
Hét kicsi galaxis
A kompakt galaxishalmazok észlelése sok mély-ég észlelőnek jelent izgalmat és 
egyben különleges kihívást. Nyári táborok alkalmával gyakran hallani, amint egy 
nagyobb távcső körüli csoportosulás a talán egyik leghíresebb kompakt halmaz, a 
Stephan-kvintett beállításán morfondírozik. Általában ezzel ki is merül a készlet, 
holott az égbolt rendkívül gazdag ilyen parányi szépségekben. De vajon hogyan 
keressünk ilyen kevés tagból álló, ámde szoros rendszereket?

Egy részletesebb térkép, például az 
Uranometria alapos átböngészésével 
legalább egy tucat olyan „galaxisgumóra" 
bukkanunk, amelynek valamilyen miszti
kus neve is van. Sajnos a térképek igen 
szegényesek konkrét adatokban, még a 
fényességértékeket is csak hozzávetőle
gesen becsülhetjük meg: „biztos fénye
sebb 15m-nál". Igaz, több mint egy évti
zede megjelent Paul Hickson katalógusa 
a kompakt galaxishalmazokról, csakhogy 
ez amatőrök számára nehezen érhető el. 
A Hickson-katalógus a POSS-lemezeket 
felhasználva, kereken száz halmazról kö
zöl adatokat, amelyeknek három szigorú 
feltételt kell kielégíteniük: 1. legalább 
négy tag legyen a halmazban, 2. a tagok 
geometriai középpontjait tartalmazó leg
kisebb körön belül az átlagos felületi 

fényesség nagyobb mint 26m/négyzetívmásodperc, 3. a halmaz izolált elhelyez
kedése, hogy az Abell-halmazok sűrűsödései kiessenek. Némely Hickson-csoport jól 
ismert az amatőrök köreiben, természetesen a Stephan-kvintett, más néven Hickson 
92a-e is ide tartozik. Lehet, hogy a maradék 99 halmaz között is vannak hasonló, 
csak kevéssé ismert szépségek?

Az egyik ilyen ínyencfalatnak 1995. februárjában láttam neki. Az y UMa-tól kicsit 
nyugatra vándorolva hamarosan belebotlunk a fényes NGC 3718-3729 kölcsönható 
galaxispárba (Ur 47). Egészen kicsi távcsövekkel is érdemes megszemlélni a 10,5 
magnitúdós NGC 3718-at, amely hosszúkás, diffúz, „gázláng" vagy S alakú, sötét 
hasadással tarkított galaxis, a déli csücskén egy fényes kettőscsillaggal. Ebben az 
irányban, nem egészen 7 ívpercre a galaxistól, a jobb fotókon felbukkan egy parányi, 
zsúfolt galaxislánc fantasztikusan eltörpülve a felettük terebélyesedő, óriási csillag- 
városhoz képest. Ez a Hickson 56a-e csoport, 4 galaxis körülbelül másfél ívperc
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hosszú lánca, ami valójában nagyjából 150 000 fényévnek, tehát galaxisunk átmérője 
másfélszeresének felel meg. Egy ötödik galaxis társul a látványhoz, a lánctól l'-cel 
DNy-ra, vöröseltolódásából ítélve hasonló távolságban.

A kemény bakonyi tél miatt 1995-ben inkább csak vacogásra futotta, bár látszott a 
lánc központi része, de egy galaxist sem sikerült különállóan kivennem. A kudarcért 
persze a nagy szél is okolható: nem elég, hogy a nyugodtság csapnivaló volt, a 45 
cm-es Dobson is araszosakat bólogatott. Pont egy év elteltével, idén februárban újra 
próbálkoztam. Az időjárás most sem volt túl kegyes, ami a csípős hideget és a 
méteres havat illeti. Miután a létraként funkcionáló szék komótosan elsüllyedt alat
tam, stabilan állva tudtam a látómezőre koncentrálni. Az ég ez alkalommal kiváló 
volt, és a megfelelő helyen hamarosan felsejlett a Hickson 56b,c,d alkotta vékony 
lánc központi része. Egy markáns befűződés választotta el a 15 -s 56b jelű tagot a 
talán egybemosódó 56c,d-től (15^8, 17m). A lánctól DNy-ra még aránylag könnyen 
pislogott az 56a (16™3), a lánc folytatását, az 56e-t (16™5) viszont csak kétszer sike
rült megpillantanom (1. ábra; rajz, 2.ábra; vázlat). Ez a parányi halmaz olyan hal
vány, hogy a hely pontos ismerete nélkül sohasem bukkanna rá az ember. A kör
nyéket négyszer is átnézték 1852 és 1868 között Rosse 180 cm-s távcsövével, és 
mégsem vették észre a halmazt.

Hajnalban folytattam a kalandozást, és 
a Serpens galaxisait vettem szemügyre, 
így jutott eszembe egy másik félbemaradt 
észlelésem a Seyfert hatos rendszeréről 
(U155). A Seyfert-szextett 1882-es felfede
zése szintén Edouard Stephan éles szemé
nek köszönhető, akárcsak a Stephan-kvin- 
tetté. Stephan még 80 cm-es távcsővel se 
vette észre, hogy több összezsúfolt ob
jektumról van szó, és így a köd az NGC 
6027 jelölést kapta. Csak egy 1951-es har
vardi Schmidt lemez világított rá arra, 
hogy ez a két ívperces objektum való
jában 6 halvány galaxis fantasztikusan 
kompakt halmaza, és ezért viseli a Hick
son 79a-e nevet. A hat galaxisból a keleti 
szélen fekvő feltehetőleg csak a 79b-ből 
kitaszított anyagdarab, ezért ezt néha 
nem tekintik külön tagnak. Sőt, a H79e 

jelű, 16,5 magnitúdós parány vöröseltolódása háromszorosa a halmaz többi tagjának, 
ezért feltehetőleg nem tartozik hozzájuk. Másodszorra már nem volt nehéz megta
lálni a kis pacnit, amely csak 229x-es és 312x-es nagyításokon kezdett felhasadozni. 
Megkülönböztetni csak a kicsiny, derékszögű háromszöget alkotó H79a (15^1), 
H79b (14™6) és a H79c (15™5) jelű társakat sikerült. A szextettről egyébként szép fotó 
található A távcső világában (353. o.).

Másnap, miután jégtelenítettük a tükröket, az ötös és hatos rendszerek után a sok 
hányódáson keresztülment Copeland-szeptettre összpontosítottam figyelmemet. A 
más néven H57a-h néven ismert csoportot Rosse asszisztense, Ralph Copeland 
fedezte fel a 180 cm-es távcsővel, több mint 120 évvel ezelőtt. Az öt ívperces körön 
belül elhelyezkedő 7(!) galaxist egy koordinátahiba miatt egy ideig nemlétezőnek

Copeland-szeptett (Hickson 57) 
44,5 T, 225x

43



hitték. A szeptett helyéhez könnyen 
oda lehet találni (U147), ha a Dene- 
bolától indulva megkeressük a 93 
Leó jelű csillagot. Ahhoz viszont, 
hogy magát a halmazt alaposan 
szemügyre vegyük, ideális körülmé
nyekre van szükség. Esetemben 
nagyjából 3-4 perc erőlködés után 
kezdtek a galaxisok halványan felde
rengeni. Szerencsére a tagok lazáb
ban helyezkednek el, mint az előző 
két halmazban, és a kis pamacsok 
három egységbe tömörülnek. A kö
zépső részben homálylik a szeptett 
legfényesebb galaxisa, a banán ala
kú, spirális NGC 3753 (14“ 7), két 
oldalról közrefogva halványabb fiók
galaxisaival (NGC 3750-54, 15?2). A 
másik trió kiemelkedő tagja a horgas 
spirál NGC 3746 (15™2). Tőle ÉK-re 
fekszik a kicsiny, közepesen nehéz A Seyfert-szextett a Palomar-hegyi 5 m-es 
NGC 3748 (15™9), és közöttük a na- távcsővel készült felvételen
gyón halvány és diffúz NGC 3745 (16™4). Végül pedig, velük átellenben a magányos 
NGC 3751 (15™2) egészíti ki a számukat hétre.

Ez a terület olyan
nyira csillagszegény, 
hogy számtalan alka
lommal nyomukat 
vesztettem, és ilyen
kor kivétel nélkül apró 
galaxisokba botlottam. 
Itt-ott már több galaxis 
zsúfolódott a látóme
zőbe, mint csillag. A 
további kalandozás so
rán érdeklődésemet 
alaposan lelohasztotta 
végtagjaim heveny fa- 
gyása, ezért még ide
jében visszaevickéltem 
a jó meleg szobába. A 
fenti halmazok közül a 
kvintett és a szextett 
észleléséhez 25-30 ern

es távcsőnek elegendőnek kell lennie, hiszen például a Seyfert-hatos integrált fényes
sége 13™6. Kellemes nyári éjszakákon érdemes egy pillantást vetni vidékükre, és 
elgyönyörködni azon, hogy üyen kicsi égterületre milyen hatalmas dolgok vannak
összezsúfolva. „ , _ ,

B akos Gáspár

A „lefagyott" Odyssey-2 egy átészlelt téli éjszaka után
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