
Planetáris túra Szegeden
„Megmutatom a Helix-ködöt, ha érdekel" — kiáltottam április 21-én az egy szinttel 
lejjebb változózó rovatvezetőnknek, midőn a szegedi 40 cm-es Cassegrain 
látómezejében 450x-es nagyítással megpillantottam — az M57-et. A köd egészen 
szokatlan megjelenésű volt ebben a távcsőben. Felemelő élmény volt látni, ahogy a 
fél látómezőnyi karikában két, egymást átfedő szál fut körbe, a gyűrű közepében 
pedig a központi csillag pislákol.

Valóban nagyon szerencsésnek érezhettem magam az aznapi éggel. A levegő tiszta 
volt, de kissé párás, így nem nyűt lehetőség érdemi fotoelektromos fotometriára 
(azaz szabad volt a távcső). Ellenben a nyugodtság minden képzeletet felülmúlt: 
mint kiderült, még 1400x-os nagyításnál is szinte rezzenéstelen volt a kép. Ezen fel
buzdulva még észlelés előtt megpróbálkoztunk némi karbantartási művelettel: a 
javíthatóság vérmes reményeivel eltelve estünk neki az ukrán okulárkihuzatnak, 
majd tíz perc múlva kétségbeesetten próbáltuk azt újra összetákolni. Mire ez 
nagynehezen sikerült, a Draco már magasan nyújtogatta nyakát az égen, így semmi 
akadálya nem volt, hogy célba vegyük az NGC 6543-at, a Macskaszem-ködöt. A köd 
felülete már „kis" (220x-os) nagyításai is tobzódott a részletekben. A továbbiakban 
meg sem álltunk az 1400x-os nagyításig; ekkor még mindig javult a kép (!), de el
fogytak az okulárjaink.
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Miután helyi csoportunk jelen 
lévő tagjai megcsodálták a lát
ványt, változózás céljából elhagy
ták a kupolát, majd a helyi rádió 
éjszakai műsorába való többszöri 
bejelentkezésükkel és kívánságaik
kal emelték annak színvonalát. 
Mindeközben nekiálltam lerajzolni 
az objektumot. Megérte. Újra ta
pasztalhattam, hogy milyen hasz
nos dolog, ha az észlelő rajzot is 
készít. Az észlelő fényre „kiéhe
zett" szeme ugyanis vadul köve
teli az újabb részleteket, a leír- 
hatóbb megjelenést. Ez kellő türe
lemmel és kontrollal társulva fel
tétlenül jót tesz az észlelésnek; az 
objektum vizuális látványa 
„megérzi", hogy rajzolják, és a 
látott kép egyenesen ceruzánk alá
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dolgozik. Negyven perc nézelődés után láttam meg a legszebb részletet a ködben: a 
négy, központ körüli sötét sávot. Többek közt feltűnt még valami bolyhos csillogás a 
planetáris Ny-i és K-i pereménél. Mint később utánanéztem, ez valószínűleg a ködöt 
övező 6'-es, halvány periféria leg
fényesebb része.

Az éjszaka későbbi részében is
mét jelentkezett egy elszalasztha- 
tatlan lehetőség egy másik népsze
rű planetáris vallatására; az NGC 
6826 volt a kiszemelt áldozat, 
amely várakozásaimnak megfele
lően egész más oldalról mutat
kozott be. Nem bírta a nagyítást, 
mindössze 933x-osig tartott ki. És 
különben is, 1400x-os körül már 
igencsak kilógott a látómezőből.
Meglepve tapasztaltam, hogy a 
planetáris erősen szögletes alakú.
Tovább nemesítették a látványt a 
köd pereme körüli virágsziromsze
rű formák, amelyek érdekesen ve
tültek a gyűrűs szerkezetre. Sokáig 
gyönyörködtem a planetáris ilyen
formán kettős struktúrájában, 
majd nekiálltam a rajz elkészíté
sének. Örömmel tapasztaltam, hogy az ég még mindig kitart, és a kép még mindig 
mondhatni tökéletes. A szegedi távcső ellen egyébként sem merülhetne fel sok 
panasz: szovjet okulárját használhatóra cserélve rendszerint látszanak a 0"7 körüli 
szeparációja kettősök egymásba fonódó korongjai.

Ezen a hajnalon, az átészlelt éjszaka után, elcsigázott hangulatban kerekeztem 
hazáig. A felkelő Napot ugyan nem láttam, de a lakótelepi házak ablakain már meg
csillantak az első napsugarak...

Május 24-én tovább folytathattam a nagytávcsöves planetárisköd-megfigyeléseket. 
A programban az aktuális mélyég-ajánlat és az NGC 7008 PL szerepelt. Ez utóbbira 
Bakos Gáspár barátom hívta fel figyelmemet, egyúttal érdekes öszehasonlítást is 
javasolt. Borítékolta és elküldte saját rajzát, és kérte, hogy észlelés előtt ne nézzem 
meg. Ez a rajz Ráktanyán készült a 44,5 cm-es Dobsonnal, 312x-es nagyításai, 6,8-as 
hmg mellett, míg én 6,2-es szegedi ég alatt 360x-os nagyítást alkalmazva, mély-ég 
szűrő segítségével vettem szemügyre a kérdéses planetárist. Igaz, ezen az éjszakán 
csak fél 11-től hajnali 1-ig volt szabad a távcső, mert a szokásos pénteki bemutatás 
kissé elhúzódott, hajnalban pedig cefeidák fotometrálása történt. A szabad 
távcsőidőben azonban sikerült lerajzolni a planetárist, és másnap, a végleges rajz 
elkészülte után végre összehasonlíthattam a két rajzot. Ekkor kitűnt, hogy az objek
tumot nagyon hasonlónak találtuk, igaz, a háttér csillagaiból szűrőn keresztül 
kevesebbet láthattam, mint Gáspár. Valószínűleg hasonló jelenség a magyarázata a 
ködre vetülő halvány csillagok bizonytalanabb pozíciójának. A köd szokatlan alakja 
azonban mindkét rajzon világosan látszik. A központi csillagtól úgy fél ívpercnyire, 
egymással szemben trónol két fényesebb csomó, köztük észak felől egy átkötő ív,
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amely embriószerű megjelenést ad a ködnek. Szűrőn keresztül szemlélve feltűnt egy 
ezüstös-bolyhos ív a PL délkeleti részén is, jelenléte a távcső mozgatására 
egyértelművé vált.

A z  N G C  7008 a 40 cm-es Cassegrainnel (balra) és Bakos Gáspár rajzán, mely a 
44,5 cm-es ráktanyai Oobsonnal készült (jobbra)

Természetesen a bemutatott rajzok nem pótolhatják a vizuális észlelés élményét. 
Szerencsére ez a rendkívül érdekes objektum közepes, sőt kisebb távcsővel is 
kényelmesen elérhető: 12 magnitúdós fényessége ívpercnyi átmérővel párosul, így 
elméletileg egy Mizar segítségével is észlelhető. Egy csöndes nyári estén érdemes el
gyönyörködni látványában. Mint ahogy a korábbi objektumokat is melegen tudom 
bárki számára ajánlani.

Jómagam Kiss Lászlónak tartozom köszönettel, aki lehetővé tette számomra ezeket 
a nagytávcsöves észleléseket a Szegedi Csillagvizsgálóban.

Szabó Gyula
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