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November-december változatos és izgal-
mas volt, többek között sok dolog történt 
szakcsoportunk „háza táján is”. A szoká-
sosnál is rosszabb novemberi időjárás miatt 
mindössze 51 megfigyelés érkezett, jelentő-
sen elmaradva az utóbbi hónapokban meg-
szokott számoktól. A decemberi 61 megfi-
gyelés csak kis mértékű javulást jelentett, 
azonban örömmel konstatálhattuk, hogy egy 
új és egy régi-új észlelőt is köszönthetünk. Új 
észlelőnk 150/750-es reflektorral rajzos észle-
léseket folytató Csörnyei Géza, régi-új észle-
lőnk pedig Keszthelyi Sándor, aki korábban 
is sok értékes, főként szabadszemes napész-
lelést küldött.

A napészleléseken felül további 9 szolárg-
ráfos felvétel érkezett a szakcsoporthoz a 
2014-es nyári-téli szezonról. Szolárgráf-felvé-
telek beküldésére a fejlesztéseknek köszön-
hetően immár az MCSE észlelésfeltöltő olda-
lán is mód van. Nagy Olivér, Földvári István 
Zoltán és Bajmóczy György örömmel vették 

birtokba a felületet és máris szebbnél szebb 
felvételeket osztottak meg velünk.

December 21-én, a téli napforduló napján 
véget ért a 2014-es Nagy Szolárgráf Akció 
(NOSZA), ekkor kellett a kihelyezett szo-
lárgráfokat begyűjteni. A résztvevők jóvol-
tából január elejére megérkezett az első nagy 
adag szolárgráf a Polaris Csillagvizsgálóba, 
melyek feldolgozását megkezdtük (az akci-
óról részletesebb információkat az MCSE 
honlapján találnak olvasóink).

November elején alig-alig akadt csupán 
néhány pórusból, vagy foltból álló csoport. 
H-alfában azért egész más képet figyelhet-
tünk meg: számos rendkívül hosszú filament 
és feltűnően fényes, aktív terület mutatko-
zott, elsősorban a déli féltekén. 

4-én a keleti peremnél jelent meg a 12205-
ös számú csoport egy kiterjedt és gyönyörű 
fáklyamezőbe ágyazva. Sorszámot csak 5-én 

Téli Napok, szolárgráfok, 
óriások

név Észl. Mûszer
Áldott Gábor 5 8 L, Ha
Bajmóczy György 2 3,5 L, Ha
Bánfi János 1 20 T
Baraté Levente 1 8 L, Ha
Békési Zoltán 1 30 T
Busa Sándor 2 sz
Csörnyei Géza 3 15 T
Gráma Tibor 1 6 L
Hadházi Csaba 36 20 T
Iskum József 3 10 L, Ha
Keszthelyi Sándor 1 10,2 L
Kiss Barna 13 20 T
Kondor Tamás 8 8 L
Kovács Zsigmond 10 20 T
Molnár Péter 2 20 L
Pásztor Tamás 3 20 T
Perkó Zsolt 14 7 L, Ha
Szeri László 4 15 L, Ha
Török Tünde 4 10x50 B
Zseli József 6 6 L, Ha

Nagy Olivér szolárgráf felvétele a 2014 nyári-téli szezonban 
készült Budapesten, 2014. június 21 és december 21 között, 

a Nap teljes féléves útját mutatva, a háttérben a Csepel 
Művek kéményeivel. A felvétel Ilford Multigrade IV fotópapírra 

készült
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kapott, majd 7-ére érdekes, bonyolult szer-
kezetű, kis területen (10 szoláris fokon belül) 
elhelyezkedő, elnyúlt csoporttá fejlődött, 24 
folttal. Számos kitörés, köztük egy M1,0 és 
egy X1,6-os erősségű zajlott le a benne ezen 
a napon.

8-ára a korábban megfigyelhető pórussze-
rű csoportokból szinte semmi sem maradt. 
Részben kifordultak a nyugati peremen, 
részben még a korongon tett útjuk vége 
előtt felszívódtak. Helyükön fáklyamezők 
maradtak, így a Napon négy fáklyamező 

is megfigyelhető volt vizuálisan a nyugati 
perem közelében. A 12205-ös csoport uralta a 
korongot, az elnyúlt csoport helyett sok apró 
(a NOAA adatai szerint 40) folt tömörült 
körbe három, jól elkülönülő részen. Ezt köve-
tően a csoport szerkezete kissé változott, a 
foltok száma lassan csökkenni kezdett. 12-
ére jelentősen összezsugorodott, láthatóan 
visszafejlődött nyugat felé haladva.

13-án megjelent a keleti peremnél a várva 
várt óriás foltcsoport. Az október közepe 
táján látványos 12192-es csoport jelent meg 
ismét. Új, 12209-es számozást kapott vissza-
tértekor. A peremen csak félig befordult cso-
port még nem mutatta meg ekkor magát.

14-én a még mindig korong széléhez 
közel járó csoport már jobban látszott. 
Októberi megjelenéséhez hasonlóan most 
is egy kis folt és az azt környező kisebb 
foltok vezették be, ezt követte egy sok-
kal méretesebb, láthatóan több umbrából 
álló szörnyeteg. A csoportot látványos 
fáklyamező is övezte. 15-én már minden 
bizonnyal szabadszemes volt, azonban 
a rossz idő miatt legkitartóbb szabad-
szemes észlelőnk, Busa Sándor is csak 
18-án, 19-én és 24-én tudta megfigyelni. 
Mindhárom napon nagyméretűnek írta 
le, 18–19-én kerek, 24-én pedig babszem 
formájúnak. A 16-ára igen látványossá 
váló csoportban a kisebbik vezető folt 

Molnár Péter felvétele 2014. november 15-én 10:25 UT-kor 
készült a Polaris Csillagvizsgálóban, 200/2470-es refraktorral, 

Scopium Herschel-prizmával, DMK 41au02.as kamerával, 
1/1000 s expozíciós idővel, 3000 képkockából. A felvételen 

rendkívüli részletességgel látszik a 12209-es csoport és 
annak környéke, a fáklyamezők szövevényes hálózata és a 

szabálytalan körbeforduló folt töredezett umbrái

Szeri László felvételsorozata a 12209-es foltcsoportról 2014. november 15-én készült 10:00 és 11:02 UT között, 150/1500-as 
refraktorral, Lunt LS60 átalakított szűrővel, Scopium Herschel-prizmával és Baader Calcium K-Line szűrővel, valamint Baader 

Solar Continuum szűrővel (balról jobbra). Balról jobbra haladva a Nap egyre belsőbb rétegeit láthatjuk. Hidrogén-alfában feltűnő 
az aktív területen az anyag áramlásának az iránya, de kiválóan látszik a foltcsoport is. A középső felvételen (kalcium-K-vonal) a 

csoportot övező hatalmas kiterjedésű fáklyamező is jól kivehető. Fehér fényben a foltcsoportot látjuk részletgazdagon
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egyszerűbb, kerek umbrájú volt, az azt 
követő nagyobb folt-rész pedig embrióra 
emlékeztető alakban tekergőzött, körülöt-
tük számos letöredezett penumbrával és 
pórussal. A két kitörést mutató csoport-
ban ekkor 16 folt volt megfigyelhető, ami 
aktivitásának jelentős visszaesését mutatja 
(október 26: 44 folt és 12 kitörés). Az aktív 
terület, a foltok H-alfa tartományban is jól 
láthatóak voltak. 

Molnár Péter a Polaris Csillagvizsgáló 
200/2470-es refraktorával figyelte meg a cso-
portot és a következőt jegyezte fel 15-én: 
„Mióta az emlékezetes nagy folt […] újra 
befordult, vártam a lehetőséget a terület újbó-
li fotózására. A Polaris Csillagvizsgálóban 
megrendezett kettőscsillag- és mélyég-ész-
lelők találkozójának egy szünetében sikerült 
vonuló felhőzet, és jelentős alapfátyol mel-
lett megörökíteni a csoportot, igen nyug-
talan légkör mellett. A nagy folt jelentős 
változásokon esett át, szerkezete egészen 
más, mint kifordulásakor. A C betűre emlé-
keztető alak egyik végét egy, a görbülethez 
illeszkedő alakú umbra tölti ki, míg másik 
végén a szintén a görbületbe illeszkedve 
3–4 kisebb, szabálytalanabb umbra látszik. 
A napkorong közepe fele további 5 folt 

látszik, ezekből egy nagyobb, szabályosabb 
alakú, a többiek aprók, szabálytalan umb-
rával, umbrákkal. A területet igen látványos 
fáklyamező övezi.”

15-én Áldott Gábor és Iskum József sike-
resen figyeltek meg ebben a csoportban egy 
M3,2-es erősségű kitörést hidrogén-alfa tar-
tományban. A kitörés 11:40-kor kezdődött, 
maximumát 12:03-kor érte el, majd 12:10-kor 
ért véget. Iskum leírása alapján 11:55-kor 
tűnt a legfényesebbnek, ekkor Föld méretű 
volt. A kitörés ideje alatt Iskum megfigyelése 
szerint az umbrák közötti terület egészen 
12:20-ig fényesebbnek tűnt egy kör alakú 
régióban. Megfigyeléseik teljesen megegyez-
nek a hivatalos adatokkal.

18-ára „bezárult a kör” a csoport keleti 
oldalán. A nagy umbra kissé elnyúltabbá 
vált, a közelében lévő további kisebb umb-
rákkal egy medve lábnyomára emlékeztetett. 
A csoport 19-én érte el legnagyobb kiterjedé-
sét, míg a foltok száma 22-ére emelkedett a 
29-es maximális értékre. Ezzel párhuzamo-
san a terület aktivitása is nőtt, összesen 8 
C erősségű kitörést produkált, ami a befor-
dulást követő napok napi 1–2 kitöréséhez 
képest jelentős emelkedés. 23-án már zsugo-
rodni kezdett, a következő néhány napban 
tovább csökkent mérete, változott formája. 
A továbbra is több umbrát tartalmazó nagy 
követő folthalmaz alakja torzult, a penumbra 
kiterjedése is csökkent.

Zseli József részletfelvétele a 12209-es foltcsoportról 2014. 
november 20-án készült 11:30 UT-kor, 130/780-as apokromát 
refraktorral, Herschel-prizmával és Solar Continuum szűrővel, 
2x-es fókusznyújtással, DMK kamerával. A csoport foltjai egy 
tappancsszerű alakzatba tömörülnek. Gyönyörű, töredezett 
umbra és bonyolult szerkezetű penumbra figyelhető meg

Szeri László felvétele 2014. december 4-én 08:30 UT-kor 
készült a 12222-es napfoltcsoportról 150/1500-as refraktorral, 

Lunt 60PT hidrogén-alfa szűrővel, ASI 120MM kamerával. 
A foltcsoport körül jól látszik az aktív anyagáramlás iránya, 

a folttól keletre egy egészen fényes, diszkoszvetőre 
emlékeztető, a foltot körbefogó „alak” tűnik fel
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A csoportot a nyugati perem közelében 25-
én lehetett utoljára megfigyelni. Mérete felé-
re csökkent, aktivitása ezzel párhuzamosan 
jelentősen lecsökkent – így felbukkanása egy 
újabb fordulat után nem volt valószínű. 

20-án fordult be a keleti peremnél az ígé-
retesnek tűnő, 10 szoláris fok hosszúságban 
elnyúló 12216-os számú csoport. A csoport-
ban egy nagy, kerek vezető folt, és sok apró, 
töredezett, penumbraszerű követő folt volt. 
23-án és 24-én látványosan haladt előre, köz-
ben fokozatosan emelkedett a foltok száma, 
miközben napi egy-két, C osztályú kitörés 
is történt. 

24-én jelent meg a 12217-es számú csoport. 
25-én a már megfigyelhetőket további 3 csoport 
követte a keleti oldalon, melyekből kettő (12220, 
12219) majdnem a centrálmeridiánnál alakult 
ki. A 12218-as mindössze egy közepes méretű, 
kerek foltból álló monopoláris csoport volt. 26-
án újabb két érdekes csoport jelent meg, ezekkel 
már 10 aktív terület volt megfigyelhető a koron-
gon. Meglehetősen ritka módon a két féltekén 
körülbelül azonos számban helyezkedtek el 
csoportok (az előző hónapokban elsősorban a 
déli félteke volt aktívabb).

Az új csoportok közül a hónap végén a 
nagy monopoláris vezető foltot tartalmazó 
12222-es igen látványos volt. Aktivitása is 

jelentősen változott: 27-én egy folt mellett 
hét, 28-án három C osztályú kitörés zajlott le, 
míg 29-ére vezető foltja szabadszemes mére-
tűre nőtt. A vezető folt mögött egy nagyobb, 
bonyolultabb szerkezetű folthalmaz alakult 
ki, de mérete 30-ára látványosan csökkent. 
Az ide csoportosuló foltok egy része a vezető 
folt penumbrájából szakadt le, egy részük 
pedig újonnan alakult ki a csoport fejlődése 
során. 

30-ára ez a csoport tovább növekedett, 
majd december 2-ára a vezető folt elnyúlttá 
vált. 5-én már zsugorodni kezdett, 6-án már 
a nyugati peremhez közel járt, de számos 
kitörés jelentkezett az aktív területen.

Központi csillagunk a további napokban 
is aktív volt. Az apróbb, monopoláris cso-
portokból és a kisebb kiterjedésű, töredezett, 
bonyolult szerkezetű csoportokból 13-ára 11 
aktív terület gyűlt össze, a foltok viszonylag 
alacsony száma mellett.

14-én a 12237-es monopoláris csoport 
mögött megjelent egy másik aprócska, 
bonyolult szerkezetű csoport. Az új, 12242-es 
csoport területe másnapra jelentősen meg-
nőtt. A megfigyelhető 15 aktív terület mellett 
az északkeleti régióban gyöngyfüzérszerű-
en 8 foltcsoport sorakozott kör alakban. A 
12242-es csoport 17 és 21 között szabadsze-

Kondor Tamás korongrajzai 2014. december 17-én 12:02 UT-kor és 19-én 12:41 UT-kor készültek 80/600-as refraktorral, 
Herschel-prizmával és Baader ND3.0-s szűrővel. Mindkét napon sikerült rendkívüli részletességgel megörökíteni a 12241-es és 

12242-es foltcsoportokat. A rajzokon a csoportok által bejárt út és formájuk jelentős változása kiválóan követhető
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mes volt, Busa Sándor észleléseiben nagy, 
babszem formájú foltnak jelölte meg. Ezt 
követte a 12241-es már 16-ától, amely szintén 
17-étől nőtt szabadszemes méretűre, és köze-
pes, főleg inkább kerek, de egyes napokon 
babszem formájú foltként jelent meg Busa 
Sándor megfigyelései között. 

Mindkét csoport 18-án, a korong közepénél 
járva érte el legnagyobb kiterjedését, rend-
kívül érdekes párt alkotva. Kitöréseket a 
12242-es mutatott, magasabb foltszám mellett 
(19-én 50 db folttal). 20-án mindkét csoport 
szinte egyszerre kezdett zsugorodni, szinte 
párhuzamosan alakult ki bennük kisebb fol-
tok összeolvadásával egy-egy nagyobb, kerek 
folt hatalmas, látványos umbrával. A 12242-es 
csoportban ezen a napon öt kisebb kitörés 
mellett egy jelentős, X1,8-as erősségű kitörés 
is lezajlott. A két csoport érdekes példa a két 

hasonló típusú és fejlődési ütemű csoport 
által mutatható eltérő mágneses aktivitásra. 
Molnár Péter 20-ai észlelésében így számolt 
be a látványról: „Az ismét hosszú borult 
időszak után, az észlelőszakkör évi utolsó 
napján végre kiderült az ég, igaz, hogy a nyu-
godtság a feltámadt nagyon erős szél miatt 
csapnivaló volt. Gyönyörűen bonyolult a két, 
egymáshoz igen közel elhelyezkedő foltcso-
port, megszámlálhatatlanul sok apró umbrá-
val. A nagyobb foltok umbrái is érdekesek, 
szabálytalanok, töredezettek, esetenként akár 
a penumbra széléig kinyúlóak. A korong 
széle felé eső 12242-es számú foltcsoport nagy 
követő foltjának umbrájában vizuálisan is 
beugrik néha egy-egy pillanatra a dél felé 
mutató fekete kinyúlás a penumbra széléig, 
ami a felvételen ráadásul két, egymással pár-
huzamos szálnak bizonyult.”

23-ára mindkét csoport jelentősen össze-
zsugorodott, majd 24-ére kifordultak a nyu-
gati peremen, helyüket csak kisebb fáklya-
mezők jelezték.

Bár az év utolsó napjaiban akadt még 
néhány elszórt, aktív terület, az aktivitás már 
nem emelkedett vissza. Az év utolsó napján 
újabb látványos, 12253-as számú csoport 
jelent meg. 31-én, újabb látványos csoport 
jelent meg, a 12253-as, amely az új évre is 
érdekességekkel kecsegtetett.

Hannák Judit

A fotót Molnár Péter készítette 2014. december 20-án 09:12 UT-kor a Polaris 200/2470-es refraktorával, Scopium Herschel-
prizmával, Baader ND1,8-as és Baader Solar Continuum szűrővel, DMK41au02.as webkamerával. Látható a két hatalmas 

foltcsoport kezdődő zsugorodása, a szétszórtabb foltok összeállása egy nagyobb, hatalmas umbrájú folttá

Baraté Levente felvétele 2014. december 31-én 10:37 UT-
kor készült 80/480-as LOMO refraktorral, Lunt LS50 Ha 
szűrőrendszerrel, ASI 120MM kamerával. A felvétel egy 

protuberancia-hálózat változásait bemutató sorozat egyik 
képe. A nagy anyagfelhő hatalmas ívet ír le, majd az anyag 

visszahullik a Nap felszínére
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