Olvasóink kérésére elkezdjük teljességében is tárgyal
ni az utóbbi évtized alatt történt novakitöréseket.
A Hercules 1963-as nagy novája után pár éves csend kö
vetkezett. Nem volt fényes kitörés.

A teljesség kedvéért azért megemlítjük, hogy 1963-ban
alacsonyan még jelentkezett két halványabb nova.
A Nova Puppis /1963/1/ fénygörbéjét utólag rekonstruál
ták. Eszerint 18,5 mg.-ós alapfényességéből 7,7 mg.-ós maxi
mumig fényesedett.
A Nova Puppis /1963/2/ nevű csillagot 1964 febr. 14.-én
W. Strohmeier találta meg a Boyden Csillagvizsgálóban. Ez is
az előzőhöz hasonló fényességű volt. 1963 dec. 2 1 .-én érte
el maximumát 8 ,0 mg.-val.
Az Aurigában C. Hoffmeister fényképfelvételein egy fur
csa, nóvaszerü csillagot talált. Ez az 1951-es Palomar Sky
Atlas lapokon még 18 mg.-os volt. 1959-ben még semmi válto
zás azonban 1960 -ban máj? elérte a 16 mg.-t. A fényességnöve
kedés 1963-65 között érte el maximumát, 11,3 mge-t. Ezután
elhalványult és 1965 őszén már csak 15,5 mg.-nak mérték.
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A 0? Pixidis 1890, 19o2, 192o, 1944 után ötödször is ki
tört 1966 -6 7-ben.
Az RS Ophiuchi 1898, 1953, 1958 után negyedszer 1967ben lángolt fel.
A GK Persei 1966 augusztusában nagy érdeklődést keltett
Az 19ol-es év régen elfelejtett 0 mg fényességet elért nagy
nóvája sok évtizeden keresztül 15 mg alatt maradt. 66 augusz
tusában azonban 52 napos fényesedés után lo,9 mg—ig ugrott.
Ezután azonban hamar visszaállt a 15-13,8 mg közötti alapfé
nyesség. Ha az utóbbi öt év ezen minimumbeli ingadozását néz
zük, láthatjuk a nyugtalan vibrálását és azt, hogy az AAVSO
adatai szerint ez év január-februárjában ismét történt fé
nyesedés. Február elején ugyanis lo,5-lo,8 mg közötti értéke
ket emlitettek.

A Nova Coronae Australis 1967-et a Gerro Tololo Csil
lagvizsgálóban Sanduleak vette észre 1969-ben, amikor régeb
bi objektivprizmás felvételeket nézett át. Ez a nova 1967
elején 8 mg-os maximumot ért el.
A Nova Delphini 1967 /HR Delphini/ megindította a fé
nyes jól észlelhető novák sorozatát, amelyek 1967-71 között
lángoltak fel.
A Nova Vulneculae 1968/1 /LV Vul/ ismertetése már koráb
ban megj'elent. Párjára a
Nova Vulpeculae 1968/2 /LU Vul/—ra Kohoutek talalt okt.
17.-én. A nóva 1968 jul. 18-19-én volt maximumban kb. 8,5 mgval.
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A WZ Sagittae is 1968-ban tört ki, az 1913-as és 1946-os
fellángolások után harmadszor. 7,2 mg-os maximumáról hamar
visszahalványodott 15-16 mg-ra.
A Nova Ságittarii /V lol7 Sgr/ 1969-ben jelentkezett.
Bateson talált rá az év júniusában készült felvételeken.
6,5 mg-os maximumát julius 11.-én érte el. 1971-ben már is
mét 14 mg alá halványodott.
A Nova Serpentis 197o /FH Ser/' nyitotta az 197o-es év
négy nóvából álló sorozatát. A japán M. Honda fedezte fel
feb. 13-án 7 mg-s korában. Maximumában - rebr. 2o-21.-én 4,4 mg fényességet ért el. Márc. lo-21 között a hamburgi Csil
lagvizsgáló kutatói 7oo, 9oo, 1 5 oo és 1 9 oo km/sec sebességű
gázhéjjakat fedeztek fel körülötte. A leszálló ágat 26 alka
lommal észlelték hazai amatőrök. A fénygörbe elkészitésénél
a BAV adatait is felhasználtuk. 1972 nyarán 12 mg, 1973-ban
12,8 mg, 1974-ben 13,4 mg és az idén nyáron 14,1 mg volt a
fényessége az AAVSO adatai szerint.
A Nova Aquilae 197o /V 1229 Aql/ felfedezője szintén
Honda volt. Április 14.-én 8 mg volt. A maximumában elérte a
7,3 mg-s fényességet. Ezután gyorsan csökkent. Három hazai
észlelésünk van róla.
A Nova Scuti 197o /V 368 Sct/ felfedezője George Alcock
volt. Felfedezésekor jul. 3 1 .-én 6,9 mg-s volt. Valószinüleg
gyorsan fényesedett, mert jul. 27.-én K. Locher felvételén
még 9 mg alatt volt. Praenova korában 17 mg fényességűnek lát
ták. Kezdetben gyorsan halványodott majd ez lelassult. 1974
junius végén látta utoljára Thomas Cragg, ekkor 14,7 mg-s
volt.
A Nova Cygni 197o /V 133o Cyg/ ősszel tört ki. Ezután
gyorsan csökkent és 1971 ápr.-ban már 13 mg, jun.-ban 14 mg,
és szept.-ben 15 mg alá került.
A Nova Cephei 1971 -et Yoshiyuki Kuwano fedezte fel jul.
lo.-én 8 mg fényességű csillagként. Két nap múlva már 7,7 mgval el is érte a maximumát. Kohoutek és Klowinger a Hamburg-
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Bergedorf Csillagvizsgálóban átnézték az 1948-l'97o között ké
szített felvételeket és a praenovát egy 16,6-18,1 mg között
szabálytalanul változó csillaggal azonosították. Szinképe
igen erős H-alfa emissziót és jul. 11.-én 9oo km/sec sebes
ségű gázhéjjledobást mutatott. Julius 14.-én már looo, 16oo,
185o km/sec sebességei táguló héjjak is voltak körülötte.
A leszálló ág megrajzolásához 74 hazai adatot használtunk fel.
1973 közepén,14-15 mg-s korában eltűnt a csillag az amatőrök
szeme elől. Távolsága 12-21 ezer fényév lehetett.
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A Nova Ságittaxii 1974-et az M 23 közelében okt. 6 .-án
fedezte fel Kuwano. Ekkor 9,o mg-<5s volt. Egy hónap múlva a
Nap került erre a vidékre is igy nem figyelhette meg senki.
Mire tavasszal ismét megjelent, már 12 mg alá jutott.
A Nova Persei 1974 -et nov. 9.-én Sanduleak fedezte fel
a Warner and Swasey Obszervatóriumban. Ekkor 11 mg volt a
fényessége. A szinképe azonban elárulta, hogy kb. 3 mg-val
van már a csillag a maximuma után. A megfigyelésébe magyar
amatőrök is bekapcsolódtak. A közölt fénygörbe angol, német,
amerikai adatokat is tartalmaz.
A Nova Aquilae 1975-t P Wild fedezte fel junius 6 ._án
Egy hónapig mint nóvagyanus csillagot tartották számon és
csak julius elején bizonyították be a Stamford Obszervatóri
umban, hogy valóban nova. JD .....612-kor fényessége 13,4 mg
volt.
A Nova Scuti 1975-t is P. Wild látta meg először junius
15.-én. Ekkor 7»9 mg volt a fényessége. A felfedezést követő
hetekben az észlelők 8 ,0 és lo,o mg közötti erős fluktuációt
figyeltek meg. Ajánlatos éjszakánként többször is megfigyel
ni az esetleges gyors változások miatt.
/Számunkban térképet közlünk a Nova Scutiról, de ne észleljük ezen térkép alapján, mert a feltüntetett fotoelektromos magnitúdók eltérnek a korábbi R Sct térkép fényesség-ada
taitól. /
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Az észlelések megkönnyitésére belső borítónkon mind a két
térképet közöljük.
Keszthelyi Sándor
Budapest

4_?e?seida_r^j_i27^ff_a^fcÍYÍ||-s§.
A legkedveltebb raj észlelésében ezúttal is sokan vettek
részt. Ennek köszönhető, hogy pontos, hosszú időtartamot fel
ölelő összefoglalót sikerült készíteni, mind az aktivitás alakulásáról, mind pedig az egyéb jelenségekről.
Az időjárás is kedvező volt, bár a maximum időpontja kö
rül átmeneti felhősödés zavarta a megfigyelést. Ez .^azonban
lényegtelen momentum az ossz adathalmazhoz viszonyítva.
A megfigyelésekben az alábbiak vettek részt: Balogh Imre,
Borovszky péter, Barkas György, GaramvöÍgyi Ferenc, Hajnáczky
Sándor, Harmati István, Iskum József, Juhász Tibor, Kelemen
Tamás, Kun József, Mercsák J. László és Lászlóné, Mesterházi
János, Mohácsi Gyula, Mező Árpád, Nagy Rozália, Papp János,
Rostás Sándor, Rück József, Szabó Lajos, Tepliczky István,
Tihanyi István, Trexler László, Tóth Imre, Tuboly Vince,
Vörös József, Zajácz György.
A 27 megfigyelő 1537 meteor adatának feldolgozását tartal
mazza az alábbi beszámoló, melynek elkészítésében igen nagy
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