
Radiána t RA = 1JO5 Deki. & +42°.
Az a lfa  Orionis /Betelgeuse/vörös óriás változó minimuma,
Jcb. 1,1 mg fényességgel ez év vegén várható. Puszta szemmel 
is  jó l észlelhető, összehasonlitóként az a lfa  Aurigae /0,2 
cig/, a lfa  Tauri /1,1 mg/ és a lfa  Canis Minoris /0,5 mg/ a l
kalmasak. Megfigyelése fontos! ;
Van-e magyar nova ? /Cajnos -  nincsen./ Ez év május 22-én 
szorgalmas és ügyes munkatársunk, Mezősi Csaba /Pécs/ az R 
Ursae ^ajoris közeliben egy á lta la  korábban nem lá to tt c s il la 
got vé lt ész le ln i, kb. 9»5 fényességgel.
Hozzávetőleges koordinátái RA = Í O ^ 13; Dekl.=+68?6. 
Észleléséről, igen helyesen, azonnal tájékoztatást küldött, 
többek közt az összeállítónak, és a budapesti Urániának is . 
Annál kevésbéhelyeselhető, hogy kü lfö ld i intézményeket is  r i 
aszto tt, azt pedig te lje s  mértekben el k e ll Ítélnünk, hogy 
országszerte mint "magyar nóvát" ismertetik ezt a cs illago t, 
sót annak nevet és je lzés t is  adtak. -  A je lz e t t  cs illagot 
többször és többen megfigyelték, fénye 10,3- 10,6 mg körül v§n, 
fenyváltozás megbízható módon nem volt megállapítható. A kér- 
dés tisztázására felkértük li. Venrenberg Urat /Düsseldorf/, 
hogy szíveskedjen iáé vonatkozó korábbi és esetleg újabb fény
képéit kontrollá ln i. Ezz-el kapcsolatban felh ívjuk az amatőrök 
figyelm ét, hogy bármiféle ú j, vagy annak tűnő megállapítás, 
fe lfedezés kü lfö ld i továbbítása csakis hivatalos szakintéz
ményén -  nálunk az MTA szabadsághegyi Csillagvizsgálóján át -  
történhet, ugyancsak a szakcsillagászok jogosultak elnevezést, 
yaSy je lö lés t adni. Amatőrök tartózkodjanak a megalapozatlan 
es megerősitetlen adatok vagy közlések terjesztésétő l, /Már 
csak a hazai amatőr mozgalom jó hírnevének megóvása miatt is !/  
A kérdéses cs illa g  rendszeres megfigyelése továbbra is k ivá-' 
natos.

K ö n y v e k  -  t é r k é p e k

Asztrpnomicseszkij Kaler.dar.i /Izdetyelsztvo "Ilauk", Moszkva.
icb# 15*- Ft./ -  a 310 oldal terjedelmű, szép 

K iá llítású  szovjet amatőr évkönyv nagy vonásokban a magyar 
cs illagásza ti Évkönyvre emlékeztet, de táblázatanyaga ennél 
jóva l gazdagabb. Az évkönyvnek kb. fe lé t  kitevő táblázati rész 
lenyegeben mindén fontosabb jelenséget fe lö le l ,  amely az ama- 
toroKet eraek li. Ezt követi az előző év fontosabb csillagászati 
eseményeit ismertető rész, végül az évfordulók és ünnepségek 
rövid ismertetése zárja a könyvet. Orosz nyelven tudó amatő
röknek elengedhetetlen segédkönyve lehet. Az 1973. év i kötetet 
ajánlatos már most megrendelni a "Gorkij" könyvesboltban. 
/Budapest, V., Váci utca 33./ *

,.pvre 5zéló kü lfö ld i csillagászati évkönyveket, az 
erdezlodokner: ajánlatos — a lassú lebonyolítás miatt — már 
most megrendelni, az Egyetemi Könyvesboltban /Budapest, V.,
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Kossuth Lajos u. 18/, vagy az Idegennyelvü Könyvesboltban/Bu- 
dapest V., Váci utca 32/. A leghasználhatóbbak:
Kaiéndér für Sternfreunde, 1973. /P. Ahnert/ -  J.A. Barth, 
Éeipzig, NDK!, Ara: kb. 4,5 DM, 22.- Pt. Egyike a legjobb a- 
matőr évkönyveknek.
Per Sternhimmel 1973.. R.A. Naef. -  Verlag Sauerlánder,
Aarau, Sva jc . Ara: kb. 17 SFr., 250.- Pt. Az egyik-legrészle
tesebb amatőr évkönyv, kár hogy magas ára csak szakkörök és 
Urániák számára tesz i kifizetődővé.
Hvezdarská RoSenka 1975. -  "Academia", Praha. Ara: 14 Kős, = 
kö, 2o.- Ft. A esek nyelvű évkönyv nagy előnye, hogy leg
több adata hazánkra is érvényes.

M E G F I G Y E L É S E K

Egy különösen aktiv napfoltcsoport

Ez^év júliusának végén egy nagy napfoltcsopcrt jelen t meg 
a Nap—gömb délkeleti peremén. A csoport egy nagy penumbrából 
á l l t ,  amelyet számos beöblösödés szakitott meg; belsejében 
sok kisebb-nagyobb umbra /"mag'’/ vo lt látható. A foltcsoport 
belsejében igen gyors és heves változások zajlottak le .
1972. jú l. 31-en a Budapesti Uránia Csillagvizsgáló 20 cm-es 
/ f=503 cm/, polarizációs napokuláron át szemléltük meg a fo l t 
csoportot. A nagy összetett penumbrát, a sok sötét maggal az 
I .  tábla A/ ábrája mutatja. Az umbra színárnyalata Igen vál
tozatos vo lt, amit nem is lehetett pontosan visszaadni rajzon. 
A középső két négy umbra között 15*50 UT^gy hosszúkás fehér 
sáv mutatkozott, A fehér hid fényessége és hosszúsága gyor
san nőtt, és-elérte a napfáklyák fényességét. Legnagyobb fé  -  
nyét és méretét 16:00 UT-kor észleltük, ezután ismét halvá
nyodott. Ez a jelenség lehetett Secchi gyűrű, de nem kizárt, 
hogy * egy igen fényes napkitörést, un. fehér fla re -t  észle l
tünk.
A továbbiak során a csoport gyorsan felbomlott, és részei 
napok alatt széttolódtak. /L. a következő közleményt./
1972. aug. 7-én már igen sok kis umbra vo lt a penumbrában, 
ezek, az Urániában készült képek szerint, gyorsan mozogtak.
A csoport te lje s  mérete ekkor 2j2, azaz kb. 100 000 km vo lt.

i f j .  Bartha Lajos és Piroska György 
Budapest

Nagy napfoltcsoport augusztus elején

Az I .  tábla B/ rajzát 1972. augusztus 6-ón, 16:30 MET-kor ké
szítettük. A nagy és sok magból összetett napfoltcsoportot 
15 cm-es, Newton távcsővel észeletfcük /f=168 cm/, 67 és 116- 
szoros nagyítással /a rajz az utóbbival készült/, ll-e s  he- 
gesztő szüi-őüveggel. IlléB  La;jos és Ióth M u

Városi Csillagászati és Űrhajózási Szakkör 
Bálát onfüred
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