
Jónak minősíthető az igazi tavasz kezdete, mert április-május során 42 észlelőtől 
7877 megfigyelést kaptunk. Két „titánunk" (Poy és Sno) mellett a többiek is szépen 
hozzájárultak adatállományaink hízásához. A viszonylagos változós csendet jól 
jellemzi az, hogy legkomolyabb hírértéke az R CrB fényesedésének és az FG Sge 
halványodásának volt, amiről az 1996/6-os Meteorban számoltunk be részletesen.

A rövid bevezető után tekintsük át, mi történt a „hagyományos" változók között:

Április közepén volt egy 8™6-s fellángolása, ami után 
visszahalványodott 9 ,7 - 9 ,9-ra.
Kicsit halványabban (11™9), de tartja fényállandósulását. 
Hajszálnyit elhalványodva (12™0) ért át a hajnali égre. 
Mire végleg eltűnt az esti égről, ismét visszatért nyugalmi 
állapotába. Szórvány hajnali észlelések szerint 1 3 ,0-s. 
Mellékelt fénygörbénk az idei kis kitörést mutatja az 
elektronikusan publikált észlelések alapján, amelyeket 
Zajácz György bocsátott rendelkezésünkre.
Mindenre elszántan rostokol a 6™5-s fényességnél.
A beszámolási időszak elején érte el 8 , 5-s maximumát. 
Egyenletesen halványodott 7™0-ról 9™0-ra.
10 ,5  és 12™0 között változott. m
Nem kapkodta el: 7™5-ról elhalványodott 8™0-ra, majd
ezt követően visszafényesedett 7 , 5-ra.
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0324+43 GK Per NA

A változatosság kedvéért maradt a 13™0-s fényességnél. 
Gyorsan fényesedve érte el 7™ 6-s maximumát. Április 
elején még ÍO^O körüli volt.
Viharos felfényesedést követhettünk végig. A két hónap 
alatt lO^O-ról indulva jutott 6™2-s, kiugróan fényes 
maximumába.
Közel egy magnitúdót fényesedett a két hónap alatt: 
április elején még szokatlanul halvány, 9™2-s, míg május 
végén már 8™3-s
Minimumát elhagyva ll™0-ról egész 8™9-ig jutott.
7™9 és 8™3 között ingadozott.
Április/május fordulóján 14™0-s minimumban. Egy 
hónap múlva már 13™0.
Komótosan halványodott 11™0 és 13',n0 között.
12',n0 és 8™9 között fényesedett egyenletesen.
A két hónapra jellemző tipikus mira-viselkedést mutatta, 
azaz két magnitúdót halványodott maximumából 
minimuma felé (7™0-9™0).
Áprilisban 9™7-ig felfényesedett, amit a csillag kettőssé
gére vezetnek vissza. Májusban ismét 
nyugalomban. 10™0-s.
Stabilan áll 9 , ‘5-nál.
Az M13 „árnyékában" rejtőző mira május végén érte el 
13™9-s minimumát.
Gyakorlatilag az R Ser-rel összehangoltan változott 7™0 
és 9™0 között.
Egyetlen kitöréséről kaptunk adatokat: JD 187-kor 11™2. 
Eleven cáfolatként tagadta azt a véleményt, hogy a mirák 
kibírhatatlanul lassan változnak: alig egy hónap alatt 
fényesedett fel 12™5-ről 8™5-ig.
1 4 ,0  és 15™0 között halványodott.
A két hónap határán jutott 9™8-s maximumába.
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Április közepén 7™6-s minimumban.
Maximumban, 11 ,0 .
Egyedül Sno látta, 16™0 alatt néhány tizeddel.
12y0-12™5 közötti megfigyelések érkeztek.
Lassan, de biztosan fényesedet! 13™0 és 11™0 között.
A többi ZAND-hoz hasonlóan nyugalomban, 1 1 ,0-nál. 
Szintén maximumban levő RCB-típusú csillag, 11,5.
11™5 és 12™8 közötti érdekes hullámzást mutatott. 
„Öregurasan" halványodott ó^O-ról 8™0-ra. m
7™l-ról észlelőket lelkesítő gyorsasággal jutott 6™0-ra.
JD 207-kor 8™3-s kitörésben.

Kiss László

Változócsillag-észleléseink 1995-ben
Ismét eltelt egy év, amely ismét megdöntötte a korábbi rekordokat, ugyanis 1995-ben 
109 észlelőtől 49 188 megfigyelést kaptunk 931 csillagról! Ehhez nagymértékben 
hozzájárult Gary Poyner, a Brit Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoportjá
nak vezetője, aki a tavalyi évtől kezdődően rendszeresen elküldi észleléseit szakcso
portunknak. Vannak, akik szerint helytelen a külföldi amatőrök egyenlő súlyú figye
lembevétele, mert úgymond „ők nem magyar észlelők". Mindenféleképpen ki kell 
emelni, hogy a változózás az a terület, amely talán a leginkább megköveteli a nem
zetközi együttműködést. Inkább eddigi eredményeink elismeréseként kellene fel
fogni azt, hogy az MCSE VCSSZ-t pl. az AAVSO-val egyenrangúnak tekintik kül
földi barátaink! Például a francia AFOEV már évek óta a magyar amatőröktől kapja 
a legtöbb észlelést, és számukra (is) az a legfontosabb, hogy minél folytonosabbak 
legyenek az adatsorok, függetlenül attól, hogy azok honnan érkeznek.

A korábbi évek tendenciái közül tavaly egyesek tovább erősödtek, míg mások kissé 
gyengültek. Az eruptív és kataklizmikus változók térhódítása immáron visszafor
díthatatlannak tűnik, ugyanis az összes észlelés 55,2%-a ezekről a változókról 
érkezett. Ugyanakkor az intenzív mirás „propaganda" nem tűnik hiábavalónak, 
mert 1994-hez viszonyítva a teljes adatmennyiség 19,8%-át mira típusú csillagok 
megfigyelései teszik ki (1994-ben 17,9%). Az alábbi táblázat számszerűen mutatja a 
különböző változócsillag-típusok szerint az észlelések megoszlását:

Típusonként a legészleltebb változók: eruptív és kataklizm ikus: R CrB 1260 
észlelés, SS Cyg 845, T CrB 598, RX And 460, CH Cyg 438; mira: % Cyg 402, R Leó 
254, S UMa 207; fé lszabályos: W Cyg 343, g Her 342, Z UMa 313; RV Tauri és L 
típusú: R Set 421, AC Her 346, DM Cep 165. Összesen 52 csillagról kaptunk 200-nál 
több adatot — talán nem lep meg senkit, hogy ebből 36 eruptív ill. kataklizmikus 
típusú. A részletes észlelőlista a következő oldalon olvasható.
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1231+60 T UMa M

JD (-2400000)

2138+43a SS Cyg UGSS

JD (-2400000)

1510+83 ZUM i RCB

JD (-2400000)
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A legtöbb észlelést ismét Szentaskó László végezte, 9768 darabot. Utána Gary Poy- 
ner (8136) és John Toone (4688) következik. Gary Poyner eredetileg közel 10 ezer 
észlelést küldött, de az általa megfigyelt csillagok egy része nem szerepel progra
munkban. 2000 megfigyelésnél többet hárman küldtek: Jósé Ripero, Papp Sándor és 
Fidrich Róbert. Örvendetes, hogy további hat észlelőtől érkezett 1000-nél több adat 
(Kósa-Kiss Attila, Fekete János, Kiss László, Szabó Róbert, Sajtz András és Hadházi 
Csaba). A fentieken túl még tízen végeztek 365 észlelésnél többet. Mindenkinek meg 
szeretnénk köszönni a beküldött észleléseket, és a jövőben is szeretettel várjuk az 
észlelési beszámolókat!

Az inner sanctum észlelések (13™8-nál halványabb pozitív, ill. 14™0-nál halvá
nyabb negatív észlelés) száma is megugrott, 21 megfigyelőtől összesen 10 625 db 
érkezett. Természetesen itt is Szentaskó László vitte el a pálmát (1. az észlelőlistát).

A korábbi éveknek megfelelően 1995-ben is két találkozón vehettek részt a változó
csillag-észlelők. A tavaszi, sikeresnek minősíthető bajai találkozó (az IAPPP Magyar 
Szárnyával karöltve, pontosabban „számyöltve") után az ősszel megszervezett pécsi 
összejövetel már korántsem váltott ki akkora visszhangot az amatőrök között.

A változós nyomtatott anyagok közül kiemelkedik az 1995 szeptemberében kiadott 
Változócsillag Katalógus (második bővített és javított kiadás), amely az MCSE 
VCSSZ programcsillagainak legbővebb összefoglalóját tartalmazza. A Meteorban 66 
oldalon jelentek meg a változós anyagok (észlelési beszámolók, cikkek, fordítások, 
hírek), ami a teljes terjedelem 12%-a. Az egyre javuló elektronikus kommunikáció
nak köszönhetően folyamatosan jelen voltunk az adatok nemzetközi vérkeringésé
ben, amiről az IAU Circularokban közölt észlelések árulkodnak a legjobban: IAUC 
6123 V1251 Cyg (Sno), 6125 EF Peg (Sno), 6134 N. Aql 1995 (Ksl, Sno), 6135 N. Aql 
1995 (Ksl), 6137 SN 1995D (Ksl), SU Tau (Sno), 6150 SV Sge (Sno), 6155 AL Com 
(Sno), 6156 SN 1995D (Sno, Sry), 6175 N. Aql 1995 (Sno), 6214 N. Cas 1995 (Ksl), 6227 
N. Cas 1995 (Ksl), 6245 R CrB (Mzs, Ksl), 6260 R CrB (Sno, Mzs).

Mellékelt fénygörbéink néhány látványosabb fényváltozású csillag tavalyi 
viselkedését illusztrálják a közel 50 ezer észlelésből válogatva. Sajnos meg kell emlé
keznünk arról is, hogy a nemzetköziségnek van egy megkerülhetetlen hátránya is, 
mégpedig az, hogy a távoli amatőrök nem feltétlenül használják ugyanazt az össze- 
hasonlító-sorozatot. Erre a tavalyi évben a „legdurvább" példa a Z UMi fénygörbéje, 
melyen jól látszik, hogy a legtöbb észlelést végző Poy és Sno más eredetű térképet 
használ. Szerencsére ennyire nagy különbségek nagyon ritkán fordulnak elő.

Tavaly öt csillagról jelent meg feldolgozás, amelyek fő célja az volt, hogy rámutas
sanak arra, hogy, a változózás amellett, hogy jó szórakozás, még tudományos ered
ményeket is szolgáltathat. A TX Dra és a V Boo periódusanalízise mellett az ER 
UMa, V930 Cyg és az AL Com figyelemre méltó tulajdonságai lettek külön cikkben 
feldolgozva.

A változós rovat munkájában a következők vettek részt: Borkovits Tamás (beszá
moló), Gál János és Szatmáry Károly (feldolgozás), Fidrich Róbert (észlelési össze
foglaló), Mizser Attila (cikk, hírek), Sámeczky Krisztián (cikk, fénymásolás), Szabó 
Róbert (feldolgozás), Szentaskó László (feldolgozás), Zajácz György (adatgyűjtés), 
Zsoldos Endre (cikk). Az adatok számítógépesítését Zákány Zalán és Kiss László 
végezte, a statisztikai feldogozások továbbra is Tepliczky Istvánt dicsérik.

Kiss László
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