
Rövidítések: GX= galaxis, NY= nyílthalmaz, GH= gömbhalmaz, PL= planetáris 
köd, LM= látómező, EL= elfordított látás, KL= közvetlen látás, T= Newton-ref
lektor, L= refraktor, C= Cassegrain-távcső, B= binokulár, f= fotó.

Az őszi észlelési szezon két fő hónapja nem bővelkedett mély-eges megfigye
lésekben, noha a korábban többek által kifogásolt, néhány objektumra korláto
zott „ajánlati lista” helyett a több csillagképre kiterjedő szabad objektumválasz
tás került meghirdetésre. Természetesen semmi akadálya nincs, ha észlelőink 
más területekről válogatnak nekik tetsző objektumokat, ez csupán a rovat 
összeállításánál okozhat problémát. Emellett igaz az is, hogy a láthatóság szem
pontjából már kedvezőtlenebb helyzetbe kerülő (a beküldéskor már a DNy-Ny-i 
égen fekvő) objektumokról leközölt megfigyelések is hasznosak, érdekesek, azon
ban kevésbé csábítják „utánanézésre” az érdeklődő távcsőtulajdonosokat. Nyil
vánvaló, hogy az összes szempontnak még nagyobb tömegű megfigyelés esetén 
sem tehet eleget rovatunk, de ehelyütt ismételten megköszönöm a megfigyelé
seiket bármely szempont szerint másokkal is megosztó észlelők munkáját!

A beérkezett észlelési anyagot ezúttal is a kis-közepes távcsővel végzett meg
figyelések (Hevesi Z., Ladányi T., Bakos G., Szarka L.) teszik használhatóvá. 
A hazai körülmények között még mindig szinte bármely észlelői területre ked
vezően hasznosítható távcsőtípusokkal (így az igazán népszerű Mizárral) már- 
már homogén észlelési sorozatok álltak össze több észlelőnktől. Ilyen sorozatot 
küldött be legutóbb a scutumbeli halmazokra Hevesi Zoltán. Tekintettel arra 
is, hogy a Scutum objektumai az M II kivétélével eddig alig kerültek közlésre, 
a láthatósági aktualitás elmúlta ellenére ebből a sorozatból is bemutatunk ob
jektumokat.

Érdekes egyedi észlelést küldött Bakos Gáspár az NGC 7789 Cas NY-ról (az 
RDC szerint 9 ,3 , 30, min. 200 tag) a Deep Sky Journal augusztusi számában 
megjelent cikk alapján (Blue Stragglers in NGC 7789). A sziporkázó, de több
nyire 10-12,5 magnitúdós csillagokkal megrakott óriási halmazból még a cikk 
mellékleteként leközölt térkép segítségével is sziszifuszi feladat lenne előha
lászni a 11-14 magnitúdós „kék kóborlókat”. Az ilyen kihívásnak bizonyára 
többen is szívesen állnak elébe.
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Mély-eges asztrofotót Mizser Attila és Szauer Ágoston készített. Az Ori-Mon 
vidékről állókamerával, Konica 3200-as filmre, 20 s expozícióval készült felvé
telen -  többek között -  egyértelműen azonosítható az NGC 2244 NY és a Ro- 
zetta-köd (NGC 2237-9), nem beszélve az Őri fényesebb DF vidékeiről (Mizser 
A.). A megdöbbentően sötét háttér természetesen a ráktanyai égnek köszönhető. 
Ugyancsak szép kidolgozású a Szauer Ágoston által beküldött, a Sagittarius 
ENy-i területét majdnem lefedő sorozata (kézi vezetés, 8, 10, 12 p. expozíciók, 
2,8/135-ös teleobjektív, TURACHROME 200 film). A nagyon jól azonosítható 
halmazokon kívül csodálatos a Trifid-, a Laguna- és az Omega-köd látványa.

NGC 6830 Vul NY
20x60 B: Nem túlzottan feltűnő, de köz
ponti sűrűsödéssel bíró kis halmaz. 
(Szarka L.)
10,0 T, 63x: Kicsi, kompakt halmaz, 
csak néhány fényesebb 9—10 magnitúdó 
körüli csillagra bontható fel, ami egy 
nagyjából kör alakú halóba rendeződik. 
(Ladányi T.)
16,2 T, 42x: Már felbontottnak látszó 
csillagszegény NY. 104x: Talán e nagyí
tásnál ábrázolható leginkább. Egy ferde 
X-re emlékeztető keresztező csillagsor. 
K-i részén 5 db fényes, 9-10 magnitú- 
dós csillag látszik. Ny-i felén mintegy 
tucatnyi 11-12,5 magnitúdós csillag lát
szik. Áz egész halmaz kb. 5’—6’-nyi át
mérőjű területén két tucatnyi tag becsi:

A kicsi, de jellegzetes halmazról az 1985/1-es Meteorban jelent meg beszá
moló, a mostani közlést a két észlelés szinte tökéletes egybevágósága is indo
kolja.

NGC 6664 Set NY
11.0 T, 32x: Könnyen észrevehető, köz
vetlenül az alfa Set mellett K-re kb. 20’- 
re helyezkedik el. Már e nagyításnál is 
bontottnak látszik. 96x: Nagyon laza, 
csillagszegény. Teljesen szabálytalan, 
bár a fő alakzat K-Ny-i megnyúltságú. 
(Kónya András)
11.0 T, 32x: Az alfa Sct-val egy LM-ben. 
Nagyon laza, teljesen bontott, mintegy 
10 csillag látszik. 96x: 13 db csillag tel
jesen szabálytalan alakzatban (10-12 
magnitúdó közöttiek). Öt fényesebb csil
laga van. (Hevesi Zoltán)
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A két észlelés és rajz szintén egybe
vágó, ráadásul mindkettő Mizárral és 
azonos nagyítással készült a kifejezet
ten e távcsőkategóriához alkalmas la
za, irreguláris halmazról.

NGC 7293 Aqr PL (Helix)
7x50 B: Azonnal szembetűnő, óriási 
nagy folt, de nagyon alacsony felületi 
fényességű. Tipikusan jó binokulár-ob- 
jektum. (Hevesi Zoltán, 1993. 08.
15/16.)
11,0 T, 32x: Elég nagy, körszerű, kis fel
ületi fényességű. Látszik, hogy gyűrű 
alakú, de ez nem annyira jellegzetes, 
mint a fényképeken. A nagy PL igazi 
jellegzetessége két fényesebb, egymás- U,0 T 32x LM:1°45’
sál szemben elhelyezkedő ívdarab. (Ba
kos Gáspár, Ráktanya, 1992. 08. 29/30.)

Az RDC szerint is legnagyobb látszó méretű gyűrűs köd 15’xl2’-es, fényessége 
6,5 magnitúdó, de kiterjedtsége miatt csak a legjobb átlátszóságú sötét égen 
alkalmas a jó vizuális és fotografikus észlelésre. Már 7x50-es binokulár és ke
resőtávcső is elég lehet megtalálásához.

Az előbbiekben bemutatott objektumokról, így pl. az NGC 7293 Aqr PL-ról 
természetesen rendelkezésünkre áll néhány nagyobb műszerrel készített észle
lés is, azonban a teljes anyagot felhasználó feldolgozáshoz legalább dupla ter
jedelemben kellene a rovatnak megjelenni, másrészt a mostani közlésekkel el
sősorban a kisebb távcsövekkel rendelkezők munkáját kívántuk bemutatni, s 
kissé propagálni is a jövőre nézve.

PAPP SÁNDOR

Észlelési ajánlat a téli hónapokra (december-január):

A Cas, Per, Tau bármely objektuma (a Messier-észleléseket kérem a Messier 
Klubhoz küldeni). A közlésnél az eddig feldolgozásra nem került, vagy csak 
részben feldolgozott objektumok kapnak elsőbbséget.

A Kalifornia-köd nyomában
Változnak az idők. Ebben az évben, gondoltam, kihagyok egy költséges és fá
rasztó mászótúrát. A hátizsákba most mászófelszerelés helyett gyermekjátéko
kat és feleségem ruháit gyömöszöltük, és a napfényes Hellász felé vettük az 
irányt. A családi nyaralás két hétig tartott egy apartmantelepen, házaspár ba
rátainkkal és kisfiúkkal. Gyerekeink egész nap rakoncátlankodtak, így különö
sebb szervezés nélkül is fárasztóan teltek napjaink.

Még szerencse, hogy úticókmókjaink közé beraktam távcsöveket is. A viharos 
nappalok csendesülte után sokszor megszöktem velük egy kis égi kalandozásra.
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Elhoztam a jól bevált 70/450-es refraktort is, de a 8x56-os Swarovski mellett 
ritkán jutott szóhoz. Az alig használt binokulárra a Károly körúti lelőhelyen 
találtam rá, új árának potom ötödéért. Mit tudhat egy százezer forintos (!) bi- 
nokli? Kétségtelenül jól néz ki, de a látómezeje csak kb. 55-60, fok -  több is 
lehetne. A nappali táj ragyogó és éles. A csillagos ég gyönyörű. Ám fél év alatt 
nem adódott alkalom, hogy próbára tegyem, mivel a 7 mm-es kilépő pupillát 
nem a budai éghez méretezték.

Való igaz, a Soula apartmantelep ege sem volt kifogástalan. A tenger párája, 
a közeli Iraklion fénye a 400 m-es hegytetőre is érezhetően felhatolt. Azért a 
zenit környékén a határfényesség így is közel volt a 7,0 magnitúdóhoz.

Legjobb, ha az elején bevallom, hogy nem izgatott, mennyi is a binokli ha
tármagnitúdója csillagra. Elegendő látszik belőlük, az biztos. Az M35 melletti 
11 magnitúdós kis NGC 2158 például minden trükk nélkül jön. Az Androméda 
köde óriási, 3 fokos oválisként ragyog a látómezőben. Az M32 érintkezni tűnik 
az anyagalaxis halójával. Lebilincselőek a fényes nyílthalmazok, mint pl. az 
NGC 752, NGC 7789, M35 stb.

A halvány diffúz ködök megfigyeléséhez UHC szűrőt is használtam a bino- 
kulárhoz. Az egyik szememre a szűrőt illesztve a ködök „kiugranak”, a háttér 
viszont eléggé csillagtalanná válik, a másik szemmel a gazdag csillagmezőt né
zem. Az együttes hatás -  például a Rozetta-ködnél -  egyszerűen frenetikus.. Az 
eredményt látva kedvem támadt az őszi Tejút halvány diffúz ködeihez. íme 
néhány krétai észlelés:

IC 1848 Cas

UHC szűrő nélkül is észrevehető a nyílthalmaz körüli DF. Hosszú nyúlvány, 
legörbülő véggel. A térképen jelölt gyűrűs szerkezete nem látszik.

IC 1805 Cas

Sokkal nehezebb az előzőnél. Pontos alakot nem látni. Alaktalan, terjengő kö
dösség.

NGC 281 Cas

Régi ismerős. Szűrő nélkül is könnyű célpont. Fényes és ovális köd, egy ritkás 
csillagcsoportot övez.

A Plejádok reflexiós köde

Meglepően könnyű, szűrő nélkül is. A Merope köde hosszúkás, a többi nagyjából 
körszimmetrikus. Látszólag a fél csillagcsoport ködbe van ágyazva.

IC 1499 Per

A híres „Kalifornia-köd”. EL-sal szűrő nélkül is észrevehető, mint alaktalan 
derengés. UHC szűrővel KL-sal is megpillantható. Hosszúkás, 3:1 arányú, ívelt 
ködfolt. A megvilágító negyedrendű csillag felé határozottabb bontású. Közép
tájon a legfényesebb és legvastagabb. (Ezt és a Plejádok ködösségét — különö
sebb útmutatás nélkül — feleségem is megpillantotta.)

BABOSÁN GÁBOR

42



4826=M64 Black-eye Com Sb- Ga 
12h 56.7, 21°41 9.4m 9.3x5.4' 2.4m/i

Ismét jelentős segédkönyvvel gyarapodtak a mély-ég objektumok hívei. John C. 
Vickers CCD Atlasza nem kevesebb, mint 2400 mély-ég objektum képét mutatja 
be -30° deklinációig. Mindössze másfél év kellett ahhoz, hogy Vickers összeál
lítsa az atlasz anyagát! A képek legnagyobb része egy Celestron 14-hez csatla
koztatott Photometries Star 1A CCD kamerával készült. Az átlagos határmag
nitúdó 20, ami önmagában is sokat elmond arról, hogy mennyit fejlődtek a 
csillagászatban alkalmazott 
érzékelők az utóbbi időben. A 
legtöbb felvétel f/7-es fényerő
nél készült, az expozíciós idők 
objektumtípustól függően 30 
másodperc és 8 perc között 
váltakoztak.

Az atlasz oldalai rendkívül 
zsúfoltak. Csak így volt elér
hető, hogy ez a rengeteg fel
vétel mindössze 263 oldalon 
megjelenhessen. A felvételek 
legfontosabb adatai az egyes 
képek alatt szerepelnek, 
igencsak tömörített formában 
(1. az M64 CCD-képét!). Itt 
szerepel az objektum elneve
zése (NGC, IC, M vagy egyéb 
katalógus alapján), koordiná
tái, fényessége, látszó mérete, 
végül a felvétel léptéke. Az 
M64 esetében a lépték 2,4 ív- 
perc/hüvelyk (a C-14 f/ll-es 
fókusznál alkalmazva adja 
ezt a léptéket).

Ezeket a képeket minden 
mély-eges kiválóan használ
hatja referencia anyagként. A 
CCD Atlaszt haszonnal for
gathatják a nova- és különö
sen a szupernóvakeresők is, 
bár értékét némiképp csök
kenti, hogy a felvételek idő
pontját egyetlen objektumnál 
sem tüntették fel. (Mzs)

Küldjön egy fényképet!
Várjuk Olvasóink fényképes beszámolóit távcsó'építési tapasztalataikról, 

szakkörük, klubjuk, csillagvizsgálójuk tevékenységéről, lakóhelyük 
csillagászati életéről.

Magyar Csillagászati Egyesület, 1461 Budapest, Pf. 219.

43



Karácsonyi és új évi ajándék az 
amatőröknek!

Az Univerzum -  a csillagképek, ahogyan a Földről látjuk

Az Univerzum -  a csillagképek, ahogyan a  Földről látjuk c. 
könyv segítségével negyvenhat csillagképen vagy csillagképcsopor
ton végigvándorolva ismerjük meg az égboltot. A mű a  690 leg

szebb mély-ég objektum felkeresésének és megfigyelésének 
részletes útikalauza. E csodálatos birodalom alattvalói a kettős- 
és többes csillagok, a változócsillagok, a nyílt- és gömbhalma
zok, a  világító, a sötét- és a planetáris ködök, a  galaxisok és 
kvazárok -  egyszóval a Tejútrendszert és az azon kívüli világot 

alkotó számtalan égitest.
Az objektumok felkereséséhez az egész oldalas, színes térké

pek vannak segítségünkre. Az adatokkal teli szöveget 90 színes 
és 56 fekete-fehér fénykép, továbbá 116 távcsöves megfigyelés 

alapján készített rajz illusztrálja. Valamennyi kép korábban már 
megjelent a világ legszebb kiállítású csillagászati folyóiratában,

az Astronomyban.
Az Univerzum c. könyvet a magyar amatőrcsillagászok ill. a 

Magyar Csillagászati Egyesület tagjai -  érvényes tagsági igazolvá
nyuk felmutatásával -  a  Talentum Kft budapesti boltjaiban 
(XIII. kér. Váci ú t 39 . é s  XI. 'kér. B artók B . út 110.) 1950 Ft 

helyett 1450 Ft-ért vásárolhatják meg 1994. január 31-ig, 
vagy utánvéttel megrendelhetik ugyanezeken a címeken.

V_______________________________________________________________ /

/ --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------V

A sztro fo tó  ’9 4
A Meteor asztrofotós rovata pályázatot hirdet, melyen bárki részt vehet, aki 
tagja az MCSE-nek. Az alábbi kategóriákban várjuk a pályamunkákat:

7. A z  asztrofotózás a la p ja i (a la p - v a g y  kis te leob je ktíves, á lló k a m e rá s  
v a g y  v e z e te tt  fo tó k  e g y -e g y  jó l  k ö rü lh a tá ro lh a tó  té m á b a n ).

2. A sztrofotó zá s  n a g y  m ű sze re kk e l (3 0 0  m m -e s  v a g y  e n n é l n a g y o b b  
te le o b je k tíve s  és tá vc s ö v e s  fotók , pl. N a p - ,  H o ld - v a g y  b o ly g ó fo tó k ).

3. A  te rm é s ze t je le n s é g e i (északi fé n y, n a p le m e n te , m e te o ro ló g ia i  
je le n s é g e k  stb.).

Lehetőség szerint saját kidolgozású képeket várunk. A beküldött fotók 
mérete legalább 13x18 cm legyen, egy pályázó több képpel is indulhat. 
Beküldési határidő: 1994. március 31. A pályamunkákat Kocska Tamás címére 
kérjük elküldeni (3662 Ózd-Somsály, Vörösmarty u. 7.).
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KÖNYVAJÁNLAT
Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában
A Tertia Kiadói BT gondozásában megjelenő munka két nagyobb részre oszlik. 
Az első rész a bibliai naptárakkal, a Föld, és az egész világ elképzelt alakjával 
és más kozmológiai kérdésekkel foglalkozik, amelyekre a Biblia könyveinek 
szerzői több mint egy évezreden át igyekeztek választ adni. A szent szövegek 
viszonylag gyakran emlegetik az égboltot, a Napot, a Holdat, a csillagokat, de 
kielemezhető belőlük bolygók, üstökösök és más égi jelenségek észlelése is. A 
kronológiában különös jelentőségű az égitestek elsötétedésének vagy a nap- és 
holdfogyatkozásoknak megemlítése, mert ezeknek visszaszámolásából hiteles 
időadatokat lehet nyerni néhány bibliai eseményre nézve. Külön fejezet foglal
kozik a bibliai héber csillagképp evek értelmezési lehetőségeivel és a magyará
zatok bizonytalanságaival. Az első rész a csillagjóslás bibliai elvetésének ismer
tetésével végződik.

A második rész a csillagászattal összefüggésbe hozható bibliai leírásokat veszi 
sorra, és a velük kapcsolatos kérdésekre igyekszik választ adni. Átszámíthatók-e 
a matuzsálemi életkorok? Mi lehetett az „egyiptomi sötétség”? Hogyan „állít
hatta meg” Józsué a Napot? Hogyan térhetett vissza tíz fokkal az árnyék Aház 
„napóráján”? A jövőbe láttak-e valóban a próféták? Mi lehetett Ezékiel próféta 
látomásának alapja az égi járműről, amelyben sokan ufót vélnek látni? Mi volt 
a betlehemi csillag? Miért hozatott Jézus két szamarat a Jeruzsálembe való 
bevonulásához? Mi lehetett a sötétség kereszthalála idején? Az érdekfeszítő 
elemzések részben e könyv lapjain látnak első ízben napvilágot.

A mű terjedelme kb. 300 oldal, 45 képpel, ára kb. 980 Ft.

M inden kedves O lvasónknak 
kellemes karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog 
új évet 
kívánunk!
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CCD feladvány
Az alábbi két CCD felvételt Ausztriából kaptuk. A felső képen nyíllal jelölt halvány 
(17,7 magnitúdós!) objektum a P/Spitaler (1993r) üstökös, mely az alsó felvételen is 
azonosítható. A felvételpár érdekessége, hogy nem várt vendégként egy új kis
bolygó is látható rajta, mely az 1993UH ideiglenes elnevezést kapta. Az aszteroida 
azonosítását Olvasóinkra bízzuk -- várjuk megfejtéseiket legkésőbb december 
végéig! A képek technikai adatairól annyit, hogy egy 288/1500-as Schmidt-Casseg- 
rain távcsőhöz csatlakoztatott SBIG ST-6-os CCD kamerával készültek.

November 13,85350 UT

November 13,87537 UT
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