


Fa
nt

áz
iak

ép
 a

 T
ita

n 
20

03
. n

ov
em

be
r 1

4-
i c

sil
lag

fe
dé

sé
rő

l. 
A 

kit
er

jed
t l

ég
kö

r l
en

cs
ek

én
t m

űk
öd

ik,
 e

zé
rt 

id
eá

lis
 e

se
tb

en
 p

on
to

sa
n 

a 
fe

dé
s 

kö
ze

pé
n 

tű
sz

er
ű 

fe
lfé

ny
lé

st
 le

he
t m

eg
fig

ye
ln

i. 
A 

cs
illa

g 
fé

ny
vá

lto
zá

sá
t é

s a
 fe

lfé
ny

lés
 v

aló
di

 le
fo

lyá
sá

t t
an

ul
m

án
yo

zv
a 

kö
ve

tk
ez

te
té

se
ke

t 
leh

et
 le

vo
nn

i a
 h

ol
d 

lé
gk

ör
ér

ől
. B

őv
eb

be
n 

I. 
a 

Cs
illa

gá
sz

at
i h

íre
kb

en
! (

NA
SA

/JP
L/

Sp
ac

e 
Sc

ien
ce

 In
sti

tu
te

, E
SA

, C
.C

ar
re

au
)



meteor
A Magyar Csillagászati Egyesület lapja
Journal of the Hungarian Astronomical 

Association
H-1461 Budapest, Pf. 219., Hungary 

Telefax: (1) 279-0429 (hétköznap 8-20 ó.)
E-mail: meteor@mcse.hu 

Honlap: meteor.mcse.hu, www.mcse.hu 
hirek.csillagaszat.hu
HU ISSN 0133-249X 

Főszerkesztő: Mizser Attila 
Szerkesztők: Csaba György Gábor, 
dr. Kiss László, dr. Kolláth Zoltán, 

Sárneczky Krisztián, Taracsák Gábor 
és Tepliczky István

A Meteor előfizetési díja 2007-re 
(nem tagok számára) 6000 Ft

Egy szám ára: 500 Ft 
Kiadványunkat az MCSE tagjai 

illetményként kapják!
Tagnyilvántartás: Tepliczky István 

Tel.: (1) 464-1357, E-mail: mcse@mcse.hu
Felelős kiadó: az MCSE elnöke

Az egyesületi tagság formái (2007)
• rendes tagsági díj (közületek

számára is!) (illetmény: Meteor + 
Meteor csili, évkönyv 2007) 5800 Ft

• rendes tagsági díj
szomszédos országok 7000 Ft
nem szomszédos országok 10 000 Ft

• örökös tagdíj 145 000 Ft
Az MCSE bankszámla-száma:

62900177-16700448
Az MCSE adószáma: 19009162-2-43

Az MCSE a beküldött anyagokat non-profit 
céllal megjelentetheti az MCSE írott és 
elektronikus fórumain, hacsak a szerző 

írásban másként nem rendelkezik.
Támogatóink:

oka
Nemzeti Kulturális Alap MM/HI KUriRÁUS ortOK.Sfi.

Mlog Kft.
Az SZJA 1%-át az MCSE számára felajánlók

Tartalom
Tíz éves a CSILLA 3
A miskolci Fényi Gyula 
Csillagvizsgáló 4
Csillagászati hírek 8
Számítástechnika
Észleljük a Föld bolygót! 16

Távcsőkészítés
A londoni Astrofest 2007 19
A Triangulum Csillagvizsgáló 21

Képmelléklet 
A McNaught-üstökös 
a déli féltekéről 34

Olvasóink írják 59
Jelenségnaptár (május) 64

Megfigyelések
Nap
Észlelések (december-február) 24

Hold
Koncentrikus, gyűrűs,
„fánkszerű" kráterek 29

Üstökösök
Észlelések (november-december) 35
A McNaught-üstökös Jósvafőről 37
McNaught-expedíciók 
Ausztráliában 38

Csillagfedések
Májusi fedések 42

Meteorok
Meteorok 2006 augusztusában 44

Változócsillagok
A változócsillagok osztályozásának 
kezdete 47

Mélyég
Mélyég kalendárium II. 53

XXXVII. évfolyam, 4. (370.) szám 
Lapzárta: március 23.

Címlapunkon: A McNaught-üstökös 
Ausztráliából, 2007. január 20-án.
A felvételt Gordon Garradd bocsátotta 
rendelkezésünkre.

mailto:meteor@mcse.hu
http://www.mcse.hu
mailto:mcse@mcse.hu


ROVATVEZETŐINK
NAP
Pápics Péter
1131 Budapest, Menyasszony u. 75.
E-mail: papics@elte.hu 
HOLD
Jakabfi Tamás és Görgei Zoltán 
MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219.
E-mail: hold@mcse.hu 
BOLYGÓK 
Tordai Tamás
1153 Budapest, Eötvös u. 136.
E-mail: tordai@mcse.hu 
ÜSTÖKÖSÖK, KISBOLYGÓK 
Sárneczky Krisztián 
1193 Budapest, Vécsey u. 10., X/28.
Tel.: (20) 984-0978, E-mail: sky@mcse.hu
METEOROK
Gyarmati László
7257 Mosdós, Ifjúság u. 14., Tel.: (82) 377-485
E-mail: gyarmati@mcse.hu
CSILLAGFEDÉSEK
Szabó Sándor
9400 Sopron, Jázmin u. 8.
Tel.: (20) 485-0040, E-mail: castell.nova@chello.hu 
KETTŐSCSILLAGOK
Ladányi Tamás
8200 Veszprém, Fenyves u. 55/a.
E-mail: ladanyitamas@chello.hu
VÁLTOZÓCSILLAGOK
Dr. Kiss László
6701 Szeged, Pf. 596.
E-mail: vcssz@mcse.hu 
MÉLY-ÉG OBJEKTUMOK 
Székely Péter
6725 Szeged, Alföldi u. 22. Il/b.
E-mail: melyeg@mcse.hu 
SZABADSZEMES JELENSÉGEK 
Boros-Oláh Mónika és Mód Melinda 
1051 Budapest, Október 6. u. 19.
E-mail: aurora@mcse.hu 
CSILLAGÁSZATI HÍREK 
Keresztúri Ákos 
1032 Budapest, Zápor u. 65.
Tel.: (30) 343-7876, E-mail: kru@mcse.hu 
CSILL AGÁSZATTÖRTÉN ET 
Keszthelyi Sándor
7625 Pécs, Aradi vértanúk u. 8., Tel.: (72) 216-948 
E-mail: keszthelyi@gf.pte.hu 
TÁVCSŐKÉSZÍTÉS 
Mizser Attila
MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219.
Tel.: (70) 548-9124, E-mail: mzs@mcse.hu
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Heitler Gábor
1439 Budapest, Pf. 644., E-mail: hg@mcse.hu 
CCD TECHNIKA 
Dr. Hegedűs Tibor 
6501 Baja, Pf. 116.
E-mail: hege@electra.bajaobs.hu

meteor
AZ ÉSZLELÉSEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE MINDEN 
HÓNAP 6-A! Kérjük, a megfigyeléseket közvetlenül 
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A képek formátumával kapcsolatos információk a 
meteor.mcse.hu honlapon megtalálhatók. Ugyanitt le
tölthetők az egyes rovatok észlelőlapjai.

ÉSZLELÉSI ROVATAINKBAN ALKALMAZOTT 
GYAKORIBB RÖVIDÍTÉSEK
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táborok, pályázati felhívások) díjtalanul közlünk. 
Tagjaink és előfizetőink apróhirdetéseit -  legfeljebb 
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címére (1461 Budapest, Pf. 219., fax: (1) 279-0429, 
e-mail: mcse@mcse.hu). A hirdetések tartalmáért szer
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Tíz éves a CSILLA
Boldog születésnapot, CSILLA! Az 
MCSE nyilvántartásában összesen 12 
Csilla nevű tagtársunk szerepel, ez a 
CSILLA azonban egyikükkel sem azo
nos, ami a csupa nagybetűs írásmódból 
is látható. Hát akkor kiről is van szó? 
Természetesen a CSILLÁRÓL, az MCSE 
1997. április 9-én útjára indult levelező- 
listájáról, „akit" ehelyütt is köszöntünk. 
(Azért az „igazi" Csillákról sem feledke
zünk meg, akik az oly' kevés számú női 
tagtársak sorait erősítik. Ki gondolná, 
hogy még a 20 százalékot sem éri el a 
hölgytagok aránya az MCSE-n belül -  
bizony, van mit pótolni ezen a téren!)

A mi CSILLÁNK tehát tíz évvel ezelőtt 
jelent meg először, hogy azóta is az egyik 
fontos és gyors hírforrás legyen MCSE- 
tagok és érdeklődők számára egyaránt. 
A naponta kétszer érkező hölgyfutár 
természetesen bárkihez beköszön thet, 
előfizetési díj nélkül hozza-viszi a csilla
gászati híreket. Mert hiszen a csillagászat 
szó rövidítéséről van itt szó, habár a 
névadásnál más szempontok is szerepet 
játszhattak, például az egyik lista-atya 
lányát -  természetesen egészen véletle
nül -  Csillának hívják...

Tepliczky Csilla tíz évvel ezelőtt még 
nagyon kicsi lány volt, de talán-talán 
emlékszik arra a fényes üstökösre, mely 
hetekre lekötötte figyelmünket. A 
CSILLA 2. számának vitaindítója a Hale- 
Bopp-üstökösről lelkendezett 1997. ápri
lis 9-én (az eredetiben is ékezet nélküli a 
szöveg): „A Csillagaszat Napjanak bu
dapesti, anna-reti tomegrendezvenyen 
ovatos becslesek szerint is legalább 2000 
(!!!) ember vett reszt. Személyes megi- 
te'le'sem szerint az egesz hatalmas rét 
feketellett az emberektől, a távcsövek 
mögött -  különösen Szitkay ur »nagy 
kaliberu« műszere mellett -  irtozatos so
rok kigyoztak. ... Nagyon kiváncsiak 
lennénk, mikent eltek meg a rendezvé

nyekre ellátogató vendegek az esemenyt. 
Két ókból is kérdezzük mindezt:

1. ) Visszajelzésként fáradozásaink 
eredményeinek ertekelesere

2. ) Hogy rögtön fel is dobjunk egy 
témát a CSILLA listán."

A Hale-Bopp nagyszerűségét senki 
nem vitatta, de ami a vitákat illeti, időről 
időre ugyancsak fellángoltak az érzel
mek egy-egy kérdésben, ami az ilyen fó
rumok természetes velejárója. Akkoriban 
azonban csak kóstolgattuk az internetet, 
az e-mailezést, a levelezőlistákat, melyek 
szerepe lényegesen nagyobb volt, mint 
manapság, a szélessávú internet, a száz
milliónyi honlap korában. A kilencvenes 
évek közepén más volt a helyzet: bár 
már léteztek honlapok, azok tartalma 
messze elmaradt a maiakétól, nem is 
szólva kinézetükről. Az internethasz
nálat pedig még jórészt a munkahelyi 
internetre szorítkozott (már persze ahol 
volt), az otthoni internezetés nemcsak 
lassú volt, hanem drága is. Még élénken 
emlékszünk a 2400-as modemekre és a 
sokkoló összegű telefonszámlákra!...

A CSILLÁNAK hamarosan gyerekei 
születtek: további listáink. A távcsöve
sek, a változósok, a meteorosok stb. is 
megkapták a maguk tematikus listáit, 
ahol megvitathatják közös dolgaikat. (A 
LEONIDAK levélforgalma pl. ez év ja
nuárjában „lángolt fel" legutóbb, a 
McNaught-üstökös feltűnése idején.)

Kedvelt levelezőlistánk már jóval túl
haladta az 5000. sorszámot, itt az ideje, 
hogy valamennyien köszönetét mond
junk az üzemeltetőknek: Nagy Zoltán 
Antalnak és Tepliczky Istvánnak, továb
bá Hatlaczki Norbertnek, a CSILLA- 
archívum gondozójának! És itt az ideje, 
hogy végre vezetéknevet is kapjon a lis
ta. Boldog születésnapot, MCSE CSILLA!

M iz s e r  A t t il a
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A miskolci Fényi Gyula Csillagvizsgáló
A miskolci Fényi Gyula Csillagvizsgáló 
története a Dr. Szabó Gyula Bemutató 
Csillagvizsgálóban kezdődött egy infor
mális megbeszéléssel, valamikor még a 
2000-es évek elején. A megbeszélésen je
len volt P. Forrai Tamás Gergely SJ, a 
Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázi
um igazgatója, Schmidt Zoltán és Jaczkó 
Imre helyi amatőrcsillagászok. Az apro
pó, ami miatt összejöttünk: hogyan le
hetne csillagászati életet lehelni a Fényi 
Gyula nevét viselő egyházi és oktatási 
komplexumba? Sajnos tény, hogy ezek
ben az időkben nem folyt semmilyen 
szervezett és rendszeres csillagászati te
vékenység az intézményben, aminek né- 
hányan a helyi amatőrök közül finoman 
hangot is adtunk. Ezért a gimnázium 
frissen kinevezett új igazgatója, átérezve 
a helyzet fonákságát, megoldást keresett.

Az előzményekről tudnunk kell, hogy 
már az 1980-as évek második felében 
felmerült egy ökumenikus templom 
építésének gondolata a miskolci Avas
hegy déli oldalára. Az Ige temploma a 
római és a görög katolikus egyház jó
voltából fel is épült. Az 1992-es felszen
teléskor egy másik eseményre is sor ke
rült: a templom mellett lerakták egy le
endő gimnázium alapkövét is. Az épít
kezések elkezdődtek, és jó nyolc éven 
keresztül folytatódtak. Maga a tanítás 
már az 1994/95-ös tanévben megindult, 
miközben a templom körül gomba mód
ra szaporodtak az épületek. Mára az 
egész épületegyüttes az Avas egyik 
meghatározó elemévé vált; nemcsak 
templom, hanem gimnázium, kollégium, 
jezsuita rendház és persze csillagvizsgáló 
is egyben. Az eredeti tervekben viszont 
nem szerepelt csillagvizsgáló építése, 
úgyhogy, amikor a fenti megbeszélésre 
sor került, akkor tulajdonképpen már az 
építkezés 24. órájában voltunk. Jobbára 
már csak egy épület munkálatai zajlot

tak, a később Xavéri Szent Ferencről el
nevezett fiúkollégiumé.

Az első tervek azonban még egyáltalán 
nem voltak nagyra törőek: egy belépő 
szintű, olcsó távcső megvásárlása, kihe
lyezett észlelések az iskolaudvaron. Itt 
jöttünk mi a képbe: nyomatékosítottuk, 
hogy egy Fényi Gyula nevét felvevő in
tézmény nem elégedhet meg pusztán 
annyival, hogy mint kötelező penzumot, 
letudja az egészet, nagyjából egy kará
csonyi ajándék árából. A név kötelez. Ide 
csillagvizsgálót illik építeni, komoly, mi
nőségi műszerezettséggel. Csak az lehet 
vita tárgya, hogy milyet, mekkorát és 
hová.

Az igazgató úrra, vagy ahogy a diákok 
hívják, Tamás atyára rögtön átragadt a 
lelkesedés. Azonban az előzetes kalkulá
ció hallatán kissé elkomorult. Sok. Az 
nagyon sok. Ne felejtsük el, hogy ekkor 
még zajlottak az építkezések, és ugye 
egy újabb építmény önmagában is je
lentős mértékben megemeli a költsége
ket. Csendesen csak annyit jegyzett meg, 
hogy azért utánanéz, honnan tudna még 
valamennyi pénzt előteremteni, de nem 
ígér semmit. Kompromisszumos megol
dásként abban egyeztünk meg, hogy 
valamelyik teraszon hozunk létre egy 
megfigyelőhelyet, ahová egy mobil mű
szer kitolható lesz. Aztán szépen lassan 
teltek a hetek, és egyszer csak váratlanul 
jött egy telefonhívás Tamás atyától, hogy 
ideje lenne megbeszélni a kupola (!) 
alapvető paramétereit. Ezek szerint csak 
nem hagyta nyugodni őt sem a valószí
nűleg soha vissza nem térő lehetőség, 
ígéretéhez híven utánanézett az anyagi
aknak, és sikeresen meg is oldotta a kér
dést.

A csillagvizsgáló építésének és a mű
szerezettség kialakításának (mellesleg 
egyenként is több milliós nagyságrendű) 
költségeit két miskolci vállalkozás igen

4



nagyvonalú támogatásának köszönhető
en sikerült fedezni. A tervek konkreti
zálása innentől már gyorsan haladt előre.

Két alternatívánk volt: vagy egy kü
lönálló „csillagásztornyot" építeni, ami 
viszont a várható, aránytalanul magas 
költségek miatt nem volt járható út, vagy 
egy már meglévő épület tetejére ráépíte
ni a kupolát. A korábban átadott épüle
tek sajátosságait figyelembe véve, ezekre 
már nem volt mód utólag „ráhúzni" egy 
egész csillagvizsgálót. Ezért egyéb lehe
tőség híján nem maradt más, mint hogy 
a még épülőben lévő kollégium terveit 
módosítva, a nyeregtetőre kerül a csil
lagda. A lehetőségek szabta határokon 
belül ez minden szempontból a létező 
legjobb megoldásnak bizonyult, mind 
csillagászatilag, mind az infrastruktúrát 
illetően. A kupola így jóval magasabbra 
került, mint ha toronyra tettük volna, rá
adásul maga a kollégium úgyszólván a 
csillagda kiszolgáló-épületeként is funk
cionál, és ami szintén nem elvetendő, 
hogy közvetlenül a kupola alatt egy tá
gas előadótérhez jutottunk.

A tervezés szempontjai
Nagy mozgásterünk persze nem volt. Az 
egész épületegyüttes elhelyezkedése 
adott, ami csillagászati szempontból nem 
éppen elsőrangú: egy lakótelep fél karéj
ban öleli körbe, annak minden áldatlan 
hatásával egyetemben. Fényszennyezés 
itt is van bőven, de szerencse, hogy ez el
sősorban az északi irányban koncentrá
lódik. A déli horizontunk viszont gya
korlatilag teljesen szabad, kitakarás 
mentes. Csodálatos a panoráma: előttünk 
az Avas déli hegyoldala, távolban a Mis
kolci Egyetem látszik. A fényszennyezés 
miatt lehet ugyan problémázni, hogy 
ilyen, meg olyan, aztán hagyni veszni az 
ötletet, és ölbe tett kézzel várni a csodá
ra, vagy meg kell tanulni vele együtt él
ni. Bármennyire is elkeserítő, a fény
szennyezés önmagában még nem akkora

hátráltató tényező. A legfontosabb, hogy 
mindenütt olyan témát kell művelni, ami 
az adott körülmények mellett is elfogad
ható mélységgel folytatható. Nem azon 
kell folyton aggályoskodni, hogy mi az, 
ami majd biztosan nem látható, hanem 
annak kell örülni, ami majd biztosan 
igen, ami még innen is megfigyelhető.

Már a kezdet kezdetén nyilvánvaló 
volt, hogy nem egy asztrofotós paradi
csommal fogunk előrukkolni. A távcső 
kapcsán sem átmérőben, hanem inkább 
minőségben gondolkodtunk: kisebbet, 
de jobbat. A helyi adottságokat és a Fé
nyi-hagyományokat is figyelembe véve a 
csillagvizsgáló alapításának vezérelvei 
között a következők szerepelnek: létre
hozni egy olyan, elsősorban a napmegfi
gyelésre specializálódott oktató-bemu
tató csillagvizsgálót, ahol hosszú idő
skálájú, homogén adatsort előállítani ké
pes megfigyelő munka folyhat; továbbá, 
ami biztosítja a középiskolai diákság ál
talános csillagászati alapismereteinek 
elmélyítését, annak gyakorlati oldalával 
egyetemben. Alapvetőnek tartjuk, hogy 
senki se hagyja el úgy a gimnáziumot, 
hogy ne szerezze meg a Galilei-élményt! 
Ezen főbb szempontoknak az elkészült 
csillagvizsgáló eleget tud tenni.

A kész csillagvizsgáló
A kupola 4 m átmérőjű, horganylemez 
borítású, belül faburkolattal ellátott. 
Motoros forgatással (szabályozható for
gási sebességgel) rendelkezik, a kupola
rés kézi csörléssel nyitható-zárható. A 
műszert tartó oszlop homokkal kiöntött 
vascső; rezgéscsillapítása jó. A kupola 
műszaki tervezése és a kivitelezése helyi 
cégek, vállalkozók munkája.

A műszert a Nap és más fényes égi
testek megfigyelésére optimalizáltuk. A 
választás végül a Meade 152ED (152/ 
1370; f/9) kéttagú apokromátjára esett. A 
műszer Fornax 51-es mechanikán dolgo
zik, Gemini Pulsar vezérléssel. A kiegé-
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szítok között megemlítendő a Baader 
Planetarium Herschel-prizmája és Fluorit 
Flatfield Convertere (FFC), továbbá egy 
Philips TouCam Pro II webkamera. To
vábbi eszközök, így CCD-kamera, Ha 
szűrő, stb. még beszerzésre várnak.

A csillagvizsgáló kupolája a fiúkollégium 
tetején

A kupola alatt nagy befogadóképessé
gű előadóterem kapott helyett, szemlél
tetőeszközökkel, szélessávú internet- 
hozzáféréssel (a kupolában is!). A foglal
kozások kényelmesen, egy helyen foly
hatnak, a programok egységét az ide-oda 
való közlekedés nem töri meg.

Építészetileg ugyan nem, de szerveze
tileg a csillagvizsgálóhoz kapcsolódik, 
hogy a gimnáziumba került a legendás 
Merz-féle 190/2220-as refraktor, amellyel 
még Fényi Gyula dolgozott Kalocsán. A 
teljes műszer (az objektív kivételével) 
egyelőre a gimnázium főbejáratánál ke
rült kiállításra; bárki megtekintheti. Saj
nos méreténél fogva arra nem volt mód, 
hogy ez a műszer kerüljön fel a kupolá
ba. Távlati terveink között szerepel a ref
raktor újbóli használatbavétele, azonban 
ez építészetileg is komoly követelmé
nyeket támaszt.

Csillagászati szakkör
Már az építés alatt is beindult a szakköri 
élet, aminek szervezésében elévülhetet
len érdemeket szerzett a már korábban is 
említett Schmidt Zoltán, másrészt Óvári 
László helyi amatőrcsillagászok. Ők saját 
távcsöveikkel már akkor foglalkozásokat 
tartottak, amikor a csillagdáról még csak 
álmodoztunk. Mindenképpen meg kell 
említeni, hogy még a saját műszer meg
érkezése előtt jó ideig használhattuk a 
tragikus körülmények között elhunyt 
Kőrössy Árpád amatőrtársunk volt táv
csövét is; hála a család nagylelkűség
ének. Nekik külön is, és mindenkinek, 
aki bábáskodott a csillagvizsgáló meg
születésénél, köszönettel tartozunk.

Somosvári Béla, akkor még egyetemi 
hallgatóként, 2001-ben kapcsolódott be a 
tanításba, melyet akkor Óvári László és 
Schmidt Zoltán amatőrtársunk szerve
zett és felügyelt. Heti rendszerességgel 
2003 szeptembere óta vezeti a szakkört. 
A szakköri élet szervezésében rengeteg 
segítséget nyújt a Dr. Szabó Gyula Be
mutató Csillagvizsgáló és az Androméda 
Csillagvizsgáló is, az intézmények 
együttműködése példaértékű.

Ahogy az már lenni szokott, minden 
év elején nagy a nyüzsgés, sok az ér
deklődő diák, aztán október-november 
környékére már csak azok maradnak, 
akiket nem csak a hirtelen kitörő lelkese
dés hajtott. Általában öt-hat diák szokott 
egész évben kitartani, és minden héten 
szorgalmasan eljárni a szakköri alkal
makra. A mostani tanévben, hála Isten
nek, növekedni látszik a létszám: remé
nyeink szerint más iskolákból is csatla
koznak majd hozzánk diákok. Két szak
köri csoportot indítottunk: egyet a kiseb
beknek (5-7. osztály) és egyet a nagyob
baknak (8-9. osztály). A négy évre el
nyújtott tematikát féléves modulokra 
osztottuk fel, így bármelyik félévben be
kapcsolódhatnak az érdeklődő diákok a 
munkába. A nagy témák mellett mindig
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hagyunk időt a csillagászat legújabb hí
reinek, eseményeinek megvitatására is.

A csillagvizsgáló főműszere, a 152/1370-es 
Meade ED refraktor, Fornax 51-es 

mechanikán kapott helyet

Közös távcsöves észlelésre havi rend
szerességgel kerül sor. Ezek során főleg 
Nap-megfigyeléseket végzünk, és termé
szetesen, ha úgy adódik, esténként is 
fent maradunk a csillagdában a diákok
kal. A szakköri munkához személyre 
szabott féléves feladatok is kapcsolód
nak, melyeket mindenki magának vá
laszthat ki. Ilyen féléves feladat lehet 
egy-egy komolyabb fogalmazás elkészí
tése adott témakörben, vagy más, észle
lési munka végzése. Előfordult már 
olyan is, hogy szakköröseink önképző- 
köri előadást tartottak egy másik iskola 
meghívására a Naprendszer kutatásának

legújabb eredményeiről. Jártunk már ta
nulmányi kirándulás alkalmával Buda
pesten a Planetáriumban és az ELTE 
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató 
Csoportnál, ahol megtekinthettük a 
NASA holdkőzet-mintákat, és Dr. Bérezi 
Szaniszló tanár úr lenyűgöző előadásán 
vehettünk részt.

A tanév alatt a látványos égi jelensége
ket az egész iskola számára be szoktuk 
mutatni. Ezek közül talán a 2004-es Vé- 
nusz-átvonulás volt a legsikeresebb, hi
szen a lyukas órákban és a szünetekben 
több száz diák pillanthatott bele az ud
varon ill. a kupolában felállított távcsö
vekbe. Jó időt fogtunk ki a 2005. októberi 
részleges napfogyatkozás alkalmával is, 
amelyet már a MEADE apokromáttal és 
az újonnan beszerzett Herschel-priz- 
mával figyelhettünk meg közösen. A 
szakkörökön kívül, egy-egy alkalom 
kapcsán rendhagyó fizika óra keretében 
komolyabban is megismerkedhetnek a 
csillagászattal a gimnázium tanulói.

Nagyon fontos, hogy amit az iskola
padban ülve hallanak a diákjaink, ta
pasztalják meg saját érzékszerveiken ke
resztül is, saját energiájukat és szabad
idejüket nem kímélve. Hiszen, amíg a fi
zikában kísérletek segítségével gyűjtünk 
ismereteket, addig a csillagászatban a 
megfigyelés az egyetlen módszer. Nem 
lehet annyival megelégedni, hogy elme
séljük például a Nap látszó égi útját, 
vagy a Jupiter körül keringő holdak cso
dálatos látványát, mindezt meg kell 
mutatni, hogy átéljék a gyerekek: a tu
domány lenyűgöző, de a tudás megszer
zéséhez áldozatokat is kell hozni.

Ja c z k ó  Im r e  
So m o s v á r i B éla  M á r t o n

Csak egy százalékot kérünk!
Az MCSE adószáma: 19009162-2-43
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Galaxistörcdék az 
Andromedában
A Kitt Peak-en található Mayall-te- 
leszkóp és a Mauna Keán felállított Keck- 
távcsövek segítségével az Andromeda- 
galaxis vörös óriáscsillagainak jellemzőit 
vizsgálták (1. Meteor 2006/12. 9.o. ). A 
megfigyelések során a galaxis centru
mától meglepően távol, 500 ezer fényév
re is találtak még égitesteket -  míg a ko
rábbi megfigyelések alapján a galaxis ko
rongjának sugarát kb. 120 ezer fényévre 
becsülték. Az égitesteket a Keck II. te
leszkópon elhelyezett DEIMOS spekt
rográffal részletesen is tanulmányozták. 
Ennek során több olyan, a környezeténél 
sűrűbb csillagcsoportot vagy „csillagá- 
ramlást" találtak, amelyeket egymáshoz 
hasonló mozgású és viszonylag alacsony 
fémtartalmú égitestek alkothatnak.

Karoline Gilbert (University of Cali
fornia, Santa Cruz), Mark Fardal (Uni
versity of Massachusetts, Amherst) és 
kollégái szerint az objektumok egy ko
rábban szétszakított kisebb galaxis ma

radványa lehetnek. Az ősi ütközésről ké
szített modellek alapján az eseményre 
kb. 700 millió évvel ezelőtt került sor. 
Ekkor egy kb. 2 milliárd naptömegű 
csillagváros (feltehetőleg egy korábbi 
kísérőgalaxis) bomlott fel az Andromeda 
perifériáján. Az egykori kölcsönhatásból 
visszamaradt galaktikus „töredékek" 
mozgása a számítógépes modellekkel 
összekapcsolva az Andromeda teljes tö
megének becslésében is segíthet. A mel
lékelt felvételen a galaxis peremvidékén 
lévő csillagáramlások látszanak (Alan 
McConnachie). A feldarabolódott ősi 
csillagváros maradványaiból legfeltű
nőbb a jobbra lefelé haladó, 300 ezer 
fényévnél is hosszabb délkeleti nyúl
vány. Az itt található csillagok jellemzői 
az északkeleti és nyugati buroknak ne
vezett csoportéra emlékeztetnek.

Az új megfigyelésekkel a közeli NGC 
205 jelű kísérőgalaxisból kiinduló nyúl
ványt is azonosították (amely egy jelen
leg zajló kölcsönhatás eredménye). Emel
lett 14 új gömbhalmazt találtak, amelyek 
egyike minden korábban ismertnél tá
volabb, 260 ezer fényévre van az 
Andromeda centrumától. A gömbhal
mazok közül három a társainál lényege
sen lazábbnak, gyengébben koncentrált
nak mutatkozott -  ezek pontos eredete 
nem ismert, (astro-ph/0703029 -  Kru)

Kozmikus gyöngysor
Húsz évvel ezelőtt fedezte fel Ian Shelton 
kanadai csillagász az 1604 óta legfénye
sebb szupernóva-robbanást. Az SN 
1987A jelzésű objektum mintegy száz-
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millió Nap fényteljesítményével ragyo
gott az 1987. február 24-i felfedezést kö
vető hónapokban, majd lassan halvá
nyodva tűnt el az észlelők szeme elől, át
adva a terepet a csillagászat legérzéke
nyebb műszereit használó obszervatóri
umok számára.

Az elmúlt két évtizedben földi és űr
távcsövek serege vizsgálta a robbanás 
maradványait, aminek eredményeként 
teljesen új megvilágításba kerültek a 
nagy tömegű csillagok halálára vonatko
zó elméleteink. Kiderült például, hogy 
nem csak vörös szuperóriások, hanem 
forró, kék óriáscsillagok is felrobbanhat
nak, míg a csillag körüli gyűrűs szerke
zetek eredetére mindmáig nincs meg
nyugtató magyarázat. Mivel a csillag a 
163 ezer fényév távolságban levő Nagy 
Magellán-felhőben, Tejútrendszerünk 
egyik legközelebbi kísérőgalaxisában 
robbant fel (Kr. e. 161 ezerben), a legfi
nomabb részletek felbontására a Hubble 
Űrtávcső alkalmas. A mellékelt képsoro
zaton a ma megfigyelhető fénylő csomók 
kialakulása látható (NASA, ESA, A. 
Feild, STScI).

Robert Kirschner (Harvard-Smithso- 
nian Center for Astrophysics) és mun

katársai másfél évtizede tanulmányoz
zák az SN 1987A-t az Űrtávcső különbö
ző műszereivel. A legújabb felvétel ta
valy decemberben készült az azóta meg
hibásodott Advanced Camera for 
Surveys (ACS) kamerával, és minden ko
rábbinál tisztábban mutatja a szupernó
va-maradvány részletes szerkezetét.

Az Úrtávcsöves kutatások legfonto
sabb eredményei: A szupernóvát világító 
belső gázgyűrű veszi körül, melynek át
mérője kb. 1 fényév. Ennek anyaga leg
alább 20 ezer évvel a robbanás előtt már 
ott volt, és a 20 évvel ezelőtti robbanás 
röntgensugarai kezdettől fogva fénylésre 
gerjesztik. Két külső vékony gázgyűrű is 
van, melyeket földi távcsövek is észlel
tek, a HST képein finom szakadások lát
szanak rajtuk. Eredetük nem tisztázott 
megnyugtató módon, de valószínűleg a 
kék óriáscsillagként elszenvedett fellob- 
banások maradványai. Legbelül egy ho
mokóra alakú szerkezet alakult ki, mára 
egy tized fényév átmérőjűre növekedve. 
Két gömbszerű anyagcsomóból áll, me
lyek a szétrobbant csillagból jöttek létre, 
egymástól pedig mintegy 36 millió km/h 
sebességgel távolodnak. A szupernóva
robbanás lökéshulláma az elmúlt két év
ben elérte a belső gázgyűrűt, amely en
nek következtében fénylő gyöngysorra 
kezd emlékeztetni.

A következő évek várhatóan izgalmas 
új eredményeket hoznak. A lökéshullám 
a fénysebesség húszadéval haladva a 
gyűrűrendszer egyre nagyobb hányadát 
gerjeszti fény lésre, ami így be fogja vilá
gítani a szupernóva-maradvány körüli 
térséget. Elképzelhető, hogy ezzel eddig 
nem látott porfelhők és gyűrűk létére de
rül fény. Másik fontos kérdés, hogy mi 
maradt az egykori csillag magjának he
lyén: fekete lyuk vagy neutroncsillag. A 
csillagászok többsége az utóbbit tartja 
valószínűbbnek, de egyelőre még túl sű
rű a körülötte lévő porburok. A HST a 
következő nagyjavítása során új infravö
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rös kamerát kap, amivel remélhetőleg 
tisztázni lehet a maradvány magjában 
található objektum természetét. (STScI- 
PR-2007-10 -  Ksl)

A fenti gyűrűs szerkezet eredetének 
megállapításához egy közelebbi, a Tejút
rendszerben lévő csillag is segíthet. 
Nathan Smith (University of California) 
a Spitzer űrtávcsővel a HD 168625 jelzé
sű kék szuperóriás csillagot vizsgálta az 
M17 csillagkeletkezési régió peremén. Az 
objektum Naptól mért távolsága mintegy 
7000 fényév, és immáron 13 éve, hogy 
felfedeztek körülötte egy 20 km/s sebes
séggel táguló egyenlítői gázgyűrűt. A 
most elkészült felvételeken feltűnt két 
újabb gyűrű is, melyekkel együtt a HD 
168625 a legjobb jelölt az SN 1987A tejút
rendszerbeli ikertestvérének keresése 
közben.

Mindez azért érdekes, mert annak ide
jén mindenki meglepődött, amikor az SN 
1987A szülőcsillagát (progenitorát) az Sk 
-69 202 jelű kék óriáscsillaggal azonosí
tották a robbanás előtti képeken. Koráb
ban az elméletek azt jelezték, hogy vörös 
szuperóriások robbannak fel Il-es típusú 
szupernóvaként, az SN 1987A azonban 
rámutatott, hogy lehetséges a visszatérés 
a kék szuperóriások közé, így csillagfej
lődési elméleteinket pontosítani lehetett. 
A most vizsgált HD 168625 és az SN 
1987A progenitora nagymértékben ha
sonlít, hiszen míg az Sk -69 202 B3I szín
képtípusú, 16000 K felszíni hőmérsékle
tű, Napunknál mintegy százezerszer in
tenzívebben sugárzó csillag volt, addig a 
HD 168625 15 000 K hőmérsékletű, 
fény teljesítménye pedig 250 ezer nap- 
luminozitásnak felel meg. Becsült töme
ge 20-25 naptömeg, szintén nagyon ha
sonló az Sk -69 202 húsz naptömegnyire 
becsült egykori tömegéhez. Ennek meg
felelően a HD 168625 részletes tanulmá
nyozásával betekintést nyerhetünk a 20 
évvel ezelőtti csillaghalálhoz vezető fo
lyamatok részleteibe. A mellékelt felvé

telen a HD 168625 gyűrűi láthatók. A 
kép jobb oldalán egy másik fényes kék 
változócsillag, a HD 168607 látszik.

A legnagyobb tömegű szuperóriás 
csillagok kezdeti tömegük jelentős részét 
ledobják fejlődésük során. A fényes kék 
változócsillagokra (Luminous Blue Vari
ables, LBV) hatalmas kitörések jellem
zők, melyek közben néhány év-évtized 
alatt több naptömegnyi anyagtól meg
szabadulnak. Legismertebb példa erre a 
déli égen látható r\ Carinae, amely a 19. 
sz. közepén az égbolt második legfénye
sebb csillagává vált több évig tartó kitö
rése alatt. Az ilyen csillagok körül fo
lyamatosan táguló, és az ismétlődő fel- 
lobbanások miatt többszörösen héjas 
szerkezetű anyagfelhő figyelhető meg.

A HD 168625 paraméterei arra utalnak, 
hogy a most felfedezett ködösséget 
szintén az LBV-kre jellemző kitörés 
hozta létre, azaz feltehetően az SN 1987A 
progenitora is egy fényes kék változó- 
csillag lehetett. Ennél is érdekesebb az a 
következtetés, miszerint elképzelhető, 
hogy a HD 168625 lesz a következő Il-es 
típusú szupernóva a Tejútrendszerben. 
Viszonylag kis távolságának köszönhe
tően rendkívül látványos csillagászati 
jelenség lenne a legalább a Jupiterrel ve
tekedő látszó fényességű robbanás, me
lyet kedvező égi elhelyezkedése folytán a 
Föld szinte bármely pontjáról észlelhet
nének az amatőr- és szakcsillagászok... 
(AJ 2007. március -  Mpt)
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Tökéletes szupernóva
maradvány
A G ll.2-0.3 jelű objektum egy körszim
metrikus szupernóva-maradvány, köze
pében egy neutroncsillaggal, amely min
den részletében tökéletesen illusztrálja, 
hogyan is kell kinéznie egy néhány ezer 
éve felrobbant csillagnak. Röntgen- és 
rádiótartományban végzett mérések 
alapján egyértelmű, hogy a forró gázfel
hő egy egykori csillag halálának marad
ványa. A Very Large Array rádiótelesz
kóp-hálózat felvételeiből meghatározták 
a felhő tágulási sebességét, amiből meg
becsülhető a kora. Kiderült, hogy nagy 
valószínűséggel azonosítható a kínai 
csillagászok által Kr.u. 386-ban megfi
gyelt vendégcsillaggal, amely a második 
legrégebbi szupernóva-észlelés a törté
nelmi krónikákban. A Chandra mellékelt 
felvételén a táguló gázfelhő közepén ta
lálható a pulzár, illetve a belőle távozó 
nagyenergiájú részecskék árama, melyek 
kemény röntgensugárzást bocsátanak ki, 
míg a külsőbb rétegek kisebb energiájú 
lágy röntgensugárzás forrásai.

Meglepő fejlemény, hogy a rádiósu
gárzó felhő tágulási sebességéből meg
határozott kor eltér a pulzárok kormeg

határozására használt „hagyományos" 
módszerrel adódó eredménytől. Utóbbi a 
neutroncsillag forgási sebességéből kö
vetkeztet a robbanástól eltelt idő hosszá
ra, esetünkben azonban az eredmény tíz
szer nagyobb a tágulási kortól. A kü
lönbség arra utal, hogy a fiatal pulzá- 
rokra a forgási sebességből számolt 
eredmények nagyon félrevezetők lehet
nek. (Chandra PR 2007.0130. -  Kozák 
Máté)

Degenerált csillagok szörnyű 
leszármazottai
A chilei 8 méteres déli Gemini-távcsővel 
egy nemzetközi csillagászcsoport oxi
génizotópok rendellenes arányát figyelte 
meg különleges, hidrogénben rendkívül 
szegény csillagokban. Noha a hidrogén 
az Univerzum leggyakoribb elemeként a 
„normális" csillagok anyagának általá
ban 75%-át teszi ki, a frissen vizsgált ob
jektumokban szinte nyomát sem lelni.

A tanulmányozott csillagok két cso
portba, az ún. HdC és RCB osztályba so
rolhatók. A legfontosabb különbség 
köztük az, hogy az RCB csillagok 
(amelyek a közkedvelt R Coronae 
Borealis változócsillag után kapták ne
vüket) időnként nagyon erős elhalvá- 
nyodásokat mutatnak. Ennek oka az, 
hogy a hidrogénben szegény, szénben 
pedig gazdag csillag fénye elnyelődik és 
szóródik az általa korábban ledobott por
felhőben hirtelen kikondenzálódó, majd 
lassan eloszló grafitszemcséken. A ha
sonló összetételű HdC csillagok viszont 
nem dobnak le anyagot a külső burkuk
ról, így nem mutatnak ilyen elhalványo- 
dásokat. A mellékelt ábrasorozaton az 
összeolvadás lépéseit láthatjuk (Jón 
Lomberg, Gemini Obszervatórium). A 
két fehér törpe összeolvadásával bein
dult nukleáris reakciók következtében 
jelentős méretnövekedésen esik át a 
születő szuperóriás csillag.
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A mostani vizsgálatok szerint viszont 
mindkét csoportban meglepően sok 18- 
as oxigénizotópot tartalmaznak a csilla
gok -  több ezerszer annyit, mint egy át
lagos, Naphoz hasonló égitest. Ennek 
egyik lehetséges magyarázata az a már 
1984-ben javasolt elmélet, amely szerint 
ezeket a különleges csillagokat két, hid
rogénben amúgy is szegény fehér törpe 
összeolvadása hozhatja létre. A két kom
ponens mágneses fékeződés, illetve gra
vitációs hullámok kisugárzása által kö
zeledhet egymáshoz, míg végül teljesen 
egymásba olvadnak. A kataklizma során 
újra beindulnak az energiatermelő nuk
leáris reakciók és a kutatócsoport szá
mításai szerint pontosan olyan oxigén- 
izotóp-arány várható, mint amit megfi
gyeltek az észlelt mintában.

Másik lehetőség a magányos csillagok 
élete végén jelentkező un. végső hélium
villanás, amikor a már majdnem fehér 
törpévé fejlődött csillagmaradvány fel

színe alatt rendkívül heves nukleáris hé
liumégetés indul be, melynek eredmé
nyeként a külső rétegek felfúvódnak és 
lehűlnek -  hasonlóan az RCB csillagok 
fizikai tulajdonságaihoz. Azonban csu
pán két ilyen objektumot ismerünk a 
Tejútrendszerben (a V605 Aql-t és a fel
fedezője nevét megörökítő Sakurai- 
objektumot), azaz ennek az állapotnak az 
igen rövid élettartama nehezen egyeztet
hető össze a HdC és RCB csillagok szá
mával. Ámbár egyediségükből kifolyó
lag utóbbiak sincsenek jelen nagy szám
ban: mindösszesen 55 csillagot ismerünk 
e két csoportban együttvéve... (Gemini 
PR 2007. január -  Spe)

Hűvös meglepetés a forró 
napszélben
Az európai és amerikai együttműködés
ben 1990 októberében felbocsátott 
Ulysses közös napkutató szonda idén 
harmadjára repül el központi csillagunk 
pólusa felett. Áz űrszonda nem szokvá
nyos, a Naprendszer fősíkjára merőleges 
pályáját a 15 évvel ezelőtti Jupiter- 
közelítésnek köszönheti, azóta két alka
lommal -  1994/1995-ben és 2000/2001- 
ben -  is elrepült a Nap pólusa felett.

Már az első pólus feletti repülésnél is 
felfigyeltek a kutatók a sajátos hőmér
séklet-eloszlásra, amit akkor kétkedéssel 
fogadtak, de a 2007-es, déli pólusra vo
natkozó adatok megerősítették a jelenség 
létezését. Mivel a szonda kb. 300 millió 
km-re halad el a pólusok felett, a nap
szélben lévő, hatszorosan és hétszeresen 
ionizált oxigénatomok gyakorisági ará
nyából lehet következtetni a poláris nap
szél hőmérsékletére, ami hozzávetőleg 
egymillió fok. Azonban a pólusok irá
nyában a hőmérséklet eltér: jelenleg az 
északi pólusról kiinduló napszél kb. 80 
ezer fokkal hidegebb.

A különleges hőmérsékleti viszonyok 
oka a Nap mágnesességében keresendő.
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A mágneses tér a pólusok környezetében 
mintegy ,megnyílik" (ezek az úgyneve
zett koronalyukak), és itt a Nap légkö
rének egy része eltávozhat -  létrehozva a 
bolygóközi térben is detektálható töltött 
részecskék felhőjét, azaz a napszelet. De 
mi okozhatja az aszimmetriát? Hasonló 
jelenséget a Földön is megfigyelhetünk, 
hiszen a sztratoszféra hőmérséklete a 
déli sark felett alacsonyabb. Ennek oka a 
kontinensek egyenlőtlen eloszlása (az 
északi félgömbön több földrész található) 
és a levegőtömegek bonyolult légköri 
körzése. Napunk esetében a mágneses 
tér aszimmetriája játssza a főszerepet: az 
északi mágneses pólus környezetében 
hűvösebb a napszél. Az 1994-es közelítés 
óta a 11 éves napciklusnak megfelelően 
felcserélődött a Nap globális polaritása 
és a mért hőmérsékleti aszimmetria is 
megfordult, azaz akkor a déli pólus volt 
hidegebb, most az északi. A 2008-as 
északi pólusközelítés remélhetőleg még 
közelebb visz minket a Nap ezen külön
legességének megértéséhez.

Ábránkon a napszél hőmérsékletének 
változása látható az idő függvényében, 
azaz az Ulysses pályája mentén (millió 
fokban). (R. von Steiger és G. Gloeckler). 
(NASA PR 2007.0220. -  Spe)

A Titan csillagfedései
A Titan kiterjedt légköre miatt egy csil
lagfedés során ahogy a csillag fénye egy
re sűrűbb légrétegeken halad át, foko
zatosan halványul el. Mivel egy égitest 
légköre lencseként működik, ezért ideá
lis esetben pontosan a fedés közepén tű
szerű felfény lést lehetne megfigyelni. A 
csillag fényváltozását és a felfénylés va

lódi lefolyását tanulmányozva követ
keztetéseket lehet levonni a hold légkö
réről.

2003. november 14-én, 14 hónappal a 
Huygens leszállása előtt, 7,5 óra eltérés
sel a Titan két csillagot is elfedett. Az el
ső fedést az Indiai-óceánról és Afrika déli 
feléről, a második fedést Nyugat- 
Európából, az Atlanti-óceánról, ill. 
Észak- és Közép-Amerikából lehetett 
észlelni. A megfigyelésekre nemzetközi 
kutatócsoport vállalkozott Bruno Sicardy 
(Observatoire de Paris) vezetésével.

A fedések alkalmával a fent említett 
középső felfénylés időbeli lefolyása nem 
tűszerű, hanem időben enyhén széthú
zott, háromszög alakú volt, ami azt mu
tatta, hogy a Titan légköre nem a várt 
egyenletes eloszlást mutatja. Az eredmé
nyek arra utalnak, hogy a jelenség idején 
a szaturnuszhold atmoszférája az északi 
pólusnál belapult. Ennek oka az, hogy a 
hold déli pólusa a Nap felé dőlt, emiatt a 
pólus felett a légkör felmelegedett, majd 
az északi sark felé áramlott, ahol lehűlt, 
és ismét leszállt a felszín felé. A megfi
gyelésekből arra is lehetett következtetni, 
hogy az északi félteke 50. szélességi fo
kán 200 kilométer magasságban 720 
km/h-s szél fújt. A mérések alapján 
előrejelezték, hogy a Huygens leszállá
sakor kb. 510 kilométer magasságban a 
különböző hőmérsékleti rétegek miatt 
„bukkanókra" lehet számítani. A leszál
lás során a szonda gyorsulásmérői meg
erősítették a következtetéseket, ezzel 
igazolva a modellek helyességét. (ESA 
Science News, 2007.01.24. -  Jat)

Napfénytől pörgő kisbolygók
A Jarkovszkij-effektus a kisbolygók moz
gását befolyásoló jelenség: arról van szó, 
hogy a Nap elektromágneses sugárzása 
elnyelődik a kisbolygóban, majd idővel 
kisugárzódik a világűrbe. A besugárzás a 
helyi dél körül a legerősebb, majd vala
mely későbbi időpontban sugárzódik
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vissza hősugárzásként. Eközben a kis
bolygó tovább fordul, és mivel az elekt
romágneses sugárzásnak van impulzusa, 
felvétele és leadása megváltoztatja a kis
bolygó impulzusmomentumát, ami be
folyásolhatja mozgását, és pályáját. A 
hatás a nagyobb kisbolygóknál gyakor
latilag kimutathatatlan, de a kisebb tes
teknél millió éves időskálán már szá
molni kell vele. A jelenség a direkt forgá
si irányú kisbolygók pályájának átlagos 
naptávolságát növeli, a retrográd forgá- 
súakét pedig csökkenti.

A hatást bonyolítja, hogy nem csak na
pi (a kisbolygó tengelyforgása szerinti) 
periódusban hat a jelenség, hanem év
szakosán is felléphet. Az égitest forgás- 
tengelyének kitüntetett térbeli helyzete 
miatt a keringés során évszakos jelleggel 
változhat a be- és kisugárzáshoz kap
csolódó hatás -  különösen ha elnyúlt a 
pálya. A Jarkovszkij-hatást elsőként a 
6489-es sorszámú Golevka kisbolygónál 
mutatták ki, amelynek pályája 1991. és 
2003. között 15 km-t tolódott el.

A fentihez hasonló a JORP-effektus 
(Jarkovszkij-O'Keefe-Radzievskii-Pad- 
dack-effektus), de itt a kisbolygók ten
gelyforgása módosul a napsugárzástól. 
Ez a gömbtől eltérő alakú égitesten lép 
fel, ahol a beérkező napsugárzás fűtő-, 
majd a kisugárzás hűtőhatását az objek
tumon lévő felszínformák, napsütésnek 
kitett avagy árnyékos területek helyzete 
is befolyásolja. A jelenség egy vákuum
ban felfüggesztett, könnyen forgó pro
peller esetéhez hasonlítható, amelyet a 
ráeső gyenge fénnyel megfelelő alakú és 
színű lapok révén fel lehet pörgetni. A 
JORP-effektus révén egyre gyorsabban 
pörgő kisbolygó alakja is megváltozhat, 
ha belső szerkezet viszonylag képlékeny, 
amelynek eredményeként végül az ob
jektum két vagy több darabra is szakad
hat. Megfelelő alak esetén az ellenkező is 
elképzelhető: a tengelyforgás hosszú idő 
alatt le is lassulhat.

Egy nemzetközi kutatócsoport Stephen 
Lowry (Queens University Belfast) ve
zetésével több optikai és rádióteleszóp 
eredményeit együttesen felhasználva a 
(54509) 2000 PH5 kisbolygót tanulmá
nyozta. A földközeli aszteroidák közé 
tartozó égitest 2000-es felfedezése után 
ideális célpontnak tűnt a hatás kimutatá
sára. Átmérője mindössze 114 méter, 
tengelyforgási ideje pedig 12 perc. A mé
résekhez a 8,2 méteres VLT, a 2,5 méteres 
NTT, a 3,5 méteres Calar Alto-i, valamint 
további csehországi és hawaii teleszkó
pokat használtak fel, emellett az arecibói 
és a goldstone-i rádiótávcsővel végeztek 
radarvizsgálatokat. A mellékelt ábraso
rozat az égitest forgását mutatja a radar
képek és az alakmodellek alapján (ESŐ, 
Goldstone). A négyéves észlelési perió
dus során az optikai és a rádiótarto
mányban egyaránt sikerült kimutatni, 
hogy a tengelyforgási periódus évi 
egymilliomod másodperccel csökken -  
tehát gyorsult az égitest pörgése. A 
pontos adatok alapján készített előrejel
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zés szerint a következő 35 millió évben a 
tengelyforgási ideje kb. 26 másodpercre 
csökken. Eközben a növekvő centrifugá
lis erő miatt változnak a belső feszültsé
gek, és eldeformálódhat, vagy darabjaira 
hullhat az objektum. A hasonlóan kismé
retű aszteroidák között sok a gyorsan, 
illetve lassan forgó objektum -  ezek for
gási jellemzőinek kialakításában az ütkö
zések mellett a JORP-effektus is közre
működhet. (ESŐ PR 11/07-K m )

Meteorit a hálószobában
Március 5-én reggel, nem sokkal fél tíz 
után Dee Riddle bloomingtoni lakos 
(USA) éppen a konyhában tevékenyke
dett, amikor üvegcsörömpölés kíséreté
ben egy pillanatra megremegett a házuk. 
A hang forrását keresve bukkant üveg
cserepekre a hálószobában -  mellettük 
pedig egy csillogó fekete kődarabra a 
padlón. Kiderült, hogy a jövevény a két
rétegű ablakon át érkezett, kilyukasztotta 
az íróasztalt, majd a székről továbbpat
tanva állt meg az ágyuk mellett. Az ese
mények rekonstruálása arra utal, hogy a 
test 71 fokos szögben zuhant be az abla
kon, kb. 200-300 km/h-s sebességgel.

Az Illionis State University geológusa, 
Robert Nelson vizsgálatai szerint a 
Riddle család váratlan vendége egy me
teorit, amely nagy mennyiségben tartal

maz vasat, 402,21 g tömegéhez kb. 7 ern
es hosszúság, 6 cm-es szélesség és 1,5 
cm-es vastagság társul. Sűrűsége mint
egy kétszer akkora, mint a Föld felszínén 
található szikláké, felületén pedig olva
dás jelei látszanak. Nelson és más szak
értők kizárják annak lehetőségét, hogy a 
kődarabot valaki bedobta volna az abla
kon, vagy hogy ún. űrszemét (azaz 
mesterséges égitest darabja) lenne. Az 
eset érdekessége, hogy nem ez az első 
Bloomingtonra hulló meteorit: 1938-ban 
már landolt itt egy 67,8 grammos égi kő. 
(PJStar.com 2007.03.06. -  Dér)

Nova Cygni 2007
Az idei tavasz igencsak elkényezteti a 
változócsillag-észlelőket, hiszen újabb 
fényes nóvát lehet megfigyelni, ezúttal a 
Cygnus (Hattyú) csillagképben. Az új 
nóvát Akohiko Tago (Tsuyama, Okaya- 
ma-ken) fedezte fel március 15-én a 
Cygnus csillagképben. Az új csillag fé
nyessége a felfedezést követő napokban 
7 magnitúdó körüli volt. 2000-es koordi- 
nátái: RA= 20h28m13s, D= +41°48' 45". A 
V2467 Cyg végleges elnevezést kapott az 
objektum március 12-én még 12 magni
túdó alatt volt, feltehetően gyors nova, 
melynek valószínűsíthető progenitora az 
USNO csillagkatalógusban egy 18™5-s 
csillag a megadott pozícióhoz nagyon 
közel. Mire e sorok nyomdába kerülnek, 
részletes észlelőtérkép is hozzáférhető 
lesz az AAVSO honlapján (www.aavso. 
org). (Ksl)

Internet-ajánlat:

A csillagászat hírei az MCSE 
hírportálján:
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Észleljük a Föld bolygót!
Észlelési felhívásunkban Naprendszerünk 
harmadik bolygójának részletgazdag fel
színét ajánljuk kedves olvasóink figyel
mébe. A Föld meglehetősen alulészlelt 
bolygó, aminek okát elsősorban abban 
látjuk, hogy sokáig nem álltak rendelke
zésre, illetve amatőrcsillagászok számára 
elérhetetlenek voltak a megfigyeléshez 
szükséges eszközök. Az elmúlt években a 
helyzet örvendetesen megváltozott, mióta 
szinte bárki számára elérhető a Föld ész
lelésének egyik legmegfelelőbb, olcsó 
eszköze, a „Google távcső".

A Hale-teleszkóp kupolája 
a Palomar-hegyen

A műszer
A virtuális távcső több változatban ké
szült el, használatához csupán egy szá
mítógép és egy -  a lehetőségekhez képest 
minél gyorsabb -  Internet kapcsolat szük
séges. Legegyszerűbben a teljes egészében 
webes, HTML alapú verzió használható, 
melyet a maps.google.com címen találha
tunk. Akik jobban szeretik a saját gépü
kön futó alkalmazásokat, használhatják a 
Google Earth változatainak egyikét, me
lyek az earth.google.com címről tölthetők 
le. A bolygó megfigyelése szempontjából 
a lehetőségek csaknem egyformák (a 
Google Earth előfizetéses, Pro változatá
nak a legfrissebb és legjobb felbontású az 
adatbázisa). A híres Barringer-meteoritkráter Arizonában
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A Google távcső segítségével -  már a 
legegyszerűbbel, a maps.google.com-mal 
is, amely leírásunk alapjául szolgál -  meg
döbbentő részletességgel tanulmányoz
hatjuk a bolygó felszínét. Egyes területe
ken az elérhető legnagyobb nagyítással 
bőven egy méter alatti részleteket is 
megmutat nekünk, azaz módunkban áll 
életjelek után kutatni és a (lehetséges) föl
di intelligencia által létrehozott mestersé
ges struktúrákat is felkereshetjük.

A legérdekesebb üzemmód a Satellite 
feliratú gombbal kapcsolható be. Tájéko
zódásunkat segítheti a Hybrid üzemmód, 
amely számos alakzatot és feliratot vetít a 
képre. A legmegfelelőbb nagyítást a bal
oldalon látható csúszkával állíthatjuk be 
lépésenként, vagy közvetlenül a kívánt 
értékre húzva.

A 70 km-es Manicouagan-kráter Kanadában 
több mint 200 millió éve keletkezett

Az Arecibo Obszervatórium hatalmas rádiótávcsöve Puerto Ricón

17



Mit észleljünk?
Két fő észlelési területet ajánlunk az elszánt megfigyelőknek. Keressük a felszínen 
csillagászati vonatkozású események -  elsősorban becsapódások -  nyomait. Ilyenek
ből meglepően sok található a korosabb geológiai területeken, mint amilyen például 
Kanada Quebec tartománya, de még Európában sem lehetetlen ilyenekre bukkanni. 
Különös élményt tartogat ezeknek a területeknek az átvizsgálása, majd a talált kép
ződmények azonosítása az ide vonatkozó irodalomban, katalógusokban (ebben a sor
rendben). Az azonosításban segítségünkre lehet a Földi becsapódások adatbázisa, melyet 
a zmviv.unb.ca/passc/ImpactDatabase címen találhatunk.

Egy másik észlelési terület a mestersé
ges építmények megfigyelése. Egyes, 
kellően még meg nem erősített vélekedé
sek szerint ugyanis a Földön élő organiz
musok némelyike -  hozzánk hasonlóan -  
érdeklődik a világmindenség dolgai iránt 
és kezdetleges műszereket épített fel, 
melyekkel csillagászati megfigyeléseket 
végezhetnek. A legfeltűnőbbek egyike 
például az Arecibo teleszkóp néven is
mert hatalmas, rádiócsillagászati épít- 
mény a bolygó 18°20'39" É és 66°45'10"
Ny koordinátái+nál.

Természetesen minden más képződ
ményfajta felkutatása érdekes lehetősége
ket tartogat, legyenek azok akár termé
szetesek, akár mesterséges eredetűek.
Valószínűleg kevesen látták még saját 
szemükkel a Nazca-fennsík ősi ábráit 
(14°4rD, 75°07'Ny), Stonehenge köveit 
(51°irÉ, l°50'Ny), vagy a kínai Nagy Fa
lat (sokszor ezek sem mentesek a csillagá
szati vonatkozásoktól). Itt a lehetőség! A 
keresgéléshez sok forrásanyagot találha
tunk a Wikipédiában (www.wikipedia.org) 
és természetesen a Google keresővel is.

Felhívás
Az észleléseknek akkor van igazán értelmük, ha a látottakat, tapasztalatainkat meg
osztjuk más érdeklődőkkel. Ezúton kérek tehát minden leendő földészlelőt, hogy 
megfigyeléseiket küldjék be, s ezzel járuljanak hozzá egy adatbázis felépítéséhez, 
amely kedvenc bolygónk legérdekesebb látnivalóit tartalmazza. Az adatok beküldé
sére a foldeszleles.neutrino.hu címen alakítottunk ki ideiglenes felületet.

H e it l e r  G a b o r

A Mauna Kea távcsöveinek kupoiaépüietei 
Hawaiin
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A londoni Astrofest 2 0 0 7
A február hónapja Londonban már hagyományosan a csillagászat hónapjának szá
mít, mivel minden évben az ún. European Astrofest -  Universe comes to London (A 
Világegyetem Londonba jön) nevű fesztivál kerül itt megrendezésre.

Előadások, csillagászati és ismeretter
jesztő standok, könyvek és kiállítások jel
lemzik az eseményt, melyet többek között 
az angol Astronomy Now magazin égisze 
alatt szerveznek. Az ideit február 9-10-e 
között tartották meg, és mint mindig, 
most is a London központjában elterülő 
Kensington negyed városházában (a mó
kusokkal teli Hyde Park és a rókákban 
gazdag Holland Park között). A három 
emeleten lezajló eseményen ismert angol 
és külföldi csillagászok tartottak előadá
sokat: pl. Allan Chapman (Oxfordi Egye
tem), Michael Meyer (NASA), Eva Grebel 
(Baseli Egyetem) stb., minden fontosabb 
távcsőgyártó képviseltette magát (pl.
Meade, Orion, Celestron és Sky Watcher).
Nem egy távcsövet, segédeszközt és mű
szert engedményes árak mellett lehetett 
megvenni (pl. Starlight Xpress, Starry 
Night stb.), ami kép- és filmanyagra, ill. 
könyvekre is érvényes volt. Például a Cambridge University Press és a Springer- 
Verlag kiadók 20%-os árkedvezmény mellett árusították könyveiket.

Vetélkedőkön is részt lehetett venni, csillagászati egyesületek, szervezetek és egye
temi karok standjait megtekinteni (pl. University College London, Open University) 
és elbeszélgetni a továbbtanulás lehetőségeiről. Újra itt volt a felfújható planetárium 
is, amelyet ingyenesen lehetett kipróbálni (a kis kávézó közelében volt felállítva). 
Közben persze folyt a reklámanyagok lázas gyűjtése, mint pl. poszterek, információs 
lapok, DVD-k és mindenféle csillagászati újságok és érdekes kiadványok nem is any- 
nyira öreg kiadásai!

Az idei Astrofestet tapasztalatom szerint két lényeges dolog jellemezte: 1. a csábító 
minőségű pénteki előadások gondosan megtervezett menete (pl. Nóvák és katakliz- 
mikus változók élete, a SMART-1 és a Spitzer űrtávcső eredményei stb.), 2. a szom
bati vendégek, nevezetesen Patrick Moore, aki nagy hírnévnek örvend Angliában, és
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nemcsak csillagászati berkekben, mivel 
már 50 éve terjeszti a csillagászat és a tu
dományok szavát a televízió képernyőjén. 
Angliában afféle Carl Sagannak számít. 
Mellette ott volt az egykori Queen zene
kar gitárosa, a csillagász végzettségű 
Brian May, akivel közös előadásban mu
tatták be újonnan megjelent könyvüket 
(Bang! The Complete History of The 
Universe). Picit meglepődve vettem tu
domásul azt, hogy az előző évekhez ké
pest kevesebb eladásra kiállított távcsövet 
láttam az emeleteken. De az is lehet, hogy 
szombat délutánra már csak ennyi maradt 
a műszerekből... A tömeg most is nagy 
volt és néha bizony alig lehetett hozzájut
ni a kiválasztott standhoz vagy beszélni 
az eladókkal. A tömeg csak az előadások 
alatt ritkult valamelyest.

Az új Brian May-kötet bestseller lesz...

Balra: mindenhol távcsövek, okulárok, CCD-k, észlelési segédeszközök stb. 
Jobbra: kozmonautának öltözött aktivista
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Már a bejáratnál összetalálkoztam barátaimmal, a Herstmonceux tudományos köz
pont munkatársaival, akikkel már több mint egy éve együtt segédkezem esti nyilvá
nos megfigyelések sikeres lebonyolításában. Érdekes alakot pillantottam meg a 
standjuknál. Egy fekete Napóleont, aki épp az egyik kollégát gyötörte kérdéseivel. 
Vajon összetévesztette álarcos bálnak nézte a csillagászati rendezvényt? Mindeneset
re többször is összefutottam vele a kiállításon, de hogy miért pont Napóleonnak öltö
zött be, azt senki sem tudta megfejteni, és valószínűleg nem is igen firtatták... Amikor 
bevetettem magam a földszinten hömpölygő' tömegbe, egy újabb érdekes alakot fe
deztem fel. Egy űrhajóst, pontosabban kozmonautának beöltözött figurát, aki ott jár
kált a tömegben, és szívesen pózolt a kamerák előtt is. Valamelyik egyesület tagja 
volt és így próbálta reklámozni a szervezetüket. Egészen hiteles szkafanderben jár
kált közöttünk.

Az előadások és standok pontos listáját az Astronomy Now honlapján lehet megte
kinteni : www .astronomynow / astrofest.

M éh es  O t t ó

A Triangulum Csillagvizsgáló
Egyre gyakrabban olvasok a Meteorban az egymás után létesülő kisebb-nagyobb 
magán-csillagvizsgálókról. Nagy öröm számomra, hogy most már én is ehhez a kör
höz tartozom.

Sikerült felépítenem saját csillagvizsgálómat alig egy év alatt, és ennek történetét 
szeretném megosztani most az olvasókkal. Röviden arról, hogyan is lettem én csilla
gászattal foglalkozó amatőr. 2002 őszén új munkatársam érkezett, Takács Attila. Egé
szen addig nem is gondoltam arra, hogy akár a csillagászattal is foglakozhatnék. 
Mindig is azt hittem, hogy ezzel csak szakcsillagászok foglalkozhatnak, a hétköznapi 
emberek számára ez idegen terület.

Mint már említettem, munkatársam Takács Attila volt az, akinek az első lépésemet 
köszönhettem, ő  beszélt nekem először a csillagok világáról és az észlelési lehetősé
gekről. Megkérdeztem tőle, hogy tudna-e segíteni valamilyen információval vagy 
bármivel. Már másnap hozott magával néhány árlistát, néhány címet, meg amivel 
még segíteni tudott. Ezek alapján teleszkópokat vásároltam, kisebbet, nagyobbat, op
tikai elemeket, mindent, amit tudtam, azt beszereztem. Lényegében így lettem ama
tőr, amit azóta sem bántam meg! Két év elteltével aztán egyre több eszköz és kiegé
szítő gyűlt össze, aminek nagy részét szinte minden alkalommal ki kellett cipelnem a 
szabad ég alá. Egy idő elteltével, akármilyen lelkes is az amatőr, már fárasztó ki- és 
bepakolni minden észlelés előtt és után. Pláne, ha az ember emeleten lakik! Ekkor 
gondoltam rá először, hogy mennyire megkönnyítené az amatőrmunkát egy fixen 
letelepített műszer, valami kis fabódéban.

Érdekes különben, hogy erről a témáról akár filmforgatókönyvet is írhatnánk. Kez
detnek veszünk egy kisebb műszert, majd aztán jó lenne egy nagyobb is, amit persze 
meg is veszünk, de még kellenének kiegészítők, képrögzítő eszközök, meg még ki 
tudja mi. Aztán rájövünk, hogy évek során mennyi cipelnivaló műszer, és egyéb tar
tozék képezi tulajdonunkat, majd arra is rádöbbenünk, hogy műszerezettségünk már 
régen túlhaladta a nomád kitelepülés határait. 2005 januárjában én is megterveztem a 
csillagdát, kigondoltam annak építési folyamatát, és elkezdtem utánajárni annak,
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hogy kivel is tudnám azokat legyártatni azokat az alkatrészeket, amelyeket magam 
nem tudok elkészíteni. Sajnos akadnak olyan munkák, amiket nem lehet házilag el
végezni, gondolok itt, esztergályos munkákra, vasak íves hajlítására stb.

Egy egyszerű, könnyen használható csillagvizsgáló megépítését képzeltem el, ami
nek a kupolája körbeforgatható és az észlelőrés hátratolható. Sokan azt hiszik, hogy 
egy ilyen kivitelezésű csillagda megépítése milyen nagy költség és komoly feladat. 
De biztosíthatok mindenkit, semmivel sem nehezebb megépíteni, és nem is feltétlenül 
drágább a letolható tetejű bódénál! Jól tudom, hogy készen vásárolt építőelemekből 
sokkal könnyebb bármit is megépíteni, de csak azoknak, akinek van erre megfelelő 
anyagi háttere. Mivel nekem nem volt, ezért jómagam készítettem el a csillagdát és 
műszereim nagy részét. Beszerzési forrásként a boltok helyett a városi MÉH-telepet 
és a fatelepet választottam, ahonnan kevés pénzért megfelelő minőségben tudtam 
anyagokat beszerezni. Érdekes, hogy az ilyen helyeken mennyi hasznos dolog talál
ható!

A kupolavázat már egy céggel kellett 
legyártatnom. Ebbe beletartozott egy 270 
cm és egy 275 cm átmérőjű karika, ami a 
forgózsámoly alapja, plusz még a kúp 
vázvasai, amiket 20x20-as zártszelvényből 
hengeríttettem. Mindezeken kívül egy to
vábbi céggel -  az esztergálástól kezdve a 
marásig mindenféle megmunkálással 
foglalkoznak -, gyártattam 2 db fogasívet 
12 cm-es átmérővel, ami a teleszkóp me
chanikájához volt szükséges. Ezúton is 
szeretném megköszönni Litter Péternek, a 
cég vezetőjének a segítségét és nagylelkű
ségét, hogy az összes fémmunkát elvál
lalta, ezzel is sokat segítve, mivel többszö
ri módosítások után is csak egyetlen 
fogasív árát kellett megfizetnem.

2005 februárjában nekikezdtem az épület oldalainak elkészítésének, ami azért is 
volt nehéz, mert hulladék deszkákból kellet kinyernem az elemeket. Három teljes nap 
kellett ahhoz, hogy annyi elemet tudjak kivágni, amivel már nekiláthattam az oldalak 
megépítésének. A kivágott lécekből, melyeket 1 m hosszúra és 1 cm szélesre vágtam, 
150x100 cm-es zsalugátert építettem. Ezekből az oldalelemekből hét darabot kellett 
készítenem. Ezt követte a forgózsámoly görgőinek a megépítése. Egy L alakú vasra 2 
db csapágyat erősítettem -  ebből 3 db készült.

A görgőket az egyik karikára erősítettem fel 120 fokonként, majd a kúp íves vázva
sai is erre kerültek fel. Egy újabb nap, és már a lemezeléssel is sikerült elkészülni. A 
kúp megépítésében köszönöm Botlik Péter és Varga György segítségét, akik a bólyi 
Draco Csillagászati Egyesület tagjai. Nagy vonalakban már megvolt minden az épí
téshez, így már neki tudtam fogni a kivitelezéshez. Csillagvizsgálóm Bár községben 
található, a település Mohácstól mintegy 10 km-re északra található.

Szüleim parlagon maradt kertje volt a legmegfelelőbb erre a célra, nagyon jó, sötét 
éggel és mégis otthon. Elsőnek 8 db 2 méteres vasoszlopot ástam be a földbe, úgy 50 
cm mélyen, hogy majd ezekhez csavarozzam az elkészült oldalakat. Innentől felgyor
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sultak az események, mivel az előre meg
épített elemekkel már gyorsabban lehetett 
haladni. Az egynapos földmunkát köve
tően jöhetett az oldalak felcsavarozása, 
majd a zsámoly alsó gyűrűjének a felhe
gesztése az oszlopok tetejére. Másnap két 
családtag jött segíteni, ugyanis maga a 
kupola beemelése következett. A dolgot 
nehezítette, hogy szűkös helyen és egy 45 
fokos lejtőn kellett felvinni a kertbe ezt a 
monstrumot. Végül nehézségek ellenére 
ebédre már ez is a helyére került. Nagyon 
tetszett már nyers formájában is, de akkor 
hihetetlen volt, hogy ott állt felépítve. In
nen már csak az ajtó és az észlelőrés fe
delét kellett a helyére illeszteni, majd a 
festés maradt már csak hátra.

Júniusban kezdtem felszerelni a mű
szerállásra a tengelyrendszert, ami egy 
saját építésű villás szerelésű mechanika volt. Ezen kapott helyet saját építésű 
200/900-as Newtonom mint főműszer, amit egy 80/900-as refraktor vezet. A mecha
nika mindkét tengelyén motorizált és osztott körökkel ellátott, de sem a motorok, 
sem a körök nem gyáriak, viszont eléggé megbízhatóak számomra. Tudom, hogy 
nem egy goto-s ,,hiper-mega-mindentudó'' teleszkóp, de nekem megfelel!

A csillagdához még tartozik egy 128/1380-as Newton, egy 60/700-as refraktor, va
lamint analóg és digitális képrögzítő eszközök. Hivatalosan 2005 szeptemberében ké
szült el a csillagvizsgáló.

Eddig csak egy tervem van, ez nem más, mint a csillagdából látható nevezetesebb 
égi látványosságok fotografikus megörökítése, és egy kiállítás szervezése a fényké
pekből. Amióta elkészült a csillagda, máshogyan látom az amatőr életet, számomra 
mindez nagy előrelépést jelentett. Elmondhatom, hogy most jó csak igazán észlelni, a 
cipekedés és a kellemetlenségek immár a múlté. Kívánom, hogy minden amatőrnek 
egyszer legyen egy saját csillagdája.

A csillagvizsgáló főműszere, a 200/900-as 
Newton-reflektor

G y u r ic z a  Is t v á n

A Triangulum Csillagvizsgáló honlapja: tcsv.atw.hu

Küldjön egy képet!
Szívesen vennénk, ha távcsőépítéssel foglalkozó Olvasóink közül mind többen ra
gadnának tollat, és hosszabb-rövidebb beszámolókban, cikkekben mutatnák be tevé
kenységüket. Egy-egy kép beküldése is érdekes lehet -  a hozzáfűzött rövid magyará
zattal. A hosszabb távcsőépítési beszámolókat rovatunkban közöljük, a rövid képes 
híradásoknak pedig az Olvasóink írják rovatban is helyet tudunk biztosítani. A táv
csőépítéssel kapcsolatos anyagokat a meteor@mcse.hu címen várjuk!
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Decemberről csak 71 észle
lés érkezett a rovathoz (2 db 
fotografikus). A Nap aktivi
tása is nagyjából összhang
ban volt ezzel az alacsony 
számmal, hiszen a NOAA 
adataiból számított átlagos 
napfoltszám csupán 22,2 
volt, míg az aktív területek 
kiterjedésére jellemző MH 
MDF értéke 264,5-nek adó
dott. Több napról egyáltalán 
nem készült megfigyelés -  a 
17-19-ei időszakról, vala
mint 24-éről, 28-áról és 31- 
éről nincs saját adatunk. Ez 
részben a hideg és ködös 
időjárásnak tudható be. Átlagosan napi 1,4 csoportot lehetett megfigyelni, és szabad 
szemmel csak a NOAA 930-as látszott. Ez utóbbi viszont 5-6-án és 13-14-én több X- 
flert is produkált, ráadásul az 5-ei a maga X 9,0-ás erősségével az ez idáig feljegyzett 
15. legnagyobb napkitörés volt.

1-jén három csoport tartózkodik a felszínen. Pont a centrálmeridiánon, -10°-on a 
NOAA 926-os, a nyugati félgömb közepén a 928-as -7°-on, míg a korong közepétől 
kicsit északkeletre a 927-es AA +10°-on. A 928-as nem feltűnő, csak nagyobb távcsö
vekkel látszik jól, típusa ennek ellenére szerkezete miatt C. A 927-es domináns veze
tővel rendelkező klasszikus C típusú csoport. A 926-os vezetője több PU-s foltból áll,
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melyek szorosan egymás mellett helyezkednek el, a követő kisebb umbrahalmaz, így 
típusa ennek is C.

2-án halad át a CM-en a NO A A 927-es, típusa ekkor már D, kisebb PU veszi körül a 
követőt is -  hasonló módon a 926-os is egy osztállyal feljebb fejlődik. 3-án a 927-es 
elveszti követője körül a PU-t, miközben a 926-os megnyúlik, így típusa már E, mi
közben mágneses tere (J-y lesz. 4-én nyugvás közben elhal az akkorra már pórussá 
fogyatkozott 928-as, a 926-os vezetőjében a komponensek kissé távolodnak egymás
tól. 5-ére a 927-es már csak J típusú monopolár, a 926-os alig változik, és két napra 
megjelenik az északkeleti negyedben a 929-es AA, mely ekkor B, majd hamar J lesz és 
másnap el is hal.

Még 5-én elkezd befordulni a NOAA 930-as csoport, melyről már a bevezetőben 
megjegyezhettük, hogy igen aktív volt láthatósága folyamán. 8-9-én eközben nyug
szik a 926-os, majd a 927-e AA is. Valószínűleg nem sokkal ez után már el is haltak, 
mert már a fejlődési görbe leszállóágán voltak (B, illetve J-A).

A 930-as mágneses tere igen bonyolult szerkezetű (P-y-8), ez természetesen szoros 
kapcsolatban áll fler-aktivitásával is. A napkitörések után a méret és a szerkezeti 
bonyolultság az energia vesztés következtében csökken, így az első napokban a cso
port területe 500 MH-ról visszaesik 380 MH-ra (9-én), és ekkor mágneses tere is csu
pán p. A típus végig D (illetve a flerek utáni átmeneti méretcsökkenés és szerkezeti 
átalakulás alatt, 8-10-én csak C), mind az umbra mind a penumbra fodros, kissé 
szabálytalan körvonalú. A déli oldalon van egy kisebb pórusmező is a PU-n belül és 
kívül is. A csoport 11-én van a CM-en. Ekkor újabb növekedés indul meg, a déli 
pórusmezőből egy kisebb umbra áll össze a PU-n belül, és északon is megjelennek 
pórusok a PU szélén. A típus ismét D, a mágneses mező p-y-8, míg a méret 12-én 680 
MH-n tetőzik. A déli umbra egyre keletebbre sodródik, a két komponens között a 
csoportot körülvevő penumbra elkeskenyedik, két oldalról beöblösödik. 13-14-én 
megint erős X-flereket produkál, így a fent vázolt folyamat miatt megint csökkenni 
kezd a mérete. A délnyugati komponens 15-én már csak pár pórus, mely körül a 
penumbra mérete lecsökken, lassan mintha eltűnne, miközben a fő umbra szabályos 
alakot ölt. 16-án területe már csak 480 MH, 17-én nyugvásakor pedig 230 MH.

Ezután 7 makulátlan felszínű nap következett, azaz egy hétig egyetlen folt sem volt 
megfigyelhető a Nap felszínén.

Karácsony napján, 25-én egyszerre tűnik fel a keleti negyedben a 931-es és a 932-es 
AA -8, illetve -7°- on, utóbbi a korong közepéhez kb. 20°-kal közelebb. Típusuk A és 
C, de egyik sem egy feltűnő jelenség, lényegében alig pár pórus látszik belőlük. A
932-es 28-án haladna át a CM-en, de ezt a napot már sem ő, sem a 931-es nem éri 
meg.

30-án kel -4°-on a NOAA 933-as AA, majd 31-én követi a NOAA 934-es szinte azo
nos hosszúságon, de +4°-on. Típusuk az év utolsó napján C. A 933-ast jelentősebb 
fáklyamező veszi körül, a vezető közepes, szabálytalan umbrával bíró penumbrás 
folt, a követő egy kisebb pórushalmaz. A 934-esből csak a vezető látszik, mely kicsit 
kisebb és szabályosabb, mint amilyet a 933-as esetében láthatunk.

Január hónapban a szakcsoport tagjai 129 észlelést végeztek, melyek közül 6 darab 
volt fotografikus. A tavaszias időnek köszönhetően csupán 22-éről nincs saját megfi
gyelésünk. Az aktivitás a minimumnak megfelelően alakul, de talán egy kicsit meg
lepő, hogy egyetlen inaktív felszínt felmutató nap sem volt az időszak folyamán. A 
hivatalos adatok alapján az R MDF 28,2-nek, az MH MDF 270,6-nak adódott és na
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ponta átlagosan 2,1 csoportot lehetett megfigyelni. Szabad szemmel meglepően sok 
aktív terület volt megpillantható -  optikai segédeszközök nélkül látszott a NOAA
933- as, 935-ös, 938-as, a 940-es és a 941-es AA is. Jelentősebb fler-tevékenység nem 
volt.

A 2007-es év első napján két csoport van a felszínen, a NOAA 933-as és a NOAA
934- es. 2-án típusuk D illetve J. Ekkor kel a 935-ös AA -6°-on, típusa J -  közel szabá
lyos, penumbrás, közepes méretű monopolár. 5-én a 933-as és a 934-es áthalad a CM- 
en, miközben a 933-as követője szinte teljesen eltűnik, és az északkeleti negyedben a 
perem közelében megjelenik a NOAA 936-os aktív terület egy fényes fáklyamező 
szélén. A 933-as P-terét leszámítva mindegyik csoport mágneses tere a. 7-én a 933-as 
J, a 934-es és a 936-os A (pórus), míg a 935-ös C típusú, és ekkor halad át a CM-en. A
933- as mérete tovább csökken, a 935-ös nagyjából változatlan a hó eleje óta. 8-ára a
934- es elhal, a 933-as északnyugati oldalán szép penumbrás pórushalmaz képződik 
(így másnapra típusa C-ről D-re változik), és a CM előtt -14°-on létrejön a 937-es AA. 
9-ére a 936-os elhal, a 937-es B típusú AA pedig egyszerű bipoláris csoportként halad 
át a centrálmeridiánon, miközben a 933-as ésaknyugati pórusmezeje kicsit tagoltabbá 
válik. 10-én utóbbi már a peremhez közelít, fényes fáklyamező látható körülötte, és 
az előző napi tagolt pórusmezőből már csak egy komponens látható -  így típusa C. A 
937-es vezetője kissé nagyobb, penumrás folt lesz, így ezen terület típusa ugyancsak 
C, míg a 935-ös továbbra is változatlanul J. 11-én nyugszik a 933-as, majd 13-14-én a
935- ös, miközben a 937-es elhal.

Már 12-én elkezd befordulni a NOAA 938-as AA +2°-on, de miközben a nyugati 
félgömbön a többi már éppen lefordul, nem sok minden történik vele. Kezdetben 
több pórusból és helyenként penumbrás foltból álló D típusú halmaz, majd a CM-hez 
közeledve elveszti penumbráit, valamint umbráinak száma is megcsappan, így típusa 
is B-re módosul. 18-án halad át a centrálmeridiánon. 20-án hirtelen fejlődésnek indul, 
típusa először C (ekkor feltűnik tőle északnyugatra egy rövid életű pórus, mely a 
NOAA 938-as besorolást kapja), majd másnap már D -  ekkor mind a vezető, mind a 
követő szabálytalan, elnyúlt penumbrás, több umbrát is tartalmazó komponens. 22- 
ére a vezető mérete tovább nő, a korábbi pórusok egy nagyobb umbrává állnak össze 
benne. A 938-as helyén fényes fáklyamező látható. Ezután újra veszíteni kezd mére
téből, 25-ei nyugvásakor már csak A típusú pórus, a Nap túlsó oldalán valószínűleg 
nem sokkal ezután elhat.
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26-án befordul a korongra a NOAA 940-es J típusú csoport -6°-on. Szép szabályos 
közepes méretű, penumbrás monopolár. 29-én követi a NOAA 941-es -9°-on. Ekkorra 
a 940-es típusa D, a fő komponenstől északnyugatra kisebb penumbrás folt keletke
zett, és északon és délen kisebb pórusív is felfedezhető körülötte. A hó végére típu
suk már nem változik, a 940-es előbb említett különálló penumbrás foltja kisebb 
penumbrás (domináns umbra nélküli) pórusmezővé bomlik, miközben a 941-es vál
tozatlan marad.

Februárról 90 megfigyelés érkezett a rovathoz, ám ezek közül sajnos csupán egy 
darab volt fotografikus. A megfigyelések alacsony száma könnyen magyarázható a 
hasonlóan alacsony aktivitással -  a havi átlagos relatívszám 17,3 volt, míg az aktív 
területek átlagos kiterjedése a NOAA adatai alapján 142,2 MH-nak adódott. Naponta 
átlagosan 1,35 csoportot lehetett megfigyelni. A kevés szabadszemes észlelés (vagy 
inkább észlelő) következtében a táblázatos részben a napi szabadszemes adatok 
határozatlan ideig (az észlelőszám emelkedéséig) nem szerepelhetnek. 13-áról és 21- 
éíől nincsen semmilyen feljegyzésünk (ezért ezek a sorok szokás szerint dőlt betűvel 
lettek szedve a NOAA adatokat tartalmazó táblázatunkban).

1-jén a NOAA 940-es és a NOAA 941-es régiók láthatók a korongon (-4°-on illetve 
-7°-on). Előbbi ekkor halad át a CM-en, mint D típusú, a szabadszemes láthatóság 
határán lévő csoport. A 941-es ] típusú penumbrás monopolár. A 940-es körül a déli 
részét kivéve szép pórusmező található, főleg a vezető oldalon nagyobb, penumbrás 
umbrákkal. 4-én a 941-es is áthalad a centrálmeridiánon, miközben a 940-es pórusai
nak száma igencsak lecsökken -  5-én így már csak C típusú. Domináns penumbrás 
komponensük meglehetősen szabályos. A 940-es 6-án már szép fényes fáklyamezővel 
körülvéve közeledik a perem felé. 8-án nyugszik, szinte változatlan alakkal, J típusú 
monopolárként, majd hasonló sorsra jut a 941-es is 10-én.

Foltmentes, makulátlan felszínű napok következnek. Egészen 16-áig kell várni a 
következő aktív terület megjelenésére. Ekkor fordul be, vagy közvetlenül ennek 
számított időpontja után jön létre a NOAA 942-es csoport -12°-on. Típusa C. Már 18- 
án este felé látszanak nyomai, de sorszámot csak 19-én kap a NOAA 943-as, mely 
utóbbi időpontban épp a CM előtt tartózkodik nagyjából a 942-essel azonos szélessé
gen. Ez is C típusú. 21-ére a 943-as elhal, a 942-es pedig CM-re ér. Másnap típusa B, 
miközben befordul a 944-es terület -7°-on. 23-án a 942-es is elhal. 26-ára befordul a 
továbbra is elég egyhangú korongra a 945-ös terület -6°-on. Szinte semmilyen aktivi
tást nem mutatnak, semmiféle változást nem lehet megfigyelni rajtuk, ami legalább 
egy kicsit szembeötlő lenne.
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Az időszak egyetlen igazi érdekessége az volt, hogy láthattunk egy a már az ötödik 
rotációján aktív területet [923, 930, 935, 941, 944 -  azaz a legutóbbi már a negyedik 
visszatérése a csoportnak], ráadásul ezen kívül volt még egy másik visszatérő AA-nk 
is [933,940].

Információk, ajánló
A szakcsoport honlapján (nap.mcse.hu) több érdemi frissítés is történt az elmúlt idő
szakban. A legfontosabb, hogy hosszas tetszhalott állapot után végre működésbe 
lépett az észlelők képeiből összeállított képgaléria, mely már közel 300 felvételt tar
talmaz, és folyamatosan bővül a beküldött anyagból! Továbbá frissült a Nappal kap
csolatos számítógépes alkalmazások listája is -  sok hasznos segédprogram található 
meg webhelyünk letöltések menüpontjában, melyek segítségével többek között pl. a 
Nap olyan napi adatai is kiszámíthatók, melyek az Évkönyvben szerepelnek.

A honlap ,/módszerek,, aloldalán a korábbi leírást felváltotta az Amatőrcsillagászok 
kézikönyvének legfrissebb kiadásában is olvasható napészlelési útmutató. Kérem az 
észlelőket, hogy ezt olvassák át, különös tekintettel az észlelőlap tájolásáról szóló 
részre, mert a rovathoz rendszeresen érkeznek tévesen tájolt megfigyelőlapok.

Pá p ic s  Pé t e r  I s t v á n

Észlelési élményem -  ifjúsági pályázat
A Magyar Csillagászati Egyesület „Észlelési élményem" címmel pályázatot ír ki magyar- 

országi vagy határon túli, 15-19 éves diákok részére. A pályázaton jelenleg iskolába nem 
járó fiatalok is részt vehetnek.

A pályázat témaköre: egy (vagy több) 2006-2007. évi csillagászati megfigyeléssel, vagy a 
megfigyelt csillagászati jelenség hátterével kapcsolatos cikk készítése. A cikk legyen érthető 
a téma iránt érdeklődő, de szakmai végzettség nélküli olvasó számára. A pályaműnek 
mindenképpen kapcsolódnia kell valamilyen csillagászati megfigyeléshez, ugyanakkor 
nem szükséges, hogy a megfigyelés tudományosan hasznosítható legyen. A megfigyelések 
lehetnek távcsöves, szabadszemes, fotografikus vagy CCD-észlelések. Bármely észlelési 
területről várunk írásokat. A cikk terjedelme legfeljebb 6000 leütés legyen, legfeljebb 3 
ábrát tartalmazhat. A szöveget és a képeket külön fájlban kell elküldeni (tehát a képeket 
nem a dokumentumba illesztve!), elektronikus levélben. A pályázat szövegét rtf formá
tumban, a képeket jpg formátumban fogadjuk el. A szöveg és a képek fájlneveinek tartal
mazniuk kell a beküldő teljes nevét ékezet nélküli formában. A teljes beküldött pályamun
ka terjedelme ne haladja meg az 1 Mbyte-ot. A cikk végén, az rtf fájlban fel kell tüntetni a 
szerző nevét, postacímét és e-mail címét. Egy résztvevő csak egy pályaművet adhat be.

A pályamunkákat az mcse@mcse.hu címre kérjük elküldeni, beküldési határidő 2007. 
április 20. A nyertes pályamunkákat a Meteor 2007/7-8. számában közöljük.

Díjazás. 1. helyezés: könyvnyeremény 15 000 Ft értékben és ingyenes részvétel az MCSE 
2007-es ifjúsági táborán., 2. helyezés: ingyenes részvétel az MCSE 2007-es táborán, 3. helye- 
zés: könyv nyeremény 10 000 Ft értékben_____________________________ ___ _________
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Érdekes holdfelszíni alakzatok II.

Koncentrikus gyűrűs, „fánkszerű” kráterek
A Hold tőlünk látható oldalán mintegy tizenegyezer kráter van, melynek átmérője 3,5 
km-nél nagyobb. Látszólag mindegyikük a megszokott formájú becsapódási kráter a 
kicsitől a nagy méretűig, a nagyon friss, fiataltól az egészen lepusztult idős korú krá
terig. Azonban vannak ezektől a szokásos formáktól egészen eltérő szerkezetű, érde
kes kráterek is, amelyeket nem kizárólag becsapódás hozott létre, hanem különleges 
belső szerkezetüket feltehetően vulkáni tevékenység alakította ki a régmúltban. Ezek 
közül a legfeltűnőbb, a szokványostól legszembetűnőbben elütő holdkráterek a kon
centrikus gyűrűs szerkezetű kráterek vagy röviden koricentrikus kráterek. Ezek kis méretű 
kráterek a Hold felszínén, átlagos átmérőjük nagyjából 8 km. A krátereknek ez a cso
portja a belsejükben található, a külső kráterfallal koncentrikus kört alkotó belső gyű
rűjük alapján kapta a nevét. Ennek a belső koncentrikus gyűrűnek az átmérője meg
közelítőleg a külső falgyűrű átmérőjének a fele, és a belső gyűrű magassága mindig 
kisebb, mint a külsőé, legtöbbször annak fele vagy annál is kisebb. Többségükben a 
belső gyűrű általában nem egy éles, meredek fal, hanem domború, szinte tóruszra 
vagy inkább „fánkra" emlékeztető alakzat (például a Lagrange T-kráter), de vannak 
meredekebb, élesebb belső falú koncentrikus kráterek is. Ezenkívül vannak egészen 
lapos, kis magasságú belső gyűrűs szerkezetek is: kis domb-szerű képződmények 
például a Marth belsejében, a Dubiago melletti, valamint a Herschel F melletti kráte
rekben. A Gambart J-kráter arra példa, hogy a belső gyűrűje bizonytalanul kivehető, 
nagyon alacsony, a külső kráterfal magasságának csak 10 százaléka, miközben a töb
bi gyűrűs kráternél ez mintegy 45 százalék. Néhány esetben a külső és belső gyűrű 
egyaránt elliptikus (a Struve belsejében és a De Vries mellett), illetve míg a külső 
gyűrű kör alakú, a belső gyűrű lehet elliptikus is (Crozier H). Két belső koncentrikus 
gyűrű vagy perem is előfordulhat a kráter belsejében (Gruithuisen K, Endymion 
mellett, Louvilié DA, Cruger mellett). Ezeken kívül összetöredezett, lepusztult kör 
alakú koncentrikus gyűrű is előfordul három kráternél az Imbrium anyagkidobódá- 
son a Jura-hegység vidékén. Charles A. Wood (1978) vizsgálatai alapján készített táblá
zatot mellékelünk az ismert koncentrikus kráterekről a holdrajzi hosszúság szerint 
növekvő sorrendben, először a keleti, majd a nyugati féltekén levőket (E: keleti, W: 
nyugati), illetve a Hold túlsó oldalán lévő néhány krátert is szerepel a felsorolásban. 
A holdrajzi szélesség (S: déli, N: északi), a kráter külső átmérője, a belső és külső 
krátergyűrűk átmérőinek aránya, a koncentrikus kráter osztálya szerepel. Az osztá
lyozás száma a belső gyűrűt jellemzi: 1= éles és 5= lepusztult között skálázva, a be
tűjele a holdfelszíni elhelyezkedésére utal: M= maré (tenger), C= continent (kon
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tinens, felföld). Ezek közül néhány a Wood-féle (2004) Lunar 100 listában is szerepel 
(a Lunar 100-ról Jakabfi Tamás írt a Meteorba 2005-ben). A krátereket a megadott ko
ordináták alapján célszerű beazonosítani a Rükl-féle holdatlaszban, mert sokszor je
löletlenek, azonban legtöbbször egy közeli jelölt kráter megkönnyíti megtalálásukat.

A leghíresebb, legismertebb koncentri
kus holdkráter a Hesiodus A a Maré 
Nubium déli peremvidékénél. Ez a kráter 
a Lunar 100 listájában a 81-es sorszámot 
kapta és közvetlenül a 42 km átmérőjű 
Hesiodus-kráter szélénél helyezkedik el.
A Hesiodus A egy 14,9 km széles, 1,7 km 
mély becsapódási kráter, amelyet a be
csapódáskor kidobott halvány marad
vány anyag vesz körül. A Hesiodus A-t a 
belsejében egy 6 km átmérőjű, enyhén 
domború „fánkszerű" gyűrű teszi látvá
nyossá, és ez teszi megfigyelésre ajánlott 
objektummá ezt az érdekes, különleges 
kis holdkrátert. Néha „bikaszemhez" is 
hasonlítják ezeket a krátereket. A Hesio
dus A belső gyűrűjének aljzata kb. 250 
méterrel mélyebben van, mint a külső 
kráterfal és a belső gyűrű közötti laposabb 
aljzat. A ma ismert koncentrikus holdkráterek 70 százaléka a Hesiodus A-ra hasonlít, 
tehát ezt a krátert az ilyen típusú holdkráterek alapesetének, mintapéldányának is te
kintjük. Hasonló szerkezetre jó példa lehet még a jól megfigyelhető Lagrange T, 
Crozier H és CaValerius E is.

Azt, hogy a koncentrikus kráterek szorosan kapcsolódhatnak régi vulkáni tevé
kenységhez a Pitatus- és a Humboldt-kráterek mutatják. Mindkettőnek közös tulaj
donsága, hogy úgynevezett töredezett aljzatéi kráterek és közelükben vagy a belsejük
ben koncentrikus kráter található (1. Keresztúri Ákos és Jakabfi Tamás holdkráter típu
sokról szóló leírását az Amatőrcsillagászok kézikönyvében, 2006).

A 97 km átmérőjű, összetett szerkezetű Pitatus a Hesiodus A közelében, a Maré 
Nubiumtól délre a déli krátermező szélénél van és a Lunar 100 listájában a 84-es sor
számú. Fő érdekessége akslz, hogy a sima aljzatán a kráterfallal koncentrikusan, illet
ve a centruma felé radiálisán futó hasadékok, rianások vannak. A Pitatus idős 
komplex kráter, központi csúcsa lepusztult, az alulról feltört sok láva a központi 
csúcs talpazatát elfedte. A hasonlóan töredezett aljzatú nagy, 207 km átmérőjű, 
Humboldt-krá ter a Hold délkeleti peremének közelében van, és ezért a szerkezeti 
részletei nehezebben figyelhetők meg. Sorszáma 87-es a Lunar 100 listáján, amelyben 
a nagyobb sorszámok a nehezebb megfigyelhetőséget jelzik. A megvilágítottsága 
legjobb röviddel a holdtöltét követő időszakban és ekkor figyelhető meg jól a lokális 
esti terminátor közelében. Ez a Pitatusnál fiatalabb, kevésbé lepusztult kráter, a keleti 
pereménél éles, meredek kráterfallal, az aljzatán radiálisán futó rianásokkal. A falak 
közelében az aljzatán négy nagyobb sötét terület, sötét folt van, amelyek közül három 
feltört lávaanyag, a negyedik pedig piroklasztikus eredetű, azaz nem láva felszínre tö
résével, hanem vulkanikus poranyag előtörésével jöhetett létre. A kráter belsejében,

A Hesiodus A koncentrikus gyűrűs kráter. 
Damian Peach felvétele egy Celestron 9,25- 

tel készült Lumenera LU075 kamerával 
(a felvétel közreadásához való hozzájárulá

sát ezúton is köszönjük)
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annak holdrajzi északkeleti részén az aljzaton három kisebb kráter közül egy 6,7 km 
átmérőjű koncentrikus kráter figyelhető meg, bár ez a Földről nézve a holdperem kö
zelsége miatt elég ferde rálátási szög alatt látszik, tehát csak nagyobb (legalább 20 
cm-es), jó felbontású távcsövekkel figyelhető meg jól. A Humboldt-kráter aljzatán le
vő koncentrikus kráter is azt jelzi, hogy szorosabb összefüggés lehet a holdi vulká
nosság, tehát a Humboldt aljzatát formáló folyamatok, és a koncentrikus kráterek kö
zött.

A koncentrikus gyűrűs kráterek erede
tét tekintve nagyon valószínűtlen az, 
hogy ezek két, egymástól független be
csapódás következtében alakultak volna 
ki, azaz egy kozmikus test a másik, már 
előzőleg becsapódott test által kivájt krá
ter belsejébe, annak pont közepébe 
(centrálisán) csapódott volna bele, sőt az 
ilyen eset több tucatszor is előfordult vol
na a Hold felszínén. Ráadásul a belső 
krátergyűrűk többsége nem is emlékeztet 
a szokásos becsapódási kráterek falának 
szerkezetére: nem olyan éles, inkább kí
vülről nézve domború, „fánkszerű". A 
koncentrikus kráterek gyakran fordulnak 
elő hold-dómok és hasadékok közelében, 
és 70 százalékuk a maré területek szélénél 
található (Charles A. Wood adatai alapján).
Térbeli eloszlásuk tehát vulkanikus ere
detükre utal a Hold régmúltjából, vagyis 
ezeknek a krátereknek a belső gyűrűjét vulkáni tevékenység alakíthatta ki. A kráterek 
külső gyűrűje becsapódási eredetű lehet, de a kráterek belső gyűrűje a feltételezések 
szerint a kráter aljzat mentén feláramló viszonylag viszkózus (nagyobb belső súrló
dásé) magma anyagból épült fel. Azonban nehéz elképzelni, különösen a töredezett 
aljzatú kráterekre gondolva, hogy a feláramló magma anyag hogyan alakíthatott ki 
olyan szép szabályos belső koncentrikus gyűrűket, mint amilyeneket ezekben a krá
terekben megfigyelhetünk. Tehát a holdi koncentrikus gyűrűs kráterek eredetét még 
ma sem értjük teljesen.

A koncentrikus kráterek megfigyelése igen sok érdekességet és megfigyelési él
ményt nyújthat a holdészlelő amatőrcsillagászoknak, akár vizuális vagy asztrofotós 
megfigyelési módszerekkel. A kis koncentrikus kráterek belső gyűrűjének megpil
lantása, sőt maguknak a kis krátereknek a megkeresése és azonosítása is izgalmas és 
egyben nehéz feladat, amely sok türelmet igényel. A jó felbontáshoz legalább kis- 
közepes, 10-20 cm-es távcső szükséges. A megfigyeléseket érdemes a helyi holdfel
színi napfelkelte után kezdeni, amikor már a kráter belseje is megvilágítóvá válik, és 
figyelni a kráter belső gyűrűjének láthatóságát a holdi nappal idején, egészen a loká
lis naplemente közeiéig, amikor is kezd árnyékba kerülni a kis kráter.
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Koncentrikus gyűrűs belső szerkezetű holdkráterek
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Tóth Imre
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Képmelléklet

A McNaught-üstökös a déli féltekéről
A m irő l le m a ra d tu n k !... A  M cN au ght-üstökös ja n u á ri lá tván ya  régen nem  látott é rd e k lő 
dést vá lto tt ki a h aza i am atő rö kb ő l. A  m agyaro rszág i m eg figye lésekbő l a m árc iu s i M ete
o rban  m utattunk be egy jó  nagy cso ko rra  va ló t: a - 5  m agnitúdós üstökös n ap p a li lá tvá
nyátó l k e zd ve  a z  é szak i égre fe ln yú ló  c só va szá la k ig  sok m in d en rő l írtunk . M ost a dé li 
fé ltekén  ké szü lt fe lvé te lekb ő l vá lo g atu nk  -  e képek  a lap ján  é re zh e tjü k  c sak  át ig a zán , 
m irő l m arad tunk  le itt, a z  é szak i fé ltekén . A  fan tasztikus fe lvé te lek  m e lle tt o lva sn iva ló t is 
a já n lu n k : S zab ó  M . G y u la  M cN au g h t-e xp e d íc ió k  A u sztrá liá b an  c . c ik k é t üstökösro
va tu n k b an , a 3 8 . o ld a lo n .

1 . A  M cN au g ht-üstö kö s a C live - lag ú n a  fölött ja n u á r  3 1 -én . A  46  m ásod perces fe lvé te lt 
a z  ú j-zé lan d i G rah am  P a lm e r készítette  C an o n  3 5 0 D  d ig itá lis  fén ykép ező g ép p e l.

2 . A  C sen d es-ó ceán  felett h u llá m zó  légrétegek sz in te  kettétörik az  üstököst ezen  a ja 
nuár 16-ai fe lvé te le n , a m e ly  a V LT -n e k  otthont adó C e rro  Pa ran a lró l k é szü lt, C h ilé b ő l.

3. A sh le y  M arle s (C h r is tch u rc h , Ú j-Z é lan d ) önm agát is ráko m pon á lta  ja n u á r  24-én  ké
szü lt fe lvé te lé re  (3 perc e x p o z íc ió , 4/18 m m -es o b je k tív , C an o n  2 0 D , IS O  1 6 0 0 ).

4. M in o ru  Yo n eto  cso d á la to s fe lvé te le  Ú j-Z é lan d ró l ké szü lt és a z  üstökös, a T e jú t 
sá v ja  va la m in t a K is M ag e llán -fe lh ő  m ellett egy m eteor (a kom étátó l ba lra ) is nyom ot 
hagyott ra jta .

5 . A z  a u sz trá lia i A d e la id e  vá ro sán ak  tengerpartjáró l is sokan cso d á lták  estérő l estére 
a z  üstököst. Ezt a fél p e rces fe lvéte lt M ich ae l M a ttia zzo  készítette  ja n u á r 22-én egy 
C an o n  3 0 0 D  géppe l.

6 . T e rry  Lo ve jo y  ja n u á r 2 1 -ei fe lvé te lén  a ho rizo n t kö ze léb en  ü lő  fe lh ő k  közt m ár fe l
tű n ik  a z  esti égen m eg je len ő  h o ld sarló  is. A  csó va  te lje s szé lessége 49  fok (1 1 7  s, 3,2/21 
m m -es o b je k tív , C an o n  3 0 0 D , IS O  2 0 0 ).

7 . Sebastian  D e ir ie s  ja n u á r  2 1 -ei fe lvé te lén  a z  üstökös fe je  m ár lenyugodott a C se n 
d e s-ó ceánb a  (C erro  P á rá n á l, C h ile ) .

8 . Em m anu e l Jeh in  (C e rro  P á rá n á l, C h ile ) fe lvé te le  a V L T  k iseg ítő  tá vcsö ve in e k  tö vé
ből ké szü lt egy C an o n  3 5 0 D  d ig itá lis  k am e rá va l, ja n u á r  2 0 -án .

9. John Burt (G isb o rn e , Ú j-Z é lan d ) fotó ja ja n u á r 22-én m utatja  a fe lh ő k  közt b u jká ló  
M cN au ght-üstököst.

1 0 . G u y  T h o rle y  ú j-zé lan d i am atő rcs illag ász  fe lvé te lé rő l nem  s ike rü lt pontos adatokat 
b e sze re z n i, ám  a kép így is c so d á la to s .

1 1 . Ü stökös a fe lhő teng er felett a C e rro  Pa ran a lró l ja n u á r  21-én  (Em m an ue l Jeh in , 
C e rro  P á rá n á l, C h ile ) .

12. C h r is  P ick in g  ja n u á r 31-én  készü lt fan tasztikus m o za ik fe lvé te lé n  (3 x3  p e rc , 
3 ,5 /1 8 , C an o n  1 0 D , IS O  8 0 0 ) az  üstökös m ellett három  szab ad szem e s g a la x is  is látható : 
a két M ag e llá n -fe lh ő  és a T e jú t .. .

13. T a k á c s  István és K iss Lá sz ló  ja n u á r 20-a i fe lvé te le  a te lje s p o m p ájáb an  tü n d ö k lő  
M cN au g ht-üstö kö srő l és a K is M age llán -fe lhő rő l (1 2 x3 0  s, C an o n  3 0 0 D , IS O  1 6 0 0 ).
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A fantasztikus McNaught-üstökös 
után visszatérünk a „szürke hét
köznapokhoz" -  hogy aztán a rovat 
végén Ausztráliába szakadt észle
lőink szenzációs élményeivel foly
tassuk McNaught-lázat. Tavaly no
vemberben és decemberben meg
lehetősen szegényes anyag gyűlt 
össze. Vizuális észlelőink 19 megfi
gyeléssel jelentkeztek (a listán két elkésett októberi észlelést is találunk), míg a Hegy
háti Obszervatóriumban négy felvétel készült a halványodó C/2006 M4 (SWAN)- 
üstökösről. Általában elmondható, hogy a vizuális megfigyelések zöme is erről az 
égitestről készült. További öt vándorról csak egy-egy észlelést kaptunk, míg a perio
dikus Faye-üstökösről kettőt.

C /2006  M4 (SWAN)
Október végi kitörése után gyors és 
egyenletes halványodásba kezdett, mely
nek lefutása pontosan olyan volt, ahogy 
korábban a kifényesedés történt. Ezek 
alapján úgy tűnik, hogy a felfényesedés 
egy egyedi, szeparáltnak mondható ese
mény következménye volt, amely nem 
változtatta meg jelentősen az üstökös fel
színének vagy belsejének a szerkezetét, az 
aktív területek eloszlását. A Hercules dél
keleti feléből a Tejúton át az Aquariusba 
tartó üstököst -  a Hold elvonulása után -  
Csukás Mátyás és Szabó Sándor látta el
sőként november 10-én. Az üstökös fé
nyességét binokuláros megfigyeléseik 
egyértelműen 7,0 magnitúdóra tették, ami
3 magnitúdóval halványabb a bő két hét- , , ,
tel korábban becsültnél. Nagyszalontai Tuboly Vince egyperces felvetele november
észlelőnk szerint az északkeleti irányba 23'án mu,at<a az üstököst (5° cm'es RCC + 
elnyúlt kóma mérete 4x7 ívperc volt és FLI CM‘9 CCD'
közepesen (DC= 6) sűrűsödött a centrum felé. A rövid csóvakezdeményről, ponto
sabban csóvamaradványról soproni észlelőnk is beszámolt. A képződmény, amely
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egyértelműen a porcsóva maradványa, jól megfigyelhető Tuboly Vince november 12- 
e és december 26-a között készült négy felvételén. Érdekes módon alakja és mérete 
alig változik, csak a felületi fényessége csökken. Szinte nem is egy csóva, inkább egy 
széles, elliptikus felhő, amely egy tölcsér formájú, vékony „csatomávar kapcsolódik 
a maghoz.

Nagyobb távcsővel elsőként Szabó Sándor vette szemügyre november 16-án: 
„120x: 4,5 ívperc átmérőjű, PA 30 fok irányában elliptikusán megnyúlt kóma. EL-sal először 
csak a belső kóma egyenletes fényű platója látszik, DC= 3. A csóva 5-6 ívperc hosszú, PA 10- 
50 fok között szélesen szétterülő, a keleti része sokkal hosszabb. A kómán belül 11 magnitúdós 
mag látszik."

A rossz időjárás miatt legközelebb a hónap végén láthattuk néhány napig, amikor a 
növekvő Hold fénye már erősen zavarta a megfigyeléseket. Annyi azért egyértelmű
en megállapítható volt, hogy az összfényesség 8 magnitúdóra esett. A kóma átmérője 
még mindig 3-5 ívperc körül mozgott, ám felületi fényessége lecsökkent, amit a DC 
becslések csökkenő értékéből lehet kiolvasni. „Nagyon elhagyta magát" -  írta Sánta 
Gábor november 26-án. Decemberben már csak egyetlen vizuális megfigyelés ké
szült, amely Tóth Zoltán érdeme: „70x: A december 8-ai körülmények: +15 °C, hatalmas 
széllökések, áramszünet, pocsék seeing. Az üstökös gyönyörű, 9,5 magnitúdós fényessége elle
nére 10 ívperces csóvát növeszt PA 20 fokra. 164x: Az elliptikus kóma 1,5x2,5 ívperces, DC= 
4-es. A sejtelmes, se nem széles, se nem karcsú csóvában egy intenzívebb szál látszik a csóva 
DK-i részén. 273x: A nyugodtabb pillanatokban egy kb. 15 magnitúdós nucleus látható a kó
ma vezetőfelében."

Itt szeretnénk visszautalni a hegyhátsáli felvételekre, melyeknek pontos leírását 
adja a 164x-es nagyítással látott szerkezet -  a fényes szál a magból induló, tölcsér ala
kú benyúlás. Januárban még sikerült elérnünk, de ezek a megfigyelések valószínűleg 
már csak a „Halvány üstökösök" leírásai közé fognak beférni.

4P/Faye
A napközelségét november 15-én elérő üstökössel meglehetősen mostohán bántak 
észlelőink, akik mindössze két alkalommal keresték fel ezt a régóta ismert kométát. 
Előbb Sánta Gábor látta november 27-én: „Párás az ég, de jó magasan van, delel, és délre 
nem zavar semmi. Talán a Hold is fenn van, de nem látom. Mindenesetre a Faye remekül lát
szik, EL-sal jól érzékelhető, 9,5 magnitúdós, 3 ívperces folt, 11,6-12,0 magnitúdós középpel, 
amely harmad, negyed ívperc méretű korong. A kóma kicsit megnyúlt PA 55 felé, az innen 
kiinduló csóva, bár nehéz látvány, 7-8 ívperc hosszan követhető, lepelszerű (11,8 T, 50x)" 
Utóbb pedig Tóth Zoltán észlelte december 8-án: „123x: Már így is elég látványos 
kométa. 10,7 magnitúdó fényes és 1,3 ívperc méretű. Az egész üstökös kifejezetten háromszög 
alakot ölt. 273x: A DC= 4-es kóma sűrűsödése a DNy-i felébe tolódott. Bár maga a kóma há
romszögletű, egyik széle fényesebb, mivel itt van az 1,5 ívperces csóvája, ami PA 50 fokra mu
tat. Volt már szebb is, de még mindig szemrevaló." Januárban ezt az égitestet is követni 
tudtuk, de hal vány odása miatt sokat vesztett látványából.

Halvány üstökösök
29P/Schwassmann-Wachmann 1. Októberi kitörése után novemberben még tartotta 
magát, decemberben viszont jelentősen elhalványodott, így december 8-án Tóth Zol
tán már csak 13,5 magnitúdósnak látta a 40 ívmásodperces, gyengén sűrűsödő (DC= 
3) üstököst.
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181P/Shoemaker-Levy 6. Az 1991-ben felfedezett és akkor 10 magnitúdóig fénye- 
sedő, de abszolút értelemben halvány üstököst R. McNaught és D. Burton találta meg 
újra október 26-án a Siding Spring Survey 50 cm-es Schmidt-távcső vének felvételein. 
A napközelségét november 25-én (1,128 CSE), földközelségét pedig december 3-án 
(0,906 CSE) elérő üstököst egyedül Tóth Zoltán látta december 11-én: „Nagyon gyér 
fényű üstökös, diffúz és kicsi. Egy 145-ös és egy 155-ös csillag szegélyezi útját ennek a DC= 
1-2 kondenzáltságú égitestnek. Alakja kör, mérete 1,0 ívperc, fényessége pedig 13,0 magnitú
dó."

P/2006 HR30 (Siding Spring). A hónapok óta követett, ám üstök nélküli üstökös 
decemberben sem hazudtolta meg magát. Amikor 8-án Tóth Zoltán felkereste a 
Cygnus csillagdús vidékei előtt mozgó égitestet, annak fénye 15,4 magnitúdó volt, 
amelyhez DC= 9-es, vagyis teljesen csillagszerű megjelenés társult.

C/2006 L1 (Garradd). A leonidák hajnalán, november 18-án kereste fel Szabó Sán
dor. A napközelségén egy hónappal túljutó üstökös ekkor még tartotta magát. A 3 
ívperces, kerek, diffúz folt fényessége 10,8 magnitúdó volt. Ezután sajnos nincs meg
figyelésünk róla, ám a külföldi adatok szerint december közepi földközelsége után 
gyors halványodásnak indult.

Sá r n e c z k y  K r is z t iá n

A McNaught-üstökös Jósvafőről
Január első hetében szomorkás idő volt, szinte naponta lehetett naphalókat fotózni, 
de az üstökös megfigyelése reménytelennek látszott. Ráadásul Jósvafő egy hegyekkel 
körbevett katlanban fekszik, a DNy-Ny-i horizontot erdőkkel borított hegyek takar
ják legalább 15 fok magasságig.

Január 12-én egy hidegfront kisöpörte a párát, így kollégáimat fellelkesítve egy 15- 
20 fős csapattal koradélután kitelepültünk Aggtelek határába. Egy 10x80-as TZK, egy 
80/600-as refraktor meg egy kosárnyi különféle binokulár alkotta a „műszerparkot". 
Kristálytiszta színpompás napnyugta volt, csak éppen a DNy-i égboltrészen folya
matosan vonultak a felhők!

15:15 UT-kor egy szélesebb felhőrésben megpillantottunk az üstököst, (a Vénuszt 
csak jóval később), legalább -3,5 magnitúdós volt, sárga széles csóvával, amely mint
egy 2-3 fok hosszan látszott, a végét saj
nos egy felhősáv takarta. A „tömegben" 
tettem egy-két reménytelen kísérletet a 
fotózásra: gyönyörű tájképek születtek, 
de mindig lekéstem az üstököst.

A bemutatáson fellelkesülve másnap 
délelőtt a fiaim társaságában otthonról 
folytattam a keresést. A 80/600-as ref- 
raktorra fotókartonból készítettem egy 60 
cm hosszú plusz napellenzőt, de így is sú
rolta az objektív keleti peremét a napfény!
Január 13-án 10:45 UT-kor -  legnagyobb 
meglepetésemre -  könnyen megtaláltam a

37



Naptól csak néhány fokra lévő üstököst. Meglepően fényes, legalább -4 m-s sárgásfe
hér, bolyhos korongocska a látómezőben. A 10'-es kóma egy kb. 20'-25'-es, kissé 
szétterülő csóvában folytatódik. Sárga és vörös szűrőkkel még kontrasztosabb, és a 
csóva tengelye sötétebb árnyalatúnak tűnik. Legalább másfél órán keresztül gyö
nyörködtünk benne. Most is gyorsan vonultak felhők az égen, döbbenetes látvány 
volt a cirruszokon átvilágító „vágtató" üstökös.

Fene megeszi a digitális technikát! Egyetlen esélyem volt a látvány megörökítésére: 
afokális képet csinálni a refraktorral egy Panasonic DMC-FZ30-as géppel, de semmi
lyen üzemmódban nem tudtam éles képet kapni. Végül, mivel a vörös szűrővel el
látott 30 mm-es keresőben is jól látszott az üstökös, kínomban az okulárjához nyom
tam a gépet. A látványt digitális rajzon is megörökítettem, mely a Meteor márciusi 
számának képmellékletében látható.

Nagy élmény volt észlelni az egykori West (1976) és a Hale-Bopp (1997) egyfajta 
nappali alteregóját!

Adalékok a történethez:
1. Nem az üstökös a ludas benne, de tény, hogy a megfigyelés végére a keresőtáv

cső látómezejének K-i pereme kissé hullámos lett.... (mert ez műanyag)
2. Még aznap egy kölcsönkért laptoppal összeállítottam a beszámolómat (leírás, 

LM-rajz, fotók), majd a mentésnél sikeresen elszállt az egész gép...
Most mondja valaki, hogy az üstökösök nem hoznak balszerencsét!

U jv á r o s y  A n t a l

Egy üstökös három éjszakája

McNaught-expedíciók Ausztráliában
Ez év januárjában és február elején négy hetet tölthettem Sydneyben Kiss Lászlóék 
meghívására, a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány teljes körű támogatásá
val. Szakmai út szerepelt a tervben, „unalmas" íróasztali munkákkal, amit a kötelező 
turistaprogramok (városnézés, környék bejárása) színesítenek. Az utazási előkészü
letek alatt azonban kitört a McNaught-üstökös, amiről csak kint értesültem -  bár még 
akkor sem gondolta volna közülünk senki, hogy ez a kométa lesz ittlétem legfőbb 
látványossága.

Az üstököst január 14-én vasárnap üldöztük először, Lacival és Alizzal kis hármas 
csapatban. A szinte nappali láthatóság miatt nem volt szempont, hogy fényszennye- 
zéstől mentes helyre meneküljünk, megelégedtünk volna a repülőtér melletti lapos 
területtel, azonban, mint kiderült, a megfelelő területet éppen lezárták, és a felhők is 
gyülekeztek rendkívül alkalmatlan irányból. Nosza vissza a külvárosba, illedelmes 
száguldozás az autópályán, végül Laciék lakásához közel, egy dombtetőn álló utca
sarkon találtuk magunkat, binoklikkal és fényképezőgépekkel fölszerelve. Már felhő- 
södött a horizont, ám a Vénuszt hamarosan, az üstököst pedig rögtön utána megta
láltuk, éppen még a nappali égen. Fényes volt, -4 magnitúdó körüli, és egy fél fokos 
csóvácskát is lobogtatott. Fíamar lement a felhők mögé. Legközelebb másnap délben 
kerestük a Nap mellett, de negatív észlelés született. Aznap este pedig egyedül, a
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School of Physics épülete tetejéről követtem gyors lenyugvását. Még mindig csak fél 
órával nyugodott a Nap után, de akkor látszott először a csóva görbült alakja a már 
kissé jobb égen.

Az első komoly, immár éjszakába nyúló észlelést 16-án, kedd este követtük el a 
belvárossal szemben, a benyúló tengeröböl túlpartjáról. Egy sportpályán találtunk 
helyet, a környékbeliek is szép számban kivonultak; egy tekintettel át lehetett fogni a 
felhőkarcolókat a tengerbe nyúló Operaházzal és a Harbour Bridge-dzsel; kissé balra 
a Vénusz és még egy kissé balra a főszereplő: az üstökös. Nem halványodott olyan 
gyorsan, mint ahogy tartottunk tőle, még mindig -2 magnitúdó körüli volt a magja. 
Napnyugtára legyezőszerű, 6-8 fok hosszú, a fejrésznél V alakú csóvát növesztett, 
amely egyértelműen csavarodott jobb felé. Egy óráig követhettük napnyugta után, 
nagyon szép látvány volt. Mire lement, egészen sötét volt már, végül a hideg szél is 
föltámadt. Szomorúan búcsúztunk az üstököstől, a horizont közelében párarétegbe 
ereszkedett, és a meteorológia felhős napokat ígért. Ki tudja, látjuk-e még valaha...

Másnap teljesen borult volt az idő, és még csütörtökön is majdnem reménytelen 
volt bármilyen megfigyelés. Mégis kimentem egy közeli játszóérre (jó horizonttal), és 
a szárazföld felől érkező cirruszok és a tenger felől érkező alacsony páracsomók közt 
pásztázva a lokálisan 90-95 százalékos borultságban nagy szerencsével megtaláltam 
a kómát. Két percre bukkant elő, de egyértelmű volt, hogy nem halványodott el je
lentősen, és a csóva eleje mintha még kifejezettebbé vált volna. Laciék már izgatottan 
vártak otthon. Időközben ugyanis megjelentek az első képek a perihélium után kiala
kuló oszlopos szerkezetű csóváról. Nyilvánvalóvá vált, hogy történelmi üstökössé 
nőtte ki magát ez a McNaught! Ezt látni kell -  elhatároztuk, hogy másnap este elme
nekülünk autóval, ki a tengeri párából és ki a fény szennyezésből.

A második expedíció története ezért a Blue Mountains nemzeti parkhoz kötődik, a 
dátum 2007. január 19-e, péntek. „Nagy-Sydney" határában, azaz a belvárostól 60 
km-re kezdődik ez a fennsík, amely a Vízválasztó része. Nem igazi hegy, hanem egy 
nem egészen 1000 méter magas, ám hatalmas kiterjedésű mészkőtábla, amelybe lan- 
kás völgyeket és meredek falú szurdokokat vájtak a folyók. A levegő jellegzetes kékes 
színe a népszerű magyarázat szerint a fákból elilló eukaliptuszolaj miatt alakul ki, s 
ez színezi határozottan kék színűre a közeli csúcsokat is. A tájegység a Világörökség 
természeti értékek közé sorolt része.

A kitelepülés kellékei minden eddiginél komolyabbá váltak: három fényképezőgép, 
két binokulár, egy fotóállvány, egy 20 cm-es Dobson, székek, okulárok. Még nap
nyugta előtt akartunk eljutni egy csúcsra, a főúttól 15 km-re, Katoomba és Sydney 
között. Azonban félúton elakadtunk, de azért egy rendkívül szép, köves aljzatú plac- 
cot találtunk, gyönyörű körpanorámával egy madárnemlátta helyen. Illetve, hacsak a 
madár nem, ide értve a szubtrópusi erdőben ide-oda röpdöső papagájokra körülöt
tünk. A köves alapzat a kígyók és pókok elkerülése szempontjából tűnt megnyugta
tónak.

A hely kiválóan alkalmas bármilyen észlelésre, nagyon megszerettük. Ám a nyu
gati horizonton két-három lámpa azért látszik Katoombából, végül sajnos az üstökös 
is pont az egyik lámpánál ment le, megnehezítve a csóva észlelését. Ám ne szalad
junk ennyire előre, először meg kellett találni az üstököst! Ez aggasztóan nehezen si
került, a mag már sokat halványodott kedd óta, talán ha -1 magnitúdós lehetett. Ám 
a csóva valóban fényesebbé vált! A Dobsonban jól látszott a villás szerkezet, a jelleg
zetes „a mag árnyéka" jelenséggel. Azonban hamarosan -  a 30. déli szélességen gyor
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san sötétedik -  megjelentek az oszlopok a csóvában! Ahogy sötétedett, egyre hihe
tetlenebb kontraszttal emelkedett ki a csóva az égből, végül már 5-6 oszlopot láttunk 
szabad szemmel! A „balra föl" irányba induló csóva a Grus alatt elfordult jobbra, és 
egészen visszacsavarodott a csóva a horizont felé (alá?!), valahol a Fomalhaut kör
nyékén. Először a Vénusz nyugodott le, utána fél órával az üstökös is. A csóva még 
egy jó óráig bírta a harcot a fényszennyezéssel. A szép estére való tekintettel gyors 
mélyegezés következett (20 objektum 20 perc alatt) -  a Tarantula-köd hatalmas és ra
gyogóan fényes, fejet, csáprágót, keresztes potrohot és póklábakat formázó alakja 
vetekedett a zenitben észlelhető Orion-köd fenséges megjelenésével, majd a 47 
Tucanae és a Crux-Carina vidéki nyílthalmazok következtek, az M46 a planetáris 
köddel ismét zenitben, majd egy kis szabad kalandozás a két Magellán-felhőben. 
Csemegeként kerültek terítékre a VY CMa-t övező néhány ívmásodperces méretű 
anyagcsomók és az r\ Carinae körüli, szintén bolygókorongnyi mérető Homunculus- 
köd megfigyelése. Ez utóbbi két ködkarikaként látszik a csillag körül, melyek közül a 
keletebbi jóval fényesebb.

Hazaérkezvén képfeldolgozás következett, és az üstökösre vonatkozó eredmény 
egy óra múlva már hírportálunk képgalériájában volt megtekinthető.

Azonban hamarosan kezdtük úgy vélni, hogy lehet még szebbnek is látni és fény
képezni ezt az üstököst. Hiszen Katoomba fény szennyezését kihagyva nyilvánvalóan 
jobb lesz az eredmény! Vello Tabur képét látva az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ol
csó digitális gépek zajszintje egyáltalán nem ideális asztrofotós munkához. Tehát két 
feladat maradt hátra: találni egy jobb helyet, és találni egy ismerőst, aki egy kategóri
ával jobb fényképezőgépet tud magával hozni. Először az ismerős került elő, Takács 
István számítástechnikus személyében, aki hosszabb ideje Laciék baráti köréhez tar
tozik. Majd hosszasan keresgéltük a lehetséges helyszíneket a térképen és a 
„kugliföldön" (maps.google.com.au), és arra jutottunk, hogy a Blue Mountains lehet 
a legjobb választás, de Katoombától délre vagy Katoombán túl, hogy ne lássunk fé
nyeket az üstökös felé. A városkától délre eső sziklafalon kudarcba fulladt a felderítő 
munka (pedig már naplemente volt), a térképről is lehajtottunk az autóval, de nem 
találtunk igazán jó helyet. Kissé tanácstalanul indultunk Katoomba felé, és vegyes ér
zésekkel hagytuk el a leágazást, amelyik a bejáratott helyünkre vezetett. De végül 
mentünk tovább, hiszen olyan üstököst, amilyet régi bázisunkról lehetett látni, már 
egyszer láttunk -  és bármi történjék is, ha Katoombát a hátunk mögött tudjuk, nagy 
baj csak nem érhet!

Végül a városkától nyugatra találtunk egy optimális tájolású kilátót. Az út mellett 
van ugyan (meg is jelent vagy öt társaság az éjszaka folyamán), a keleti horizont sem 
ideális, azonban nyugat felé kifogástalan. Magasan vagyunk, a távolban szurdok
völgy, szép eukaliptuszerdő közel s távol -  optimális díszlet lehet a készítendő ké
pekhez! Fél órával a naplemente után, de még mindig hihetetlenül magasan láttuk 
meg az üstököst. Hamarosan feltűnt a Vénusz alatt a harminc órás holdsarló is! Gyö
nyörű volt, legalább húsz percig látszott, megnéztük távcsővel, binoklival, készültek 
róla fotók -  de közben a főszereplő eregetni kezdte hatalmas csóváját, így ismét felé 
fordultak a műszerek: elsősorban az égre pillantó tekintetek, hiszen a látvány szabad 
szemmel volt a legszebb. Laci és István kezdett egy animációt és száz másik szebbnél- 
szebb képet készíteni a Canon EOS D300-zal. A kisebb gépeket nem is foglalkoztattuk 
(másfél méterre a fotóállvány körüli nyüzsgéstől, de hát szűkös volt a hely), Alizzal 
inkább a csóva részleteit figyeltük. Nagyjából ekkor vettük észre, hogy a tarajos
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szerkezet kétségtelenül visszakanyarodik a horizont alá, valahol a Vénusz környé
kén. Ekkor már tucatnyi vagy még több oszlopot lehetett látni szabad szemmel is, és 
még nem volt egészen sötét! Binoklival 22 oszlopot számoltam össze a csóvában, a 
szerkezete látványosan villás alakú volt, a Nap felőli oldalán és a túloldalon is egy
aránt fényesebb csomócskákkal a peremen. Beletelt egy óra, mire lement az üstökös 
kómája, körülbelül akkorra lett teljesen sötét az ég. Már szabad szemmel is látszott 
mind a kb. 22 oszlop a horizont felé nyúló csóvaszakaszban. Jó 40-50 fok hosszan le
hetett a csóvát követni, amely kb. 10 fok szélességűre nyílt szét! A balra induló, de 
hamarosan fölfelé és jobbra átforduló, majd hosszan elterülő és lassan a horizont alá 
bukó csóvát soha nem felejtem el! Az üstökös lenyugvása után készítettük azokat a 
képeket, amelyeken a csóva és a Kis Magellán-felhő együtt látszik -  nyilvánvaló, 
hogy a csóva jóval meghaladja az SMC, azaz kb. a Tejút felületi fényességét. Még éjjel 
11 körül is látszottak a leghosszabb csóvatarajok a horizont fölött.

Még néhány életképet készítettünk -  kis csapatunk és a forgó ég, egy-két jellegzetes 
csillagkép -  és ismét végignéztük a legszebb déli mélyég-objektumokat, amelyek kö
zül István nem egyet először (én pedig másodszor...) látott, de az előző napihoz ké
pest sokat jelentett a lényegesen jobb égen végzett megfigyelés. Valójában csak ekkor 
jöttünk rá, hogy 19-én mennyire párás égen figyeltük meg az üstököst.

Miután messzire mentünk otthonról, és az út hazafelé jó másfél órás, lassan indulni 
kellett. Csak az autóban merült föl a kérdés, hogy mennyi lehetett az üstökös összfé- 
nyessége. Mínusz sok... Ezt egyikünk sem becsülte meg pontosan! De hát, ugye, tet
tük hozzá, a helyszínen kit érdekelt ilyen „apróság"!? Végül pedig abban maradtunk, 
hogy bár az „első magyar-ausztrál üstökös expedíció" résztvevői mögött összesen 36 
asztro-év van, mégis ez volt számunkra a „leg-asztróbb" éjszaka.

Sz a b ó  M. G y u l a

Fényes üstökös a hajnali égen
Terry Lovejoy ausztrál amatőrcsillagász új üstököst fedezett fel március 15-én. A déli 
égen látszó, 9,5 magnitúdós, 3-4 ívperc átmérőjű égitestet egy 200 mm-es, f/2,8-as 
objektívvei felszerelt Canon 350D géppel találta, így ez az első kométa, amelyet digi
tális fényképezőgéppel fedeztek fel. A C/2007 E2 (Lovejoy)-üstökös március 27-én éri 
el 1,093 CSE-s napközelpontját, majd április 25-én 0,443 CSE-re megközelíti bolygón
kat. Ennek köszönhetően fényessége várhatóan eléri a 7-8 magnitúdót, s mivel északi 
irányba mozog, hazánkból is megfigyelhető lesz. (Sry)

41



Májusi fedések

Szatumusz-fedés május 22-én
A Szatumusz-Regulus párost sokan megcsodálták ezen a tavaszon: az Oroszlán csil
lagképben tartózkodó bolygó az első fényrendű csillaggal látványos együttállást pro
dukált. Májusban a Hold csatlakozik a pároshoz, nem csak együttállásukat, hanem 
mindkét égitest fedését is megfigyelhetjük.

A Szaturnusz fedése alakul szerencsésebben, mivel ezt kisebb fázisnál és esti égen 
élvezhetjük. Március 2-án hajnalban nem volt sok szerencsénk a teliholdas fedéssel, 
országszerte borult idő fogadta a korán kelőket. Bízzunk benne, hogy május 22-én 
kegyeibe fogad bennünket az időjárás. A Hold megvilágítottsága 39%-os, horizont 
feletti magassága 40-43 fok, ekkor navigációs szürkület lesz. A 0,5 magnitúdós boly
gó eltűnését a sötét oldalon semmi nem fogja zavarni. A táblázatban jelzett kontak
tus-időpontok a bolygókorong nyugati szélére vonatkoznak. Az alábbi eseményeket 
várhatjuk (a pontos időpontok földrajzi helyenként változhatnak!):

T-15 s: a gyűrűk érintkeznek a Hold pe
remével,

T-0: a bolygó korongjának érintkezése,
T+38 s: a korong fedése 38 másodpercig 

tart, ekkor a Szaturnusz teljesen a Hold 
mögé kerül,

T+53 s: a gyűrű keleti széle is a Hold 
mögé kerül,

T+58 s: a 9™8-s Rhea fedése, a hold ko
rongja 0,47 másodperc alatt tűnik el,

T+97 s: a ZC1395 jelű 6,3 magnitúdós 
csillag előbukkanása a világos oldalon,

T+324 s (5m24s): a 8,4 magnitúdós Titan 
eltűnése, a fedés 1,6 másodperc időtartamú. Ezt akár kisebb távcsövekkel is meg lehet 
figyelni, webkamerákkal megörökíthető a hold fényének csökkenése is, ezért a belé
pés adatait Magyarország nagyobb városaira alább közöljük.

T+1056 s (17 36s): a 10,3 magnitúdós Japetus eltűnése, a fedés 0,45 másodpercig 
tart.

A bolygó nagyjából egy órát tölt a Hold mögött, kilépése a világos oldalon történik. 
Először a gyűrű nyugati pereme jelenik meg, mint egy holdi hegy kitüremkedése, 
mely nagyon gyorsan fog növekedni. Ekkor sajnos a fényes holdperem miatt a hol
dak előbukkanását már nem figyelhetjük meg.

42



Regulus-fedés május 23-án
A Szaturnusz-fedés másnapján délután a Hold elérkezik a Regulushoz. A fedés a 
Hold déli pereménél zajlik, Magyarországról nézve súroló -  sajnos nappali -  ese
mény. A néhány órával első negyed előtt lévő Hold a belépés idején 51 fok magasan 
lesz, ekkor még a Nap is 26-28 fok magasan fog világítani. Az okkultáció rövid ideig 
tart, Magyarország egyes helyein nagy időkülönbségek lesznek, de a Nap még a 
Regulus előbukkanásakor sem süllyed 19-25 fok alá.

Regulus belépése Regulus előbukkanása

A súroló fedés déli határvonala a Szombathely-Szekszárd vonal, ettől délre nem 
látszik okkultáció. A be- és kilépést valószínűleg még kis távcsővel is meg lehet fi
gyelni, nagyobb műszerekkel látványos fotók készíthetők.

Sz a b ó  S á n d o r
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Meteorok 2 0 0 6  augusztusában
A nyár utolsó hónapjában 22 megfigyelő 
16 éjszakán keresztül összesen 119,9 órát 
észlelt vizuálisan. Ez idő alatt 468 db me
teort láttak és jegyeztek fel. Hét különböző 
helyszínen folyt az észlelés, ebből négy 
helyen csoportosan. Hosszú évek óta elő
ször rendeztünk meteoros tábort, melyet a 
sülysápi helyi csoport tagjai szerveztek 
Pálé község határában. A hónap elején a 
fényes Hold, valamint a kedvezőtlen időjá
rás riasztotta el az észlelőket. A Perseidák 
maximuma idején telihold volt, de néhá
ny an megpróbálkoztak az észleléssel. Ki
tartásuk eredménye néhány szép, fényes 
rajtag volt. A maximum napján egy front 
vonult át az ország felett, ami végképp le
törölte a Perseidákat az égről. Szerencsére 
a hónap második fele mind időjárásban, 
mind égi kísérőnk tekintetében kedvezett a 
folyamatos észleléseknek. Régóta nem 
született ilyen hosszú adatsor, főleg au
gusztus második feléről. Az észlelt meteo
rok alig több, mint 10%-a volt Kappa Cyg- 
nida, 23%-a Perseida, 6%-a Pegasida, 6%-a Aurigida és 40%-a sporadikus. A többi 
Aquarida, Arietida, Cassiopeida, Capricornida és Taurida volt. 3 db rajtag jelentke
zett az Antihelion radiánsból is.

Hiába a hosszú adatsor, mégis meglepően kevés Kappa Cygnida rajtaggal talál
koztak megfigyelőink. Elgondolkodtató viszont a Perseidák magas száma. Ezeknek 
nagy része nem a „szokványos" Perseida rajhoz tartozott, hanem az Alfa vagy Ep
szilon Perseida raj tagjai voltak. Mindkét rajnak augusztus 20-a után van az elméleti 
maximuma. A pontos hovatartozásról csak a hosszadalmas pályaszámítások elvégzé
se után lehet nyilatkozni. Elég nagy számban jelentkeztek Pegasida meteorok is. Itt is 
több raj jelenik meg a katalógusokban ebben az időszakban. A Gamma és Epszilon 
Pegasida tagok fényesek és gyorsak, a 70 Pegasida rajhoz tartozók viszont halványak 
és lassúak. A feltűnési idő 0,2 és 2,5 másodperc közé esett, a fényesség pedig 0 és 5 
magnitúdó közé, így esély van arra, hogy mindhárom rajból jelentkeztek meteorok. 
Ebben az esetben is csak a részletes elemzés fog dönteni.

44



A legjobb ég Pálén, Sülysápon és Mos
dóson volt. Itt szinte mindig 6 feletti volt a 
határmagnitúdó. Foton, ill. a Kaszab-réten 
csak 5,5 , ill. 5 magnitúdó volt a határfé
nyesség.

A Kappa Cygnidák átlagfényessége 2,75 
magnitúdó lett, a Perseidáké 1,46 magni
túdó, a sporadikusoké 2,75, a Pegasidáké 
pedig 2,48. A főleg a hónap végén hajnal
ban jelentkező Aurigidák 2,54 magnitúdó- 
sak voltak átlagban. Utóbbi rajból is meg
lepően sok, 24 db meteor tűnt fel. Jelentős 
volt még az Aquaridák jelenléte. Ennél a 
rajnál a 34 db raj tag alapján 2,3 magnitúdó 
volt az átlag.

Nyomot összesen 52 db meteor hagyott, 
melynek majdnem fele (25 db) Perseida 
volt és közel 25% sporadikus. A többi raj
ból általában 1 vagy 2 meteor hagyott 1-2 
másodpercig fennmaradó nyomot.

Majzik Lionel szerint az általuk látott 
meteorok 75%-a többször felfénylett. Feltűnően fényesek voltak. Ők augusztus 11-én, 
viszonylag korán, 19:10 UT-kor kezdték az észlelést.

A hónap utolsó napján Sülysápon gyülekeztek az észlelők. 2 óra alatt 36 db meteort 
láttak, melyből 13 db volt Aurigida és 19 db a sporadikus. Maradandó nyomot 6 db 
meteor hagyott. A sporadikusok átlagfényessége 3,8 magnitúdó, míg az Aurigidáké 
2,77 magnitúdó ezen az éjszakán.

Tepliczky István rádiómeteoros állomá
sa szinte az egész hónap folyamán üze
melt, csak a Perseida-maximumkor volt 
két nap kihagyás. Szinte egyenletes az 
adatsor, a napi hullámzás jól kivehető a 
grafikonon. Egyedül augusztus 3-án, 5- 
én, 11-én, 27-én van kiemelkedő csúcs.
Augusztus 25-én Molnár Vilmos Hajdú- 
böszörményből sikeresen detektálta a 
Gamma Leonidák maximumát. Szerinte a 
maximum 9 és 10 UT között volt 109 be
ütéssel. 12 és 13 UT között ismét volt egy nagyobb tevékenység 92 beütéssel. Ezután a 
detektált jelek száma fokozatosan csökkent.

Cygnida-tábor Páléban
2006. augusztus 17-25. között került megrendezésre a sülysápi amatőrök és a meteo- 
ros szakcsoport közös észlelőtábora a Baranya megyei Páléban. Ez a hangulatos kis 
falu Sásdtól 5 km-re nyugatra fekszik a Kaposvár felé vezető főút mentén, a Zselic 
keleti csücskében.

Tepliczky István rádiómeteoros 
méréseinek eredménye
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A tábor fő célja az augusztus második felében jelentkező meteorrajok -  közöttük a 
Cygnidák -  alapos megfigyelése volt. Táborunk a másfél évtizeddel ezelőttig szokás
ban volt „nomád meteoros táborok" szellemében szerveződött: a táborhelyen mérsé
kelt volt a kiépített infrastruktúra -  cserébe viszont a részvétel ingyenes és önellátó! 
Házigazdáink jóvoltából egy présház szolgált bázisul. Napközben itt történtek a fő- 
zőcskézések, borozgatások, az éjszakai észlelések kiértékelése, valamint fürdési le
hetőséget is itt találtak a tábor lakói. Egy 10 ezer literes tartályban melegedett nap
közben a víz, melyhez egy elkerített, zuhanytálcával kiegészített zuhanyzó csatlako
zott. A kb. 100 méterre lévő hatalmas, teljesen sík réten volt az észlelő és sátorozó 
hely. Kullancs nincs, szúnyog elhanyagolható mennyiségben volt. Viszont többek 
bánatára a vadvirágos réten szépen burjánzott a parlagfű.

A szőlődombra a faluból földút vezet felfelé, melyet a helyi önkormányzat simára 
gyalult a kedvünkért, amiért itt is köszönetünket fejezzük ki.

Végignézve az ország fényszennyezés viszonyait, bátran állíthatjuk, hogy mára ta
lán a Zselic maradt az eddig még legérintetlenebb területek egyike. Ebben Pálé kör
nyéke sem kivétel. 18-án este kiváló, mélyfekete ég fogadta a táborba érkezőket. A 
városból érkezőket mindenféleképpen, de még a falusiakat is megdöbbentette a 
rendkívül sötét égbolt. Éjfélig csak keresgéltük az állunkat a földön, ámultunk a ren
geteg csillagon. A Tejút horizonttól horizontig hömpölygött. Szabadszemes volt az 
M6 és M7, a Skorpió farkáig ért a Tejút fényes sávja. A csillagok tényleg a fák között 
tértek nyugovóra a horizonton. Laikusok számára is szabadszemes volt az R CrB, az 
R Cas, valamint az M13 gömbhalmaz. Előkerültek a kis binokulárok is, melyek látó
mezejében milliószámra hemzsegtek a csillagok. Az ember szinte eltévedt a Tejútban 
gomolygó kis felhők, halmazok között. Az alapos ámuldozás után csak nehezen sike
rült összeterelni a társaságot egy kis észlelésre, de éjfél utánra sikerült a feladat. 3 óra 
alatt 65 db meteor volt az első éjszaka termése. A jó ég miatt kiválóan látszottak a +5 
és a +6 magnitúdós meteorok is. Mindenféle irányból jöttek, csak éppen a Cygnusból 
alig.

Augusztus 20-án átvonult az emlékezetes zivatar, amiből mi alig éreztünk valamit. 
Közben néztük a távoli Dombóvár felett kibomló színes tűzijáték rakéták fényjátékát. 
Éjfélre kiderült az ég, és ismét megkezdhettük az észlelőmunkát. A Hold vékony 
sarlóvá fogyva már hajnalban sem zavaró. A későn fekvők (korán kelők) hajnalban a 
holdsarlóban és a fényes Vénuszban gyönyörködhettek.

Napközben néha gyönyörű zivatarfelhő, néha szivárvány vagy naphaló káprázta
tott el bennünket.

Zárásként és kedvcsinálóként álljon itt pár sor Keszthelyi Sándor tollából idézve: 
„A kedves, érdeklődő paléi lakosok esténként feljöttek gyalog, zseblámpa nélkül a bemutatások
ra. Megnézték a Jupitert, kettősöket, ködöket. A látványosságokat aztán nappal a borospincéik
ben vendégszeretetükkel viszonozták, alig tudtunk a sok meghívásnak eleget tenni."

Azt hiszem, minden résztvevő nevében mondhatom, hogy sikeres volt az első paléi 
tábor. Az idén szeretnénk ismét megrendezni a Perseidák idején észlelőtáborunkat, 
melyre szeretettel várjuk régi és új észlelőinket. A tábor lehetséges időpontja au
gusztus 10. és 20. közé esik.

Gyarmati László
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A változócsillagok osztályozásának kezdete
Edward Pigott 1786. évi cikke (Philosophical Transactions, 1786) az addig ismert és 
gyanított változókról a változócsillagászat történetének egyik legfontosabb publiká
ciója. Pigott itt szétválasztotta a bizonyosan változókat a csak gyanúsaktól -  munká
ját dicséri, hogy az általa változónak gondolt csillagokat továbbra is ezek között tart
juk számon. Érdemes felsorolni e csillagokat (mai elnevezésüket használva): Mira 
Ceti, Algol, R Leonis, R Hydrae, (3 Lyrae, CK Vulpeculae (ez az 1670-ben Anthelme 
által felfedezett nova), r| Aquilae, % Cygni, P Cygni és 5 Cephei. A cikk tartalmazza 
az első valódi változócsillag-katalógust is. Ez nemcsak egy lista a csillagokról, ha
sonlatosan a korábbiakban megszokottakhoz, hanem hasznos adatokat is megad: ko
ordinátát és maximum- és -  amikor ez ismert volt -  minimumbeli fényességet. Végül 
Pigott három csoportba osztotta a változókat:

„Az első tartalmazza a hosszú időtartammal periodikusokat, ilyen, úgy vélem, az o 
Ceti, a Hydrabeli (R Hydrae), a Hattyú mellén és nyakán található (% és P Cygni) és 
Mayer 420. csillaga az Oroszlánban (R Leonis).

A második csoportból csak hármat említek, bár lehetne többet is, de a beszámolók 
ezekről annyira nem kielégítőek, és pozíciójuk annyira kevéssé ismert, hogy inkább 
csak azokat választom, melyek 1572-ben a Cassiopeiában, 1604-ben a Serpen ta
núsban, illetve a Hattyú fejében (CK Vulpeculae) jelentek meg. A jelenség kétségtele
nül hasonlít az első csoportra: azonban hirtelen megjelenésük, a periódus bizonyta
lansága, vagy legalábbis sokszoros hossza, úgy gondolom, elegendő indok különvá
lasztásukra.

Végül az Algol, r\ Aquilae, (3 Lyrae és 5 Cephei annyira hasonlítanak egymásra és 
oly különbözőek a fentiektől, hogy nem lehet kétséges megkülönböztetésük; úgy
szintén a változás feltehetően foltoknak tudható be és tengely körüli forgásuknak."

A cikkbeli katalógus az első változócsillag-katalógus, vajon első-e az osztályozás is? 
Bár a 20. században úgy gondolták, hogy igen, valójában azonban nem. Bertalanffi 
Pál 1757-ben Nagyszombaton megjelent Világnak két rend-béli rövid ismérete c. 
könyvében olvashatjuk az alábbiakat:

„Az ideig-való tsillagok megint három félék, úgy-mint először azok, mellyek a' 
fixa tsillagok között támodván, és bizonyos ideig feltetszvén, ismét el-tünnek; de 
bizonyos időben megint fel-tetszenek; illyen-féle tsillagot emlét Keplerus, melly 
1601. észt. a' hatyu mellyén (az-ám a' neve egy bizonyos sor tsillagoknak) fel
tetszvén, 's-egész 26. esztendeig világolván, az-után eltűnt; de 1657. észt. ismét 
láttatott. Másodszor azok, mellyek a fixák-között, vagy alatt egyszer fel-tetszvén, 
's el-tünvén; azután soha többé nem jelennek: Verdries Menyhardnak Ítéletéből,
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illyen féle tsillag volt az, melly a' három Aegyptusi királyokot a' született 
Kristusnak imádására el-vezérli vala. Harmadszor azok, mellyek a' fixa tsillagok 
alatt támodván, és bizonyos ideig, hol szakállal, hol farkkal láttatván, ismét ele
nyésznek: Aristoteles, és a' kővetői az üstökös tsillagról azt Ítélték, hogy az min
den-féle földi szároz, kénköves, és salitromos gőzből öszve forradván, és meg- 
gyuladván, mind addig forogna az égben, valamig azon öszve forradott máteria 
meg nem emésztetnék: A' mostani Filosofusok pedig igaz állandó, és sürü égi 
testnek alityák lenni az üstökös tsillagot, ki bizonyos égi jeleken-által lassan fo
rogván, igen ritkán láttatnék, és sok esztendeig lappongona."

Ez bizony nem más, mint a változók 
osztályozása: (1) hosszú periódusú csilla
gok -  bár a példának felhozott P Cygni 
nem a legszerencsésebb választás, (2) az 
ún. új csillagok, (3) üstökösök -  erre ké
sőbb még visszatérek.

Bertalanffi Melchior Verdries giesseni 
orvosra hivatkozik, de nyilván nem ő le
het az osztályozás megalkotója. Valóban, 
ugyanezt a csoportosítást megtaláljuk 
már Johann Christoph Sturm altdorfi 
professor 1704-ben megjelent Mathesis 
juvenilis c. könyvében. Sturm három cso
portba osztotta a változókat (melyeket 
„különleges7' csillagoknak nevez, szem
ben a „közönséges" csillagokkal): (1) az 
„új csillagok", (2) a periodikus csillagok 
(Mira és % Cygni): (3) üstökösök.

Ezek után rögtön felmerül két kérdés:
1. Mit keresnek itt az üstökösök?
2. Ki volt Sturm és miért pont ő osztá

lyozta először a változócsillagokat?
Kezdjük az első kérdéssel: hogy kerül

tek ide az üstökösök? A mai jól definiált 
fogalmakhoz szokott olvasó számára a 
középkori vagy újkori szövegekben teljes 
fogalmi zűrzavar uralkodott. A „Stella" 
szó jelenthetett állócsillagot (stella fixa), 
bolygót (stella erratica), esetleg üstököst 
(stella crinita), de még meteort is (stella 
cadens). Miután a jelzőt (fixa, erratica stb.) nem mindig tették ki, szerencsés esetben a 
szövegkörnyezetből kiderülhet, hogy valójában melyikről is van szó.

Ebből következően sok esetben kérdéses a „Stella nova", azaz új csillag értelme is. 
Mivel ide se tették ki a jelzőt, főleg a régi említéseknél jelent gondot annak eldöntése, 
hogy üstökösről vagy valóban új csillagról van-e szó. Ugyanakkor olyan esetekben is, 
amikor egyértelműen csillagról beszélhetünk, előfordul, hogy egyes szerzők üstökös
ként írják le. Az 1572-es Tycho-féle új csillagról is jelent meg olyan nyomtatvány, ahol

Bertalanffi könyvének címlapja (EK 107095)
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már a cím is üstököst emleget (Georg Busch: Von dem Cometes..., 1573. Busch konk
lúziója: „ezek után belátjuk, hogy ez az új csillag nem más, mint üstökös..."). Hason
lóan vélekedett Matthaeus Zeisius frankfurti (Odera) professzor, aki az 1577. évi üs
tökössel kapcsolatban emlegette az öt évvel korábbi „üstököst vagy csodacsillagot".

A fogalmi kavarodáson kívül más oka is volt, hogy az üstökösöket az új csillagok 
közé sorolták. Seneca idézte Epigenész görög filozófus véleményét, aki szerint kétféle 
üstökös van:

„Kétféle üstökös van -  mondja Epigenes. -  Egyesek mindenfelé kiárasztják izzá
sukat, és nem változtatják helyüket, mások üstök módjára egy irányba nyújtják el 
kósza tüzüket, és elhaladnak a csillagok mellett." (Természettudományos vizs
gálódások, Kopeczky Rita fordítása)

Ez a felosztás természetesen az újkorban is ismert volt. Andrea Argoli olasz mate
matikus Pandosion Sphaericum c. 1644-ban megjelent könyvében idézi Epigenészt, 
majd hozzáteszi, hogy az első csoport jelenti a csillagokat, míg a második a valódi 
üstökösöket. így a klasszifikáció alapja már megvolt: az égen újonnan megjelenő ob
jektumok vagy (1) csillagok, vagy (2) üstökösök.

Az új csillagok és az üstökösök egy kalap alá vétele azzal a következménnyel is járt, 
hogy a csillagok esetében is gyakran elfogadták az üstökösök keletkezésének arisz- 
totelészi elméletét (1. a Bertalanffi-idézetet). Jó példa erre a Szentiványi Márton által 
szerkesztett nagyszombati kalendáriumban megjelent új csillag definíció, mely sze
rint ezen objektumok „...a Nap és más csillagok kigőzölgéseiből keletkeznek. Ahol ez 
a kigőzölgés összesűrűsödik és a Nap megvilágítja, nóvacsillag alakjában jelentkez
nek." (Csaba György fordítása). Bár már nem a Hold alatti világban keletkeznek, 
mint az üstökösök Arisztotelésznél, a hasonlóság szembetűnő.

A másik kérdés az, miért éppen Sturm 
volt az osztályozás első megalkotója? Elő
ször is, kellett egy igen fontos megfigye
lés, pontosabban egy felfedezés ahhoz, 
hogy a klasszifikáció egyáltalán lehetsé
ges legyen. Ez azonban csak 1686-ban kö
vetkezett be. A 17. század végéig az is
mert új csillagok a Mira Ceti és az Algol 
kivételével mind eruptív változók voltak.
Az Algol fényváltozásáról a változás té
nyén kívül nem sokat tudtak, csak 1783- 
ban tisztázta John Goodricke e változások 
mibenlétét. A Mira Ceti maradt mint 
egyetlen csillag, amely szabályosan visz- 
szatért a minimumok után. Az osztályo
záshoz szükséges fontos felfedezés a %
Cygni fényváltozásának felismerése volt 
(Gottfried Kirch), amivel a szabályosan 
visszatérő csillagok száma kettőre emel
kedett. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy e 
két csillag más, mint a többiek, amelyek 
semmi ilyen szabályosságot nem mutat- Schnitzler De Stellis Fixis című disputáció-

jának címlapja (EK RMK 111/362)
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tak. Felmerült azonban már ekkor is a Tycho-féle új csillag periodicitásának lehetősé
ge -  ez a feltételezett periodicitás a 19. század végén jelentős szerepet játszott a hazai 
csillagászat történetében.

A másik fontos ok Wittenberghez kapcsolódik. Már a késő középkori teológiában 
megjelentek, de a reformátoroknál lettek hangsúlyosak Isten „közönséges" és 
„különleges" cselekedetei. Ezek a gondviseléssel voltak kapcsolatban, és mivel a fel
tűnő égi jelenségeket az isteni gondviseléssel hozták összefüggésbe, kézenfekvő volt 
az égitesteket is hasonlóan felosztani. Ezt a wittenbergi egyetem professzorai 
(Christoph Nottnagel és Johannes Sperling) meg is tették a 17. század közepén. A 
legtömörebben Jacob Schnitzler szebeni gimnáziumigazgató majd később városi plé
bános fogalmazta meg még wittenbergi tartózkodása alatt:

„Az állócsillagokat tekinthetjük abszolút vagy relatív módon. Abszolút módon 
lehetnek közönségesek (ordinariae) vagy különlegesek (extraordinariae). Azok a 
közönségesek, melyek a világ kezdetétől láthatóak voltak és láthatóak továbbra 
is. Azok a különlegesek, melyek Isten egyedi akaratából egy bizonyos időben je
lennek meg." (De Stellis Fixis, 1659)

Látható, hogy bár az új csillagok keletkezése természetfeletti okokra megy vissza, 
mégis csillagok. Ezt alátámasztja Schnitzler definíciója is:

„Az új állócsillagok azok, melyeket Isten közvetlen akaratából a semmiből te
remtett, a többi csillaggal közös mozgással, és a nyolcadik égi gömbhéjban egy 
ideig elhelyezte, ahol ISTEN dicsőségét hirdetik..." (De Stellis Fixis Novis, 1659)

Az evangélikus Sturm nyilván ismerte 
ezeket az elképzeléseket, így minden ren
delkezésére állt az osztályozás megalko
tására, és mint könyve mutatja, élt is a le
hetőséggel.

Használták-e vajon a későbbiekben ezt 
az osztályozást? Bár név szerint nem hi
vatkoztak Sturmra, a klasszifikáció maga 
kisebb-nagyobb módosításokkal haszná
latban volt Pigott idejében is. Edmond 
Halley maga is közel járt megalkotásához, 
felismervén a Mira másságát: „Ez egye
düli volt fajtájából, míg a másikat a 
Hattyú nyakában fel nem fedezték."
(Philosophical Transactions, 1715).

Christian Wolff, a nagy hatású filozófus 
is használta Sturm osztályozását (Elemen- 
ta Matheseos Universae, 1735). Két cso
port volt nála: (1) periodikus csillagok és 
(2) új csillagok. Érdekességként megem
líthető, hogy a fényváltozás lehetséges Schnitzler De Stellis Fixis Novis című dispu- 
okaként Wolff felveti a bolygó által törté- tációjának címlapja (EK RMK 111/367) 
nő fedést. Jelentősen bővítette a klasszifikációt Johann Friedrich Weidler wittenbergi 
matematikaprofesszor (Institutiones Astronomiae, 1754):
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1. Csillagok, melyek régen ismertek voltak, de ma láthatatlanok (az eltűnt Pleiad)
2. Új csillagok, melyek régen ismeretlenek voltak, majd újra eltűntek és még nem 

tértek vissza (1572)
3. Új csillagok, melyeket régen nem ismertek, de most láthatóak (ezek gyanús ob

jektumok)
4. Új csillagok, melyek rendszeresen visszatérnek (Mira)
5. Csillagok látszólagos fényességváltozással (Algol, de gyanús objektumok is)

Sturm osztályozásához képest fontos változás, hogy Weidler elhagyta az üstökösö
ket (a hagyományok szívós fennmaradását mutatja, hogy ettől függetlenül „új csilla
goknak" nevezi őket, noha tisztában van azzal, hogy valójában nem csillagok). Há
rom új csoportot vezetett be, melyek közül az elsőben említett elveszett Pleiad Ovidi
us Római naptárából hagyományozódott a 16-17. századi csillagászati munkákba. A 
Pleiadokról írja Ovidius:

Száma ezeknek hat, bár hetet emlegetünk.
Mert hatot ért a szerencse, hogy őket egy isten ölelte.
Azt mondják, Sterope Marsnak a kedvese volt.
Alcyonét Neptunus ölelte, s a büszke Celaenót;
Maiát, Electrát s Taygetét Iupiter.
És végül Merope a halandó Sisyphusé lett,
Restelli is tettét s egymaga rejtve marad.
Vagy mert tán Electra se bírván Trója bukását 
nézni, kezével azért fedte be szép szemeit.

(Gaál László fordítása)

A hagyományok erejét bizonyítja az is, hogy még 1823-ban is szükségét érezte 
Kmeth Dániel, hogy könyvében beszámoljon az elveszett csillagról (Astronomia 
Populáris, 1823). A harmadik és ötödik csoportban említett csillagok -  az Algol kivé
telével -  azok, melyeket Pigott a nem kellőképpen bizonyított csillagok közé sorolt.

Az osztályozást a magyarországi szerzők közül először Klausz Mihály említi, de ő 
is Verdriesre hivatkozott (Naturális Philosophiae, 1756), magyarul pedig a már idé
zett Bertalanffi-könyv volt az első.

Végezetül érdekes lehet még Olbers osztályozása (Zeitschrift für Astronomie, 1816), 
melyben továbbfejlesztette Pigott munkáját. Öt csoportba osztotta a csillagokat:

1. Új csillagok
2. Hosszú periódusú csillagok
3. Rövid periódusú csillagok
4. Csillagok, melyek hol változnak, hol nem (P Cygni, 53 Virginis)
5. Folyamatosan csökkenő vagy növő fényű csillagok (a Draconis, ill. a Sagittarii)

A 19. század közepén Argelanderrel megkezdődik a szisztematikus és professzio
nális változócsillagászat. Argelander hatása óriási: észlelési eljárást ad a változók 
megfigyelésére, elnevezi őket (R, S, T...), feldolgozza a régi megfigyeléseket, és ter
mészetesen észleli is őket. Az osztályozási kísérletek se szünetelnek, de ezek már 
nem tartoznak a kezdetekhez.

Zsoldos Endre
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Z Camelopardalis: egy törpenóva nóvarobbanása
A kataklizmikus változócsillagok kölcsönható kettőscsillagok, melyben a nagy töme
gű, ám kis méretű főkomponens -  általában egy fehér törpe -  anyagot szív el kísérő
csillagától. A tömegátadás mértéke, illetve a főkomponens körül kialakuló anyagbe
fogási (akkréciós) korong tulajdonságai határozzák meg, hogy pontosan milyen típu
sú változócsillagként észlelhetünk egy adott rendszert. A törpenóvákban az 
akkréciós korong a benne felgyülemlő anyag hőmérséklet-emelkedése miatt időnként 
összeomlik, amikor a fehér törpe gravitációs terében hirtelen felforrósodó gázfelhő 
jellemzően 3-5 magnitudós kitörést okoz a fényességben. Ezzel szemben a nóvák 
ténylegesen robbanásszerű folyamatokat élnek át a fehér törpe felszínén összegyű
lendő anyag termonukleáris fúziójának hirtelen beindulása nyomán, ami 10-12, de 
akár 20 magnitúdós felfényesedést is okozhat pár nap alatt.

Természetes kérdés, hogy ha ennyire hasonló rendszerek a törpenóvák és nóvák, 
elképzelhető-e nóvarobbanás törpenóvában? Az elméletek szerint a klasszikus nóvák 
fehér törpéi nagyjából 10 ezer évenként gyűjtenek össze elegendő anyagot a nukleáris 
robbanáshoz, köztük pedig folyamatosan érkezik a kísérőcsillag anyaga a robbanás 
után nem sokkal újra kialakuló akkréciós korongon keresztül. Elvben semmi sem 
zárja ki, hogy két nóvakitörés között egy rendszer törpenóva-aktivitást mutasson, ám 
a 20 éve kidolgozott elméleti előrejelzést 
igazolni.

A Z Camelopardalis 530 fényévre talál
ható csillag, egyike az elsőként felfedezett 
törpenóváknak. Amatőrcsillagászok több 
évtizede folyamatosan nyomon követik 
kitöréseit, melyek átlagosan 3 hetente kö
vetkeznek be. Ilyenkor a csillag mintegy 
40-szeresére fényesedik fel, majd pár nap 
után újra visszahalványodik.

M. Shara (American Museum of Natu
ral History) és munkatársai a március 8-i 
Nature-ben számoltak be a NASA 
GALEX (Galaxy Evolution Explorer) űr
távcsövével véletlenül felfedezett gázhé
jakról a Z Cam körül. Korábban már ke
restek hasonló szerkezeteket a csillag kö
rül, de az optikai tartományban kudarccal 
jártak. Ezzel szemben a GALEX ultraibolya hullámhosszakon felvett képei tisztán 
mutatják a Z Cam-ot övező vékony gázhéjakat. Ezek pontosan úgy néznek ki, mint 
az idős nóvákat övező maradványfelhők, és a világ négy pontján elhelyezett távcsö
vekkel végzett mérésekkel sikerült is igazolni, hogy a Z Cam-ot mintegy egy ezred 
naptömegű gázhéj övezi, amely 250-2500 évvel ezelőtt dobódhatott le egy 
nóvarobbanás következtében.

Maga az egykori robbanás roppant látványos jelenség lehetett: pár napig a ma Z 
Cam-ként ismert törpenóva az egész égbolt egyik legfényesebb csillagaként ragyog
hatott!

(GALEX PR 2007-01; Shara és munkatársai, Nature, 2007. március 8. -  Ksl)
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Mélyég kalendárium II.
A sorozat előző részében látványos őszi és téli mély-ég objektumokkal ismerkedtünk 
meg. Ezúttal a nyári ég csodái közül szemezgetek, és helyet kap a cikkben egy 
kevésbé ismert, de a maga nemében könnyű tavaszi objektum is.

Kalandozások a nyári égen
Az NGC 4361 PL Crv 10 magnitúdós fényessége és rendkívül könnyű megtalál
hatósága ellenére nem tartozik az ismertebb objektumok közé. A Holló csillagkép 
északi részén elhelyezkedő köd szerényen bújik meg az óriás M l04 árnyékában. Már 
javában tartott a 73P-láz, amikor 2006 tavaszán távcsővégre kaptam. A 114/500-as 
Bresser műszer 50x-sel meglepően jól mutatta a l'5-2'-es planetárist, de részleteket 
nem tárt fel, egy kissé sűrűsödő, diffúz foltocska látszott: az NGC 246 kissé kisebb és 
halványabb testvére. Katalógusadatai: 10™3, 60"-80". Tavaszonként, ha már a Virgo 
galaxisait kiveséztük, álljunk meg ennél a planetárisnál, és vegyük szemügyre 15-20 
cm-es távcsővel.

Folytassuk most kalandozásainkat -  egy merész ugrással kelet felé -  a Sagittarius 
déli objektumai között. Ezen a vidéken járva évről évre lejjebb merészkedek, néha 
már az M8 is magasan állónak tűnik, nem is beszélve az Ml 7-ről. Természetesen csak 
a -30, -35 fokos deklináción látható halmazokhoz viszonyítva. 2006 júliusában csen
des alsóvárosi erkélyemről a gömbhalmazok voltak a favoritok. Öt példány: két NGC 
és három nagyon déli Messier, ezeket még soha nem láttam.

A y Sgr környezetében számos gömbhalmaz található, talán a legérdekesebb az 
NGC 6522 és 6528 párosa, alig 20'-re egymástól. A 7-8 magnitúdós objektumok 
felkeresése „csupán" jó eget és déli horizontot igényel, a műszer nem lehet akadály, 
2002-ben kézben tartott 10x50-es binokulárral is láttam őket.

A két fokkal délebbre megbújó NGC 6569 GH már sokkal keményebb dió. Csupán 
a Sky Atlast használva indultam keresésére, de a megadott helyre érkezve nem 
láttam először semmit. Lassan-lassan viszont kibontakozott a háttérből egy 3'-es 
derengés, amely mintha kelet felé egész kicsit kiterjedtebb lenne... Mag nem látszott, 
csupán kissé sűrűbb volt a középső része. Amennyiben valakinek kedve szottyanna 
felkeresésére, mindenképp nagyobb műszerekkel próbálkozzon, ha látni is akar 
valami részletet a halmazban. A GSC szerint 8T7-S, és meglepően nagy, 5 8̂-es méret 
van megadva.

Az NGC 6652 GH a maga -33 fokos deklinációjával már közelebb esik az 8 Sgr-hoz, 
és az M69 mellett található. Felkeresését nagyban megkönnyíti a tőle 8'-10'-re látható 
7m körüli csillag. Érdekes módon, a 6569-cel szinte azonos paraméterek mellett 
sokkal könnyebben megfigyelhető. GSC-adatai: 8™7, 3'5. Valójában egy 5'-es, kerek,
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inhomogén felszínű, tipikus gömbhalmaz, meglepően fényes csillagszerű maggal. 
Felületén foltok sejthetőek, de nem állnak össze rajzolható egységekké. Megma
gyarázhatatlan, miért látszott sokkal nagyobbnak a megadottnál. Fényessége is egész 
biztosan nagyobb 8™7-nál. Megfigyelését 15 cm-es átmérőtől ajánlanám, de jobb 
szeműek, kitartóbbak 10 cm körüli távcsővel is próbálkozzanak.

Ha már itt tartunk, nem lehet elmenni szó nélkül az M69 GH mellett. Nem sok 
éjszaka adódik a megfigyelésére, mivel -32 fok a deklinációja. Kész csoda, hogy a 18. 
században egyáltalán felfedezhették. Egyike annak a három déli Messier-nek (M69, 
M70, M54), amiket eddig soha nem láttam. Ezen az estén sorra kerültek, de az M54-et 
nem rajzoltam le. Közepesen csillaggazdag látómező öleli körül a halmazt, melynek 
kiterjedése 6' lehet, és nagyon fényes, csillagszerű magja azonnal szembetűnik. Fel
színe magas fényessége ellenére szinte teljesen homogén, csupán négy rövid kis 
pókláb indul ki a fő égtájak irányába. Ily módon az EL-sal szemlélt gömbhalmaz, 
némi fantáziával, egy shurikenre, nindzsa dobócsillagra hasonlít... A POSS-lemeze- 
ken a csillagok tömörülése kirajzolja a formát, bár vizuálisan mindig jobban érzékel
hetőek ezek az inhomogenitások. GSC adatok szerint 7™5-s és 7,r-es, legfényesebb 
csillagai 14m-sak. Mindenféle műszerrel érdekes lehet, persze más és más részletek 
vehetők észre. Bontását 20-25 cm-es átmérő felett remélhetjük, de teljesen soha nem 
fog felbomlani.

Az M70 GH nagyobb és egy leheletnyivel halványabb (7^9, 7,8), de mégis nagyon 
szép. Az 5'-6'-esnek látott halmaz kissé elliptikus megjelenését három tömzsi 
kinyúlás okozza, melyek inkább tekinthetők a halo inhomogenitásainak, mint valódi 
„póklábaknak". Finom, márványos, fátyolos megjelenését nagyon szépen egészíti ki 
fényes csillagszerű magja, és a felületére vetülő két halvány csillag. Az esztétikus 
csillagmező tovább emeli a látvány szépségét. Ha a lehetőségeink megengedik, ne 
habozzunk felkeresni egy forró nyári éjszakán, mert kellemes látványban lehet 
részünk, főleg ha nagyobb (20 cm feletti) távcsővel szemléljük. Ebben az esetben már 
megmutatkoznak legfényesebb, 14m-s tagjai is.
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M70 GH Sgr NGC 6802 NY Vul

Hirtelen váltással elhagyjuk a Nyilas déli peremvidékét, és kellemes magasságokba, 
az Aquila és a Sagitta határáig emelkedünk. A Cr 399 (Vállfa-halmaz) már szabad 
szemmel és kis binokulárokkal is élvezhető látvány, de a szomszédságában megbújó 
NGC 6802 NY Vul már nagyobb műszert igényel. 10 cm-nél kisebb távcsövekkel csak 
nagyon sötét égen és kis nagyítással lehet esélyünk. Mindazonáltal nem elkeserítő 
látvány, hiszen a kis 11,4 T látómezejében 50x-es nagyítással mintegy 7,5x5 ívperces 
halvány derengés. Ezzel ellentmond az összes katalógusadatnak, melyek 3,2'-es 
méretet említenek (GSC, SAC), 8^8-s összfényesség mellett. Fényessége valószínűleg 
magasabb a megadottnál, mert nagy felületen terül szét. Elnyúlt alakzat, sűrű 
csillagmezőben, három fényes előtércsillag keretezi, melyek egyike szép kettős. 
Felülete középen inhomogén (sűrű halmaz, de tagjai csak 14-18 magnitúdósak), míg 
a széle egyenetlen, halója DK-i és DNy-i irányba meglehetősen kiterjedt. Néhány 12- 
13 magnitúdós előtércsillag vetül rá, ezek elsősorban a keleti szélén sorakoznak. Bár a 
Vulpecula sokkalta gazdagabb fényes halmazokban, azért ha nagyobb műszerrel 
észlelünk, ne menjünk el a rendkívül könnyen megtalálható halmaz mellett, mert 
sűrűsége ellenére könnyen bontható (mivel nagy a felülete), és fényesebb tagjait 
biztosan megpillanthatjuk 20 cm-es távcsövekkel is.

A Vállfa másik végére „akasztva" lelhetünk rá az IC 1299 NY-ra. Ez már bizony 
kemény dió, leginkább egy igen halvány üstökösre hasonlít. Ilyen halvány 
halmazokat „vétek" is észlelni, hacsak nem a kuriózumok gyűjtése a cél. 4x5 ívperces 
felülete alig látszik, talán 10 magnitúdós lehet, de katalógusadat nincs róla. A Guide 
alapján van egy sejtésem, miszerint a halmaz egy 14 magnitúdós (előtér)csillag-fürt és 
néhány sokkal halványabb halmaztag együtteseként látszik. Ezek az előtércsillagok a 
déli oldalon grízessé is teszik a felületét. Az IC katalógushoz nem illő, nagyon 
halvány halmaz, legalább 15-20 cm-es műszerekkel érdemes észlelni, bár nem 
hiszem, hogy sokkal több látszik belőle.

Az Aquila északi fertálya sok jellegtelen és halvány nyílthalmaznak ad otthont. 
Derült nyárvégi estéken eredtem a nyomukba, de kis műszeremmel csupán minden 
másodikat tudtam megpillantani. Három ezek közül:
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Az NGC 6840 és 6843 NY Aql egymástól mintegy 20'-re helyezkednek el. Kata
lógusadataik hiánya keltette fel mélyeges érdeklődésem. 11,4 cm-es távcsövemmel 
teljesen eltérőek, de nem olyan rossz a látvány, mint az IC 1299-nél. A 6840 elég nagy, 
5'-6'-es, elnyúlt folt, 6-8 csillag észlelhető benne, melyeket a halmazhoz tartozónak 
érzékelek. Ezt egészíti az inkább körszerű derengés. Összfényességét csillagokhoz 
becsülve, 9?0-t kaptam eredményül. Társa, a 6843 sokkal kisebb, és elég furcsa 
megjelenésű. 2 ívperc hosszú, ll™5-s tagokból álló csillaglánc (három tagja 
érzékelhető) kis ködösségbe ágyazódik: olyan, mint az Orion öve ködben. Persze ez 
csupán 10 magnitúdós, saját fényességbecslésem szerint. Igaz, hogy a Guide a 
halmazt 2'-cel délebbre jelzi, de tévedett már nagyobbat is ez a program. Valójában 
ezek a kis halmazok nagyon szegényesek, senki se számítson egy M35- vagy 
Plejádok-élményre. Aki viszont szereti a kuriózumokat, azoknak bátran ajánlom 10 
cm-es távcsőátmérő felett.

Alig több mint fél fokra a fentiektől, találjuk az NGC 6837 NY Aql-t. 3'-es felületét 
2-3 előtércsillag tarkítja (12m körüliek), megjelenése nagyon fátyolszerű, alig-ali^ 
kivehető. Saját fényességbecslésem alapján 10T8-s, de annyi bizonyos, hogy 10 
alatti. Ezt a kis halmazt még a legkitartóbb mélyegeseknek se ajánlanám jó szívvel...

A mellékelt CCD felvételek 2006. október 14-én készültek a Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm- 
es Newton-távcsövével és egy SBIG ST-9E CCD-vel, szűrő nélkül. Balra: NGC 6791, 15x45 
s, 1,5x-ös drizzle, jobbra: NGC 7128, 10x30 s, 1,5x-ös drizzle. Az észlelők: Csák Balázs és

Sánta Gábor

A Cygnus csodavilágában, egészen északon, a Cepheus határánál két nagyon 
hasonló halmazt találunk. A változóészlelők számára nem ismeretlen a környék, itt 
található az RU Cygni félszabályos változócsillag. A két halmaz csupán egy fokra 
látszik egymástól az égen, katalógusszámuk egymást követi, ezek az NGC 7127 és 
7128 NY-k. A 7127 a halványabb, szegényesebb. Egy októberi éjszakán a szegedi 
csillagda 20 cm-es Newton-távcsövével eredtem a nyomába. Jómagam a Cygnust 
jobban szeretem kora ősszel észlelni, amikor már nem kell kitekert nyakkal az 
okulárba pillantani, de még nagyon is kellemes (70-80 fokos) horizont feletti
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magasságban láthatjuk objektumait. Ez a halmaz igényli a nagyobb műszert és 
nagyítást (75x), mivel saját fényességbecslésem szerint alig 9Tl-s és 2'5-es átmérőjű. 
Hat bontott tagja egy kis házikó alakot formál, mely hasonlít a Cepheus csillagképre, 
de annál szabályosabb. Az egyik tag fényesebb, de a többi nagyjából egyforma 
intenzitással pislákol. Az egész kis aszterizmust ködösség veszi körül, utalva a fel 
nem bontott tagokra. 20-25 cm-es távcsőátmérővel nyújtja a legszebb látványt, 
könnyen megtalálható.

Testvére, a 7128 sokkal megnyerőbb.
Legalább egy magnitúdóval fényesebb
nek érzem, de csak 8T4-t becsülök 4'-5' 
mellett. Katalógusok szerint 9?7-s (sic!) és 
alig 3'1-es, amit nem nagyon értek. A 
halmaz vázát, magját egy 11 csillagból 
álló gyűrű adja, melynek egyik tagja egy 
narancsvörös óriás, másik feltűnő eleme 
pedig kék színű csillagokból álló egyenlő 
pár. S további két halványabb kettős is 
van az ívben! A távcsőbe pillantva 20 cm 
átmérő és 70-100x-os nagyítás táján, 
garantált a meglepetés, szenzációs kis 
ékszerdoboz fogad minket. Fényes 
ködösségbe ágyazódik, amely 4'-5'-re 
egészíti ki. Tény és való azonban, hogy ez 
a csillaggyűrű kb. 3'-es, talán innen 
származik a katalógusadat. Kellemes 
célpont lehet kis és közepes távcsövekkel is (a csillagív tagjai kb. 12m körüliek, a 
vörös óriás fényesebb), de ajánlott hozzá a 70x-es vagy afeletti nagyítás.

Nyárbúcsúztató gyanánt az októberi esték még remekül alkalmasak a Lyra 
csillagkép egy elhanyagolt, de annál csodálatosabb halmazának felkeresésére. Az 
NGC 6791 NY Lyr egészen közel fekszik a Hattyú határához, a csillagkép egy kissé 
kihalt szegletében, a Tejút sávjában található. 5 magnitúdó körüli rávezető csillagaitól 
„lépésenként" juthatunk el hozzá, csillagmezeje rendkívül dús, majdhogynem rajzol- 
hatatlan. Nagy kiterjedésű, elkent maszat látható a távcső (114/500 T) látómezejében 
50x-es nagyítással. Az ovális, alacsony felületi fényességű halmaz középső része 
olyan, mint egy diffúz üstökös, telepettyezve 12m körüli halmaztagokkal. Összfényes- 
sége kereken nyolc magnitúdó, mely 12'x9'-es felületen oszlik el vizuális becsléseim 
szerint. A GSC itt sem bizonyul túl alkalmasnak a vizuális látvány elképzeléséhez: 
16'-es látszó átmérőhöz 9™5-t említ. Ez a halmaz rendkívül sűrű objektum, méltán 
állíthatom, hogy kevés szebb nyílthalmaz van nála. Elhanyagoltságának oka viszony
lagos hal ványsága, épp ezért bontásához, a benne való gyönyörködéshez kb. 20 cm- 
es távcsövet ajánlok, ezzel láthatóvá válnak 13m-14m-s, közel egyenlő fényességű 
tagjai. Néhány fényesebb tag persze kisebb műszerekkel is megpillantható, illetve 
nagyobb nagyításokkal is érdemes próbálkozni. Igen kellemes CCD-s célpont, 
akárcsak az NGC 7128.

Sánta Gábor
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Április 21.:Szakköri találkozó a Polárisban!
Hosszú ideje nem volt példa arra, hogy a hazánk különböző iskoláiban, művelődési 
házaiban és csillagvizsgálóiban működő csillagászati szakkörök vezetői találkozza
nak. A Csillagászati Szakkörök Országos Találkozójára április 21-én az óbudai Polaris 
Csillagvizsgálóban (1037 Budapest, Laborc u. 2/c., polaris.mcse.hu) kerül sor a Ma
gyar Csillagászati Egyesület szervezésében. Az elsődleges cél, hogy megismerjük 
egymást, tudjunk egymásról, és hosszabb távon szorosabb együttműködés is kiala
kuljon a szakkörök között. A résztvevők röviden bemutathatják saját csillagászati 
szakkörük működését, illetve otthont adó intézményükben a csillagászat oktatásának 
történetét. A találkozó április 21-én 10-kor kezdődik. Azok, akik rövid előadásban 
bemutatnák szakkörüket, ezt legkésőbb április 15-ig jelezzék az mcse@mcse.hu cí
men.

A Polaris-szakkörösök találkozója -  a márciusi számunkban közöltektől eltérően -  
nem május 5-én, hanem április 21-én lesz. 16 órától várjuk a valaha volt összes 
MCSE-Polaris-szakköröst a 2001-től Keresztúri Ákos, majd Horvai Ferenc vezetésével 
működő szakkör első nosztalgia-találkozóján!

Meteor '07 Távcsöves Találkozó
Nagy táborunkat augusztus 9-12. között rendezzük, a tavalyi helyszínen, a Tarján 
melletti Német Nemzetiségi Ifjúsági Táborban

Ágasvár '07 Ifjúsági Tábor
Július 9-16. között rendezzük ifjúsági táborunkat az Ágasvári Turistaházban.

VII. Kiskun-Neptunusz Csillagászati Eszlelőtábor
Az MCSE Kiskun Csoportja július 19-22. között tartja táborát a Solt melletti Kali- 
majorban.

Tagtoborzó 2 0 0 7  -  belépési nyilatkozat
Kérem felvételemet a Magyar Csillagászati Egyesületbe rendes tagként 2007-re 

(a tagdíj összege 5800 Ft, illetmény: Meteor csillagászati évkönyv 2007 és 
az MCSE Meteor c. havi folyóirata. Kiadványainkat visszamenőleg megküldjük.)

Név:....................................................................................................................................
C ím :....................................................................................................................................
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postautalványon, vagy átutalni a 62900177-16700448 bankszámlaszámra!
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Napfogyatkozni voltam

Minden azzal kezdődött, hogy az Edina 
a szoliban egyszer csak azt mondta: te 
Kathy, miért nem mész te is el a nap- 
fogyi-expedícióra a többiekkel, akik 
mind egy szálig elmennek napfogyizni. 
Tényleg, milyen jó lenne, amikor itt már
cius van, Egyiptomban legalább május, 
de az is lehet, hogy június. Sokat süt a 
nap, lehet napfürdőt venni, meg napzu
hanyt. Annyira sokat elgondolkoztam 
mindezeken, hogy amikor kijöttem a 
szoliból, úgy néztem ki, mint egy néger. 
Amikor belenéztem a tükörbe, köszön
tem magamnak.

Aztán eljött az utazás napja. A rep- 
jegyet jó előre meg kellett venni, de 
előtte vettem magamnak egy vonjegyet 
is, hogy ki tudjak menni a reptérre. Na
gyon sokan voltak egy darabig a repté
ren, aztán meg nem, mert mind beszáll
tunk a repbe, boldogan integettünk a 
visszamaradóknak, majd huss! Körülöt
tem izgatottan csevegett a társaság. Min
denki először repült, vidáman retteg
tünk, de én nem, mert már láttam a 
Nagy zuhanások c. dokumentumfilm
ben, hogy a repülő a legbiztonságosabb 
közlekedési eszköz. Ha rajtam múlna, 
mindenhova repülővel mennék.

Egyiptomban mindenki nagyon ked
ves volt, leszámítva a rengeteg járókelőt 
és mindazon személyeket, akik nem a 
szálloda portáján dolgoztak. Én egészen 
ostobán éreztem magam, többször is. A 
fiúk elővették a távcsöveiket és gyako
roltak, hogyan kell a napfogyatkozást 
nézni. Lehet, hogy én csak egy ostoba 
tyúk vagyok, de a fiúk szerintem még 
nálam is ostobább tyúkok, mert egyálta
lán nem volt napfogyatkozás, és mégis 
azt játszották, hogy napfogyatkozás van.

Szűrőt le! Szűrőt fel! Balra át! Jobbra át! 
Oszolj! Stopperral a kezükben rángatták 
a távcsöveket, időnként felordítottak, 
hogy „top!", és a fényképezőgépeikkel 
babráltak. Nem csoda, hogy mind el is 
romlott. Az egyik fiú nagyon gyakran 
emlegette az Aladárt, aki rásózott egy 
kétlábú távcsövet. Olyanokat mondott, 
hogy teringette, sőt, még ennél is csú
nyábbakat, melyeket ehelyütt nemem 
miatt sem idézhetek.

Kicsit bántam már, hogy a szép kis ró
zsaszín távcsövemet odaajándékoztam 
Józsi bácsinak, a házmesternek. Most én 
is gyakorolhatnék, hogy top, meg elro
molhatna a fényképezőm, és igazi csilla
gásznak érezném magam. Bánatomban 
elmentem napozni a szálloda parkjába. 
Sajnos elaludtam, emiatt egészen úgy 
néztem ki a napozás után, mint egy né
ger.

Aztán egy jó ötlet következtében el
mentem shoppingolni, de nem nagyon 
találtam shopot. Akkor egy rokonszen
vesnek tűnő hálóinges férfi, bizonyos 
Ali, nagyon kedvesen elcsalt engem a 
bazárba, ahol -  ezt önkritikusan el kell 
ismernem -  rendkívül sok felesleges 
dolgot vettem. Többek között egy tészta
szűrőt, ami majd jó lesz a távcsövemhez, 
csak sajnos későn jutott eszembe, hogy 
már/még nincs távcsövem. Bosszantó! 
Vettem még jó sok narancsot is, amit oda 
akartam ajándékozni Rózsika barátnőm
nek, aki narancstermesztésbe fogott a 
Spitzbergákon. Hogy lássa, mi az el
érendő cél. De aztán véletlenül mind 
megettem.

Amikor visszatértem a szállodába, a 
fiúk még mindig „top"-oltak, és emiatt 
eszembe jutott, hogy nini, vettem egy új 
topot magamnak a bazárban a napfo
gyatkozáshoz. Amikor a fiúk azt mond
ták, „top" én azt mondtam, „wow", és 
elkezdtem huhogni is (hu-úúú), ahogyan 
azt napfogyatkozáskor és Oscar-díj át
adáskor szokás.
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Másnap elmentünk a sivatagba, ahol 
megdöbbentően sok homokot lehetett 
látni. A vezetőnk egy hálóinges férfi volt, 
aki Aliként mutatkozott be, inkább a ro
mokat nézette meg velünk. Ez az 
Egyiptom egy rendkívül elhanyagolt 
hely, még a Józsefvárosnál is több a ro
mos ház, vannak olyan épületeik, amiket 
legalább négyezer éve nem újítottak fel, 
és még büszkék is rá. Mondhatom, na
gyot csalódtam. Ez lenne az ősi egyip
tomi kultúra? Romnézés után haj ókáz
tunk a Níluson, szerencsére csak ke
resztben, nem pedig hosszában, külön
ben még mindig ott lennék.

Másnap felvirradt a nagy nap. A fiúk a 
parkban dolgoztak, az összes távcsövük
kel a Napot figyelték, hogy tényleg el 
fog-e fogyni. Alighanem nagyon mérge
sek lennének, ha kiderülne, nem is lesz 
napfogyatkozás -  kuncogtam magam
ban, kissé boszorkányos hangulatban. 
Ami aztán megbosszulta magát, de erről 
majd később. A folyamat nagyon har
monikus volt: egy hálóinges férfi, aki 
Aliként mutatkozott be, még frissítőket is 
körbehordott a távcsövezőknek, a szál
lodánk szívességéből. Egyszer csak min
denki elkezdett ordítani, mert megtör
tént az első kontaktus. Én is elkezdtem 
ordítani (wow, hu-uuu stb.), utána azon
ban nagyon eluntam magam, mert kicsit 
lassan folyt az események sodra, mely 
aztán mégis felgyorsult, és nem várt for
dulatot vett. Még hatalmasabb ordítás 
jött létre, amikor bekövetkezett a máso
dik kontaktus. Örömömben én is hatal
masan kezdtem ordítani, ahogy koráb
ban gyakoroltam: wow, wow, meg hu- 
uu, ugráltam is kicsit, és akkor egyszerre 
teljesen sötét lett, fantasztikus volt!

Ezeket a sorokat a kairói traumatológi
án írom, óriási kötéssel a fejemen. Már 
egészen jól látok. Az imént járt nálam Ali 
hálóingben, és tört magyarsággal elme
sélte, hogy a második kontaktus után 
azért lett olyan nagyon sötét, mert a

wow-ozások során, miközben ugráltam, 
véletlenül nagyon beleugráltam egy kint 
felejtett gereblyébe, ami aztán erősen fej
be ütött. Na! Jól nézek ki. Az ugrálást is 
gyakorolnom kellett volna.

Bokor  Katalin

Unalmas emberek -  érdektelen 
témák
A brüsszeli székhelyű Eurochannel éj
szakai tudományos showműsora nemré
giben vendégül látta Mizser Attilát, az 
MCSE főtitkárát. Az Unalmas emberek -  
érdektelen témák c. műsor március 26-i 
adása a digitális asztrofotók fájlneveinek 
adattartalmával foglalkozott meghívott 
szakemberek, többek között az EU szű- 
kítési biztosa társaságában. A három és 
fél órás műsorban -  melyben a szakem
berek az EU valamennyi hivatalos nyel
vén társalogtak egyidejűleg -  végül nem 
sikerült kompromisszumra jutni, aminek 
oka, hogy először a riporter, majd a stú
dió teljes személyzete is elaludt a ké
nyelmes EU-fotelokban. A showműsor 
további kellemetlen következménye, 
hogy ismét elveszett a sugárzást továb
bító Eutelsat-007, ugyanis a kommuni
kációs műholdat ellenőrző műszakaiak is 
elaludtak (szintén a műsort nézték).

Továbbra sincs tehát konszenzus a fájl
nevek adattartalmával kapcsolatban, ami 
tovább növeli a konvergencia-prog
ramban már eddig is megmutatkozó le
maradásunkat. Reményt keltő ugyanak
kor, hogy a 27 EU-tagállam beküldés
ügyi munkabizottságot hozott létre, mely 
azt tűzte ki célul, hogy 2018-ban, a JPEG 
Nemzetközi Évében megtartandó konfe
rencián várhatóan döntés szülessék ar
ról, hogy bevonják-e a további egyezte
tésbe az ENSZ illetékes albizottságát. A 
döntésig kérik az asztrofotósok további 
türelmét.

K .B .
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A csillagászat ereje
Jelenleg bérelt házunkba jó másfél éve 
költöztünk be. Csendes környék a 
Hydrae utca 25. és szomszédsága, egye
dül az Uranus út forgalmának zaja, illet
ve a Mars, Vega, Centaurus és Neptune 
utcákról érkező autós fényszennyezés 
zavarja időnként az egyszeri amatőr 
észleléseit.

No meg a szomszédban lakó gyerekek. 
Nem sokkal az ideköltözés után stratégi
ai hibát követtem el egy hétvégén, ami
kor az utcán krikettező szomszéd test
vérpár kisebbiké a cserepekre felütött 
labdát követve felmászott a tetőnkre. Az 
erőteljesen kifejezett helytelenítésem a 
13-14 éves fiúkból a tipikus dacreakciót 
váltotta ki, amit az utána következő hó
napokban az utcára néző kertünkbe be
dobált rothadt almák, üres kólásdobozok 
és hasonló csíny te vések fémjeleztek. A 
békesség megőrzése érdekében soha 
nem hisztériáztunk a hirtelenszőke lo- 
boncos „kölkök" szüleinél, bízva benne, 
hogy majd csak megunják egyszer. Nem 
igazán, de hát ugye az okosabb enged...

November 17-én este, napnyugta után 
változós kalandozásra készülődve 
kezdtem kipakolni távcsövemet az ud
varra, amikor egyszer csak egy táncoló 
lézerfolt jelent meg a mellkasomon. A 
kerítés mentén terpeszkedő sűrű bokor 
mögül a kis fickók és egy barátjuk hang
ját hallottam, s nem volt nehéz kitalálni, 
mivel próbálják újra gyengíteni ideg- 
rendszerünket. Ordibálás helyett a vé
letlenül éppen kezem ügyébe eső 
lézerkollimátort kaptam fel, majd igazi 
Darth Vaderként becsülettel visszavil
logtam rájuk. A nyomdafestéket kevésbé 
tűrő reakciójukra rá se hederítve foly
tattam a kipakolást. Aztán mikor hallot
tam, hogy próbálták kitalálni, mi az az 
emberméretű nagy szürke cső a kezem
ben, odaszóltam nekik, hogy egy távcső, 
amivel lehet nézni a csillagokat. Felbáto
rodva közelebb jöttek, majd egyikük rá

kérdezett, hogy „és a Jupitert lehet ma 
látni?".

Mondtam, hogy nem, s teljesen barát
ságosan felajánlottam, hogy ha érdekli 
őket, nyugodtan jöjjenek be, szívesen 
megmutatom az ég látványosabb dolga
it. Enyhén zavarba esve távoztak, én pe
dig visszamentem a házba, megvárni a 
teljes besötétedést.

Jó egy óra múlva éppen elindultam a 
Cet két fényes törpenóváját megkeresni, 
amikor hallom, hárman toporognak a 
kerítés mellett, majd a nagyobbik (kit 
Alizzal gonoszkodva csak Pumuklinak 
hívtunk eddig egymás között) megkér
dezte, jól látszanak-e ma a csillagok. És 
hogy bejöhetnek-e.

Bejöhettek, és a következő két órában 
három tágra nyílt szemű emberpalántá
nak próbáltam válaszolni kb. 350 kérdé
sére. Megmutattam és megneveztem a 
legfényesebb csillagokat, megnéztünk 
pár kettőst, a 47 Tucanae gömbhalmazt, 
a Tarantula-ködöt a Nagy Magellán- 
felhőben, a Mira Cetit, a Canopust, 
Rigelt, Orion-ködöt, kitárgyaltuk a boly
gókat, csillagokat, meteorokat, hogy ho
gyan mozognak a bolygók és a csillagok, 
van-e kedvenc csillagom (nekik egyből 
lett), hiszek-e az UFO-kban, az idegen 
lényekben, honnan jöttem, mit csinálok, 
vittem-e már a távcsövet ki a városból, 
láttam-e megmagyarázhatatlan jelensé
get, volt-e már ismeretlen látogató a 
kertünkben (nem...), hiszek-e Jézusban, 
mik azok a gömbhalmazok, ismerem-e 
Horvátországot (a harmadik fiú szülei 
onnan vándoroltak ki), mi az a kis piros 
lámpa, amivel világítok, stb. stb. stb.

Az első óra után papírt és ceruzát kér
tek, hogy leírják a hallott csillagok nevét, 
megelőzendő a feledésbe merülést, s 
minden egyes csillagnevet szépen lebe
tűzve lejegyzeteltek. Kb. negyed órán
ként mindnyájan elismételtük a saját ne
vünket, hogy megtanuljuk, s mire este 
11-kor a távozás mellett döntöttek, belém
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is vésődött: azt a három rosszcsontot 
Michaelnek, Jamie-nek és Dylannek hív
ják. És mindhárman hihetetlenül kíván
csi és nyitott gondolkodású gyerekek, 
akiket még az odébb tett távcsőhöz az 
észlelőszék utána hozására sem kell kér
ni, csinálják maguktól. Ők pedig cserébe 
Canopusszal, Achernarral, Siriusszal, 
Rigellel és Aldebarannal tértek nyugovó
ra.

Aznap éjjel nem sok fényességbecslést 
végeztem, cserébe viszont páratlan él
ménnyel lettem gazdagabb.

Kiss László

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a hirde
téseket elektronikus levélben fogadjuk, a 
meteor@mcse.hu címen.

ELADÓ profilváltás miatt egy RR 
Achromats 154/1500-as kiváló képalkotásé 
akromatikus refraktor Proxima tubusban, 
2"-es Crayford-kihuzattal, tubusgyűrűkkel, 
2"-es William Optics zenittükörrel. Irányár: 
270 E Ft. Gulyás Krisztián. Tel.: (20) 960- 
6944, email: cjkrisz@freemail.hu

Tisztelt Olvasó!

A Meteor múlt évi utolsó lapszámának 
64. oldalán megjelent feladvány (11 uta
sításból álló Assembly program, gépi 
kódra lefordítva 26 Byte) a következő 
számsorozatot állítja elő: 4, 7, 10, 16, 28, 
52, 100, 196, 388. Ez a számsorozat a 
csillagászatban Titius-Bode-szabály né
ven ismeretes, és jó közelítéssel megadja 
a bolygók Naptól mért középtávolságát 
csillagászati egység tizedében mérve. 
Helyes megoldást küldött be Bakonyi 
Ferenc, Csongrádi Zoltán, Kovács Ta
más, Osvald László és Takács János.

Benkő M iklós

-  A z ég szere lm ére , Norm an! Ne csiná lj úgy, 
m intha sohasem láttál vo lna lyukat a téridő 
kontinuum ban!

ELADÓ Vixen 200/1000-es egyedi ritkaság 
Newton 8x50-es keresővel és A/6-os főtü
körrel. Apó Barlow, 2"-os zenittükör, jó le
képzésé okulárok : Meade SWA 14,8 mm 
(68°) , LER-UW 9 mm (62°). Minden karc
mentes állapotban van. Tel: 06-209-464-474

ELADÓ 114/910-es Newton ekvatoriális 
mechanikával kompletten; 72/500-as MOM 
tubus; 6, 15 és 35 mm-es Plössl-okulárok 
(átmérő: 31,7 mm). Ár megegyezés szerint. 
Hegedűs Gergely, 20/415-3298 vagy 
gergelyhegedus@freemail .hu

KERESEK Zeiss Telementor mechanikához 
óragépet. Kárpáti Ádám, e-mail: japetus@ 
freemail.hu

KERESEK csillagászati távcsövet, ingyene
sen. Rédai József, 5660 Csanádapáca, Rákó
czi út 88., tel.: (30) 233-7785

ELADÓ csillagászati kupola, 2,5 m átmé
rőjű, csonkolt ikozaéder (futball-labda) ki
alakítással, széles, ajtóval zárható kupola
réssel. Anyaga UV-álló KPE, fehér mű
gyanta borítással, így súlya csak kb. 120 kg, 
azaz faépületre is telepíthető, és akár kézzel 
is mozgatható! Ára 200 E Ft, töredéke a ha
sonló méretű hagyományos fém-, illetve a 
nyugati műanyag kupolákénak! Mádai At
tila, E-mail: a.madai@t-online.hu, tel.: (20) 
260 8461
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Binokulárok:
Raktáron maradt utolsó darabok 

20x90 TS: 49 000 Ft
7x50 Military: 49 000 Ft 
8x42 Rubin: 14 000 Ft 
15x80 Vixen: 75 000 Ft 

további 20-25 egyedi darab, 
valamint bontott binokulárok

10 000 Ft/kg áron

Apokromátok, akromátok:
70/500 SkyWatcher: 24 000 Ft 
102/500 Celestron: 49 000 Ft
William Optics 66SD: 99 000 Ft
BTC Lacerta 80 triplet: 159 000 Ft 
SkyWatcher Autotrek távcsövek, 
bontott TS ED-APO spektivek ...

Egyéb optikák:

Zoom mikroszkópok: 29 000 Ft-tól 
Plössl okulárok: 5 000 Ft-tól
Főtükrök, akromatikus objektívek, 
kihuzatok kis hibával, olcsón, 
utolsó darabok (tartozékok): 
Meade, Vixen, TeleVue, TÁL ...

A naprakész terméklistáról Kürti Imrénél a (20)4845035 telefonon érdeklődhet 
Akciós termékeinket a Bp., XI. Talpas utca 4 alatti raktárunkban tekintheti meg 
(18-as villamossal az Albertfalva kitérő villamosmegállóig, onnan 200m gyalog)
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2007. május (JD 2 454 222-252)

A bolygók láthatósága
Merkúr. Május 3-án van felső együttállásban a 

Nappal. Ezután láthatósága gyorsan javul. Nap
nyugta után kereshető a nyugati látóhatár fölött.

Vénusz. Az esti égbolt feltűnő égitestje. A hó 
elején négy, a végén három és fél órával nyugszik a 
Nap után. Fényessége -4™0-ról -4^2-ra, átmérője 
16"-ről 21"-re nő, fázisa 0,68-ról 0,55-re csökken.

Mars. A hajnali szürkületben kereshető a K-i látóhatár fölött. A hónap folyamán az 
Aquarius, a Pisces, a Cet, majd ismét a Pisces csillagképben látható. A hó elején más
fél órával, a végén két órával kel a Nap előtt. Fényessége l™0-ról 0™9-ra, átmérője 
5"3-ről 5"8-re nő.

Jupiter. Késő este kel, az éjszaka nagy részében látható az Ophiuchusban. Fényes
sége -2™5, látszó átmérője 45".

Szaturnusz. Az éjszaka első felében figyelhető meg a Leó csillagképben. Éjfél után 
nyugszik. Fényessége 0™4, látszó átmérője 18".

Uránusz. Kora hajnalban kel, a hajnali égen kereshető meg, a keleti látóhatár köze
lében, az Aquariusban.

Neptunusz. Éjfél után kel. A hajnali égen kereshető meg a keleti látóhatár közelé
ben, a Capricornusban.

Meteorraj ajánlat
Májusban a legnagyobb és legjelentősebb meteorraj az Éta Aquaridák, mely a Halley- 
üstökössel áll kapcsolatban. A raj maximuma május 6-án van, telihold május 2-án. 
Mivel a radiáns kevéssel napkelte előtt kel, így nem sok esély van az erős holdfény 
mellett megfigyelni a rajtagokat. Mindenesetre érdemes próbálkozni, mert a rajtagok 
fényesek, lassúak, és hosszú nyomot hagynak az égbolton. Újhold május 16-án lesz. 
Ekkor van a Májusi Ursidák elnevezésű kis raj maximuma (ZHR= 1). Egy kicsivel 
nagyobb aktivitást mutat és évek óta szépen jelentkezik a Tau Herculidák raj. Akti
vitási időszaka május 19. és június 14. között van, maximuma június 3-án esedékes, 
szintén nagy holdfény mellett.

GyL

Holdfázisok
02 . 10 :09 U T  telehold 
10. 0 4 :2 7  U T  utolsó negyed 
16. 19 :27  U T  újhold 
23 . 21 :03 U T  első negyed
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Mélyég-ajánlat áprilisra
Gömbhalmaz: az NGC 5634 két fényes csillag tövében található a Virgóban, az M68 
pedig pár fokkal délre a (3 Corvitól a Hydrában. Az NGC 4147-re pedig a Coma Bere- 
nicesben akadhatunk, nem messze az alábbi csillagvárosoktól. Galaxis: a tavaszi 
galaxiskavalkád egyik triója, az M98, M99 és az M100 a Coma Berenicesben található, 
bár mindannyian a hatalmas Virgo-galaxishalmaz tagjai. Planetáris köd: az NGC 2610 
a Hydra nyugati szegletében található három fényes csillag ölelésében, a még délebbi 
és halványabb IC 972 pedig a Virgóban.

(Spe)

Keresőtérkép a májusi mélyég-ajánlathoz

A hónap változócsillaga: V Hydrae

Április-májusi ajánlatunk a déli horizont felé kalauzolja távcsöves észlelőinket. Az a 
Crt és v Hya felezőpontjától mintegy öt fokkal délre, -21 fokos deklinációnál azono
sítható az egész égbolt egyik legrejtélyesebb félszabályos változója, a V Hydrae. Az 
SRa típushoz méltóan szabályosan ismétlődnek pulzációi, melyek átlagos periódusa 
530 nap, amplitúdója pedig kb. 2-2,5 magnitúdó. Ennek ellenére a csillag fényesség
határai 6^0 és 13™0, amit a csillag hosszú másodperiódusa okoz: az SRa típusú válto
zások mellett kb. 6000 napos (16 és fél éves!) periódusú lassú hullámzás jellemző a 
csillagra, amivel a V Hya a hosszú másodperiódusos vörös óriások legszélsőségesebb 
képviselője. Jelenleg a lassú változás maximuma környékén járunk, így ezekben az 
években kisebb binokulárokkal is követhetők hullámzásai. Valamikor a 2010-es évek 
elején várható újabb nagy minimuma 12™0-13™0 között, amikor nagyobb távcsövek
re is szükség lesz. Mind a mai napig nem tudjuk biztosan, hogy mi okozza ezeket a 
változásokat, de az pl. szinte bizonyosnak tűnik, hogy a V Hya csillagászati értelem
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ben nemrégiben elnyelt egy kísérőcsillagot, amely felpörgette a vörös óriás legkül
sőbb rétegeit. Hosszú periódusai miatt elegendő havi 2-3 alkalommal megbecsülni 
fényességét. (Ksl)
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Kettőscsillag ajánlat: a £ Cnc és környéke

Beküldési határidő: május 6. (Lat)

Egy év -  egy kép

Napkivetítés a BNV-n (1960)
A múlt század hatvanas éveinek elején a 
Budapesti Nemzetközi Vásár (akkori ne
vén Ipari Vásár) érdekes attrakciója volt a 
Nap képének kivetítése. A Kulin György 
által vezetett Uránia Bemutató Csillag- 
vizsgáló önkéntes munkatársai (bemuta
tói) segítségével jöhetett létre ez az érde
kes program. Az Orgoványi János által 
készített 30 cm-es Newton-reflektor kihu
zatára szerelték a mattüveges vetítőer
nyőt, melyen „kívülről" szemlélhették a 
Nap képét az érdeklődők. A korszak mű
szaki megoldásait magán viselő robusztus 
Newton-tubus könnyedén elbírt egy ilyen 
súlyos berendezést, és az érdeklődők is 
kényelmesebben szemlélhették a napfol
tokat, mint hagyományos kivetítőernyő 
esetén.

A Csillagászati évkönyv 1962-es kötete 
szerint a bemutatók Moisza János szerve
zésében folytak, és az Ipari Vásár tarta
mán 7500-an láthatták ezzel az érdekes 
műszerrel a Napot. Ez 7500 Ft-os bevételt 
is jelentett, ami akkoriban nem volt kis 
összeg -  a beléptidíj ugyanis 1 forint volt. A felvétel jobb szélén látható fehér köpe
nyes fiatalember Thaly Koppány, az egyik önkéntes bemutató. (Mzs)
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P o la r is  C s i l la g v iz s g á ló

Távcsöves bemutatók a Polaris Csillagvizs
gálóban minden kedden, csütörtökön és 
szombaton 18 órától (Budapest, III. kér., 
Laborc u. 2/c.). A belépődíj felnőtteknek 400 
Ft, d iákoknak és nyugdíjasoknak 250 Ft, 
M CSE-tagok szám ára ingyenes.

Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfel
vétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi prog
ram ok m egbeszélése stb.

A csütörtökönként 18 órától ifjúsági csil
lagászati szakkörünk (15-19 éves korosz
tály) foglalkozása, fo lyam atos je lentkezéssel.

Szombatonként 20 órától: gyakorlati ta
nácsadás kezdő távcsőtu la jdonosoknak. 
Tag ja ink  a Polaris-teraszon is észlelhetnek 
saját távcsöve ikke l.

Kulin György és a Magyar Csillagászati 
Egyesület. A  k iá llítás a Polaris fö ldszinti he
lyiségében tekinthető meg a távcsöves be
mutatók a lka lm áva l. Csoportok ettől eltérő 
időpontban is látogathatják.

A Polaris honlapja (aktuális program okkal): 
http://polaris.mcse.hu, tel.: (70) 548-9124

GYERMEKCSOPORTOK FIGYELMÉBE
Iskolai- és gyerm ekcsoportok szám ára előre 
egyeztetett időpontban és témában előadást 
és távcsöves bemutatást tartunk a Polaris 
C sillagv izsg á lóban , 40 0  Ft/fő részvételi díj 
e llenében . (N apközben Nap-bemutatás PST- 
ve l, H ersche l-p rizm áva l, este az aktuális lát
n iva lók függvényében távcsöves bemutatás.) 
A  részvétel kísérő tanárok szám ára d íjta lan .

KEDDI SOROZAT A POLÁRISBAN (MÁJUS)
8. 18h Infravörös csillagászat (Kóspál Ágnes) 
15 . 18h Idegen naprendszerek nyom ában 

(Pál András)
22. Szaturnusz-fedés a Polárisból!

20h Fedések, fogyatkozások (válogatás 
az utóbbi évek felvételeiből)

21h M it tudunk a Szaturnuszról?
22h-tól A  jelenség megfigyelése

HELYI CSOPORTJAINK PROGRAMJAIBÓL
Baja: Pénteken 18 órától éjfé lig  fog la lkozá

sok a Tóth Kálm án u. 19. sz . alatti csillag- 
v izsgálóban.

Dunaújváros: Péntekenként 1 6 :0 0 -1 8 :0 0  
között összejövetelek a C iv il Házban 
(M artinovics u. 26 .).

Esztergom: A Bajor Ágost M űvelődési H áz 
és Kultúrm ozgóban (Ba jcsy Zs. u. 4 .) m inden 
szerdán 18 órakor ta lá lkoznak a tagok.

Győr: Péntekenként páros héten napnyug
tától bemutató a cs illagv izsgálóban , páratlan 
héten szakkör 18:00-tól a Bartók Béla M e
gyei M űvelődési Központban.

Hajdúböszörmény: M inden hónap utolsó 
péntekjén 19 órától ta lálkozó  a S illye  Gábor 
M űvelődési Központban.

Kaposvár: Kéthetente hétfőnként 18 órától 
foglalkozások a T IT  Dózsa György úti szék
házának nagyterm ében.

Kiskun Csoport: A z aktuális havi progra
mok a csoport honlapján : k iskun .m cse .hu , 
te l.: (2 0 )9 7 3 -1 4 8 4

Kunszentmárton: Ö sszejövete lek m inden 
hónap utolsó szom batján 15 óráról a József 
Attila Könyvtárban (Kossuth L. u. 2 .).

Miskolc: Ö sszejövete lek péntekenként 19 
órától a D r. Szabó G yu la  C sillagv izsgálóban .

Paks: Ö sszejövetel m inden szerdán 18 
órától az ESZI egyik osztályterm ében, jó  idő 
esetén az udvaron távcsövezés.

Pécs: A C iv il Közösségek Házában (Szent 
István tér 17.) m inden hétfőn 18 órakor ta lá l
koznak a helyi M CSE-tagok.

Szeged: Felvilágosítás Széke ly  Péternél, 
te l.: (62) 544-359 , e-m ail: pierre@ physx.u- 
szeged.hu

Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizm ad ia  S z i
lárdnál, te l.: (70) 283-5752 , e-m ail: zeta1@ 
freem ail.hu
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Arne Henden, az AAVSO igazgatója a kalocsai Haynald Obszervatórium
10 cm-es Merz-refraktorával
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