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Nem is oly régen egy gyerekeknek tartott 
bemutató közben figyeltem fel újra arra, 
hogy mennyire lenyűgözik őket a távcső-
ben látott égi szépségek: Szaturnusz, Mars, 
nyílt- és gömbhalmazok, no és persze ket-
tőscsillagok. Főleg kis nagyításon is bomló, 
fényes párokat szemléltünk meg, de persze 
terítékre került olyan is, mely nehezebb, 
így rögtön kezdődött is a játék: Vajon kinek 
van a legjobb szeme, ki veszi észre a szoros 
párok tagjai között húzódó hajszálnyi rést? 
Ilyenkor eszembe jut, hogy az első kettősöket 
binokulárral kerestem meg, és sokszor sze-
rettem volna az ismert, de a látcső számára 
elérhetetlen tagokat is megszemlélni. Talán 
ezért is szeretem a könnyen felbontható, 
binokulár kettősöket, így nem meglepő, ha 
a jelenlegi rovatban kezdődő égi túra is szá-
mos olyan párt érint, amely akár egy kisebb 
binokulárral is sikeresen megfigyelhető. A 
mostani dupla szám nagyobb terjedelmét 
kihasználva nem egyetlen csillagképet dol-
gozunk fel, hanem túránkat a Nagy Med-
vétől kezdjük, a Vadászebeken és az Ökör-
hajcsáron át, az Északi Koronát érintve a 
Herkulesig folytatjuk. 

Legyen hát égi túránk első célpontja a 
mindenki által ismert Alcor–Mizar páros a 
Nagy Medve csillagképben. (A Nagy Med-
vét a mostani cikkben csak érintőlegesen 
vizsgáljuk.) Már szabad szemmel is könnyen 
felismerhető ez a két csillag, melyek közül az 
Alcor a halványabb. Aki olvasta Komjáthy 
István Mondák könyve c. művét, az rögtön 
az egyik főszereplőt találhatja meg ebben a 
csillagban, hiszen ő Hüvelykpiciny. Másik 
ismert népi neve a Kisbéres, aki örökké 
fenn ül a Göncölszekér törött rúdján. Az 
Alcor–Mizar egy közös sajátmozgású pár, 
fizikailag nem keringenek egymás körül, 
viszont a térben egy irányban haladnak. 
Sánta Gábor barátommal sokat beszélget-
tünk erről a kettősről, hiszen mint tudjuk 
lényegében a Nagy Medve számos csillaga 

egyetlen hatalmas közeli halmaz, melynek 
e két csillag is tagja. A lényeg viszont, hogy 
távcsőben a Mizar két tagra bontható, így 
rendkívül szép látvány tárul elénk a távcső-
ben, szigorúan kis nagyítással.

A Mizar tagjai önmagukban is kettőscsilla-
gok. A Mizar A az elsőként felfedezett spekt-
roszkópiai kettős volt, Edward Pickering 
azonosította 1889-ben a Harvard Egyetem 
csillagvizsgálójában. A Mizar B kettősségét 
pár évvel később, az 1900-as évek elején 
azonosították. A jól ismert páros azonban 
ma is tartogat meglepetéseket, hiszen 2009-
ben Eric Mamajek és csapata felfedezte az 
Alcor B tagját, illetve azt, hogy ez a kettős 
talán mégis gravitációs kölcsönhatásban van 
a Mizarral. Így a ló és lovasa hatos rendszer-
nek tekinthető.

A Nagy Medve területén érdemes kis időt 
szánnunk a Messier által M40-ként katalo-
gizált objektumra. A francia üstökösvadász 
Hevelius „köd-katalógusának” ellenőrzése 
közben ismerte fel a kettőscsillag jelleget, de 
egyfajta tanpéldaként benne hagyta kataló-
gusában. Rossz optikával vagy városi égen 
binokulárral először tényleg üstökösnek 
tűnnek, de felbontásuk ilyen műszerrel is 
eredményes lehet. Pár évvel ezelőtt bizonyo-
sodott be, hogy optikai kettőscsillag.

Utunkat folytassuk a Vadászebek (Canes 
Venatici) egyszerű alakzata felé, annak is 
fő csillagát, a Cor Carolit vegyük célba. 
Igazi kistávcsöves kettőscsillag, gyönyörű 
kék-fehér színű tagokkal. Kis nagyításon 
érdemes megtekinteni ezt a párost, melynek 
tagjai között jelentős fényességkülönbség 
figyelhető meg. A fő tag emellett változó-
csillag is, fényessége 5,47 napos periódussal 
változik 0,14 magnitúdót, osztályának név-
adó csillaga. A Vadászebek másik kedvelt 
kettőse a 2 CVn. Gyönyörű színű páros, a 
tagok közötti távolság picit kisebb, mint a 
Cor Caroli esetében, de még bőven a könnyű 
kategóriába tartozik.

Nyári kettősvadászat
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Az Ökörhajcsár remek célpont a kistávcsö-
ves kettősészlelők számára. Területén renge-
teg könnyen felbontható, szép csillagkörnye-
zettel büszkélkedő párost találunk. Kezdjük a 
sort a x Boo-val, mely az Ökörhajcsár bal lába 
felett található. Az eddig említett kettősöknél 
szorosabb, érdemes közepes nagyítást hasz-
nálni a sikeres megfigyeléséhez, bár jó égen 
kevesebb is elegendő. Következő célpontunk 
viszont nagyobb nagyítást igényel, az e Boo 
már borsot törhet a kistávcsöves észlelők 
orra alá. Komoly feladat egy 60–70 mm-es 
távcsövet használó amatőr számára, hiszen a 
szeparáció 2,6”, és a tagok közötti fényesség-
különbség is majdnem 2,5 magnitúdó. 

A Bootes következő szép párosa a d Boo, 
amely binokulárban is remekül megfigyelhe-
tő. Tagjai között jelentős a fényességkülönb-

ség, több mint 5 magnitúdó, a fő tag kifeje-
zetten sárga színű, míg párja inkább fehér. 
Ugyancsak remek binokuláris célpont a m 
Bootis, mely egy hármas rendszer. Az A és 
B csillagokat már egy 10x50-es binokulár is 
megmutatja, azonban a B–C tagok közötti kis 
távolság nagy nagyítást igényel, de a három 
csillag igazán szép látványt nyújt. Az Ökör-
hajcsár itt említett két utolsó kettőse igazán 
könnyen megtalálható, sőt! Kis nagyításon 
egy látómezőben figyelhető meg mind a k, 
mind a i Boo – utóbbi könnyen bontható egy 
20x80-as binokulárban is. A két páros színei 
hasonlóak, a k tagjai között kisebb a távolság, 
a i tagjai között nagyobb a fényességkülönb-
ség. A két kettőscsillag emellett szép csillag-
környezetben található, remek célpont lehet 
egy rajzos észlelés számára is.

ursa Maior

oldal Kód név Mag.A Mag.B SEP PA   rA (2000)   d (2000)

12 STF1744 Mizar 2,23 3,88 14,3” 153° 13h23m55,6s +54°55’31”
- WNC 4 M40 9 9,3 53” 12 56 +58°05’

12 STF1692 a CVn 2,85 5,52 19,3” 229° 12 56 01,6 +38°19’07”
12 STF1622 2 CVn 5,86 8,71 11,5” 260° 12 16 07,6 +40°39’36”
11 STF1888 x Boo 4,76 6,95 6,4” 311° 14 51 23,5 +19°06’01”
11 STF1877 e Boo 2,58 4,81 2,9” 343° 14 44 59,2 +27°04’27”
11 STF27 d Boo 3,56 7,89 102,4” 79° 15 15 30 +33°19’00”
11 STF28 m Boo 4,33 7,09 107,1” 170° 15 24 29,4 +37°22’38”
11 STF1821 k Boo 4,53 6,62 13,5” 237° 14 13 29,0 +51°47’24”
11 STF26 i Boo 4,76 7,39 39,7” 34° 14 16 09,9 +51°22’03”
11 STF1965 z CrB 4,96 5,91 6,3” 306° 15 39 22,7 +36°38’09”
11 STF2032 s CrB 5,62 6,49 7,2” 237° 16 14 40,7 +33°51’30”

Hercules

oldal Kód név Mag.A Mag.B SEP PA    rA (2000)   d (2000)

10 STF 2010 k Her 5,1 6,21 27,7” 10° 16h08m04,5s +17°02’49”
10 STF 2021 7,43 7,48 4,4” 292° 16 13 18,5 +13°31’34”
10 STF 2052 6,98 8 2,1” 16 28 52,5 +18°24’53”
10 SHJ 239 43 Her 5,33 9,29 83,9” 231° 16 45 49,9 +08°34’58”
10 STF 31 37 Her 5,76 6,92 69,1” 228° 16 40 38,7 +04°13’11”
10 STF 2140 a Her 3,48 5,4 4,7” 117° 17 14 38,9 +14°23’25”
10 STF 2140 3,48 11,1 81,2” 17 14 38,9 +14°23’25”
10 STF 2094 7,48 7,87 1,2” 83° 16 44 10,6 +23°31’03”
10 STF 3127 d Her 3,14 8,3 11,8” 163° 17 15 22 +24 49’43”
10 STF 3127 3,12 10,45 171,8” 352° 17 15 22 +24 49’43”
10 STF 3127 3,12 10,59 191,9” 96° 17 15 22 +24 49’43”
10 STF 2264 95 Her 4,85 5,2 6,5” 264° 18 01 30,4 +21°35’45”
10 STF 2084 z Her 2,95 5,4 1” 69° 16 41 16,9 +31°36’12”
10 Σ 2161 r Her 4,5 5,4 4,1” 300° 17 23 40,9 +37°08’45”
10 STF 329 6,35 9,88 33,2” 13° 17 24 27,1 +36°57’07”
10 STF 2063 5,69 8,7 16,3” 194° 16 31 47,2 +45°35’54”
10 b 627 52 Her 4,84 8,45 2,2” 309° 16 49 14,2 +45°59’00”

Nyári kettõscsillag-ajánlat kistávcsöves észlelõk számára
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Égi túránkat folytassuk az Északi Korona 
területével. A z CrB alig pár fokra található 
a m Bootistól, így megkeresése nem jelenthet 
problémát. Tagjai között alig egy magnitúdó 
a fényességkülönbség és a szeparáció is lehe-
tővé teszi a kisebb nagyítás használatát. Fel-
bontva egy kék és egy fehér csillag látszódik 
egymás mellett, igen szép látványt nyújtva. 
Paramétereiben igen hasonló a z-hoz a s CrB, 
bár tagjai egy picit halványabbak, de színük 
igazán lenyűgöző!

Elérkeztünk ehavi kettőscsillag rovatunk fő 
területéhez, a Herculeshez. Nem kell bemu-
tatni senkinek, hiszen igen jellegzetes alakú, 
az égbolt ötödik legnagyobb csillagképe, 
mely magában foglal szép gömbhalmazo-
kat, planetáris ködöt, halvány galaxisokat. 
A számunkra fontos kettőscsillagokból sincs 
hiány, igazi csemege ez az égi táj. A sort a k 
Herculis nyitja, mely a csillagkép legszebb 
párosai közé tartozik. A tagok fényességkü-
lönbsége picit több, mint egy magnitúdó, a 
nagy szeparáció lehetővé teszi, hogy akár 
már kis binokulárokban is megszemléljük. 
A legmegragadóbb ennél a párosnál a gyö-
nyörű színe, a csillagok sárgás-narancsos 
színben pompáznak. Nem messze a k Her-
től találjuk az STF 2021-et. Igazi kozmikus 
fényszóró, hiszen a tagok szinte teljesen 
azonos fényességűek, de felbontásukhoz már 
kell a közepes nagyítás. A g Her mellett pár 
fokkal elhelyezkedő STF 2052 igazán könnyű 
célpont, illetve csak részben az. Ugyanis 
egy hármas rendszer felé fordítottuk táv-
csövünket. Az A–C tagok megfigyelése nem 
okozhat problémát, sőt akkora a kettőjük 
közötti távolság, hogy szinte jellegtelenné 
válnak, bár a fényességkülönbség jelentős, 
négy magnitúdó. Nem úgy az A–B, mely 
gyökeres ellentéte az előzőnek. Itt a tagok 
fényessége már közelít egymáshoz, ugyanígy 
a távolságuk is. Bizony ide már kell a nagy 
nagyítás és a nyugodt légkör!

A csillagkép alsó határai felé haladva elő-
ször tekintsük meg a 43 Her párosát, mely-
nek csillagai között igen tetemes a fényes-
ségkülönbség, de megfigyelését könnyíti a 
hatalmas szögtávolság. Emiatt remek bino-
kulár-célpont, már kis műszerben is meglát-

hatjuk a fő tag sárgás és társa fehér fényét. 
Szinte súrolja a Hercules területének alsó 
határát a 37 Her, mely az előző pároshoz 
hasonlóan ugyancsak binokulár-kettős. Tag-
jai sárgásfehérek, fényességük között picit 
több, mint egy magnitúdó a különbség.

Az eddigi halvány kettősök után jöjjön egy 
igazi fény- és színkavalkád, a Hercules fő 
csillaga, a Ras Algethi. Az a Her is többes 
rendszer, bár aki rátekint, azt azonnal elva-
rázsolja a két legfényesebb aranysárga csilla-
ga. Felbontásukhoz már közepes nagyítás is 
bőven elegendő, sőt talán 100x-os nagyításon 
mutat legszebben a páros. Nagyon könnyű 
célpont, és mivel a csillagkép legfényesebb 
tagja, még megtalálása sem okozhat gon-
dot. A Ras Algethi körülbelül 380 fényév-
re található tőlünk, és a mérések szerint 
fő csillagának átmérője 0,034 ívmásodperc. 
Távolságának ismeretében kiszámítható, 
hogy az A komponens sugara körülbelül 
300 millió kilométer, vagyis a Nap helyére 
téve két csillagászati egységig foglalná el a 
Naprendszert, bekebelezné még a Marsot 
is. Tömege körülbelül 14 naptömeg. A vörös 
óriás egyben változócsillag is, fényessége 2,7 
és 4 magnitúdó között változik, periódusa 
körülbelül 128 nap. A „B” tag önmagában 
is kettős, a G típusú óriáscsillagtól 0,4 csilla-
gászati egységre egy F2 típusú törpe kering. 
Ennek a kettősnek körülbelül 3000 évbe telik, 
mire megkerüli egyszer az A tagot. A térké-
pek szerint rendszerhez tartozik még a 11 
magnitúdó alatti D csillag is, mely elég mes-
sze, 81 ívmásodpercre található a főcsillagtól. 
Érdemes ezt is az előzőekben említett nagy 
nagyításon szemlélni, mivel bő hét magnitú-
dóval halványabb társainál.

Égi túránk következő célpontja már igazi 
kemény dió, melyet Sánta Gábor barátom 
is konstatált. Majd’ egy órát szántam erre a 
többes rendszerre, megfigyeltem egy kiváló 
10 cm-es refraktorral, majd egy 25 centimé-
ter átmérőjű tükrössel is, de nem adta meg 
magát, pedig a nyugodtságra nem lehetett 
panasz. Ez a kettős az STF 2094, mely éppen 
a Hercules egyik ismert mélyég-objektuma, 
az NGC 6210 planetáris köd társaságában 
található. Az A-C tagok felbontása gyerek-
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játék, nem úgy az A–B! Ezek közel egyenlő 
fényességű csillagok, 1,2 ívmásodperc szepa-
rációval. Igazi megmérettetése a kettőscsil-
lag-észlelőknek! Sánta Gábor és jómagam is 
többször felkiáltottunk, hogy ott a pár, aztán 
rájöttünk, hogy mégsem. Sokszor láttunk 
megnyúlt állapotot, sőt úgy éreztük, hogy 
a kísérő csillag elbújik a diffrakciós gyűrűk-
ben, mégsem állíthatom tökéletes bizonyos-
sággal, hogy sikerült. Sebaj, olyan kettős ez, 
mellyel nem szabad feladni a harcot.

Az STF 2094-től pár fokra találjuk a csillag-
kép újabb fényes csillagát, a d Her-t, ismert 
nevén a Sarint. Többes rendszerről van szó, 
melynek legérdekesebb része az Aa és a B 
tag párosa. A fényességkülönbség jelentős, 
előbbi 3,1, míg utóbbi 8,3 magnitúdós csillag. 
Mégis viszonylag könnyű megfigyelni, mivel 
a közöttük lévő távolság jelentős, majdnem 
12 ívmásodperc. A rendszernek további két 

tagját lehet távcsővel megfigyelni, ezek a C 
és D csillagok. Mindkettő 10,5 magnitúdó 
körüli, viszont nagyon messze vannak a 
főcsillagtól. A d Her fő csillaga maga is kettős 
rendszer, felbontása azonban csak interfe-
rométer segítségével lehetséges, hiszen a 
mérések szerint 0,06 ívmásodpercre találha-
tóak egymástól, ami körülbelül 1,45 csilla-
gászati egység távolságot jelent. Az Aa tag 
a fényesebb, melynek átmérője kétszerese a 
Napénak, felszíne 8500 Kelvin hőmérsékletű, 

luminozitása a Napénak 18-szorosa. Tengely 
körüli forgása viszonylag gyors, egy perió-
dus 9 óráig tart. Társa egy F típusú törpe, bár 
paraméterei a központi csillagunknál jóval 
nagyobbak: másfélszeres napátmérő, 7500 
Kelvin felszíni hőmérséklet és a luminozitás 
is majdnem hétszerese a mi csillagunknak. A 
d Her 79 fényévre található tőlünk, számom-
ra igen érdekes, hogy míg a főcsillag tagjai 
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viszonylag közel keringenek egymás körül, 
addig a B, C és főleg a D csillagok nagyon 
messze, körülbelül 4600 csillagászati egység-
re találhatóak tőlük.

Távcsövünket fordítsuk tovább az égen, és 
eljutunk a Hercules egy csillagokban gaz-
dag részéhez, melynek tagjait már szabad 
szemmel is ki lehet venni. Ebben a régióban 
található a konstelláció talán legszebb páro-
sa, a 95 Herculis. Lenyűgöző színkavalkád-
dal fogad minket, tagjai aranysárga színben 
ragyognak, közel azonos fényességgel. A 
szeparáció 6,5 ívmásodperc, így már kisebb 
nagyításon is kettéválnak a tagok, de a leg-
szebb látványt 100x-os nagyításon kapjuk. 
Igazán szép kettőscsillag, melyet akár táv-
csöves bemutatókon is ajánlott megosztani 
az érdeklődőkkel. Ezért lett a 95 Her a hónap 
kettőscsillaga is. Magát a párost és nagyon 
kellemes csillagkörnyezetét rajzban is meg-
próbálhatják visszaadni észlelőink.

Térjünk vissza a Hercules leginkább ismert 
négyszögéhez, annak is jobb alsó csillagához, 
a z Her-hez. Egy újabb nehéz kettős megfi-
gyelésére készüljünk, a fő tag picit fényesebb 
3 magnitúdónál, társa viszont 5,4 magnitúdó 
és a szögtávolságuk csak 1 ívmásodperc. 
Nagyon jó nyugodtságú ég kell a tagok fel-
bontásához, illetve a nagyítással sem szabad 
fukarkodnunk. 10 centiméter átmérőjű len-

csés távcsővel figyelve 200-szoros nagyításon 
inkább csak megnyúltság látszik, néha-néha 
mintha bevillanna valami hajszálnyi rés, de 
mégis nagyon nehéz. Ajánlom azoknak, akik 
szeretik kipróbálni a szemük és a távcsövük 
határait! 

Most irányítsuk távcsövünket a Hercules 
négyszögének másik sarka felé, a p Her 
mellett rögtön két szép kettőscsillag látszik 
a látómezőben, ezek a ϕ Herculis és az STF 
329. Kis nagyításon mind a két páros látha-
tóvá válik, a ϕ Her igen kellemes látvány, 
hiszen tagjai 4 ívmásodpercre találhatóak 
egymástól, fényességkülönbségük 1 mag-
nitúdó. Az STF 329 csillagai között jóval 
nagyobb a fényességkülönbség, de ezt ellen-
súlyozza a nagy szeparáció, így könnyű cél-
ponttá válik. A két kettőscsillagról látómező-
rajzot készítettem, melyen a ϕ Her könnyen 
felismerhető, a másik páros megkeresését az 
olvasóra bízom.

A Hercules ajánlati listájának utolsó két 
csillagához érkeztünk, melyek a mitológi-
ai hős jobb karjának fényes tagjai mellett 
látszanak. Az STF 2063 városból talán még 
éppen megpillantható szabad szemmel, fő 
csillaga sárgásfehér, a tagok közötti szögtá-
volság elég nagy, hogy sikeres legyen meg-
figyelése akár kis nagyításon is. Nem úgy 
a mellette pár fokra található 52 Herculis, 
melynek tagjai között majdnem 4 magnitúdó 
a fényességkülönbség és a szeparáció is csak 
kicsivel több két ívmásodpercnél. A főcsillag 
sárgás-fehér fényében szinte elvész halvány 
társa, mely belemosódik az Airy-korongba. 
A kettőscsillag észlelésekor igen leromlott a 
nyugodtság is, így pár percet rá kellett szán-
ni a halvány társ megpillantására. Amikor 
viszont végre megmutatta magát, igazán 
bájos párost alkotott a nála jóval fényesebb 
főcsillaggal!

Remélem, ezzel az égi túrával sikerült ked-
vet csinálnom egy kis kettőscsillag-észlelés-
hez! Igen jó időtöltés a nehezebb párosok 
megfigyelése mellett olyan kettőscsillagokat 
észlelni, melyek könnyű észlelhetőségükkel, 
színűkkel, elhelyezkedésükkel kellemes lát-
ványt nyújtanak.

Szklenár Tamás

A ϕ Herculis. 100/1000-es refraktor, 50x-es nagyítás 
(Szklenár Tamás)
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