
nyarán állítottam össze nóvakereső programomat, de hamarosan 
kiderült, hogy észlelőidőmet nem használhatom ki kellően a 
történelem során eddig feltűnt nóvák ismerete nélkül. Az el
következő télen letettem a binokulárokat, elővettem a kézi
könyveket és megterveztem egy hatékonyabb programot.

A KELETI TORNYOK

1181-ben a kinai csillagászok elsők között fedeztek fel egy 
ú,j csillagot az éta Cygni mellett. A régi történetírók sze
rint a kinai csillagászat egy csillagászati hivatal létreho
zásának eredményeként lendült fel, melynek legfontosabb funk
ciói az égi jelenségek előrejelzése és magyarázata, valamint 
egy megbízható- naptár létrehozása és fenntartása voltak. Sok 
obszervatóriumot építettek fel ebből a célból a kinai biroda
lomban, ezek voltak a Keleti Tornyok. A kinevezett "királyi 
észlelők" kötelességei közé tartozott szürkülettől pirkadatig 
kutatni az "égi látogatók" után.

A keleti észleléseket tanulmányozva körülbelül húsz olyan 
felfedezést találunk, melyek nóvákkal, szupernóvákkal kapcso
latosak. Közülük az 1006-os, 1054-es, 1181-es, 1572-es és az 
1604-es vendégcsillagok szupernóvák voltak. A régi kinai
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csillagászok szelleme arra kötelez, hogy mi is kutassunk az 
ilyen égi események után. Napjaink nóvavadászaiban is élnie 
kell ennek a kutatási szellemnek, mely nélkül a csillagatlasz 
csak a polcon porosodik.

Peter Collina igy ir erről: "A nővavadásznak egy Buddha- 
szobor nyugalmával kell rendelkeznie, miközben megtartja lel
kesedését a "nóva-világ" jobbra fordulásáig.

ÉGI ABLAKOK

A történelmi nóvák rendelkezésre álló adatait tanulmányozva 
figyeltem fel a nóvák bizonyos csillagképekben való erős 
koncentrálódására: Sagittarius, Scutum, Lacerta. A nóvákat 
atlaszba rajzolva kitűnt, hogy azok "halmazokat" alkotnak az 
ég bizonyos részein. Ezeket a vidékeket "ablakoknak" neveztem 
el. Néhány ablak csülagfelhőkkel társult, mások a galaktikus 
centrum vagy valamelyik spirálkar irányába estek. Hasonlókép
pen vannak alacsony aktivitású területek is, melyek nagy por
felhők irányában láthatók.

Az AAVSO nóvakereső programja 10°xlh részekre osztja fel 
az eget. Ha az ablakokat'és az elégtelen aktivitású területe
ket összekapcsoljuk az AAVSO nóvakereső területeivel, sajátos 
rácsszerkezetet kapunk, mely jól dokumentálja a nóvaaktivitás 
mértékét. Azokat a régiókat, melyek egybeesnek a nagy aktivi
tású ablakokkal, "közös területeknek" neveztem el, és különös 
súllyal szerepelhetnek-a nóvakereső programokban.

Ezeket a közös területeket éjszakánként rendszeresen ér
demes átnézni, mert ha a dolgok a múlthoz hasonlóan alakulnak, 
akkor viszonylag gyakran tűnnek fel bennük nóvák.

BINOKULÁR-CSILLAGOK KONSTELLÁCIÓI
A program nélkülözhetetlen része a jó csillagatlasz. Az ész
lelést az Atlas Coelivel kezdve viszonylag könnyű mesterség
nek találtam a csillagok memorizálását. Az idő múlásával úgy
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találtam, hogy határfényességemnek 0,5 magnitúdóval kell nö
vekednie; 8,0 vagy egészen 8,2 ^-ig. A váratlan "betolakodók" 
létének megerősítése céljából szükségessé vált az Atlas 
Borealis és az Atlas Eclipticalis használata.

A binokulár-csfllagok konstellációinak megjegyzése a nóva- 
keresés legpraktikusabb módszere. Ahogy a régiek csillagképe
ket alkottak mondáikból, épp úgy a nóvavadász is megteheti 
azt - hasonlóan tiszteletre méltó célból. Persze romantikus 
képzelgés lenne azt hinni, hogy magunk is részt veszünk a ré
gi korok művészetében, a csillagképek "kitalálásában" és meg
ismerésében.

A kellő gonddal végzett nóvakeresés különös izgalma a do
log tudományos értékében rejlik. De mindez már személyes el
kötelezettségünktől, türelmünktől és eltökéltségünktől függ.

/Kenneth Beckmann: A Spirit of Search - JAAVSO vol.lO,no.l, 
1981/.

fordította; Mizser Attila
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■  KÖZLEMÉNYEK

Kérjük észlelőinket, hogy a gyorsabb adatfeldolgozás és a 
PVH-rovat mielőbbi lezárása érdekében 1982 januárjától adatai
kat Mizser Attila cimére továbbítsák!

- PVH -
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