
Az MMA keresőtérkép-füzete
A készülő Magyar Messier-album (MMA) mellékleteként keresőtérképeket állítot
tunk össze, amelyek máris megrendelhetőek az MCSE-től.

A térképeket a Magyar Csillagászati Egyesület Messier Klubjának két korábbi szak
csoportvezetője és rovatvezetője, Nagy Zoltán Antal és Júzsa Sándor készítette, akik
nek szakmai felkészültsége a grafika és tipográfia területén, valamint megfigyelő 
csillagászati gyakorlatuk garanciát ad arra, hogy a térképek megjelenítése esztétikus 
legyen, ugyanakkor maximálisan szolgálja az észlelés szempontjait.

A térképeken ábrázolt Messier- és NC.C-objektumokat láthatósági szempontok 
alapján válogattuk össze. Nem követtük tehát az M-számok sorrendjét, ez viszont az
zal az előnnyel járt, hogy az egy területen lévő objektumok a térképfüzetbe egymás 
mellé kerültek. Az év minden szakában meg lehet legalább 20 Messier-objektumot fi
gyelni, s ha e térképek segítségével egyet-kettőt fölkeresünk, a szomszédos lapokon 
megtaláljuk a többi látható objektumot is.

Minden objektumról általában két térképet kapunk, ügy áttekintő térkép megmu
tatja az égterület mély-ég objektumainak elhelyezkedését a csillagképükön belül. A 
csillagokat összekötő vonalakat megtartottuk, ezzel könnyítve meg a tájékozódást 
azok számára is, akik egyébként nem tudják fejből a szabad szemmel látható csilla
gok jelöléseit. Mimién objektumhoz tartozik egy déli tájolású részlettérkép is, ezeken 
legalább egy olyan csillag is szerepel, amit az áttekintő térkép alapján könnyen meg 
lehet találni. F. térképek határfényessége nem ritkán jobb. mint az összes eddigi, n.í 
lünk nyomlátásban elérhető Messier-térkép vagy égbolt-atlasz hatúrfényessége. Ezzel 
sok segítséget kaphat minden észlelő, különösen a még kevésbé gyakorlott megfi
gyelők és azok, akik CCD-technikával dolgoznak.
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Az északi tájolású áttekintő térképeken az észak-nyíl fölül van és fölfelé mutat, a 
részlettérképeken lent van és lefelé mutat: így ránézésre látszik, hogy áttekintő- vagy 
részletes térképnél nyitottuk ki a füzetet. Az adott objektumhoz tartozó térképek ke
reséséhez, valamint a kétféle térképtípus kereszt-azonosításához a tartalommutató 
táblázatot ajánljuk.

Az objektumokat a nemzetközi gyakorlatban legszélesebb korben elfogadott jelö
lésrendszerrel kódoltuk. Igaz ez a térképeken szereplő további NGC-objektumokra is; 
a jelöléseket táblázatban foglaltuk össze. A legkisebb méretnél nagyobb szimbólum 
mai ábrázolt objektumok arányosan kiterjedtebb, ezért általában közelibb, fényesebb, 
részletesebb és látványosabb objektumokat jelölnek. A csillagos hátteret a nyílthal 
mázok karikájából kiszerkesztettük, arra gondolva, hogy a vizuális észlelőket ne za 
varja a karikában lévő csillagok csoportja.

Hogy az ismeretlen objektumok fölkeresését segítsük, a térképeken és a hátsó ösz- 
szefoglaló táblázatban bemutatjuk a Messier-objektumok fényességét és méretéi. A 
11U objektumból 107 az NGC 2000 katalógus tagja. Itt ezeket az értékeket az NGC 
2000.0 katalógusból vettük. A fényesség-értékek általában fotografikus fényességei 
jelentenek. Három másik objektum esetén (M24, M40, M45) a SEDS anyagára tá
maszkodtunk (seds.org/rnessier).

A borítólapon az 1801 -ben megjelent Bode-féle atlaszban szereplő Messier- 
csillagkép látható, Józsa Sándor átköllésében. A borító és a térképlapok keretezése az 
eredeti kiadású Messier-katalógus szerkezetére emlékeztet (dupla keret Anjou- 
liliomos díszítéssel). Reméljük, az észlelők kezébe hasznos anyagot sikerül adni! Kí
vánjuk, hogy minél többen, minél nagyobb örömmel forgassák ezeket a lapokat.

SZABÓM. GYULA
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