
A csillagfedés megfigyelőket kérjük, hogy észleléseiket ha- 
vonta összeállítva, akövetkező hónap 5-ig küldjék meg Ponori 
Aurélnak az Uránia cimére. A Mars okkultáció adatait azonban 
kérjük lehetőleg május 20-ig eljuttatni. - A rendszeres észle
lők ez év második felétől külön űrlapot kapnak Hurbanovóból 
/Ógyalláról/, ide is kell az adataikat küldeni, de a másola
tot kérjük továbbra is eljuttatni az Urániába,
MEGFIGYELÉSEK
Színes holdgyürü - haló - jelenség.
Rendkívül érdekes, nagy kiterjedésű halo-t lehetett megfigyel
ni a Hold körül 1971. december 30-én, 23*09 KEI-ben. A haló 
glóriaszerü kör formájában övezte a Holdat, félátmérője 25 
lehetett és különösen a Hold felé eső pereme a szivárvány szí
neiben játszott. A nagy kiterjedésű gyűrűn belül is észlelni 
lehetett a koncentrikus gyűrűket.

Eltér Tamás /Baja/
Megjegyzés: bár meteorológiai jelenségről van szó, e közle
ménnyel is szeretnénk felhívni a figyelmet a Nap- és hold- 
gyüruk rendszeres feljegyzésére. Noha a haló jelenség nem túl 
ritka, színes holdgyürü csak kivételesen lép fel. /B./
Konkáv árnyék a Szaturnusz gyűrűjén.
1971. szeptember közepétől, 15-cm-es távcsövemmel a Szaturausz- 
nak a gyűrűre vetett negatív /konkáv/ árnyékát rendszeresen 
észlelem. Többnyire csak pozitív görbületü? normális árnyékot 
láttam. 1971. szeptember 16-án este a légköri viszonyok kivé
telesen 3ók voltak, úgy hogy 160-szoros nagyítással a Szatur
nusz két legerősebb sávjának finomabb részleteit is láttam.
A 23:10 UT-kor készített rajzon is jól kitűnik, hogy az ár
nyék biztosan konkáv. befelé görbülő volt. Az északi és déli 
fosáv intenzitása egyaránt 3D volt, a déli fősév /SEB/ déli 
/S—i/ peremén egy kis beöblösödés volt látható.

* Papp János /Budapest/
Időszakos holdjelenségek /TLP-k/ 1971-ben
A múlt évben /1971/ az alábbi időszakos Holdjelensógekről 
/Transient Lunar Phenomenons s TLP/, azaz egyes területek szo
katlan elsötétedéséről,.vagy kivilágosodásáról érkezett jelen-
tés;l./ 1971. I* 7. Obs.: Elek Imre, Ózd. 35 cm-es reflektor
ral. - FBA MAURO S-i /déli/ részének szokatlan fénylóse 19*00-
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-19*25 UT között. /Brightening./
2,/ 1971* II.' 1. Obs.: Bartha Lajos, Budapest, 6 cm ref- 

raktor. 60x. - 17:30-17:45 UT közt a Kepler kráter és környé
ke szokatlanul fényes a hamuszürke fényben. /Bright./

3*/ 1971* VI. 6. Obs.: Nyitrai István, IXinau jváros, 9,5 cm 
refr. 50-160x. - 20:15-2019 Vörös szinü folt az ERATCSTEN3S 
krátertől E-re /keletre/, amely 3*5 sec után eltűnt. /Blinc- 
king, pulsation./

4./ 1971* VIII. 2. Obs.: Mezősi Csaba, Pécs. 15 cm refl. 
l$0x. - 19*58-21:55 UT közt a GASSENDI centrális csúcsnál 
fénylő villódzás, előbb 0,1-3 min, később 20-30 min periódus
sal. /Blinck, Pulsation./

5*/ 1971* VIII. 6. /Holdfogyatkozás 1/ Obs.: Bartha Lajos 
és Piroska György, Budapest; Keszthelyi Sándor és Mezősi Csa
ba, Pécs; Molnár Iván és Molnár I. jr. HurbanovO/ógyalla CSSR/ 
— 21*00-21*50 UT KEPLER és környezete a holdfogyatkozás alatt 
szokatlanul fényes. /Bright in the Earth shadow./

Balázs Sándor /Szolnok/
Kérjük, hogy akiknek a múlt évből akár negativ, akár pozitiv 
TLP-észíelésük van, Balázs Sy elmére szíveskedjenek mielőbb 
elküldeni /Szolnok VIII. Kender a. 1./, hogy az 1971. évi 
észleléseket véglegesen lezárhassuk és kiértékelve a külföldi 
gyűjtőközpontnak eljuttassuk.
A R Scuti fénwáltozása 1970-ben
Az R Scuti jellegzetes félig szabályos változócsillag, e cso
port RV Tauri típusához tartozik. /RVa/. A Pajzs /Scutum = 
*Sct/ ezt a változóját Pigott fedezte fel 1795-ben. Koordiná
tái 1950-re Rekta.18*42 és Dekl.5°48». Harvard száma 184205, 
maximumban elérheti a 4,5 mg-t, minimumban 8,5 mg-ig süllyed, 
ám e szélső fényesség értékeket ritkán éri el. A kb. 140 na
pos, erősen változó periódus alatt többnyire egy mély főmini
mumból /m^/ a fényesség egy főmaximumig /M^/ nő, majd egy ki
sebb mellékminimum /nig/ után a második mellékmaximum /Mg/ kö
vetkezik.

Az 1970-08 észlelési időszakban 10 hasai észlelő 157 
megfigyeléséből megállapítható volt, hogy az R*Sct egy szokat
lanul erős, csak ritkán beálló főminimum után gyorsan elérte 
a meglepően fényes főmaximumot. Amint az I. tábla 3. ábráján 
látható, a főmaximum után a fényesség csak kis hullámzás mu
tatott, a mellékminimum és mellékmaximum helyét alig lehetett 
megállapítani. Sajnos a zavaró holdfény folytán a két fő-szél- 
sőaőg helye és fényessége is kissé bizonytalan. Meghatározha
tó volt még a főminimumot megelőző mellékmaximum helye és fé
nyessége. A bemutatott ábra alapján kitűnik, hogy a fényvál-
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Az m-betüvel jelzett napokon a holdfóny /moon light/ zavarta 
az észlelést, a "c"-jelü napon felhős volt az ég /cloud/.
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Sajnálatos, hogy &z aug. 12-13-i országos méretű felhősödés 
alatt csak Szarvason észlelték a meteorokat, mivel valószínű
leg ezen az éjszakán volt a mari műm. Az adatokból következ
tetve valóban augusztus 13-án hajnalban jelentkezett a leg
több Perseida.' A gyakoriság 35 meteor/óra volt, de ennek csak 
kb. 60 J6-a Perseida. /Jelentkeztek még Cygnidák, Aquaridák, 
béta Cassiopeidák, stb./, tehét a ténjfegee Perseidák száma 
20-25 meteor/h. Ez azonban csak látszólagos, a holdfényt le
számítva az óránkénti meteor-szám:

Perseida = 40 - 50 meteor/h
összes meteorsr 60 - 70 n

Fényességűk szerint vizsgálva -2 magn.-nál fényesebbeket, te
hát a tűzgömböket is:
-7 mg b ldb; -6 mg * 1 db; -5 mg « 2 db; -3,5 mg * 1 db;
—3,0 mg m 10 db; —2,5 mg s 8 db; —2,0 mg « 8 db.
Az észlelt meteorok átlagos fényessége nem volt túl nagy, pá- 
lyfcjuk hossza közepes, sebességűk gyors /átlagosan 7-8° hossz 
és 0,3 sec felvillanási idő/. Fényességük közepesen 2.5 mag
nitúdó, leszámítva a holdfényt 0 magnitúdó volt. A 800 me
teorból 13 volt, amelyet egyideuíeg több helyről is észleltek, 
ezekből a magasságot és a valódi pályát is ki lehet számítani. 
Erre még visszatérünk.

Az észlelők az alábbiak voltak: Szeiber J., Budapest: 123 
db /6 óra/; Dankó J., és Brlás P., Szarvas: 147, 38 db, /17,5 
és 8,5 óra/; Nagy Rozália, Bágyogszováta: 40 db /7,5 óra/;
Papp J., Szilvásvárad: 58 db /5 óra/; Hajdú A., Szoboszlai Z. 
és Újvárosi A., Hajdúnánás: 143 db /12,5 óra/; Rostás S., Szék- 
kutas: 101 db /12 óra/; Keszthelyi S., Keszthelyi Rita, Mezősi 
Ca., Mezősi K., Jazbinsek J., Pécs-Vasas-I.: 187 db /7 óra/; 
E.Kovács Z., Pannonhalma: 21 db /2 óra/; Hevesi Z., Kaposvár:
7 db /2 óra/; Hudi L., Bálátonföldvár: 3L db /5»5 óra/.

Keszthelyi Sándor 
/Budapest/

C s i l l a g o s  é g  /1972. április - május./
Holdfázisok:
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