
9-én kel egy D típusú AA, 11-étől G típusú, 14-15-én van a CM-en -21 és 
-24 fokon. A követő 16-án már csak pórus. Itt a hó közepén még látható két 
jelentéktelen csoport (B és I típusúak).

A következő derült napon, 22-én, a CM-et éppen elhagyta három csoport, egy 
közepes D, egy kicsi C és egy kicsi D típusú AA. 25-én nyugszanak. Ezután 
foltmentes a felszín. 29-én a korong közepén felbukkan egy pórus. 30-án van a 
CM-en három pórus, kb. —3 fokon. 31-én tíz B típusú pórus észlelhető.

30-án kel egy szép, nagy folt 35 ezer km átmérővel; 31-én a követő is kel.
ISKUM JÓZSEF

Észlelő Műszer

Nagy Mélykúti Ákos (Pécs) 10 L
Nyári Szabolcs (Debrecen) 5 L
Presits péter (Budapest) 5 L, 15,5 T
Tizedes Csaba (Kaba) 5 L

Hold-okkultációk
A jupiterhold-fogyatkozások mellett örvendetesen növekedtek a Hold-okkultáció 
észlelések is. Bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe, ugyanis Presits Péter 
elküldte Japánba az International Lunar Occultation Centerbe a saját és Kiss 
László tavalyi észleléseit. Összesen 20 hazai időmérési adat került ki. A magyar 
észlelések T9928 kód alatt futnak, jelenleg három megfigyelőhellyel. Az észle
lőket ellátják észlelési útmutatóval, észlelőlappal és előrejelzésekkel is. Remél
hetőleg egyre több hazai észlelő éri el a kellő mérési pontosságot, és adataikat 
fel tudják használni nemzetközi központok. Az „Okkultációk megfigyelése” című 
útmutatóban az észlelések végzésének leírása mellett észlelőlapot és kitöltési 
útmutatót is találhatnak az érdeklődők. 100 forint ellenében a rovatvezető cí
mén kérhető.

Nyári Szabolcs elküldte hét 1991-ben végzett megfigyelését is. Ezeket a nyári 
és az őszi hónapokban végezte. Az idei nyári észlelések sorát Tizedes Csaba 
kezdte július 25-én. Sajnos az 50%-os fázisú Hold a szürkületben láthatatlanná 
tette az SAO 158070-et az 5 cm-es távcső számára. 29-én az SAO 185512-vel 
ugyanez történt. Az okkultációkhoz nagy nagyítás mellett is jó optika kell, saj
nos a rövid fókuszú kis műszerek korlátozzák az észlelő lehetőségeit.

Augusztus 4-én Presits Péter két kilépést figyelt meg. 21:16:47,7-kor a ZC 
3320, 23:56:28-kor a ZC 3326 lépett ki a Hold mögül. Szép látvány volt a két 
csillag előbújása. A Perseida-maximum hajnalán az egész éjszakai fekvés után 
kellemes felüdülést jelentett a ZC 633 kilépése, amelyre már a hajnali szürkü
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letben, 3:17:18-kor került sor. Ugyanezen a hajnalon egy Vénusz-konjunkciót is 
sikerült megfigyelni.

Nyári Szabolcs idei észlelési sorozatát szeptember 7-én kezdte, amikor a ZC 
45/ kilépését látta 2:41:17-kor. Október 7-én a ZC 847 megfigyelésére készült, 
de a fedés idején fél percre egy felhőpamacs takarta el a Holdat, és ez elég volt 
a megfigyelés meghiúsítására. Másnap hajnalban viszont a ZC 995 be- és kilé
pését sikerült megfigyelnie. Az eltűnés 2:23:20-kor, az előbukkanás 3:33:18,0- 
kor következett be. Október 26-án a ZC 3455 láthatatlan volt a fényes Hold 
mellett, de a fényesebb ZC 3453 okkultációját 19:05:42,5-kor sikerült megfigyel
nie. November 1-jén a fényes oldal nehezítette a ZC 628 belépésének észlelését, 
de az előbukkanást sikeresen észlelte 21:59:15,5-kor. Néhány óra múlva (2-án 
hajnalban) l:18:29-kor látszott a ZC 646 kilépése.

Közben Tizedes Csaba végzett még két megfigyelést. Szeptember 7-én a Nyári 
Szabolcs által is észlelt ZC 457 kilépését látta 2:40:39,9-kor. A csillag kifénye
sedése lépcsőzetesnek tűnt, de a nagy horizont feletti magasságnál ez lehetett 
félrenézés eredménye is (nyakfáradás). A csillag a rendelkezésünkre álló ket
tős-katalógusokban nem szerepel, de ez nem döntő, hiszen itt csak a vizuálisan 
felbontható csillagokat sorolják fel, márpedig a megfigyelés alapján a szögtá
volság maximum 0S2-0JJ3 lehet. A másik megfigyelés az SAO 183969 belépése 
volt szeptember 20-án 17:51:59,8-kor.

Kérjük észlelőinket, hogy az 1993-ban végzett megfigyeléseiket az útmuta
tóban közöltek alapján az ILOC észlelőlapon összesítsék, minden szükséges ada
tot jegyezzenek fel és az új év elején juttassák el a rovatvezető címére.

Jupiterhold-jelenségek
Bár már elkezdődött az új láthatósági időszak, néhány nyári megfigyelést mégis 
közlünk. Nagy Mélykúti Ákos megfigyelése szerint július 14-én 19:48:36-kor 
került a Ganymedes a Jupiter mögé. 29-én az Io 19:44:14-kor lépett ki az ár
nyékból. Tizedes Csaba is próbálta észlelni az utóbbi jelenséget, de az alkal
mazott kis nagyítás miatt nem sikerült. Júliusban négy jupiterhold-konjunkciót 
is megpróbált észlelni, de az alacsony látóhatár feletti magasság és az időjárás 
megnehezítette a pontos mérést. Egyébként konjunkciókkal csak nagyon körül
tekintő módszerrel kaphatnánk elfogadható eredményt, általában több időpont 
átlagolásával, de még ez sem ad olyan pontosságot, mint a holdak fogyatkozá
sainak megfigyelése.

Az idei jupiterhold-fogyatkozás megfigyeléseink már eljutottak az ALPO-hoz. 
John E. Westfall levelében köszöni a magyar észlelők munkáját, akik a rossz 
időjárás ellenére 24 megfigyelést gyűjtöttek össze. Eddig 19 megfigyelőtől 193 
észlelés érkezett az ALPO-hoz. John E. Westfall éppen a levél írása után néhány 
órával indult Ausztráliába a Merkúr-átvonulás megfigyelésére...

A következő időszak fogyatkozásairól is készül összesítés, amely megkönnyíti 
az események kiszemelését. Az előrejelzés egyébként a Meteor csillagászati év
könyvben is megtalálható, de ott a többi jupiterhold-jelenséggel együtt. Felbé
lyegzett válaszboríték ellenében kérhető a fogyakozások listája a rovatvezetőtől.
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