
zavartatta magát, és elkezdett észlelni a csillagtalan égen. Meg is talált 
néhány változót, hatalmas tájékozódóképességről téve tanúbizonyságot. 
Leghalványabb észlelésünk 11™1 volt azon az estén.

Nagy élmény volt az idei szeptember is, hiszen életem eddigi legnagyobb 
törpe nova kitörési dömpingjét éltem át: 13 "törpe" volt maximumban vagy 
maximum környékén egyetlen éjszaka folyamán! Ez a csodálatos ezekben a 
változókban —  néha hónapokig kell várni, hogy némelyik kitörjön (ilyenkor 
unalmas "halványabb mint..." észlelések sorakoznak naplómban), de amikor 
sikerül végre maximumban elcsípni őket, alig hisz az ember a szemének!

A mély-egezéssel úgy vagyok valahogy, mint egér a sajttal. Ez az én 
csemegém, hiszen csodálatos látvány egy-egy a közönséges távcsövek számára 
túl halvány galaxis, planetáris megpillantása, mi több, szerkezetének 
lerajzolása! Kedvenceim, a galaxisok közül az M51 csodálatos 
spirálkarjaival és az NGC 891 a sötét porsávval, mely 'hosszában 
kettéválasztja a "ködszivart", újabb és újabb lökést adnak észleléseimnek.

Újabban összehoztam a változózást és a mély-egezést, és vizuális 
szupernóva-kutatásra adtam a fejemet. Épp a napokban kaptam egy nagy 
paksamétát Robert Evanstól, mely legnagyobb örömömre egy részletes 
észlelési útmutatót és néhány galaxis-fotót tartalmazott. Remélem, 
legközelebb e téren nyert tapasztalataimról is beszámolhatok.

SZENTASKÓ LÁSZLÓ

Nyüthalmaz-matuzsálemek
Az amatőrcsillagászok nagy szerencsejátékosok. Az alaposan előkészített ex- 
pedíciós utak riEglehetősen kockázatosak, mivel kétséges, hogy tiszta lesz-e 
az ég. Évekkel ezelőtt csak a legmegszállottabb amatőrök vállalkoztak ilyen 
utakra. Ám a fényszennyezés még a külvárosokban is óriási problémát jelent, 
úgyhogy mindannyiunknak kell utazni valamennyit, hogy elfogadható észlelési 
feltételeket találjunk. A már megtalált helyek aztán hétpecsétes titkok ma
radnak.

Egyre népszerűbb az amatőr csoportok körében a távoli észlelőhelyek kié
pítése. A Milwaukee Astronomical Society már az 1930-as években rendelke
zett ilyen hellyel, a waukesha-i (akkor még) elhagyatott pusztában. Miköz
ben az észlelőhelyet építgettük, Milwaukee városa hirtelen "felfedezte", 
hogy egyik előregyártott épületük "felesleges". Még ma is használják ezt a 
faházat.
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A klubház eleinte tele volt hálóhelyekkel, takarók, kabátok, meleg 
cipők szolgálták azokat, akik tévesen ítélték meg az időjárást. így egy 
észlelő nyugodtan eltölthetett odakint egy hétvégét.

Ám nem mindenki rendelkezik ilyen luxusokkal. Manapság sok amerikai és 
kanadai észlelő számára a három nagy nemzetközi találkozó (Stellafane, Ri
verside, Texas Star Party) adja azt a lehetőséget, hogy sötét ég alatt ész
lelhessen anatőr "bajtársaival". Az elmúlt években mindegyik nagy találko
zón résztvettem: a Riverside-on Dél-Kalifomiában, a Texas Star Party-n 
Nyugat-Texasban, a McDonald Obszervatórium mellett, és a Stellafane-en 
Springfield közelében, Vermont államban. Ezek az évenként megrendezett ese
mények amatőrök ezreit vonzzák a kezdőktől a harcedzett veteránokig. Minde
gyik összejövetelen zavarbaejtően felszerelt távcsövek játsszák a főszere
pet a legkülönbözőbb méretben és formában.

Idén a Texas Star Party-n jártam, amely mindenféle jókat nyújtott. Az 
egész azzal kezdődött, hogy a legtöbb távcsövet David Levy néhány órával 
azelőtt felfedezett üstökösére irányítottuk. Egyik délután a Nap remek 
halót mutatott, és éjfél után az ég kivételesen jó volt mély-egezésre. 
Számos észlelést végeztem, melyek közül bármelyik megérte az egész utat.

Első célpontom az M57, a Lyra-gyűrűsköd volt. Kb. egy évtizeddel ezelőtt 
észleltem ezt a planetárist a 30,5 cm-es f/17-es Porter-féle toronytelesz
kóppal, a Stellafane-en. Az optikákat James Daley csiszolta át, és a távcső 
nagyszerű képet adott. 600x-os nagyítással csillagokkal behintett ködössé
get láttam, és a legsötétebb belső részeket is megfigyeltem. A látvány 
ugyanolyan maradt, ha elfordított látással vagy közvetlen látással észlel
tem vagy az okulárt forgattam, ill. a köd pozícióját változtattam a látóme
zőben.

Hazatérve Connecticutba felkerestem a Van Vleck Obszervatóriumot, hogy 
korábbi beszámolókat, észleléseket keressek az M57-ről. És nézzenek oda! 
Rábukkantam Edward S. Holden észlelésére, melyet az US Naval Observatory 66 
cm-es refraktorával készített Washingtonban, 1875. október 24-én. így ír az 
M57-ről: "Az egész belső rész pontoktól sziporkázik".

Számos alkalommal említettem ezt a megfigyelésemet az évek során, és 
kérdeztem az olvasókat, meg tudják-e erősíteni. Senki sem tudta. Ha 
bármikor felhoznám ezt a témát, mindig udvarias szkepticizmussal 
találkoznék. A pontokat sohasem láttam újra, sem a Porter-távcsővel, sem a 
Van Vleck Obszervatórium 51 cm-es refraktorával.

A Texas Star Party során tettem egy kitérőt a McDonald Obszervatóriumba, 
amelynek 91 cm-es reflektora a nagyközönség rendelkezésére áll. Meg akartam 
figyelni az M4-et egy másik régi keletű mély-eges probléma miatt. De meg 
kellett elégednem az M57-tel, ami az akkori célpont volt. Belenéztem az 
okulárba, csak azért, hogy ismét láthassam az elszórt fénypontokat. 
Nyilvánvalóan különleges éjszaka kell megfigyelésükhöz, mert ezzel a 
távcsővel sem jártam sikerrel.

Van egy érdekes, de általában elhanyagolt nyílthalmaz a Lyrában, közel a 
Cygnus határához. Az NGC 6791 egy fokkal DK-re fekszik a theta Lyr-től. 300 
csillagot tartalmaz egy 1/4 fokos égterületen, összfényessége 9 , 3 . A 30-as 
évek elejéről származó jegyzeteim szerint a nyílthalmaz olyan, mint 
"egyformán eloszló csillagok kárpitja". Az észlelés a Milwaukee 
Astronomical Society 33 cm-es reflektorával készült. 1969-ben azonban 10
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cm-es Clark-refraktorom valamivel többet mutatott mint "halvány paca a 
legtöbb éjszakán".

Az NGC 6791 azért érdekes számomra, mert egyike azon néhány nyílthalmaz
nak, melyeket a Naprendszernél idősebbnek tartanak. A Sky Catalogue 2000.0 
az objektum korát 6,3 milliárd évre teszi, míg a Naprendszerét a különféle 
becslések átlagosan 4,5 milliárd évnek adják meg. A Puppisban lévő Melotte 
66 nyílthalmazzal együtt az NGC 6791 a katalógus által említett legidősebb 
nyílthalmaz. A Galaxisunkon belüli gravitációs erő azon van, hogy 
szétszórja a nyílthalmazok csillagait rögtön megszületésük után. Az NGC 
6791 oly sokáig épen maradt, mintha valaki megérné a 130. születésnapját.

Egy másik nyílthalmaz, rrely túlélte normál életkorát, az NGC 188 a Ce- 
pheusban. 5 milliárd évével ez a Sky Catalogue 2000.0-ben felsorolt harma
dik legidősebb nyílthalmaz. Ez is 1/4 fokos átmérőjű, és árnyalatnyival fé
nyesebb az NGC 6791-nél. 120 csillagának összfényessége 8/1. 10 cm-es 
Clark-refraktorom kísérteties homálynak mutatja az NGC 188-at, ami arra 
csábítja az észlelőt, hogy más objektumra álljon át, de egy 10 cm-es 
off-axis reflektor már a bontás nyomait mutatja. Tökéletes képet kaptam 
róla egy 30 cm-es reflektorral a Texas Star Party-n.

Az ősz folyamán még felkereshetünk egy különleges kis nyílthalmazt, az 
NGC 6811-et a Cygnus ENy-i részén. Először a dán Tommy Christensen hívta 
fel rá a figyelmemet. 9 cm-es refraktorral kifejezetten csillaggyűrűnek 
látta. Ezután minden magyarázat nélkül megkérdeztem az olvasókat, hogy 
milyennek találják a halmaz megjelenését. Sokan válaszolták, hogy nagyon 
tiszta kép érhető el. A Christensen műszerénél sokkal kisebb távcsövekben a 
gyűrű egészen nyilvánvaló, míg a 15 cm-nél nagyobb műszerekben a csillagok 
nem mutatnak jól meghatározható alakzatot. Természetesen kaptam néhány 
elbűvölő leírást nagytávcsöves észlelőktől, akik a halmazba lepkéket, 
dinoszauruszokat sőt egy harcoló páva-párt is beleláttak.

Újabban Christensen a Lacertában található NGC 7296-ról küldött megfi
gyeléseket. Ez a nyílthalmaz a béta Lac-tól alig 1 fokkal K-re látható. Át
mérője csak 4', és csak 20 csillaga van. Christensen azt írja, hogy 9 cm-es 
refraktorával a halmaz kissé oválisnak látszik, számos csillagkarral, me
lyek É-ról D-re mutatnak. Bár csak 10 csillag bontható, a többi halmaztag 
parázslása könnyűvé teszi a 10 -s halmaz megtalálását.

WALTER SCOTT HOUSTON 
(Sky & Tel. 1990. október —  ford. Kelley István)

Messier Klub
Hat évvel ezelőtt rregjelent egy pazar kiállítású kis könyv A Messier-album 
cíirmel. John H. Mállás és Evered Kreimer műve kiváló példákkal szolgál kez
dő és haladó mély-ég észlelők számára, hiszen valamennyi Messier-objektum 
vizuális és fotografikus megjelenését bemutatja. Azonban bármilyen meglepő, 
a Messier-album alig volt hatással mély-ég észlelésünkre, ami ismét azt 
igazolja, hogy közösség nélkül nem jöhet létre észlelőmozgalom.

Sokan azt tartják, hogy a Messier-objektumok végigészlelése jelenti az 
igazi "belépőt" az amatőrcsillagász mozgalomba. Lehet ezzel vitatkozni, 
hiszen az amatőr nem csak mély-egeket észlel, ám a Messier-objektumok
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senkit sem hagynak közömbösen, hiszen épp a legfényesebb, leglátványosabb 
ködöket, halmazokat, galaxisokat jelentik.

Külföldön százszámra működnek Messier-klubok, melyek fő célja az, hogy 
tagjaik megváltsák az előbb említett "belépőjegyet". Az észlelők arra 
kíváncsiak, mint minden mély-ég észlelő: mit mutat saját távcsövük az 
olyannyira ismert, mégis mindig új élményt adó Messier-objektumokból.

A kezdő megfigyelők a fényes, látványos Messier-objektumokat keresik fel 
először az égbolton. Szükség van tehát egy olyan fórumra, ahol e csodálatos 
objektumok észlelői is láthatják munkájuk gyümölcsét, másokéval 
összehasonlíthatják megfigyeléseiket. Ezért alakítottuk meg az MCSE Messier 
Klubját, melynek munkájába bárki szabadon bekapcsolódhat. Az észlelések 
gyűjtését, a megfigyelőkkel való kapcsolattartást Nagy Zoltán Antal 
vállalta, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a Messier-objektumok barátai 
egymás között is tartsák a kapcsolatot!

Ma még nagyon kevés magyar amatőr van, aki elmondhatja magáról azt, hogy 
valamennyi Messier-objektumot észlelte vagy legalább látta már. A lista 
egyetlen év alatt végigészlelhető, valamennyi objektum elérhető egy 8— 10 
cm-es távcsővel. Egy sor fényesebb Messier-objektum már szabad szemmel is 
észlelhető —  pl. a Fiastyúk (M45) — , még városi égen is "könnyű préda", a 
többiekhez azonban már kisebb-nagyobb távcső és jó ég szükséges. Érdekes 
program lehet pl. az, hogy hány Messier-objektumot sikerül szabad szemmel 
megpillantanunk. Erre persze csak jó ég alatt érdemes gondolni.

Az asztrofotózással foglalkozók számára is jó program lehet a Messier- 
lista végigfényképezése. Ha vizuálisan csak néhányan vannak, akik látták az 
összes Messier-objektumot, akkor biztosan állíthatjuk, hogy mindeddig 
egyetlen magyar asztrofotós sem készítette el a saját Messier-albumát. így 
a "Messierezés" asztrofotósaink számára is jó lehetőséget nyújt.

Sajnos magát A Messier-album c. könyvet ma már szinte lehetetlen besze
rezni. A kezdők Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyvében bőven olvashatnak 
a mély-ég észlelés mikéntjéről, és valamennyi Messier-objektumot megtalál
hat ják a Kézikönyv mély-ég katalógusában. Keresőtérképként akár a Meteor 
Atlasz, akár a Pleione Csillagatlasz jól használható. (A Kézikönyv és a két 
atlasz az Uránia Csillagvizsgálótól rendelhető meg.) Aki teheti, forduljon 
a környezetében élő tapasztaltabb anatőrhöz —  "magányos harcosként" nagyon 
nehezek az első lépések!

A Meteorban már volt állandó Messier-rovat (1975— 76-ban). Most induló 
Messier Klub c. rovatunk a beérkezett ^észlelések függvényében fog 
jelentkezni —  reméljük, minél gyakrabban. Úgy tervezzük, néhány év alatt 
sikerül valamennyi Messier-objektumról közölni hazai észleléseket. Épp 
ezért régi észleléseket is szívesen látunk —  szöveges leírásokra és 
rajzokra egyaránt számítunk! A beérkezo~Messier-fotók közül a legjobbakat a 
Meteor fotómellékletében közöljük. Tervezzük találkozók, észlelőhétvégék 
szervezését is —  mindezekről szintén a Meteorban tudósítunk.

Várunk tehát minden Messier-észlelést az alábbi címen:
NAGY ZOLTÁN ANTAL 

1192 Budapest, Corvin krt. 49.
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