 
obszervatóriumot létesített. Az üstökösök fényképezésében 
nemzetközi szintű eredményeket ért el. 1886-ban elsőként 
figyelte meg fotográfiai eljárással egy gyűrű alakú gázfelhő 
(Lyra gyűrűs köd) központi csillagát. A telefon- és röntgen
technika egyik úttörője, valamint az asztro- és spektrál- 
fotográfia meghonosítója volt Magyarországon. Az 1710. 
számú kisbolygót Kulin  György csillagász javaslatára 
Gothard  Jenőről nevezték el.

A műszerkiállítás megtekintése után Vértes Ernőnek, a 
Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület elnökének vezeté
sével megtekintettük Szombathely nevezetességeit. Meglá
togattuk a Smidt Múzeumot (dr. Sm idt  Lajos orvos ma
gángyűjteményét, amelyet a városnak adományozott), majd 
a Járdányi Paulovits István régészről elnevezett római

kori romkertet, amely Szombathely, azaz Savaria római 
város feltárt romjait tárja a látogatók elé.

A jól sikerült tanulmányi kiránduláson 53 tagtársunk 
vett részt. A remek hangulatot még az sem tudta elrontani, 
hogy a városnéző séta után néhány perccel egy hirtelen 
támadt, heves záporeső zúdult a városra. Szerencsére a 
város főterének környékén számos kellemes vendéglátó- 
hely van, így mindenki gyors menedéket talált.

...és Csoportkép 2.

Köszönet illeti a tanulmányi kirándulás szakmai vezető
it: prof. dr. Jankovics István igazgatót, dr. V incze  Ildikó 
tudományos kutatót és VÉRTES Ernő nyugalmazott főtaná
csost. Közreműködésükkel mindannyian számos ismerettel 
és élménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönettel tartozunk 
továbbá M olnár  Károlynak, a Szeniorok Bizottsága titká
rának és Gadó  Károlynak, a bizottság tagjának a tanulmá
nyi kirándulás előkészítéséért, valamint BELLÉR Évának, a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete ügyvezető titkárának a 
rendezvény lebonyolításáért. VlDA Zsolt tagtársunk munká
ját dicséri a sok szép fénykép. A tanulmányi kirándulás 
anyagi támogatásáért a Magyar Geofizikusokért Alapít
ványt illeti köszönet. Bartha  Lajos tagtársunknak, a Geo
fizikai Intézet volt munkatársának érdeme, hogy felhívta a 
figyelmünket Szombathely tudományos tevékenységére. 
Csatoltan közreadjuk írását, amely Szombathely szerepét 
ismerteti a magyar tudományos életben.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke
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