
4

Egyesületünk 2014-es nyári ifjúsági csilla-
gásztábora több szempontból is égi áldásban 
bővelkedőnek bizonyult. A Pénzesgyőrben 
tartott táborban a változékony időjárásnak 
köszönhetően csillagfény mellett eső, jég, köd 
és pára is jutott távcsöveinkre. Szerencsére 
azért a magas-bakonyi Tejútból is kijutott, 
a hét során három derült éjszakán is tudtuk 
ostromolni az eget.

A tábori hétköznapokon minden amatőr 
észlelési területről hallhattunk előadásokat, 
melyek színvonalát amatőr és hivatásos csil-
lagász vendégelőadók is emelték (Kocsis 
Antal, Sárneczky Krisztián, Szabó Róbert). 
A kiszámíthatatlan időjárásban minden 
derült alkalmat igyekeztünk megragadni a 
Nap és a Vénusz észlelésére, bár előfordult, 
hogy mire kipakoltuk a tubusokat, elkez-
dett esni… A borult éjszakákon csillagászati 
ismeretterjesztő videókkal múlattuk az időt. 
Fölöttébb kalandos kirándulásra indultunk 
úttalan utakon a Kerteskői-szurdok sziklás 
völgyébe. Az áradástól hömpölygő Gerence-
patak fölött néhol a sziklafalhoz tapadva 
tudtunk csak átkelni, a Judit-forrás mésztufa-
gátjait is küzdelmes dzsungelharc után értük 
csak el. Vidám csapatunk visszafelé termé-
szetesen bőrig ázott. A bakonybéli Pannon 
Csillagdába is ellátogattunk Hanyecz Ottó 
vezetésével. Az űrruha és a marsjáró mellett 
a kupola 10 cm-es Lunt távcsövével a pro-
tuberanciák finomszerkezetét és a napko-
rongot körülövező szipkulák tüskeerdejét is 
megcsodálhattuk.

A derült éjjeleken nagy volt a nyüzsgés, 
a csoportvezetők irányítása mellett csillag-
fényre éhesen faltuk sorban a legkülönfélébb 
égitesteket. A sziporkázó Tejút alatt csillag-
képtúrákra kalandoztunk, és szinte puszta 
kézzel (valójában hajszárítókkal) csavartuk 
a csepegő vizet a távcsövekből. Nyugovóra 
csak hajnalban, világító Vénusz-fényben tér-
tünk. A tábor végül tudásunkat ellenőrző és 
kreativitásunkat megmozgató vetélkedővel 

zárult. Egy észlelőtáborról talán a megfigyelt 
égi csodák árulkodnak a legszemléleteseb-
ben, álljon itt néhány kedvcsináló leírás.

Nap: Integrált fényben több összetett folt-
csoport és fáklyamező teszi nehézzé a napko-
rong lerajzolását. Hidrogén-alfában a 60-as 
légnyomásszabályzós Lunt-távcsőben már 
lélegzetelállítóan kontrasztos a korongfel-
szín: számos filament látszik, egy hatalmas 
példány több napon át vánszorog a koron-
gon. A több mint 300 000 km-es óriás gigászi 
hernyóra hasonlít, a főhídról leívelő támpil-
lérszerű tömzsi oldallábakkal.

Hold: Az első negyedhez közeledő égitest 
utolsó éjszakán a refraktorokban (63/840, 
80/1200, 100/1300) páratlan kontraszttal 
mutatta meg magát. A Mare Serenitatis szé-
lén járó terminátor mellett csodálatosan lát-
szottak az Aristoteles és Eudoxus teraszos 
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falai, a tenger redőgerincei, az Agrippa, 
Tempel és Godin egyszerű kráterei a 
Silberschlag gerincével, délen a Maurolycus 
jókora kráterével.

Bolygók, holdak, kisbolygók: A felső 
együttállás felé közeledő, majdnem teli 
Vénusz apró, de eseménydús célpont volt az 
apokromátokban nappali égen. Fázisbecslése 
többeket majd 10%-kal megtréfált! Déli 
pólussapkája igen fényes volt, az északi 
kevéssé, szubpoláris gallérok övezték őket. 
A trópuson halvány kontraszttal tűntek fel 
nagyobb skálájú, rézsútos sávok, enyhén 
Y alakban, a sávokban apró, sötét, amorf 
foltokkal.

A Szaturnusz már a kisebb refraktorokban 
is ékszerdobozként tündökölt. A 100/1300-
as Vixen akromátban előtűntek a kétosztatú 
NEB apró, enyhén diffúz kondenzációi, a 
halvány és nehezen látszó NTB, az apró, 
majdnem fekete északi pólussapka, körbe-
véve egy sötét poláris gallérral (NPR Band). 
A gyűrűben a Cassini-rés űrként tátong, 
az Encke-minimum is elősejlik az A gyűrű 
közepén. A Titan vörösesbarna korongját a 
30 cm-es Newtonnal figyeltük meg 900x-os 
nagyításon. Az északi póluson több alka-
lommal is világos sapka látszott, kétszer a 
déli póluson is feltűnt egy halvány ív, míg a 

korong közepén apró világos és diffúz sötét 
foltok bukkannak fel finoman.

Az Uránuszt utolsó előtti éjjel, már a hajnali 
pirkadat elején kerítettük távcsővégre 900x-os 
nagyítással. Az éjjel szinte rezzenésmentesre 
lenyugodott a levegő, alig látott 8–9-es a 
seeing. A 30,5 cm-es prémium főtükör megtál-
tosodik, refraktorszerű a képe. A határozottan 
elliptikus alakú bolygó pereme pengeéles, a 
peremsötétedés plasztikusan háromdimen-
zióssá teszi. A félrebillent tengelyű, sárgával 
higított kékeszöld korong teljesen jupitersze-
rű: ívelt sávok és zónák hada bukkan elő, az 
északi egyenlítői sávból karcsú szürkéskék 
füzér fut északnak, mellette fehér hasadás, 
mintha csak a Jupiter Egyenlítői Zónájában 
járnánk. A bolygóperemről ködös, éles pere-
mű, barnás fátyol fed át zónát és sávot, a 
pólusrégióban apró, világos csomók. Életem 
legszebb Uránusz-képe, a piszkés-tetői 1 m-es 
távcsőben látottnál is szebb a látvány. 

A Neptunusz intenzív kék korongja 
hasonlóképp részletes. Az ívelt peremű 
fényes déli pólussapkából világos kisu-
gárzások szaladnak a szürkéskék poláris 
gallérba. Az egyenlítőn fényes foltok, sötét 
sávszakaszok és sötét füzér, az északi mér-
sékelt övben világos csomók. A barnás-
narancsos 13,5 magnitúdós Triton igézően 
hívogat közvetlen látással a kék korong 
mellett, már-már bosszant. Feltornázom 
a nagyítást 1700x-osra, kikergetem a kézi-
vezérővel a Neptunuszt a látómező szé-
lére, és bámuljuk egymást a Tritonnal. 
Többször is feltűnik, hogy fényes, vilá-
gosnarancs az alja. Néhány pillanatban 
a bal oldala is világosnak látszik, míg 
a jobb korongfél sötét. A világos északi 
korongrész talán a 43°-kal a déli pólusát 
felénk döntő hold világos, pólussapka 
feletti egyenlítői régiója. Ide bizony még 
elkélne az apertúra…

A (134340) Plutót is felkeressük, éle-
tünkben először. A Nyilasban járó transz-
neptun törpebolygó csak alig fényesebb 
a szomszédos, 15 magnitúdós háttér-
csillagoknál. Mozgása jól követhető a 
napok során. Megfigyelni nagyon nehéz. 
Kisebb, 400x-os és 675x-ös nagyításokon 

Esti készülõdés a távcsöveknél. Lejjebb, a Gerence 
völgyében pára gomolyog



6

még jól látszik EL-sal, de 1125x-össel 
szinte eltűnik az apró, csillagmentes 
látómezőben.

Üstökösök: A C/2014 E2 Jacques-üstökös 
hajnalban kitűnően látszott az Aurigában, 
binokulárral is. Az apró, közepesen kon-
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denzált üstökösnek csak a kerekded kómá-
ja látszott, csóvát nem tudtunk megpillan-
tani.

Kettőscsillagok, változócsillagok: A nyári 
égbolt fényes, színes és látványos kettősei 
mellett (α Her, α CVn, α Lib, γ Del, θ Ser, 
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β Cyg, β Sco, γ And) egyenlőtlen (α Sco, 
ε Boo) és szoros (δ Cyg, ε Lyr, γ Ari) ket-
tősök is lencsevégre kerültek. A jelenleg 
0,7”-es szeparációjú, aranysárga η CrB meg-
nyúlt, nyolcas alakú volt a 10 cm-es Vixen 
akromátban. A fényes, binokuláros változók 
közül az R Sct, EU Del, U Cyg és SS Cyg 
került terítékre.

Mélyég-objektumok: A gyönyörű bako-
nyi ég nagyszerű lehetőséget nyújtott a 
mélyegezésre. A szabadszemes-binokuláros 
nyílthalmazok közül Rédli Máté a Coma 
Berenices halmazt (Mel 111), az α Per hal-
mazt (Mel 20), a Plejádokat (M45), Hyádokat 
(Mel 25) és a Perseus-ikerhalmazt (NGC 
864-889) is lerajzolta. Távcsövesek közül az 
M11, M23, M25, M26, M29, M39, M73, NGC 
457, NGC 6633, NGC 6910, Cr 399, Steph-1 
és IC 4665 kerültek okulárvégre.

A gömbhalmazok közül a sziporkázó, 
sok tucat tűszúrásnyi csillagra bomló M13, 
M92, M22 és M80 mellett kisebbeket is 
megörökítettünk (M10, M15, M28, M30, 
M72, M92).

A diffúz ködök közül a nyári ég klasszi-
kusai mellett (M8, M20, M17) halványabbak 
is akadtak. Az Észak-Amerika-köd (NGC 
7000) éles peremmel és enyhén vöröses-
barna színnel derengett a 9 cm-es apokro-
mát 2,5°-os látómezejében. A Fátyol-köd 
(NGC 6992, SNR) halványan ívelt a 10 cm-es 
Mirában. A 40 cm-es Dobsonban a Sas-
köd (M16) középső poroszlopainak kinyúló, 
elágazó sötét porfilamnetjei igézően ágas-
kodtak szét.

Planetáris ködök közül nagyon válto-
zatos gyöngyszemeket figyeltünk meg. A 
Csiga-köd (NGC 7273) hatalmas, megle-
pően fényes, ovális tojásként pislákolt a 
10 cm-es Mirában, közepén enyhe lyuk, a 
ködanyagban diffúz ívek sokasága. A 30 
cm-es Newtonnal a Szaturnusz-köd (NGC 
7009) 500x-os nagyítás fölött meglepően 
hasonlított a gyűrűs bolygóra. A kissé diffúz 
„bolygóperem” oválisan ült a köd köze-
pén, a gyűrűk ívesen nyúltak ki oldal-
ra, az „Egyenlítői Zóna” fénylett a korong 
közepén, és kis sötét foltok ültek az anzák 
belső részében. A Kék Raketball-köd (NGC 

6572) nagyon fényes, intenzív világoskék-
középkék színével már a keresőben is fel-
tűnő. A rendkívül apró, uránusznyi méretű 
köd 500x-os nagyítás körül csíkot húzó kék 
golyóra hasonlít. A Pislogó-köd (NGC 6826) 
hihetetlenül részletes nagy nagyításon. Az 
ovális kékeszöld köd külső peremén hal-
vány vöröses burok hózódik. A fényes köz-
ponti csillag körül apró üres tér van. A köd 
anyagában a külső héjtól ívesen befelé finom 
vékony filamentek látszanak bekúszni. Igazi 
csemege volt a PK 050.1+03.1 (Minkowski 1-
67), egy intersztelláris buborék: Merill 11 
magnitúdós Wolf–Rayet-csillagának felsej-
lik kék színe. Az intenzív csillagszelű égitest 
sok anyagot vesztett, a ledobott gázt a forró 
csillag UV sugárzása gerjeszti. A kiterjedt, 
kerekded, igen halvány gázburok finoman 
sejlik fel a fényes központi csillag körül. 
Szintén halvány, de az előzőnél is apróbb 
különlegesség a Lábnyom-köd (M1-92). 
A protoplanetáris köd 600x-os nagyításon 
nagyon pici, elnyúlt foltként látszik közpon-
ti csillaga körül.

Galaxisok közül is sok szép került távcső-
végre (M31, M32, M110, M51, M94, M101). 
A Feketeszem-galaxis (M64) plasztikus lát-
vány 20 cm-es Newtonban: magvidéke szin-
te domborodik, előtte sötét űrként tátong 
a nagy hajlott porsáv, melyet kívülről a 
spirálkarok fényes íve fog közre. Az egész 
látómezőt betöltő M33 részletek tömkelegét 
mutatja a 30 cm-es Newtonnal, a fényesebb 
nyílthalmaz és HII régiók szépen előtűnnek. 
A legcsodálatosabb talán a látómező felét 
betöltő NGC 891. Az élével látszó, tű alakú 
galaxis magja szinte térben domborodik, a 
közepén hullámosan vonul a sötét, kettévá-
lasztó porsáv, két oldalán a halvány spirál-
karokban finom csomók, inhomogenitások 
sorakoznak.

Az égbolt kimondhatatlan csodákat rejt, 
reméljük, legközelebb még több derült éjjelen 
láthatjuk őket. Köszönjük a távcsöves segí-
tők (Szűcs Mátyás, Mayer Márton, Jakabfi 
Tamás) áldozatos munkáját. Viszontlátásra 
jövőre, és előtte a téli táborban.

Kiss Áron Keve
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Kevesen tudják csak, hogy merre is van 
tulajdonképpen Sülysáp – Budapesttől nem 
messze, mégis elég távol ahhoz, hogy élvez-
hető legyen az ég minősége. Azt se tudják 
sokan, hogy az elmúlt években épített a 
SACSE egy csillagdát (Tápiómenti Bemutató 
Csillagvizsgáló) a kisváros külterületén, 
kupolájában egy 356/3556-os Meade SC-vel 
elrejtve. Pedig mekkora kincs is ez!

A jászberényi és a helyi csapat ötletére sor 
került egy egyhetes nyárvégi, afféle ifjú-
sági (plusz nem ifjúsági) táborra. Így hát 
augusztus 17–24-ig sátoroztunk az udva-
ron. A főműszer mellett 5 darab fényvödör-
rel lehetett bombázni az eget az udvaron: 
Dobsonok és egy EQ mechanikás Newton 
állt készen, a maguk 20–30 cm-es átmérőjé-
vel. Volt is kiknek használni őket: nagyjából 
30 fő fordult meg a csillagdában a tiszta 
éjszakákon, ebből 15–20 fő sátorozott és volt 
állandó tagja a hétnek.Szerencsére az idő 
is kegyes volt hozzánk: a 7 éjszakából 4-en 
születhettek megfigyelések, plusz – már aki-

nek belefért az idejébe – hosszabbíthattunk 
is egy napot!

A borult éjszakákon és nappal sem alud-
tunk tétlenül (csak amennyit muszáj volt) 
– főzhettünk, filmet nézhettünk, kártyavár 
épült, az észlelések kidolgozásával foglal-
kozhattunk, Kalup Csilla diákolimpiai gya-
korlófeladataiba kapcsolódhattunk be, leme-
hettünk vásárolni a faluba, vagy – aminek 
igen nagy sikere lett – fényfesthettünk.

Az első két éjszaka különösen szép volt, 
mivel a többi derült alkalommal a pára állt 
bosszút a tükrökön és lencséken. A pénteki 
hajnal meghálálta színeivel és élményével 
azoknak, akik kivárták eljöttét.

A tábor talán legnagyobb „csillaga” a 
(134340) Pluto volt, amit ketten tudtunk 
három alkalommal is sikeresen berajzol-
ni a látómező-rajzunkba, így meg lehetett 
figyelni az elmozdulás mértékét és irányát, 
ami nagyon jól látszott. Mindezek mellett 
a változócsillagok örvendtek igazán nagy 
népszerűségnek – összesen 386 darab ész-
lelés született. Persze a mélyég (5 db), a 
Hold (3 db), üstökösök (2 db), és a Nap (5 
db) észlelése sem maradhatott el! Egyesek 
még a mélyégfotózással is próbálkoztak a 
kupolában.

Ezúton szeretném megköszönni a  a SACSE-
nak és Fodor Antalnak a tábor szervezését, és 
a lehetőséget, hogy részese lehettem! 

Világos Blanka

Egy hét Sülysápon


