
Korai holdsarió  
m egfigyelések ’8 5 - ben

S^abads^emes
objektumok

A METEOR 1983/7-8. számában megjelent felhívás hatására ed
dig is érkeztek több-kevesebb rendszerességgel észlelések, me
lyeket lapunkban közöltünk is. Az 1985-ös év során sok észle
lés született, közöttük néhány igen korai holdsarló megfigye
lés is. A megfigyelési krónika időrendben:

1985. május 21: Pécs-Vasason az ég csaknem teljesen borult volt 
és záporszerűen esett az eső. Keszthelyi Sándor 

18:57-19:05 UT között szabadszemmel megfigyelhette a Hold sar
lóját az ÉNy-i égalj kissé felszakadozott, kitisztult részén.
Itt látszott homályosan a vékony sarló, bár eközben a Zenitből 
továbbra is szemerkélt az eső. Ez a megfigyelés 45 óra 15 per
ces sarlót jelentett.
1985. július 16: Hajnalban Busa Sándor harkakötönyi észlelőnk fi

gyelte a holdsarlót szabadszemmel. Az ég alja 
kissé párás, ködös volt, így a Holdat csak 03:02-03:08 UT kö
zött látta. A sarló íve 170 fokos volt. Egy 70/500-as refrak- 
torral nézve sok kontrasztos kráter látszott, de a hamuszürke 
fény a rossz légkör miatt nem volt megfigyelhető. A Hold kora 
44 óra 49 perc volt.
1985. május 19: Pécs-Vasason Keszthelyi Sándor felhőtlen égen ész

lelte a Holdat szabadszemmel. 18:38 UT-kor pil
lantotta meg, ekkor csak vékony, gyenge, 80 fokos íve volt.
7x50 B-vel is csak 100 foknyi volt, így vékonyan, de élesen hú
zódott. 18:49 UT-ig látta. A holdsarló kora 42 óra 41 perc volt.
1985- augusztus 15: Ezen a hajnalon' 3 országból, 3-észlelőhelyen,

15 megfigyelő számolt be a Hold látványáról.
A Mátra tetején lévő kút-hegyi észlelőtáborból 11 fő figyel
te meg a sarlót. 02:12 UT-kor vette észre Fidrich Róbert egy 7x3 5 
B-vel, majd ezt követően egy perc múlva már szabadszemmel is 
látszott. Ezt követően távcsövekkel, binokulárokkal már többen 
is észlelték. Szemmel 130 fokos, 7x35 és 10x50 B-vel 145 fokos, 
50/540-es refraktorral 170 fokos ív látszott. A sarlón a krá
tereket is szépen lehetett látni. A hamuszürke fény szemmel is, 
távcsővel is biztos volt, benne tengerek is kivehetőek voltak. 
Spányi és Gyarmati több fényképet is készített. Szabadszemmel 
03:27-kor, távcsövekkel 03:34 UT-kor tűnt el a sarló. Ekkor 
30 óra 42 perc volt a kora újhold előtt.

Ugyanekkor Kondorosi Gábor pécsi amatőr az NDK-beli Ober- 
weisenthal közelében tarózkodott. Szabad szemmel észlelte a 
holdsarlót 03:20 UT-±ól. Az ív csak 120 fokos volt. Nyugatabb
ra lévén ott később pirkadt, így 03:40 UT-ig látta szabad szem
mel az objektumot. A Hold kora ekkor 30 óra 36 perc volt.
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Szintén ezen a hajnalon Őgyallán Jávorka Ágoston, Kász László, 
valamint Szabó Sándor a Coudé-távcső kupolájából 02:37 UT-tól 
figyelhette meg a kelő Holdat. Először vöröses-narancs színű, 
később sárgás, végül fehér volt. A 150/2250-es távcsővel 56-,90-r, 
sőt 140-szeres nagyításokkal másfél órán át észlelték és fény
képezték. Távcsővel sok részlet látszott, főként a 110 fokos 
fő-íven - de további "leszakadt" részekkel együtt 135 fokos 
hosszban. Hárman négy géppel 160 felvételt készítettek 03:01- 
03:25 UT között. A legszebb színes fotók 135 fokos ívet és sok 
apró részletet mutatnak. Szabadszemmel 03:46 UT-kor tűnt el a 
Hold, ekkor még a távcsőben jól látszottak a kráterek. Az ív 
03:50-kor 100 fokos, 04:00 UT-kor 95 fokos, de ekkor már a ho
rizont felett a Nap is megjelent. Napkelte után is látszott 
még gyengén a Hold a távcsőben, majd 04:06 UT-kor tűnt el vég
leg, amikor kora 31 óra 10 perc volt.
1985. augusztus 17: Domby György Szigetszentmiklóson észlelte a Hol - 

dat 18:40 UT-kor. Szabadszemmel is és 3 cm-es 
12-szeres nagyítású távcsövével is szépen látszott a hamuszür
ke fény. A sarló 32 óra 32 perces volt.
1985- szeptember 13: Farkas Ernő Budapesten 03:42 UT-ig észlelte a 

sarlóholdat jó légkör mellett. A hamuszürke 
fény jól látszott szemmel, 7x50 B-vel kisebb részletek is mu
tatkoztak. Ez 39 óra 39 perces kort jelentett.

Ugyanekkor Szigetszentmiklóson Domby György 04:00 UT-ig észlel
te a Holdat, ez 39 óra 21 perc értékű.
1985- szeptember 14: Hajnalban Kósa-Kiss Attila Nagyszalontán szabad- 

szemmel látta meg a holdsarlót 03:40 UT-kor 
(15 óra 41 perc korú volt!) A pirkadó zöldeskék színű égaljon 
cérnavékony volt a sarló, szürkéssárga színnel. Határozott lát
ványt mutatott, de nagyon mereven kellett nézni, nehogy szem 
elől tévessze az észlelő. Sajnos mégis másfelé pillantott és 
i'gy 03:42 UT-kor végleg elvesztette a Holdat. Helyét később fel
hők takarták el és végleg be is borult. Elvesztésekor 15 óra 
i9 perc korú volt a Hold, és ez kétségkívül új hazai rekord. 
Azonban éppen 260 km-re nyugatabbra ezt 18 perccel később meg
döntötték!

Ugyanis ezen a hajnalon Bolyban a Kász László és Szabó Sándor 
észlelt. 03:35 UT-kor pillantották meg a sarlót szemmel, de 
rögtön ezután binokulárban is megnézték. A légkör kissé párás 
volt, vékony cirruszokkal. A Hold rendkívül vékony, halvány- 
sárga színű volt, és 90-100 fokos görbe fonalként húzódott. Sem 
szemmel, sem távcsővel nem látszottak részletek. Bár 03:56— 
kor eltűnt, ^03:59-kor újra észrevették és csak 04:00-kor vesz
tették el véglegesen (a Nap csak 26 perccel később jelent meg).
Az észlelők megemlítik a holdsarló feltűnő módon dél felé dőlé
sét (ezt Kósa-Kiss is említi). Az új rekord így 15 óra 21perc, 
így a csaknem tíz évvel ezelőtti rekordból mintegy 10 órát fa
ragtak le. Nagyon valószínű, hogy igen hosszú ideig ez lesz a 
hazai rekord, ugyanis ez olyan kiváló eredmény, melynél világ
szerte is csak két korábbi észlelés történt. Gratulálunk ama
tőrtársainknak !
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f f i  Z  UMa 1 9 6 8 - 8 6

Z Ursae Majoris is a SRb type; variable 
star, one of the most i: lonely Imm.i torért 
program stars of the "Pinione Variable 
Star Observing Network". Using lO-rtay 
averages of our 4 thousand observations a 
light curve was construe tort. (See p. .).

A search for the periods was carried 
out by the Discrete Fourier Iransformati- 
on method. The peaks of the power spect
rum show five different periods (p. .).

I he most dominant one is at 194.4 days, all of the detected 
periods are listed in table 2, on p. . For more details con- 
I act Károly Szatmáry, H-6720 Szeged, Kelemen u. 11.

Abstracts

($) Halley’s C om et from  Crete

this April an another group of Hungarian amateur astronomers 
went to Crete, Greece to observe Halley's Comet around its perihe- 
I i uin. This second Hungarian Halley Expedition was organized by 
a group of South Hungarian amateurs in Pécs. Ten amateur astro-...........h i t s  observed the comet on il different nights between 1st
mil IBth April. They carried out 52 visual observations on the 
imiii'l.. According to these data the brightness of the coma was 
hnlwumi mag. 3-4, its diameter was between 20—25 arc minutes.
A '• 4 degrees long tail was also observed.

(D  C rescent Moon observations in 1985

a now Hungarian record of Crescent Moon observing was born 
mi l ho morning of 14th September, 1985. Attila Kósa-Kiss observed 
I h o  15 hours and 41 minutes old Moon on the dawn sky. Some minu- 
i' • I.Mor Sándor Szabó, and Láazló Kász, Boly, South Hungary also 
do I. no I ód the crescent, because their western location they were 
di I o I n  observe the Moon until 4:00 UT, so the new Hungarian 
.....I is 14 hours and 21 minutes.

HA. I »/' IN Nyomda - 3 A/5 ív - BOO pld 
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