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Az észlelések beküldési határideje minden hónap 6-a! Kér
jük, a megfigyeléseket közvetlenül rovatvezetôinkhez küldjék
elektronikus vagy hagyományos formában, ezzel is segítve
a Meteor összeállítását. A képek formátumával kapcsolatos
információk a meteor.mcse.hu honlapon megtalálhatók.
Ugyanitt letölthetôk az egyes rovatok észlelôlapjai.
Észlelési rovatainkban alkalmazott gyakoribb rövidítések:
AA aktív terület (Nap)
CM centrálmeridián
MDF átlagos napi gyakoriság (Nap)
U umbra (Nap)
PU penumbra (Nap)
DF diffúz köd
GH gömbhalmaz
GX galaxis
NY nyílthalmaz
PL planetáris köd
SK sötét köd
DC a kóma sûrûsödésének foka
(üstökösöknél)
DM fényességkülönbség
EL elfordított látás
É, D, K, Ny észak, dél, kelet, nyugat
KL közvetlen látás
LM látómezõ (nagyság)
m magnitúdó
öh összehasonlító csillag
PA pozíciószög
S látszó szögtávolság (kettõscsillagok)
Mûszerek:
B binokulár
DK Dall-Kirkham-távcsõ
L
lencsés távcsõ (refraktor)
M monokulár
MC Makszutov–Cassegrain-távcsõ
SC Schmidt–Cassegrain-távcsõ
RC Ritchey–Chrétien-távcsõ
T
Newton-reflektor
Y
Yolo-távcsõ
F
fotóobjektív
sz szabadszemes észlelés
hirdetési díjaink:

Hátsó borító: 40 000 Ft
Belsô borító: 30 000 Ft,
Belsô oldalak: 1/1 oldal 25 000 Ft, 1/2 oldal 12 500 Ft,
1/4 oldal 6250 Ft, 1/8 oldal 3125 Ft.
(Az összegek az áfát nem tartalmazzák!)
Nonprofit jellegû csillagászati hirdetéseket (találkozók,
táborok, pályázati felhívások) díjtalanul közlünk.
Tagjaink, elôfizetôink apróhirdetéseit – legfeljebb 10 sor
terjedelemig – díjtalanul közöljük.
Az apróhirdetések szövegét írásban kérjük megküldeni
az MCSE címére (1300 Budapest, Pf. 148.), fax: (1) 2407708, e-mail: meteor@mcse.hu. A hirdetések tartalmáért
szerkesztôségünk nem vállal felelôsséget.
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Hírek a Merkúrról
A Messenger-űrszonda 2004. augusztus
3-án startolt a Földről. Két és fél év
utazás során több hintamanővert is
végzett, 2005. augusztus 2-án a Föld,
2006. október 4-én és 2007. június 5én a Vénusz mellett haladt el. Ezt
követően háromszor közelítette
meg a Merkúrt, 2008. január
14-én, október 6-án, és 2009.
szeptember 29-én. A hosszú
utazás végén 2011. március 18-án állt pályára
a legbelső bolygó körül.
Jelenleg elnyúlt pályán
kering a Merkúr körül,
200 és 15 000 km között változik a felszíntől mért távolsága, és 12 óránként kerüli
meg a bolygót. A tudományos megfigyelési
program legalább 2012 végéig tart. Utolsó
alkalommal a Meteor 2008. áprilisi számának 3–8. oldalán számoltunk be hosszabban
a Messenger eredményeiről. Most az azóta
született érdekességekről adunk áttekintést.
Sokat vizsgált témakör a bolygó mágneses
tere és a Nap kölcsönhatása. A magneto-

szférában a korábban észlelteknél nagyobb
energiájú elektronokat is észleltek, amelyek közül sok a 30 keV, néhány a 100
keV-os energiát is elérte – ugyanakkor
energikus protonok nem mutatkoztak. A részecskék eloszlása időnként kiugró csúcsokat mutatott
főleg a bolygóhoz közel, magas
szélességű területek felett.
Nincsenek a Merkúr körül
a földihez hasonló van
Allen típusú sugárzási
övek, talán túl gyenge
ennek létrehozásához a
mágneses tér. A modellek
alapján egyébként erősebb mágneses térnek
kellene lennie a Merkúr körül. Hogy miért
ennyire gyenge, annak okát egyelőre nem
tudni, talán az intenzív napszél által hosszú időn keresztül kifejtett hatás játszhatott
benne szerepet – ma még ismeretlen módon.
A mágneses tér jellemzőit sikerült a korábbinál pontosabban megállapítani. A mérések
alapján kiderült, hogy a mágneses tengely
3°-os szöget zár be a forgástengellyel, centru-

Az 50 km átmérõjû sugársávos Debussy-kráter.
A Merkúron a krátereket híres zenészek, festõk, írók és
költõk után nevezték el

A teraszos falú 117 km-es Bartók-kráter. A központi
csúcsnál feltûnõ, vulkáni eredetû világos és sötét területek
figyelhetõk meg
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A Merkúr felszíne közel 15%-kal sötétebb a Holdnál, amint az a felvételpáron is látható. Balra a Clementine felvétele a
Holdról, jobbra pedig a Mariner–10 fényképe a Merkúrról

ma pedig 0,16-szoros Merkúr-sugárnyira van
a bolygó középpontjától. Emiatt a mágneses
egyenlítő 484 km-rel északra található a földrajzihoz viszonyítva, és a felszíni térerő az
északi pólusnál közel négyszerese a délinek
– ennek megfelelően délen sokkal intenzí-

vebb részecskebombázás érheti a felszínt.
A bolygó felszínének elemzése során északon kiterjedt, összefüggő lávamezőket sikerült azonosítani, amelyek az északi féltekének közel 6%-át borítják (≈4,7·106 km2). A
lávatakarók sok helyen elérik az 1 km vastag-

Vulkanizmusra utaló nyomok. Balra: a 132 km átmérõjû, csúcsgyûrûs Scarlatti-kráter aljzatának 1 km széles részlete.
A képen a kráter belsõ vidékén lévõ mélyedés látható, amelynek eredete pontosan nem ismert, akár vulkanikus alakzat
is lehet. Jobbra: idõs vulkanikus alakzatok, fent egy elnyúlt, feltehetõleg beomlásos kitörési központ vagy magmakamra
(10 km széles terület), lent egy lávafolyás, amely jobbra lefelé haladva különálló ágakra szakad (100 km széles terület)
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Példa a világos peremû mélyedésekre. Balra: a Raditladi-kráter peremvidékén, jobbra: az Eminescu-kráter központi
csúcsának közelében, egy 66 km átmérõjû területen

ságot, így sok idős krátert elfednek, topográfiai szintjükben néhol láthatóan eltérnek
a környezetüktől. Néhány ilyen eltemetett
szellemkráterben repedések is mutatkoznak,
feltehetőleg a láva kihűléssel kapcsolatos
zsugorodásakor fellépett feszültségek nyomán.
A láva áramlására utalnak néhol a szigetszerű, elnyúlt alakzatok, valamint egy 150
km hosszú lávacsatorna. Az eddig megfigyelt
lávatakarók feltehetőleg igen magas hőmérsékleten (1600 °C körül) kiömlött, hígan
folyó anyagúak voltak egykor. Összetételük
a földi bazalthoz, vagy a bolygónkon még
ritkábban előforduló komatiithoz hasonlóak
lehettek, anyagukban sok magnézium-oxid
(>18%) és kevés szilícium-oxid (40–45%)
lehetett. A komatiit csak az ősi Földön, közel
4,0 és 3,5 milliárd év közötti időszakban volt
hígan folyós.
Az újabb képek alapján még több furcsa
világos mélyedést és körülöttük világos halóalakzatot azonosítottak néhány kráter aljzatán, amelyeket világos kráteralji üledékeknek neveznek (bright crater-floor deposits).
Ezek a csoportosan előforduló képződmények néhányszor 10 m és néhány km közötti
átmérőjűek, és enyhén kékes árnyalatúak. Az
alakzatok lehetnek becsapódásos eredetűek,
ez esetben a mélyből a felszínre került vilá-

Az Apollodorus-kráter és a Pantheon Fossae alakzat
repedéseinek egy 42 km átmérõjû részlete

gos anyag hozta létre a mélyedések körüli
világos halókat. Azonban a mélyedések csak
ritkán kerek alakúak, ezért felmerült, hogy
valamilyen robbanásos vagy szublimációs
folyamat során a mélyből kiszabadult anyag
hozta létre ezeket a világos alakzatokat.
Gyakran központi csúcsokon és egyéb krátereken belüli kiemelkedéseken fordulnak elő.
A felszíni anyag összetétele a Mg/Si, Al/Si
és Ca/Si arányokat tekintve a földi bazalt
és a fent említett komatiit közötti értékeket
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mutat. A felszíni kőzeteknél mért K, Th,
U arányok (1150±220 ppm, 220±60 ppm,
90±20 ppm) a többi Föld típusú bolygóéra
hasonlítanak. A kéregben mutatkozó magas
Mg/Si és alacsony Al/Si + Ca/Si arány arra
utal, hogy az égitest felszínét nem a Holdéhoz hasonló, úgynevezett ANT típusú kéreg
borítja – a Holddal mutatkozó hasonlóság
tehát csak látszólagos, talán az ősi nagy,
feltételezett becsapódás során jött létre a
kéreg. Ugyanakkor érdekes módon a kéntartalom mintegy 10-szer nagyobb a Földhöz
és a Holdhoz is viszonyítva, amelynek oka
egyelőre érthetetlen. A sok kén és a kevés vas
előfordulása alapján erősen redukált anyagokból állt össze a bolygó.

Közel 3 km átmérõjû, feltehetõleg becsapódásos eredetû,
egykor folyékony kõzetolvadék által létrehozott, majd
késõbb megszilárdult „tócsa”

A bolygóról készült színes felvételek sem
mutatnak sok árnyalatot, néhol kékes színű
részek azonosíthatóak a felszínen. Az égitest
térképezése jelenleg is zajlik, ennek eredményeként minden korábbinál részletesebb és
pontosabb térkép készül a Merkúrról. Utóbbi
nem csak az alapkutatásban segít, hanem a
bolygóhoz 2014 körül induló, európai–japán
együttműködésben készülő Bepi-Colombo program munkáját és a megfigyelések
tervezését is segíti. Az eddigi eredmények
alapján elmondható, hogy a bolygó mágneses tere a várakozásoknak megfelelően



A Caloris-medence részletei: fent a medence peremének
250 km-es részlete látható, balra a belsejét kitöltõ, közel
sík lávaborítás, jobbra a peremét alkotó hegyvonulat
figyelhetõ meg. Lent a medence 280 km széles belsõ
területe látható. Az itt látható árkok a kép bal alsó részébõl
sugárzódnak szét, és a Pantheon Fossae alakzat részét
képezik

aktív és változékony. A Merkúr felszínén
több helyen mutatkoznak vulkáni nyomok,
mint eddig tudtuk, és sok kitörési központ,
lávafolyás valamint egyéb, kevéssé ismert
alakzat figyelhető meg. Az újabb adatok
alapján az égitest az utóbbi 4 milliárd évben
1–2 km-t zsugorodott, és ma már feltehetőleg
nem aktív – azonban még sok meglepetést
tartogathat.
Kereszturi Ákos

messenger
Üdvözlőlapok a Messengertől
A NASA bolygókutató szondáját 2004.
augusztus 3-án bocsátották fel. Mielőtt egy
esztendővel ezelőtt, 2011. márciusában
pályára állt volna a Merkúr körül, számos
hintamanővert végzett (egyet a Föld, kettőt
a Vénusz, hármat pedig a Merkúr mellett).
A jelenlegi tervek szerint 2013-ig üzemelő
szonda útja során több látványos felvételt
készített a Naprendszer belső bolygóiról,
melyek közül az alábbiakban mutatunk be
néhányat.

A Föld–Hold rendszer 77 millió km távolságból, az elsõ
hintamanõver (2005. augusztus 2.) felé közeledve

A Vénusz felhõzetének részletei 2007. júniusában, a
második hintamanõver során készített felvételen. A felhõk
amatõr eszközökkel való észlelésével kapcsolatban l.
cikkünket a 28. oldalon!

A 2007. júniusi, második Vénusz-közelítés során készült
felvételsorozat már távolodóban készült. Az elsõ és
az utolsó felvétel között alig 25 óra telt el, de ez idõ
alatt a Messenger mintegy 830 ezer km-t távolodott
bolygószomszédunktól

Földünk és hûséges kísérõje 2010. augusztusában, 183
millió km távolságból. Mivel Földünk távolabb kering a
Naptól, mint a Merkúr, egy merkúri észlelõ mindig szinte
100%-os fázisban látná a sötét égbolton ragyogó
„kettõs bolygót”

NASA Missions – Molnár Péter
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Balaton Csillagvizsgáló
Több mint két évtizedes kényszerpihenő
után ismét megnyitja kapuit a Balatonfűzfőn
található csillagvizsgáló, amely fontos szerepet kíván betölteni a kultúra és a tudomány
népszerűsítése terén a kiemelt üdülőkörzetben.
A hatvanas években Kulin György nevével fémjelzett időszakban számos obszervatóriumot alapítottak hazánkban, amelyek
sorában 1967-ben avatták fel a Nitrokémia
Csillagvizsgálót is. Létrehozásához a Nitrokémia Ipartelepek vegyipari nagyvállalat
támogatása mellett amatőrcsillagászok és
gyári dolgozók, diákok önzetlen társadalmi munkája járult hozzá. A csillagvizsgáló
alapítója és vezetője Bencze Sándor amatőrcsillagász volt, aki korábban a szombathelyi
Gothard Jenő Csillagvizsgálót is igazgatta.
Az intézmény a kor elvárásainak megfelelő
műszerezettséggel rendelkezett; vezetését
Lendvai László vegyészmérnök 1967-től látta
el. Rövid időn belül a megye csillagászati
ismeretterjesztésének központja lett. A főműszerrel, a 300/2265-ös Newton-reflektorral és
egy 110/750-es Zeiss-refraktorral a tetőteraszon rendszeres távcsöves bemutatásokat
szerveztek, és bekapcsolódtak a budapesti
Uránia, később az Albireo Amatőrcsillagász
Klub megfigyelési programjaiba is. A Debreceni Napfizikai Obszervatóriummal a napfolttevékenység vizsgálatában, a Balatonfüredi Szívkórházzal a naptevékenység földi
hatásainak vizsgálatában, a Penci Kozmikus
Geodéziai Obszervatóriummal a kozmikus
háromszögeléses mérésekben működtek
együtt. A rendszerváltás után az elmaradó
anyagi és humán támogatás hiányában az
intézmény bezárt, állaga leromlott.
A településen a mozgalom továbbra is
aktívan működött a Magyar Csillagászati Egyesület Balatonfűzfői Helyi Csoportja
keretében; népszerűek voltak a találkozók,
közös észlelési akciók, előadások és távcsöves bemutatók látványos csillagászati jelen-



ségek alkalmával. Így örvendetes tényként
könyveltük el, hogy a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
a „Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader kultúrparkok és központok kialakítása”
célterületen a csillagvizsgáló felújítására
benyújtott pályázatát megnyerte. A munkálatok 2011 tavaszán kezdődtek.

Lendvai László szakköri foglalkozást tart az 1970-es évek
elején

Az újkeletű működés „Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpont” néven indult el,
amelynek értelmében a csillagászati funkciók mellett kultúrházként is üzemel majd az
épület. „Kultúra és tudomány kicsiknek és

balaton

A felújított csillagvizsgáló

nagyoknak, kezdőknek és profiknak a Balaton csillagvizsgálójában” szól az intézmény
szlogenje. A balatonfűzfői Városi Stadion
területén található épület a tópart közelségében fekszik, és könnyen megközelíthető az
autópályáról és a 71-es útról.
Tevékenységébe elsősorban az ismeretterjesztési, oktatási célokat soroljuk, de a csillagászat iránt mélyebben érdeklődőket is
szívesen látjuk. Derült ég esetén esténként
távcsővel figyelhetjük meg a Holdat, bolygókat, csillagokat, galaxisokat. Napközben a
Nap észlelésére nyílik lehetőség és asztrofotó
kiállítás tekinthető meg. Előzetes egyeztetés
esetén különböző korcsoportoknak mutatunk be rövid, képes előadásokat az Univerzum titkairól – időjárástól függetlenül. Emellett egész évben működő csillagász szakkör
várja majd a csatlakozni kívánókat. Vendégeink kiszolgálásáról a „Csillagfény kávézó”
gondoskodik, amelynek teraszáról balatoni
kilátásban gyönyörködhetünk egy ekvatoriális napóra „társaságában”. Az ötvenfős
előadótermünk rendezvények, konferenciák,
találkozók befogadására alkalmas.

A hatméteres kupolában Fornax 100
mechanika kapott helyet, amelyen egy 30,5
cm-es Meade ACF katadioptrikus reflektor
és egy 10 cm-es apokromát ad majd lehetőséget az égbolt szépségeibe való betekintésre.
A humán erőforrást a hazai csillagászati
közélet ismert alakjai biztosítják Ladányi
Tamás, az intézmény szakmai és marketing vezetője és Kocsis Antal szakkörvezető
személyében. A működtetésben egyes szakterületekről részt vállalnak még: Gubicza
László (az intézmény hajdani munkatársa),
Schné Attila (optika), Landy-Gyebnár Mónika (légköroptika), dr. Szabó Róbert (MTA
CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Intézete), dr. Czúni László (Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Kar), Simon Zsuzsanna (Magyar Turizmus Zrt.), továbbá a helyi
VÁCISZ Egyesület munkatársai.
Tevékenységünkről és programjainkról a
www.balatoncsillagvizsgalo.hu honlapon
nyújtunk folyamatos tájékoztatást. A megnyitó rendezvényt a tervek szerint március
31-én tartjuk.
Ladányi Tamás – Kocsis Antal
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Segítik-e a fekete lyukak a
csillagkeletkezést?
Szinte minden nagyobb galaxis középpontjában egy óriási, több száz-ezer millió naptömeget magában foglaló fekete lyuk található.
A roppant erősségű gravitációs mező jelentős
hatással van a közelében mozgó anyagra. Az
elméletek szerint ez a hatás megakadályozza
új csillagok keletkezését, de érdekes módon
a közeli Centaurus A jelű galaxis esetében a
kutatók ennek ellenkezőjét tapasztalták.
A galaxisok középpontjában levő fekete
lyukak időről időre felélednek, és ilyenkor a környezetükben levő anyag, túl közel
kerülve a kompakt objektumohoz, részben
a fekete lyukba hullik, míg egy része az
erőhatások következtében akár sok fényév
hosszú nyúlványokba formálódva lökődik
ki a fekete lyuk környezetéből. A kidobott
anyag a galaxisban levő csillagközi gázfelhőkbe ütközve felhevíti és összenyomja azok
anyagát, így jelentős mértékben befolyásolja
a keletkező csillagok számát.
A kutatók a vizsgálatok során a Hubble
Űrteleszkóp kamerájával tanulmányozták a
Centaurus A (NGC 5128) jelű, Földünktől
mintegy 13 millió fényévre elhelyezkedő
galaxis központi vidékeit. Míg látható fényben észlelve az objektumot egy jellegzetes
por- és gázfelhőkből álló gyűrű figyelhető
meg, addig rádió- és röntgentartományban
a központi fekete lyuk irányából kinyúló
kilövellések is tanulmányozhatók. A kutatók
ezek közül a legbelső szál megfigyelésével minden eddiginél nagyobb pontossággal
voltak képesek rekonstruálni az itt lezajló
csillagkeletkezési folyamatokat.
A megfigyelések szerint a szál csúcsában
fiatal csillagok találhatók, melyek kora megegyezik a fekete lyuk legutóbbi aktivizálódása óta eltelt idővel, amelynek eredményeképpen a kilövellés létrejött. Ugyanakkor a
filament többi részében nem figyelhetők meg
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fiatal csillagok. Ez pedig éppen a modell által
előre jelzett esemény: a kifelé haladó kilövellés és a gázanyag határvonalában jönnek
létre az összesűrűsödés miatt a csillagok,
míg a szélein a gázanyag pusztán kijjebb
sodródik.
A kilövellések és az általuk kiváltott csillagkeletkezés kutatása különösen fontos, mivel
a fekete lyukak aktivitása, így a kilövellések megjelenése is jóval gyakoribb esemény
lehetett – így a kutatások hozzájárulhatnak a
galaxisfejlődési modellek pontosításához.
Science Daily, 2012. február 2. – Molnár Péter

Tejútrendszerünk mágneses térképe
Hatalmas mennyiségű egyedi rádiótávcsöves megfigyelést felhasználva sikerült
megalkotni Tejútrendszerünk legpontosabb
mágneses térképét. Régóta ismeretes, hogy
saját Galaxisunknak, hasonlóan más csillagvárosokhoz, jelentős mágneses tere van. Az
elméletek szerint a mágneses teret hasonló
mechanikai folyamatok hozzák létre, mint
amelyek során a Föld vagy a Nap mélyében
az áramló anyag energiája mágneses energiává alakul.

A térkép megalkotásában 26 különféle projektben érdekelt, 30-nál is több kutató vett
részt, akik a teljes égbolton elvégzett mintegy
41 ezer megfigyelés adatait használták fel. A
mérések száma azt jelenti, hogy átlagosan
az égbolt egymástól mintegy két holdát-
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mérőnyire levő területeiről vettek mintát a
kutatók. Az elkészült térkép segítségével a
galaktikus mágneses tér szerkezete minden
eddiginél részletesebben tanulmányozható.
A térkép nemcsak a Galaxis nagyméretű
struktúráinak jobb megértését teszi lehetővé,
hanem a kisebb képződmények, foltok azonosítása révén segítséget nyújt a Galaxison
belüli gázanyag örvénylésének tanulmányozásához is.
A térkép elkészítéséhez a Faraday-effektust
használták fel, melynek értelmében a távoli
rádióforrásokból érkező fény polarizációs
síkja mágneses téren áthaladva elfordul. A
különféle hullámhosszakon mért polarizációs értékek segítségével az elfordulás mértéke, így a tér jellemzői is kiszámíthatók.
Természetesen ezzel a módszerrel csupán
egy irányban mért hatás tanulmányozható, a
teljes térkép megalkotásához számos egyedi
mérésre volt szükség. Sajnos még ezzel a
nagy adatbázissal sem egyenletes a térkép:
egyes nagyobb területeken, ahol csak kevés
számú mérés történt (különösen a déli égbolton), interpolációra volt szükség a hiányzó
adatok pótlásához. A kutatók nemcsak nagy
mennyiségű adatot dolgoztak fel, de ehhez
teljesen új eljárást is kifejlesztettek, amelynek segítségével a végeredményt jelentősen
rontó apró hatások is kiküszöbölhetők.
Saját Galaxisunk megismerése mellett a
módszert sikerrel használhatják majd az extragalaktikus mágneses mezők tanulmányozására is, hiszen a térkép alapján a kutatók
számára már ismert az egy adott irányban
megfigyelhető Faraday-effektusban a Tejútrendszer mágneses tere által keltett hatás.
ScienceDaily, 2012. február 2. – Molnár Péter

Két új Jupiter-hold
Naprendszerünk legnagyobb bolygója
eddig is rendkívül sok, 64 holddal büszkélkedhetett. Nemrégiben azonban a 6,5 mes Magellan-teleszkóppal (Las Campanas,
Chile) sikerült a Jupitertől igen messze keringő két további apró holdat felfedezni. Az
óriásbolygót 580 és 726 nap alatt megkerülő
holdak mérete alig 1 km, így ezek a legki-

sebb, földfelszínről felfedezett holdaknak
számítanak. Mindehhez természetesen rendkívül kifinomult technikára volt szükség,
amely körülbelül egy évtizeddel ezelőtt sem
állt még a kutatók rendelkezésére.
A modellek szerint a két apró hold egy
körülbelül 100 további, hasonló méretű
piciny holdat tartalmazó, de még a Jupiterhez
tartozó régióban kering. A két új, szabálytalan alakú hold az S/2011 J1 és S/2011 J2 ideiglenes jelölést kapta, végleges elnevezésük
azonban egy szokatlan problémát is felvet. A
hagyományoknak megfelelően a Nemzetközi
Csillagászati Unió az óriásbolygó holdjainak
a római (illetve görög) mitológiából választ
olyan neveket, amelyek kapcsolatban álltak
Jupiter (illetve Zeusz) főistennel. Tekintettel az eddig már ismert 64 Jupiter-holdra,
illetve a modellek alapján várható további
felfedezésekre, minden bizonnyal a rendszer
megváltoztatására lesz szükség, hiszen egyszerűen nem létezik elegendő mitológiai alak
az égitestek elnevezéséhez.
A modellek szerint hasonló számban
keringhetnek kísérők a Szaturnusz és akár
a Neptunusz körül is, amelyek felfedezése
és vizsgálata különösen fontos a Naprendszer múltjának megismerése szempontjából
– ezekhez azonban még a jelenleginél is érzékenyebb berendezések szükségesek. Azért
fontosak ezek a kísérők, mert az elméletek
szerint a szabálytalan alakú holdak befogás
útján kerültek a bolygók fogságába, amit az
is mutat, hogy általában retrográd irányban
keringenek, esetleg igen elnyúlt és az ekliptikával jelentős szöget bezáró pályákon. Így
ezek a holdak gyökeresen eltérnek a bolygókkal együtt keletkezett, szabályos holdaktól, melyek a bolygóhoz hasonló anyagból
jöhettek létre.
Universe Today, 2012. február 9 – Mpt

Jég a Vestán?
Megmaradhatott-e az ősi víz a Vestán? A
kutatók általános vélekedése szerint bár általában véve a kisbolygó igen száraz, ennek
ellenére felületének körülbelül fele olyan
hideg és oly csekély besugárzást kap köz-
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ponti csillagunktól, hogy akár évmilliárdokig is fennmaradhatott rajta a vízjég. Különösen az aszteroida északi és déli pólusa körüli
területek lehetnek kiváló helyek a felszín
alatti jég kutatása szempontjából.
A Vestán, a második legnagyobb kisbolyón
valószínűleg nincsenek olyan mély kráterek,
melyek belsejében örök árnyék uralkodik,
és így megőrződik a bennük felhalmozódott
jég. Még a déli féltekénél levő, körülbelül 480
km átmérőjű kráter sem ilyen. Ennek oka,
hogy a kisbolygó forgási tengelye körülbelül
27 fokkal hajlik a pályájára állított merőlegeshez képest, aminek eredményeképpen
hol a déli, hol pedig az északi pólus „dől”
a Nap irányába, hasonlóan a földi évszakos
változásokhoz. (Ezzel szemben például Holdunk tengelye szinte pontosan merőleges az
ekliptika síkjára, azzal alig 1,5 fokos szöget
zár be.)

Természetesen az égitest egyenlítőjéhez
közeledve az átlaghőmérséklet emelkedik,
elérheti a –190 °C-ot is, amely már lehetetlenné teszi a felszín alatti jég tartós megmaradását. Ez a túlságosan meleg sáv körülbelül a
27. szélességi körig terjed ki.
A földi megfigyelések alapján a Vesta felszíne rendkívül száraznak tűnik. A kérdés
földi megfigyelésekkel nem dönthető el. A
fenti modell alapján a Vesta poláris régióiban
uralkodó átlaghőmérséklet lehetővé teszi a
jég fennmaradását a felszín alatt, ugyanakkor a 3,6 évig tartó Vesta-év nyári évszaka
alatt összességében elegendő besugárzás
érheti a felszínt ahhoz, hogy a víz eltávozzon
a felszínről és elszökjön, vagy máshol rakódjon le. A kérdés eldöntésében kulcsszerepet
játszik a Dawn-űrszonda, amely közelről
vizsgálja a kisbolygót, és víz nyomai után
kutat gamma- és neutrondetektoraival. Az
űrszonda pályáját nemrégiben módosították, az alacsonyabb pálya pedig kedvezőbb
körülményeket teremt a vizsgálatok elvégzéséhez, így akár a következő néhány hónap
során fény derülhet a vestai víz létére.
NASA News & Features, 2012. január 25.
– Molnár Péter

Zöld jelzés a második Sólyomnak

A kisbolygó hõtérképe a modellszámítások alapján.
Jól megfigyelhetõ az egyenlítõ közelében húzódó
melegebb régió

A jég előfordulása vagy éppen hiánya fontos adatokkal szolgálhat a kutatók számára a
kisbolygó keletkezésére és fejlődésére nézve,
üstökösökkel és más objektumokkal való
ütközései, azaz általában véve a kozmikus
környezetével való kölcsönhatása szempontjából. A megfigyelések alapján megalkotott
modell szerint az éves átlaghőmérséklet a
Vesta északi és déli pólusainál –200 °C alatt
alakul, ami éppen a kritikus hőmérsékleti
határ ahhoz, hogy a jég tartósan megmaradhasson néhány méteres mélységben a felszín
alatt.
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2010 emlékezetes év volt a Naprendszer
keletkezését és annak ősanyagát kutató szakemberek számára. A japán Hayabusa-szonda
2005-ben (több technikai probléma ellenére)
sikeresen megközelítette az Itokawa kisbolygót, majd speciális eszközével mintát vett
belőle, amely sikeresen földet ért Ausztrália
területén – első anyagmintaként egy kisbolygóról.
A jelenlegi tervek szerint a Hayabusa–2
2014-ben indulhat majd útjára az 1999 JU3
jelű, az Itokawánál valamivel nagyobb (914
méteres), nagyjából gömb alakú kisbolygó
kutatására, melynek 2018 közepén történő
meglátogatása után a minták 2020 végén
érkezhetnek vissza. A tervek igen szoros
határidőket szabnak a szonda elkészítésére.
Amennyiben nem sikerül a kitűzött időpontban indítani a szondát, a következő ablak
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2015-ben érkezik el, azonban ezt követően majdnem egy évtizedet kellene várni a
következő indítási alkalomra.

Fantáziakép a kisbolygót megközelítõ Hayabusa-2-rõl

A szonda tervezése során természetesen
elsődleges fontosságú volt az elődjénél
tapasztalt problémák kiküszöbölése. Ilyen
például a mintavételezési eljárás átdolgozása, amely az előző szondánál a vártnál kisebb
mennyiségű anyagot eredményezett. Hasonlóképpen továbbfejlesztett ionhajtóművet
kapott a szonda, illetve irányító- és navigációs rendszereit, antennáit és magasságmérő
eszközeit is kicserélték. A mintavételezéshez
például az előzőleg használt, nagy sebességgel az égitestbe csapódó egység helyett egy
lassan leereszkedő berendezést használnak
majd, amely a felszín elérésekor robban fel,
így szolgáltatva az anyagmintát a talajból.
Universe Today, 2012. január 31. – Mpt

Az IRAS–Araki–Alcock 1983d üstökös
„Ebben az esztendőben [1983] viszonylag
sok üstökös megjelenésének örvendhettünk,
igaz, hogy többségük halvány, periodikus
lévén, komoly feladatot jelentett az észlelőknek. Ezzel szemben mintegy »kárpótlást«
nyújtott a május első felében néhány napig
észlelhető IRAS–Araki–Alcock 1983d jelű
üstökös.
Valóságos drámai esemény volt felfedezésének története. Ez év január 25-én bocsátották fel azt az infravörös tartományban dolgozó csillagászati mesterséges holdat (IRAS),
amely pontosan három hónappal később

– április 25-én – egy gyorsan mozgó, ismeretlen, naprendszerbeli égitestet detektált.
Néhány ellenőrző észlelés hamar kiderítette,
hogy új üstökösről van szó. Ekkor kb. 6m
fényes, diffúz, csóva nélküli objektum volt.
Május 3-án George Alcock, a híres angol
amatőrcsillagász is rátalált a Draco csillagképben. Mint utóbb kiderült, nem ő, hanem
a japán Genichi Araki volt az üstökös első
»földi« felfedezője!
A történet hazai vonatkozása, hogy május
7/8 éjjelén egymástól függetlenül 6 amatőr
fedezte fel az üstököst! (Gyimesi, Szőke,
Zalezsák, Keszthelyi, Dömény és Ságodi).
Érdemes megemlíteni, hogy hasonló eset
1975-ben is történt, amikor három hazai
felfedezője volt a Kobayashi–Berger–Milonüstökösnek.

Az IRAS–Araki–Alcock-üstökös 1983. május 10-én. Tuboly
Vince felvétele 2/58 mm-es objektívvel készült, Agfa CNS
400 filmre, 9 perc expozícióval. A kép bal szélén látható
fényes csillag az a Ursae Maioris

[...] Nagyon különös látványú, roppant
gyors mozgású objektum volt: néhány nap
alatt szinte »átsuhant« az égbolton. E szokatlan mozgás oka az üstökös 73 fokos pályahajlása, illetve a május 11-i rendkívüli földközelsége volt. Ekkor csupán 0,03 CSE-re
közelítette meg a Földet. Valójában ennek
köszönhető az óriási látszólagos méret, és a
gyors mozgása az égen. Sokan megfigyelték,
hogy az üstökös elmozdulása 1 fok/óránál
is nagyobb volt a legnagyobb földközelsége
idején!
[...] A fantasztikusan nagy, diffúz kóma láttán többen feltették a kérdést, lehet-e egyál-
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talán a fényességet becsülni? Ez a bizonytalanság megfigyelhető az adatok szórásán is.
[...] Figyelemre méltó, hogy a [fény]görbe
párhuzamosan fut az üstökös földtávolságát
jelző [...] vonallal! 12-én az alacsony horizont
feletti magasság miatt csak néhány becslés
történt, de ezek is meredek fényességcsökkenésre utalnak. A 11-i legnagyobb fényesség
egyben a legnagyobb földközelség időpontját jelöli.
Nagyon izgalmas lett volna tovább követni
az üstökös viselkedését – annál is inkább,
mert a vizsgált időszakban alig változott a
naptávolsága –, de napok alatt átkerült a déli
égre, s ez véget vetett az észleléseknek.”
Lapunk 28 évvel ezelőtt megjelent száma
ugyan az egy évvel korábbi, 1983-as rendkívüli üstökössel foglalkozik, de a rendkívüli
jelenség miatt mindenképpen érdemes viszszatekintenünk a majd’ 3 évtizeddel ezelőtti
eseményre. Maga az üstökös is különlegesnek tekinthető: a 964 éves periódussal
keringő kométa rendkívüli közelségben, alig
5 millió km-re haladt el bolygónk mellett, így
ez a planétánkat legjobban megközelítő üstökös az 1770-es Lexell-féle üstökös, valamint
az 55P/Tempel–Tuttle 1366-os földközelsége
után. Felfedezésének körülményei is különlegesek: az újonnan felbocsátott IRAS (Infrared
Astronomical Satellite, amely az első, teljes
égboltot infravörös tartományban 96%-ban
feltérképező műhold volt) mellett két tanár
is felfedezhette, akik közül az (akkoriban
már nyugalmazott) angol Alcock egyszerűen házának ablakából binokulárral észlelve
fedezte fel a kométát. Az égbolton átszáguldó jövevény egyben szülőüstököse a roppant
alacsony intenzitású (ZHR=3) Éta Lyridák
meteorrajnak, melynek aktivitása idén május
3. és 14. közé esik, május 8-i maximummal.
Tavaszi észleléseink során, miközben az egy
év múlva esedékes, remélhetőleg roppant
látványos C/2011 L4 (PANSTARRS) üstököst
várjuk – és reménykedünk egy váratlanul
feltűnő, szintén fényes üstökösben –, fényképezőgépeinkkel próbáljuk meg megörökíteni
a Lant és a Hattyú közötti területről érkező
meteorokat!
Meteor 1984/1. – Mpt
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Kulin György Csillagászkör
Nagyszalontán
Mozgalmunk alapítója és meghatározó
alakja Nagyszalontán született 1905. január
28-án, majd gyermekkorának nagy részét a
mai Kulin György utca 11. szám alatti házban töltötte. Ezt követően került Budapestre,
ahol érdeklődése később a csillagászat felé
fordult. Neve nemcsak a szakcsillagászok
körében ismert, de óriási erőfeszítéssel, előadásokkal, eszközök készítésével, nem utolsósorban pedig a Magyar Csillagászati Egyesület megszervezésével hatalmas lendületet
adott a műkedvelő csillagászoknak. Sok ezer
embernek mutatta be a csillagos ég szépségeit, megszámlálhatatlan előadáson népszerűsítette a csillagászat tudományát. Keze
munkájával készített tükrök pedig nemcsak
sok amatőr műszerének váltak fő elemévé,
de ma már egy-egy Kulin-tükör valóságos
ereklyének számít. Természetesen szülővárosáról sem feledkezett meg, egy 1936-ban felfedezett kisbolygót Salonta névre keresztelt.
Nagyszalontán ma is erős érdeklődés
mutatkozik a csillagászat iránt, így nemrégiben megalakulhatott a Kulin György Csillagászkör. Az Arany János Iskolaközpontban
került sor a jeles eseményre, melyen részt
vett többek között Kenéz Ilona és Lukács
Ilona, míg Kulin Eszter levélben üdvözölte a
frissen megalakult csillagászkört. A szakkör
szakmai vezetését Csukás Mátyás, elismert
amatőrcsillagász végzi majd, a megfigyelésekhez elengedhetetlen műszert pedig a
Bethlen Gábor Alap tudományos szakosztályánál elnyert pályázatnak köszönhetően
rövidesen megvásárolják.
Az alakuló ülés a Kulin-ház emléktáblája,
majd pedig a szoborparkban található Kulinszobor megkoszorúzásával zárult. A frissen
alakult szakkörnek sok sikert kívánunk!
Nagyszalontai Hírhatár, 2012. január 28.
– Molnár Péter

csillagászati hírek
Útnak indult a magyar műhold
Február 13-án magyar idő szerint 11 órakor
sikeresen startolt az ESA (Európai Űrügynökség) Vega nevű új hordozórakétája. Az új
eszköz 300 és 2500 kg közötti tömeget képes
pályára állítani.

zetközi szinten is elismert szakemberek képzéséhez, harmadrészt pedig a hazai tervezés
és gyártás révén demonstrálja a magyar szakemberek és cégek alkalmasságát a későbbi,
nagyobb projektekben való részvételre.
A szondának igen szigorú követelményeknek kellett megfelelnie. A szigorú mérethatárok mellett elsődleges szempontok között
szerepelt, hogy a pályára állás és működés
során a műholdról nem válhatnak le részek
(elkerülve az űrszemét gyarapítását), nem
tartalmazhat pirotechnikai eszközöket és
túlnyomás alatt levő alkatrészeket, illetve
veszélyes anyagokat. A mérnököknek szintén szigorú előírásokat kellett követniük a
műhold tömegeloszlására, a csatlakozóegységek kialakítására, súlypontjának helyzetére, illetve működésére nézve is.

A Vega VV01 az indítóálláson

A négyfokozatú hordozórakéta első útján
számos eszközt állított pályára. A műholdak között szerepel két olasz berendezés, a
LASER és az ALMASat-1 nevű szondák, a
hasznos teher többi részét azonban európai
egyetemek kutatói által készített ún. pikoholdak alkották. Az e-St@r és UniCubeSat
(Olaszország), Goliat (Románia), PW-Sat–1
(Lengyelország), Robusta (Franciaország) és
Xatcebeo (Spanyolország) eszközök mellett
hazánkat a MaSat-1 nevű mesterséges hold
képviselte.
A kis méretű (10x10x10 cm-es), 1 kg tömegű űreszköz elkészítése és felbocsátása több
szempontból is fontos. Egyrészt ez az első,
teljesen magyar fejlesztésű, egyedi műhold,
másrészt pedig hozzájárul tapasztalt, nem-

Az indításra kész repülõpéldány

Felbocsátását követően a műhold sikeresen
megkezdte működését, a mért adatok sugárzását. A 600 km-es magasságban keringő
műhold rádióamatőrök számára is elérhető
a HA5MASAT hívójellel, a 437,345 megahertzes frekvencián, remélhetőleg a tervezett
három hónapos működési idején jóval túl is.
A rádiós kapcsolatfelvételhez további információk a projekt honlapján találhatók.
ESA News, 2012. február 13.,
http://cubesat.bme.hu/ – Molnár Péter
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A töltéscsatolt
bolygófotonfogó II.
A webkamerával dolgozó bolygófotós
munkája a távcső mellett rögzített felvétellel
kezdődik, de ez még korántsem vezet végeredményhez. Az alapvetően jókora zajjal
terhelt videóból még ki kell nyerni a lehető
legtöbb információt, a jelenlévő zajt pedig
amennyire lehet, csökkenteni kell. Manapság
a legtöbben a Registax szoftvert használjuk
e célra, de egyre gyakoribb a nemrégiben
köztudatba került Avistack program is. Jelen
írás az előbbi használatában mélyed el alapszinten. Az egész rendszer ismertetése igen
terjedelmes lenne, ebből következően itt csak
a véleményem szerint a kezdetekhez fontos
információkra korlátozom mondanivalómat.
Az itt leírtak nem kizárólagos érvényűek,
bizonyára akadnak, akik másként csinálják
és mást tartanak fontosnak. A következők
csak az én egyéni mércémmel megítélve
használható kép készítését garantálhatják és
remélhetőleg segítséget nyújtanak az e technikával most ismerkedőknek. Pontos, mindenre jó feldolgozási receptet adni lehetetlen
vállalkozás lenne, és a végeredmény úgyis
mindenkinek a saját ízléséhez igazodik, még
akkor is, ha tudományos értékű munka lesz a
célja. Az interneten fellelhető magyar nyelvű
leírás a 3-as verzióhoz. Ebből, bár az újabb
fejlesztés felülete már sokban eltér, így is
rengeteget lehet tanulni.
Célunk mostantól tehát a lehető legjobb
jel-zaj viszony létrehozása, és a végleges
kép kidolgozása lesz. A következő szöveges
leírás egy vezérfonal, mely a program működésére ad felületes rápillantást. Részletes,
lépésenkénti ismertetés lentebb található.
Indítsuk el a Registax programot, majd a
„Select” gombbal nyissuk meg az aktuális
videót. A képernyőn megjelenik a felvétel első képkockája, alul pedig egy csúszka, valamint ugyanitt megjelenítésre kerül,
hogy hány képkockát tartalmaz a felvétel.
A továbbiakban a csúszka jobbra mozgatásával, ill. egyenként lépkedve, képenként

16

megjeleníthetjük a felvételt. Mivel a légköri
nyugtalanságnak minden pillanatban másmás hatása van, a „frame”-ek közül azt
kell keresnünk, amelyiket legjobbnak, legélesebbnek ítéljük. Ez nagyon fontos művelet,
mivel majd a program e referencia alapján
fogja leválogatni a képkockákat. Amennyiben sikerült választani, az egér bal gombjával
kattintsunk a bolygó egy jól meghatározott
pontjára. A 4-es verzióban jelölőnégyzet, a
6-os verzióban kis sárga kör jelenik meg kattintásunk nyomán.
Az „Align” fülre kattintva a program megkezdi a képkockák illesztését. Ez géptől és a
felvétel hosszától függően néhány másodpercig, esetleg percig tart. Korábbi verziókban
az Optimize gombra lépve a program a referenciaképhez képest legoptimálisabb eltolást
végzi a felvételeken. Ezután a „Stack” fül
megnyomására a gép elvégzi a kép összeállítását. Az összeállított kép még meglehetősen
életlen, a „Wavelet” fülre kattintva emelhetjük majd ki a részleteket. A megjelenő hat
csúszka jobbra mozgatásával egyre „élesedő” felvételt kapunk. Az 1:1-el jelölt csúszka
kelti a legtermészetesebb kontrasztot, de a
zajt is erősíti. Lefelé haladva a zaj egyre
kevésbé dominál, de egyre természetellenesebb kontrasztot kapunk. Mindenki saját
ízlése szerint beállíthatja a neki legjobban
tetsző kombinációt, melyet sémaként el is
menthet. Általában elmondható, hogy ritkán
alkalmazzuk teljesen ugyanazokat a beállításokat, mert a nyers videó mindig változó
minőségéhez a beállításoknak is változniuk
kell. A Wavelet használata közben a jobb
oldalon egy sor képmanipulációs lehetőség
található a csatornánkénti szűréstől a fényerő-kontrasztbeállításon át, a színkeverésig.
A kiválasztott gombhoz önálló kis ablak
fog megnyílni. Itt találjuk meg pl. a fényerőkontraszt csúszkákat is.
A most következőkben a csupa nagybetűvel szedett szavak a program kezelő felületén
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találhatók. A lépéssor a 6-os verzióra készült,
de a korábbiaknál is alig különbözik.
Az első lépésekhez a folyamat tehát:
– SELECT (Avi megnyitása. Lehetőség van
több avi egyidejű megnyitására is. Ha több
rövidebb felvételből kívánjuk összeállítani
képünket, akkor a bal egérgombbal kiválasztjuk az első megnyitandó videót, majd a
Shift billentyű lenyomása közben egyidejűleg másikat is választhatunk. Az összefűzött
videók együtt kerülnek feldolgozásra, tehát
a képkockák számai összeadódnak. Nyilván
ennek akkor van értelme, ha az ugyanazon
alkalommal készült felvételek időtartamai
együttesen is a bolygó forgásából adódó
időhatáron belül esnek.)
– A legjobb képkocka megkeresése az alsó
csúszkán
– A kép egy jól meghatározott pontjára
kattintás az egérrel, vagy:
– SET ALIGNPOINT megnyomása
– ALIGN megnyomása (Géptől és felvételtől függő időtartamú várakozás.)
– LIMIT SETUP/BEST FRAMES (Itt megadjuk a referenciához képest még elfogadható
képeket, ez alapban 80%-ra állítva.)
– LIMIT megnyomása.
– DO NOT STACK AT THE FRAME EDGE
(Nem kötelező használni, a kép feldolgozásakor annak peremén, körben, megadható
számú pixelnyi sávokat kihagy a feldolgozásból.)
– STACK (Hosszú, felvétel- és gépfüggő
számolási periódus-várakozás.)
– DRIZZLING (Nem kötelező használni, ha
bepipáljuk, akkor egy megjelenő kis ablakban beállítható mértékű nagyított kép lesz a
feldolgozás eredménye. A pipálást a STACK
előtt is elvégezhetjük. Ha utána tesszük,
ismét STACK-várakozás. Az eljárással nem
egyenértékű az utólagos nagyítás! Az eljárás
nagyon hatékony, ha jó minőségű felvétel a
kiindulási alap.)
– WAVELET (Jobbra fönt képmanipulációs
lehetőségek, balra hat csúszka az élesítéshez.
Két választási lehetőségünk a DEFAULT, ill.
a GAUSSIAN. Az utóbbi használatakor egy
numerikus vezérlő jelenik meg a csúszkák
fölött így mindegyik réteg általunk beállítha-

tó, különböző szűrőt használ.)
– RGB ALIGN (ESTIMATE megnyomása,
vagy kézi beavatkozás az elcsúszott színcsatornák visszaigazítására. A fénytörésből
adódóan a képek átellenes szélei sokszor
vörös-kék árnyalatban tündökölnek. Lehetőség van a színcsatornák pixelenkénti eltolására az RGB Align fülön. Az ESTIMATE
gomb megnyomása után a program megbecsüli a szükséges vörös-kék eltolást a zöld
csatornához képest, melyet a csatornánkénti
négy-négy mozgatónyíl mellé, pixelben ki is
jelez. A nyilakkal lehetőség van kézi beavatkozásra is.)
– STACK, LRGB bepipálása, majd vissza a
WAVELET-re. (Nem kötelező használni, így
tudjuk a színegyensúly változása nélkül a
csatornák információit külön erősíteni. A hat
csúszka alá másik három, R-G-B színcsatorna
kerül. Egyik-másik színcsatorna általában
több képi információt tartalmaz a többinél.
Ez természetes is, hiszen más megfigyelt
égitest más hullámhosszakon mutat magából
legtöbbet. Az eljárás elvileg nem szól bele a
színegyensúlyba, tehát nem egyszerű szűrésnek felel meg, de a színinformáció némileg
sérülni fog. Ennek ellenére sokszor érdemes próbálkozni vele, néha akkor is, mikor
csaknem reménytelen körülmények között
készült a videó. Tapasztalataim szerint ez a
lehetőség nagyon hatékony tud lenni, néha
hihetetlen mértékben növelhető vele a kép
részletgazdagsága.
– DO ALL (A összes elvégzett művelet
kiterjesztése az egész képre.)
– SAVE IMAGE (Kép mentése)
Néhány fontos megjegyzés:
– Valamennyi művelethez RESET gomb is
tartozik, amely megnyomásával semmissé
tehetjük az esetleg elrontott beavatkozást.
– Az élesítést érdemes több menetben
végezni, a csúszkákon kicsiket mozdítva
haladjunk. Két alternatíva van, Gaussian,
illetve Default. Én az utóbbit használom
sűrűbben, de érdemes kísérletezni.
– A hisztogram ablakot a szín és intenzitás
megjelenítésének szabályozására használhatjuk.
– A feldolgozás elején az FFT ablak egy
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közepén vörös, kifelé sárga, majd feketébe olvadó területet mutat. A célunk, hogy
minél kisebb és jól határolt vörös területet
mutasson.
– A feldolgozásnál lehetőség van manuális
képválogatásra is. Ez magától értetődően
elég időigényes, de némileg jobb eredményt
várhatunk így, mint az automatikus módban,
különösen, ha a felvételkor nem tökéleteshez
közeli nyugodtságunk volt.
– A program lehetőséget ad sötét- és világoskép készítésére is. Ezeket a kamera pixeleinek némiképpen eltérő érzékenysége és
a hőmérséklettel változó mennyiségű zaj
miatt használhatjuk. A világos- és sötétképet
a feldolgozandó videó betöltését megelőzően a FLAT/DARK/REFERENCE ablakot
megnyitva hozzuk létre. Én főleg a sötétképet használom, melyet a fotóhoz használttal
azonos hosszúságú és beállítású videóból,
azonos körülmények között hozok létre a
CREATE DARKFRAME paranccsal. (Felvétel
közben természetesen az objektívet le kell
takarni.) A sötét felvételt a föntebbiek szerint
feldolgozva, képként elmentem, majd a fotó
céljára készült avi megnyitása előtt a LOAD
DARKFRAME paranccsal megnyitom, és
megkezdem az avi feldolgozását. A felvétel
kivonódik a kész fotóból. Világosképet is a
leírtak szerint ugyanígy, a CREATE FLATFIELD és a LOAD FLATFIELD paranccsal
nyerhetünk. Ekkor a felvett videó egyenletesen megvilágított felületről, természetes
fehér fénynél készül.
– A Registaxból kilépve, más képfeldolgozó
programban is finomíthatunk még. Zajcsökkentést végezhetünk, csatornánként egyen-

lő mértékű színtelítettséget növelhetünk, és
esetleg tovább élesíthetünk. A színegyensúlyt én csak végszükségben befolyásolom,
ha több információt remélhetek általa. Ez
ritka eset, mert ettől a képünk „hamisszínes”
lesz.
Az a jó eredmény, amire azt mondjuk,
hogy igen, ezt akartam elérni. A tapasztalat
gyarapodása, sok variáció kipróbálása, egyszóval rengeteg idő után magunk is látni
fogjuk a különbséget a kezdetekhez képest.
Sosem lehet eleget kísérletezni, tanulni, de
mindig finomodni fog a technikánk. Köznapi
szóhasználattal élve azt kell mondanom: „Ez
csak a jéghegy csúcsa.” Itt még egyszer fölhívom a figyelmet a régebbi verzióhoz található magyar leírásra. Érdemes átböngészni!
A távcső mellett érdekes lehet az okulárban
látható képet is följegyezni, mert jó móka lesz
majd a felvétellel összehasonlítani. Bemutató
alkalmával egy, az aktuális körülményekhez
„butított” felvétel, vagy maga az élőkép
pedig jó magyarázási alap lehet, miközben
más képekről arról is fogalmat alkothat az
érdeklődő, hogy mit is jelentenek a változó
körülmények.
Nem maradt más hátra, mint csinálni!
Kísérletezni, fagyoskodni a távcső mellett,
esetleg birokra kelni a szúnyogok áradatával.
A feldolgozásnál millió variációt kipróbálni
és összevetni a végeredményeket. Előbbutóbb ösztönösen megfelelő beállításokat
választunk, a sok időbefektetés megtérül
majd…
Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok!
Kurucz János

Ebben a könyvben azokról a magyarokról esik szó, akiknek legalább a neve felkerült az égre akár új égitestek felfedezõjeként, akár úgy, hogy a hálás utókor vagy
a hálás kortársak egy-egy égitestet, bolygóformációt elneveztek róluk. Elõadások,
távcsöves bemutatások vissza-visszatérõ témája az, hogy milyen módon lehet
elnevezni égitesteket személyekrõl, kinek van erre joga, felhatalmazása – egyáltalán
miként mûködik a csillagászatban az égitest-elnevezések bonyolult rendszere. A
kötet nagyobbik felében a magyar vonatkozású kisbolygók históriáját olvashatjuk,
majd az üstökösök, szupernóvák, kráter-elnevezések kerülnek sorra. Hogy melyik
kráter került a borítón látható célkeresztbe, azt olvasóinknak kell kinyomozniuk.
Ára 1600 Ft (tagoknak 1500 Ft), megvásárolható a Polarisban.
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Mit tud a SkyView?
Fárasztó olvasótábori napok után, amikor
már legszívesebben a hálózsákba bújtam
volna, gyakran kikönyörögtek még egy csillagnézést a táboros gyerekek. Bár fáradt
voltam, sosem tudtam ellenállni, az éjszakai
csillagnézés varázsa elragadott századszor
is, mint ahogy a gyerekek megéreznek valamit ebből a vonzerőből első éjszaka után.
Vagy húsz éven át nem csináltam éjszakai
szabadszemes bemutatókat az olvasótáboros
korszak után, és csak most jöttem rá, menynyire hiányoztak, amikor újra elkezdtem.
Romló szemmel, megkopott égismerettel
próbálom újra. A nyáron a Normafánál, az
Anna-réten egy természetbúvár szakkörös
kislány apukája jött oda hozzám a bemutató
után: elmondta, hogy okostelefonja segítségével követte a bemutatót, az ég felé tartva
a képernyőt, a telefon mutatta neki, milyen
csillagképet láthat abban az irányban. Nem
is tudtam hirtelen, konkurenciát vagy segítséget kaptam ezzel az új kütyüvel?
Az okostelefonok alkalmazása csillagfürkészként nem meglepő. Két régóta meglevő
technológiát kellett csupán összeházasítani: a tenyérben elférő számítógépeken futó
planetáriumprogramokat (Astronomist: Millennium Star Atlas és csillagászati évkönyv
a tenyérben = Meteor 2008/7–8. 61. o.) és a
GPS-t és irányérzékelőket tartalmazó csillagfürkészt (Itt a Csillagfürkész! = Meteor 2006/9., 19. o.). Mindehhez technikailag
az kellett, hogy a hordozható eszközökben
megjelenjenek a hely és helyzet érzékelésére
alkalmas technológiák. Mind az okostelefonok, mind a számítógép-szintű médialejátszók, de a táblagépek terén is úttörő volt az
Apple. A cikkben ismertetett programok az
Apple újabb mobil eszközein futnak: mindenen, aminek iP-vel kezdődik a neve, és most
megvásárolható (azaz a szükséges helyzetérzékelők már megvannak benne).
Érdemes ezekről a hely- és helyzetérzékelőkről néhány szót ejtenünk. Egyes eszközök

a földrajzi helyüket a beépített GPS segítségével minden pillanatban pontosan tudják,
de az iPod touch például az esetlegesen
elérhető WiFi hálózatok alapján ad közelítő
helyet. Ahol ilyen sincs, az utolsó ismert
helyzetet a kiindulás, illetve a felhasználó
mondhatja meg, hol van. A készülék orientációjának érzékeléséhez háromféle érzékelőt használnak: iránytűt, gyorsulásmérőt és
giroszkópot. A felsorolt érzékelők valamelyike, vagy különböző kombinációik a SkyScout
mellett már régen megjelentek különböző
játékkonzoloknál is, például a Nintendo Wii
távirányítójában. A gyorsulásmérők jeléből
meg lehet határozni a függőleges irányt, az
iránytű pedig a függőleges tengely körüli
elfordulást adja meg – ezek az érzékelők
azonban kicsit bizonytalanok, néha erőteljes
mozdulatokat kell tenni az eszközzel, ha
elveszti az orientációját. A megbízható helyzetérzékeléshez háromtengelyű giroszkópra
is szükség van. Léteznek tisztán elektronikus
érzékelők – mint például a Hall-effektust
alkalmazó iránytű –, de manapság a mikroelektromechanikai rendszerek (Microelectromechanical Systems, MEMS) a legjobbak,
melyek mozgó alkatrészeket – bár esetleg
csak egy rezgő kvarckristályt – is tartalmaznak. Vannak olyan, áramköri lapokra szerelhető, egy tokba épített eszközök, amelyekben
gyorsulásmérő, giroszkóp és iránytű egyben
megtalálható. Az Apple IOS operációs rendszere pedig egységes illesztőfelületet tartalmaz a hely- és helyzetérzékelők adatainak
kezelésére – az alkalmazásfejlesztők egyetlen
függvényhívással megkaphatják, merre néz,
hol van a készülék. Az iPhone 3G és 4/4S, az
iPad és az iPod touch az érzékelők különböző kombinációit tartalmazzák, csak a 4-es
iPhone-okban van jelen mindegyik.
Amikor kisfiam megkapta 8GB-os iPod
touch-ját, rögvest letöltöttük rá a SkyView
(Terminal Eleven LLC) ingyenes változatát.
Már ez a minimális hardver-szoftver kom-
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csillagfürkész
bináció ízelítőt ad a lehetőségekből, majdhogynem használható is. Az iPod touch-ból
hiányzik az iránytű, így a program indításakor a készüléket vízszintes helyzetbe kell
állítani, és a képernyőn megjelenő szélrózsát
az égtájaknak megfelelően ujjunkkal elfordítani. Bizony nem árt egy iránytűt is zsebünkbe csúsztatnunk, mielőtt csillaglesre indulunk – a lakásban elvégzett irányzás némileg
elcsúszik, mire a kertbe kiérünk. De ha a
helyszínen végezzük el a kezdeti kalibrációt,
még az iPod touch is megfelelő pontossággal
mutatja, mit kell látnunk, amerre irányítjuk.
A program futása közben működik a kamera
is, így ha fényes égitestet – a Holdat vagy a
nyugvó Napot irányozzuk meg, azt tapasztalhatjuk, hogy a képernyőn feltűnő grafikával a kamera által mutatott égitest fedésbe
hozható. Az iPod touch kamerája ahhoz
elég érzékeny, hogy a fényesebb bolygók
meglátszanak – de a SkyView Free-ből pont
a bolygókat hagyták ki, így azokat a program
nem rajzolja fel. A csillagok benne vannak, és
ha egy fontosabb csillagkép pont a képernyő
közepére kerül, a csillagokat összekötő vonalak és a csillagkép-figura is megjelenik. A
csillagokon, Napon, Holdon kívül a szabad
verzió tartalmazza a HST és az ISS aktuális
pozícióit is. Ha meg akarunk keresni egy
égitestet, a célpontot menüből kiválasztva
egy nyíl jelenik meg a képernyőn, mutatva,
merre kell mozgatnunk a készüléket, hogy
megtaláljuk. Az egyes égitestekről szöveges
információt is kaphatunk, csak az ujjunkkal kell finoman ráböknünk. Megjeleníti a
program a Hold vagy a Nap mozgásának
sávját is, láthatjuk, hol fog majd lenyugodni
a kérdéses égitest. Álló vagy fekvő állásban
különböző információk jelennek meg a kijelzőn: az előbbi esetben a sarkokban a keresés
mód, a dátum- és időállítás, valamint az általános beállítás menük ikonjai láthatóak, az
utóbbi esetben a kép közepének ekvatoriális
és horizontális koordinátáit mutatja.
A többet tudó verzió nem egészen két
dollárért tölthető le az iTunes-ból. Ha már
ott járunk – vagy az interneten keresgélünk
– felfedezhetjük, hogy nem a SkyView az
egyetlen csillagfürkész program. A leírások
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szerint többé-kevésbé hasonló tulajdonságokkal rendelkezik a Star & Planet Finder, vagy éppenséggel a StarTracker, a 3D
Sun&Moon Compass – sorolhatnánk. Érdemes talán a SkySafarit megemlíteni, amiről
a Sky and Telescope 2011. decemberi száma
közölt ismertetőt. A Southern Stars programja már eléri a PC-s planetáriumprogramok
szintjét, ingyenes változata nincs is, különböző tudású verzióiért 3/15/60 dollárt kérnek.
Ám az Apple-nek nincs monopóliuma a
csillagfürkészprogramok terén: az Android
operációs rendszerű eszközökön a Google
Sky Map használható.

csillagfürkész

Sajnos nem volt még alkalmam, hogy iPhone-on vagy iPad-on próbáljak ki fürkészprogramot. Az iPhone esetében az iránytű és
a GPS már tökéletes hely- és helyzetérzékelést biztosít, az iPad nagy képernyője pedig
igazi planetáriumprogram-élményt nyújthat.
Itt lehet értelmesen felhasználni az időgép
funkciót is: megnézhetjük, az adott helyről
az égitestek kelésének-nyugtának irányát a
látóhatárhoz képest, múltbeli vagy jövőbeli időpontokra. Aki a nyugvó vagy kelő
Napról, Holdról szeretne látványos fotókat
készíteni, nemigen találhatna alkalmasabb
segédeszközt az előkészítéshez.
A kamera által mutatott táj objektumainak
felcímkézése, információkkal való kiegészítése nem csupán a csillagfürkész programok
sajátossága. Nem is erre találták ki – a planetáriumprogram által ismert objektumok
többsége túl halovány ahhoz, hogy a kameraképen egyáltalán meglátsszon (persze,
nagyon jól működik a dolog úgy is, hogy a
kinyújtott kezemben tartott eszköz képernyőjét és mellette elnézve az eget „blinke-

lem”). Az „augmented reality” (kiegészített
valóság) alkalmazások többsége nappali: például a kilátóból a panorámát az okostelefon
kameráján keresztül nézve kis zászlócskák
tűnnek fel a nevezetesebb objektumok felett.
Ezek az új ketyerék – az okostelefonok,
médialejátszónak álcázott miniszámítógépek
vagy két tenyérnyi táblagépek, a rajtuk futó
csillagfürkészprogramokkal együtt – többet
jelentenek a PC-s planetáriumprogramok
és a Csillagfürkész összegénél. Lássuk be,
ez utóbbiakat azok vásárolták, használták
többnyire, akiket a csillagászat komolyabban
érdekelt. PC-je ugyan szinte mindenkinek
van, de az okostelefonok, okos médialejátszók és táblagépek hamarosan még elterjedtebbek lesznek. Az sem utolsó szempont,
hogy a csillagfürkészprogram „kúl”. Az
ingyen – vagy fillérekért – letölthető programok olyanokat is eligazíthatnak az égen, akiket a csillagászat amúgy sohasem érdekelt.
Vajon lesz-e még kereslet a jövőben olyan
vezetőkre akik a csillagok erdejében eligazítanak? Szükség lesz-e égismeretre a nyáresti
romantikázáshoz, vagy elegendő lesz a legmodernebb (és drágább) telefont birtokolni? Azt hiszem, a csillagfürkész-programok
megjelenésével sem változott meg teljesen
a világ. A technika évről évre újat hoz, az
emberek lassabban változnak, a romantika
pedig marad. Legföljebb nekünk, az égen
valamelyest eligazodóknak kell rákérdeznünk a partnerünkre, mikor éjszakai csillagnézésre invitáljuk: a telefonodat ugye, otthon
hagyod?
Holl András

SkyView Free/SkyView; ingyenes/1,99 USD;
Ver. 1.3.1, 2011, 15.4/16.2 MB, angol nyelven,
© Terminal Eleven LLC; iPhone 3GS, iPhone
4, iPhone 4S, iPod touch (4. generációs), iPad
2 WiFi valamint iPad 2 WiFi+3G; iOS 4.2
vagy újabb operációs rendszer.
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A Merkúr kis távcsővel
A Merkúr a Földről látható hét nagybolygó közül a legnehezebben megfigyelhető,
és talán a legkevesebbet is észlelt. Ennek
oka nyilvánvalóan a Naphoz való közelsége.
Évente általában két alkalommal tűnik fel
két-három rövidke hétre tavasszal, napnyugta után az esti égen, majd hamar eltűnik a
Nap előtt. Távcsövünkbe pillantva lelkesedésünk hamar alábbhagyhat: egy icipici, szörnyen remegő felfújt golyónak látszik, teteje
vörös, alja kék, és gyakran még a fázisa sem
látszik, nemhogy a felszíne. Valóban csak
ennyit tartogat számunkra a Merkúr?
A tavaly szeptemberi hajnali láthatóságot
választottam az észlelésre. A tiszta őszi idő
mellett segítségemre volt, hogy a bolygó a
hajnal folyamán meredeken emelkedett fölfelé, napkeltére jó 15 fokos magasságot elérve. A légkör torzító hatása a megfigyelések
során így egyre kevésbé volt zavaró. Távcsövem egy 90/600-as névtelen kínai apokromát
volt EQ2 mechanikán. Az objektív jó minőségű, FPL-53-as légréses triplet 96,3%-os definíciós fényességgel. Egy 2,5x GSO Barlow
és egy 6 mm-es japán T ortho adott megközelítőleg 220x-os nagyítást adott. Az észlelés
helyszínéül a váci Duna-partot választottam.
Sem a bolygó fázisáról, sem a CM hosszúságáról nem volt előzetes információm, ezeket
csak az észlelési időszak végén, a kiértékelés
során kerestem ki, így csökkentettem az előrevárás veszélyét.

A bolygó szabad szemmel
Az alacsonyan járó bolygó (4° horizont
feletti magasság) színe intenzív narancssárga, a színt a kelő naphoz hasonlóan a légkör
hullámhossztól függő Rayleigh-szórása adja.
Bár az ég ilyenkor még sötétebb, a bolygó
nem túl fényes a vastag légrétegben létrejövő
jelentős fényelnyelés miatt. A magasabbra
emelkedő bolygó eléri maximális fényességét, mely ezután a rohamosan fényesedő égi
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háttéren csökken, végül a bolygó napkelte
előtt 15–30 perccel eltűnik a szemünk elől.
Követhetőségét az égbolt átlátszósága, párássága befolyásolja. A bolygót 30–45 perccel
napkelte előtt, 7–8°-os horizont feletti magasságban megfigyelve színe általában fehéres, melybe több-kevesebb halványrózsaszín
keveredik. A bolygó korongja távcsőben nem
rózsaszín; ebben a horizontközeli magasságban általában sárgásfehér. A diszperzió által
felbontott bolygóképek közül a vöröst szórja
a légkör a legkevésbé. A Merkúr rózsaszín
szabadszemes színének így talán az az oka,
hogy a bolygó fehéres alapszíne keveredik
az atmoszférikus diszperzió miatt színeire
bomló bolygó spektrumának vörös részével, mely a fehér alapszínnel keverve rózsaszínt ad. Telő fázishoz közeledve szeptember
17-én a 4° magasan járó bolygó fél órával
napkelte előtt szabad szemmel már nem
pillantható meg.
Nem könnyű a Merkúr fényességét megbecsülni: az alacsony horizont feletti magasság
miatt halványabb, mint a többi csillag, ráadásul az égbolt háttérfényessége hajnalban
a keleti égbolton a legnagyobb. Az észlelt
fényességek nagyjából megegyeznek az előrejelzettel, kivéve az első, szeptember 3-i
napot. A bolygó ekkor jóval fényesebbnek
látszott (‒0,7m), mint azt az előrejelzések
jósolták (‒0,2m). Elképzelhető, hogy ezzel
összefüggésben van az ekkor észlelt igen
fényes, nagy és első pillantásra is meghatározó északi pólussapkaszerű fehér folt. Bár
ez a folt minden nap megfigyelhető volt,
fényessége csökkent a napok haladtával (lásd
később).

Felszíni részletek megfigyelhetősége
A részletek észlelhetőségét leginkább befolyásoló tényezők a seeing, a horizont feletti magasság, az atmoszférikus diszperzió,
a napkeltéhez viszonyított időpont és az
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átlátszóság. Az alacsonyan járó bolygó képe
általában felszíni részletek megpillantására
kedvezőtlen, gyakran teljesen használhatatlan. A seeing nagyon rossz a vastag légrétegek miatt. Szerencsénk van, ha a kép
nagy, a bolygó méretével megegyező hullámokkal remeg; a nagyon intenzíven és
apró hullámokkal remegő levegő azonban
2–3 korongátmérőjű fényfolttá fújhatja fel
a képet, melyen még a fázis is megfigyelhetetlen. A feljebb emelkedő bolygón (10

utóbbi pedig a bolygóperemet színezi kékre
és vörösre. Általában a 10 fokon járó bolygón
még jól látható a diszperzió színezése, 15 fok
felett, a nappali égen viszont már a bolygó
saját színei dominálnak. Tiszta égen akkor is
érdemes sokáig követni a bolygót, ha a felszíni részletek kontrasztja már alacsonyabb,
hiszen a bolygó saját színeiről ekkor kapjuk
a leghitelesebb képet (fél órával napkelte
után). A bolygó színe és az alakzatok színkülönbségei nagyon finomak, enyhék.

A Merkúr szeptember 11-én Kiss Áron Keve rajzán. Összehasonlításként Doffdus térképét és John Boudreau CCDtérképének részletét is bemutatjuk

fok) általában már látszanak felszíni részletek, még ha nem is állnak össze túl jól. A
seeing javul, a diszperzió hatása csökken.
Tovább várva a légkör torzító hatása még
inkább csökken, de elkezd lényegessé válni
az égbolt háttérfényessége, mely a napkelte
közelségétől és az ég tisztaságától függ. A
növekvő háttérfényesség a felszíni részletek
kontrasztját drasztikusan rontja. Párásabb
égen a napkelte előtti 5–15 perc a legjobb
időszak; ezután zavaróan csökken a felszín
kontrasztja. Nagyon tiszta égen még napkelte után is jó feltételek közt figyelhetjük meg
a felszín részleteit: akár napkelte után 15–30
percig is nagyon jó maradhat a kontraszt.
Mindemellett még a legtisztább égen is fél
órával napkelte után elkezd a részletek kontrasztja csökkenni (a sötét foltoké hamarabb,
a világosaké később). A rajzok napkeltéhez
viszonyított relatív időpontjai a színes képtáblán, az UT időpontok alatt olvashatók.
A bolygó színei. A színeket erősen befolyásolja a vastag horizontközeli légkör hullámhossztól függő fényszórása (Raylightszórás), és az atmoszférikus diszperzió. Az
előbbi mélynarancssárga, majd feljebb emelkedve sárga színt ad a bolygókorongnak, az

Színszűrők (vörös #25, narancs #21, középkék #80A). A magasabban járó bolygón a
felszíni részletek kontrasztja növelhető a szűrők segítségével: a vörös és narancs szűrők a
sötét foltokat teszik még sötétebbé, míg a kék
szűrő igen hatékony a fényes fehér és világos
foltok kiemelésében. Napkelte környékén a
légkör torzító hatása már nem zavaró, ilyenkor gyakran az apokromátban kapott szűrő
nélküli színes képen állnak össze legjobban a
részletek. A kékes nappali égen a vörös szűrő
háttérfényesség-csökkentő hatása sajnos nem
nagyon érződött, szűrő nélkül jobban látszott
a felszín a fényes háttér ellenére. Nagyon
tiszta nappali égen, napkelte után 20 perccel
a narancs szűrő viszont kiválóan működött
a sötét foltokra. Ilyenkor a bolygó saját színei már előjöttek, és a vörösesbarna korongon mutatkozó kékesszürke sötét foltokat a
szűrő a Marshoz hasonlóan jól kiemelte (még
sötétebbé tette).
A legkisebb felszíni részletek. A bolygón
a kis távcsővel megpillantható apró részletekről a képmellékletben a negyedik oszlop
napkelte körül végzett, szűrő nélküli, és a
legfinomabb részleteket is tartalmazó képei,
illetve az ezek mellett levő skála tájékoztat.
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Az IAU 1978-as Merkúr-térképe (Dollfus és munkatársai)

A skála a távcső Sparrow-határát mutatja
550 nm-nél (ez 1,2”). Az egyik legrészletesebb rajz a szeptember 11-i: jól látszik, hogy
a felbontási határon levő medencék szépen
elkülönülnek a középső kettős sötét folttól.
A rajz néha a Sparrow-határnál nagyobb
felbontás látszatát kelti az éles folthatárokkal: ennek oka az, hogy az agy a felbontási
határokon minimális intenzitással elkülönülő foltok alakját a valós intenzitáseloszlásnál
jóval nagyobb kontraszttal, illetve kiélesítve
érzékeli. Így a gyakorlatban is igazolást nyer,
hogy jó minőségű optikák a Sparrow-határnál kisebb részletek megpillantását is lehetővé teszik; persze ezek felbontása nem lehetséges. A horizont közelében készült vörös
és narancs szűrős megfigyelések majdnem
mindig kevésbé részletesek, mint a napkelte
körül készült szűrő nélküliek.

Fázisváltozás, dichotómia, terminátoranomáliák
A szeptember 3-i észlelésnél még megegyezik a látott és a számított fázis; a dichotómia
azonban késett az előre jelzetthez képest. A
számított dichotómiának szeptember 4-én
11:00 UT-kor kellett volna bekövetkeznie
(CalSky), a bolygó pedig szeptember 7-én
reggel látszott 50–51%-os fázisúnak. Ez közel
2,5 nap késést jelent. A késésnek talán az lehet
az oka, hogy a merkúrsarló és a félmerkúr
fázisok esetén a külső bolygóperem látszik
a legfényesebbnek, míg a terminátor menti
régió a legsötétebb. A terminátorhoz legkö-
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zelebb eső régiók könnyen beleolvadhatnak
az égi háttérbe, kisebbnek mutatva a fázist a
valósnál. Fontos megjegyezni, hogy – főleg a
dichotómia előtt – színszűrőkkel, illetve szűrők nélkül más-más értéket látunk.
Terminátor-anomáliákat a dichotómiáig sikerült megfigyelni. Főleg a vörös és
narancs szűrős észleléseknél mutatkoztak,
amikor a bolygó még alacsonyabban járt,
és az égi háttér sötétebb volt. A dichotómia
előtti becslések egyértelmű anomáliája az
északi csúcson közepes szélességen volt, itt
egy homorú beharapás látszott a terminátoron (szeptember 3., 7.). A beharapással
egyező szélességen egy sötét sáv futott a
bolygón hosszanti irányban. Ezt az anomáliát a fényes szarv alatti sötét sáv okozta.
Egy kisebb anomália a déli szarv alatt is
mutatkozott, a sötét terminátor menti foltsáv
kezdeténél szeptember 5-én. Az anomáliák
látszólagos jelenségek, a terminátor menti
sötét foltok homorú, a világos foltok (jelen
esetben a szarvak) domború kitüremkedéseket hozhatnak létre a terminátoron.

Felszíni részletek azonosítása
A Merkúr tengelyforgása lassú (59 nap), így
két egymás utáni napon még közel ugyanazon alakzatok láthatók a bolygón. A direkt
forgású bolygóknál a bolygó planetografikus
K–Ny irányai megközelítőleg ellentétesek a
földi egünk K–Ny irányaival. Ennek megfelelően a földi égen nyugatra, a nappal ellentétes irányba néző terminátor a bolygó keleti
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John Boudreau CCD-térképe

peremének felelt meg, és a bolygó felszíni
alakzatai is a terminátor felé tolódtak. A fázis
növekedése éppen kompenzálta a bolygó
forgását, így a terminátor hermografikus
hosszúsága közel állandó maradt. A centrálmeridián hosszúsága természeten nőtt.
A felszíni alakzatok azonosításához a
korongrajzokat részletesen össze kell vetni
földi távcsöves térképekkel. A XX. század
legrészletesebb, vizuális fotografikus észlelésekből összeállított felszíntérképe Audouin
Dollfus munkásságához fűződik. Dollfus évtizedeken át észlelte a bolygót a Pic
du Midi Obszervatóriumból, egy 60 cm-es
refraktorral, mellyel gyakran 1000x-es nagyítást és 0,2”-es felbontást is el lehetett érni. Az
albedóalakzatok végleges térképét a hivatalos IAU nomenklatúrával 1978-ban publikálták, a Mariner–10 űrszonda látogatása után
(Dollfus és mtsai 1978).
Az elmúlt évtized a webkamerák elterjedésével új távlatokat nyitott a bolygók földi
megfigyelésében. E téren John Boudreau
végzi a legalaposabb rendszeres munkát:
28 cm-es Schmidt–Cassegrain-távcsövével
készült felvételeiből a Merkúr teljes CCD-térképét elkészítette, méghozzá megdöbbentő
részletességgel! Ez a térkép ‒ Dollfus munkája mellett ‒ igen hasznos és objektív alapot
adott a részletek azonosításához. Példaként
egy szeptember 11-én, jó seeingnél készült
rajzot mutatok be Dollfus és Boudreau térképei mellett. A centrálmeridiánt szaggatott
vonal mutatja a térképeken. A rajzon és a térképeken a hasonló alakú nyilak ugyanazon
felszíni részleteket jelölik.
Általában a terminátorhoz közeli sötét fol-

tokat lehetett a legkönnyebben megpillantani, ezek minden alkalommal látszottak
valamennyire. Sokszor mutatkoztak világos
foltok a külső bolygóperemen. Egy világos
folt az északi póluson minden hajnalban
megfigyelhető volt. Ezzel szemben a külső
peremhez közeli sötét foltok, illetve a korong
belsején a világosabb régiók nehezebben látszottak. Az észlelési időszak során (szeptember 3–17.) a l=269–25 közötti hermografikus
hosszúságokhoz tartozó terület volt megfigyelhető, a centrálmeridián CM 264–328
között nőtt. A rálátás az északi féltekére volt
kedvezőbb (F=+7,1° → +4,5°), ami éppen a
téli és tavaszi napforduló közti időszakban
tartózkodott (Ls=275–1°).
A déli félteke alakzatai. A déli félteke
trópusi övét a Solitudo Alarum sötét alakzata uralta a megfigyelési időszak során.
Az első napokban (szept. 3–6.) ennek keleti
része volt megfigyelhető a terminátor mellett, majd később (szept. 7–10.) a nyugati fele
is látható lett a terminátor felől beharapó
nyúlvány formájában. Szeptember 11-ére a
nyugati rész egy markáns, terminátor melletti foltként azonosítható, mely keletre forogva
később is követi a terminátort. A S. Alarum
nyugati foltjától a korong belseje felé egy
kisebb, hozzá csatlakozó medence figyelhető meg szept. 11-én, mely 17-ére egy sötét
egybefolyó folt lesz az Alarumtól DNy-ra. Ez
feltehetően a fényes Hesperis és Pieria régiók
déli csücskébe ékelődő sötét folt. Szeptember
17-én ehhez a folthoz nyugatról már a S.
Argiphontae legdélibb része csatlakozik.
A ritkább világos foltok főleg a külső bolygóperem közelében látszottak: a szept. 7–11-i
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napokon fényes vastag ív tűnt fel a déli mérsékelt övben, mely feltehetően a Hesperis és
a Cyllene régiója lehetett. Ez a fényes ív a
korong közepétől egy sötét sávval különült
el (szept. 7–10.), melynek legészakibb része
már a sötét S. Argiphontae déli foltja.
A déli csúcs a szeptember 3-i szűrő nélküli
észlelésnél napkelte után is lekerekítettnek
látszott (szemben a túlnyúló északi szarvval). Mario Frasatti 20 cm-es SC távcsövével többször figyelt meg tompa déli szarvat
CM=250–290 között (Frasatti és mtsai 2002).
Boudreau térképén ez a régió igen sötét. A
tompa szarv oka feltehetően a sötét pólusrégió, mely beleolvadt a fényes égi háttérbe.
Az északi félteke és az egyenlítő alakzatai. Az északi félteke trópusi övének meghatározó sötét alakzata az észlelési időszakban
a S. Aphrodites. Keleti része egy ÉNy felé
futó folttal az első napokban jól megfigyelhető volt a terminátor mellett (szept. 3., 7.,
10.). Szeptember 11-ére egy erőteljes sötét
folt úszott be a CM-ra az egyenlítő északi

bolygóperemtől beljebb feltehetően a Pentas
világos nyugati medencéje. Fényes bolygóperemi ív tűnik fel szept. 7–10-én, mely
az egyenlítőtől egészen az északi mérsékelt
övig fut. Ezt a korong közepétől sötétebb sáv
választja el. A fényes régió a S. Argiphontaetól nyugatra húzódó vidék, a sötét sáv pedig
talán maga a S. Argiphontae. Fényes foltok
tűnnek fel szept. 13–14-én a korong közepén,
az egyenlítő két oldalán, az Alarum nyugati
és a Pentas középső sötét foltjaitól nyugatra:
A délebbi feltehetően a Pieria, az északabbi
pedig a Pentas nyugati medencéje. A Pieria
fényességét a Berkel kráter és két másik mellette levő sugársávos kráter adja.
Az északi mérsékelt övben a legtöbb rajzon
megfigyelhető egy sötét, K–Ny irányú gallérszerű sáv +40–50° környékén, ami elválasztja
az északi világos pólussapkaszerű foltot a
korong délebbi részeitől. Az időszakban az
északi mérsékelt övet sötét foltok uralják
Boudreau CCD-térképén, ami megmagyarázza a látott gallérszerű sávot.

felén, mely a S. Alarum szintén jellegzetes
nyugati foltjához csatlakozott déli irányba. A
két markáns folt leheletnyi világos régióval
különült el a terminátortól. Az északi egyenlítői folt Boudreau CCD térképén jól azonosítható, feltehetően a Pentas világos régiójának közepén levő sötét folt. A terminátor
felé pedig a Pentas keleti, világos medencéje
határolja. A Pentas középső foltjához ÉNy
felől egy halványabb medencécske csatlakozik lefűzve: ez talán már a S. Argiphontae
sötét vonulatának legészakibb tagja.
Néhány világos folt is látszott a korong
középső és külső részein: a szept. 5-i folt a

Az északi poláris folt. A világos alakzatok
közül a legfeltűnőbb az északi póluson látszó
fehér pólussapkaszerű folt. Alakja, mérete
hasonló maradt az észlelések során, kivéve a
szeptember 3-it, amikor a fényes folt a külső
bolygóperemen jóval magasabbra, +40–50°ig is felkúszott. Relatív fényintenzitásának
változása mellékelt ábrán látható.
A pólussapka kinézetű alakzat szeptember 3-án nagyon fényes feltűnő volt, majd
fokozatosan halványodott. A fényes sapka
igen érdekes jelenséget okozott az első észleléseknél (szept. 3–6.): a még sarló alakú
Merkúr északi szarva gyakran túlnyúlni lát-

bolygók
szott, kissé átlógva a sötét oldalra. Hasonló
túlnyúlást közöl az északi szarvon Frasatti
2000. február 16-án (Frasatti és mtsai 2002).
A jelenség feltehetően a remegő légkörben
vakító sarlócsúcs okozta optikai csalódás. A
fényes pólussapka az Apollonia világos területével azonosítható. A szept. 7-i észlelésnél
egy nagyon vékony, jóval a Sparrow-határ
alatti sötét csík bukkant fel az északi póluson, a világos foltot a pólustól elválasztva.
Ezzel egybecseng, hogy Boudreau CCD térképén az ezen a napnak megfelelő CM-on
az északi pólus környékén egy sötét terület
helyezkedik el. Érdekes egybeesés, hogy az
1991-es radarfelvételeken, melyeken pólusközeli jeget mutattak ki a bolygón, éppen
hasonló volt az évszak, a földi rálátás és a
CM. Jeget azonban csak a +80° feletti területeken tudtak kimutatni, ott is feltehetőleg
a felszín alatt, kis mélységben. Így nagyon
kevéssé valószínű, hogy a pólusközeli jégnek
bármilyen hatása lett volna a látványra egy
ekkora távcső esetén.
Sötét alakzatok intenzitás-változása. Az
alakzatok intenzitása függ a terminátortól
való távolságuktól. A terminátor melletti
alakzatok sötétebbek, általában 5,5–6-os
intenzitásúak, míg a korong középső részén
levők halványabbak 6,5–6,7-es értékekkel. Ez
a hatás főleg merkúrsarló és félmerkúr esetén kifejezett. Ezen fázisoknál csak a terminátor melletti foltok látszottak; a korong külső
pereme felé eső, és csak később beforduló
sötét alakzatokat nem lehetett észrevenni.
Ezzel szemben a telő bolygón egyre könnyebben mutatkoztak sötét részletek a terminátortól távol, akár a külső perem közelében
is (szeptember 17-i észlelés).
A bolygó saját színei. A 15° felett járó
bolygón napkelte után már az alakzatok saját
színei dominálnak. A bolygó korongjának
alapszíne halvány vörösesbarna. Ez szépen
látszott a szeptember 10-i és 11-i észleléseknél, amikor napkelte után fél óráig követtem
a bolygót (l. a színes rajzokat). A terminátor
közvetlen környezete gyakran kékesszürke.
A terminátor menti sötét foltok szürke, vagy
enyhén kékesszürkés színűek. Szeptember
11-én látszott egy leheletfinom különbség:

míg a terminátorhoz közelebb eső S. Alarum
foltja neutrális piszkosszürke volt, addig a
korong belsejébe nyúló S. Aphrodites lefűződött ÉK-i medencéje sárgásszürke. A bolygóperemen levő fehér foltokat körülvevő sötétebb sávok (pl. a S. Criophori, szeptember
10.) erősebb barnásvörös színűek. Az északi
pólussapka feletti sötét sáv is barnás, nem
neutrális szürke. Ezek a példák is alátámasztják azt az általános tapasztalatot, hogy barnásvörös színek a terminátortól messzebb, a
bolygókorong belsejében erősebbek; az alakzatok színe nagyobb szögű megvilágítottság
esetén jobban előjön. A fényes foltok fehérek,
esetleg finoman sárgásfehérek. Az északi
pólussapka néha kékesfehérnek látszott.
A felszín-megfigyelések értékelése. Számos felszíni részlet azonosítható utólag a
bolygón (8 IAU-névvel ellátott albedóalakzat; összesen mintegy 14 sötét és 8 világos
formáció). A korongrajzok gyakran jó egyezést mutatnak Dollfus vizuális és Boudreau
CCD-s térképével, ugyanakkor néhány térképi alakzat nem volt egyértelműen megpillantható. A bolygó forgását azonban nem
könnyű követni, mert a sarló és félmerkúr
fázisoknál csak a terminátor menti foltok
látszottak, a belső, és csak később beforgó
alakzatok nem. A sok észlelés ellensúlyozza
a rossz megfigyelhetőséget; az egyébként
értékelhető eredményeket adó rossz seeingű
napok mellett (szept. 13.) a jó seeingű napokon megdöbbentően részletgazdag a kép
(szept. 11.). A siker kulcsa a kitartásban van:
ne adjuk fel három perc után, még ha borzalmas is a látvány – ha egy órát az okulár
mellett töltünk, a legrosszabb légkörnél is elő
fognak jönni a felszín részletei.
A bolygó kis távcsővel sem okozott csalódást: az igen gazdag és változatos felszín
mellett olyan, kevéssé tisztázott jelenségekbe is belekóstolhattam, mint a tompa és a
túlnyúló szarvak, a pólussapkák, vagy a
dichotómia késése. A Merkúr nagyon keveset észlelt bolygó, ahol bizonyos jelenségek máig sem tisztázottak. Így az alakzatok
láthatóságával kapcsolatos megfigyelések is
igen értékesek.
Kiss Áron Keve
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Észleljük a Vénuszt!
A Vénusz a legfényesebb bolygó, feltűnően ragyog esti és hajnali egünkön. Távcsővel nézve jellegzetes fázisváltozást mutat,
különösen a vékony vénuszsarló látványa
megkapó. Csillogó korongja azonban látható
fényben üres, részletek nélküli – vélik sokan.
A jelen cikk célja az, hogy megmutassa,
hogyan figyelhetünk meg sikeresen részleteket a Naprendszer egyik legváltozatosabb
megjelenésű bolygóján. A téma aktualitását
a Vénusz jelenlegi, nagyon kedvező esti láthatósága adja, melynek csúcspontját életünk
utolsó Vénusz-átvonulása jelenti a június
6-án.

Fázisváltozás, dichotómia, terminátoranomáliák, vénuszsarló
A bolygó fázisa már a legkisebb távcsövekkel megfigyelhető. Érdemes még a polgári
szürkületben, vagy sötét neutrális szűrőkkel
becsülni a fázist, mert az erősen csillogó
korong nagyobb fázist mutathat a valósnál, főleg a vénuszsarló esetén. Színszűrők
szintén befolyásolhatják a fázisértéket. Vizuálisan a legpontosabb becslést akkor kaphatjuk, ha különböző fázisú, előre kinyomtatott
sablonokkal vetjük össze az okulár mellett
a képet (én 100 üres sablont nyomtattam
ki 5 lapra, 1–100%-ig). Különösen érdekes
a Schröter-effektus, a dichotómia időpontjának eltolódása: az esti láthatóságoknál a
fázis siet, a látszólagos dichotómia akár egy
héttel korábban is bekövetkezhet, mint az
előre jelzett. Ne higgyük, hogy ez az észlelési
téma unalmas és túl egyszerű: világszerte is
nagyon kevesen küldenek be pontos dichotómia-megfigyeléseket. A terminátor-anomáliák szintén jól láthatók már kis távcsővel
is. Ilyenkor többnyire egy sötét, terminátorra kifutó felhőalakzat hatására észleljük
a terminátor sötét behorpadását félvénusz
vagy sarló fázisoknál. Érdemes itt is polgári
szürkületben vagy sötét szűrőkkel észlel-
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ni. A vénuszsarló túlnyúló szarvainak oka
a bolygólégkörben megtörő fény, mely a
bolygó megvilágítatlan peremén is látszik.
Május végén, június legelején ez különösen
jól megfigyelhető lesz. Osztottkörös vagy
goto-s műszerekkel fényes nappal is észlelhetjük a bolygót, így még a legvékonyabb
sarlók megpillantására is esélyünk lehet
június első napjaiban. A mélykék ég és páramentes légkör nappali észlelések során mindennél fontosabb – a legkisebb pára okozta
fényes égi háttéren teljesen elvész a bolygó.
A vénuszsarló észlelésénél ne elégedjünk
meg a látvánnyal vagy fotóval; a pontos
rajzról vagy képről mérjük ki a szarv túlnyúlásának szögét, mely 0°-tól (nincs túlnyúlás)
80°-ig (majdnem körbeér a sötét peremen)
változhat. Az elképzelhető legszélsőségesebb
megfigyelésekre az átvonulás napján van
esélyünk, ha a napperemtől való kilépés
után is körbeérő gyűrűként látható marad a
bolygólégkörben szóródó fény.

A Vénusz-sarló a nappali égen 2004. június 6-án 16:20
UT-kor, mindössze 2,5 fokra a Naptól. 155/1395-ös
Starfire refraktor, Canon EOS 300D, ISO 100, 1/160 s
expozíció. Szitkay Gábor és Horváth Attila Róbert felvétele
kevesebb, mint két nappal készült a 2004-es Vénuszátvonulás elõtt
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A nappali félteke felhőalakzatai
A Vénuszt vastag CO2 légkör borítja, melyben nagy magasságokban elsősorban kénsavcseppekből kondenzálódó sűrű, átlátszatlan felhőzet kering. Amatőr eszközökkel a
60–70 km magasságban húzódó felhőtető
alakzatai figyelhetők meg. A felhőtető szűrő
nélküli vizuális észleléseknél eléggé homogén, de ultraibolya tartományban egy máig
azonosítatlan aeroszol (talán elemi kén) erős
abszorpciót ad, mely a felhőzetben sötét
foltokként jelenik meg. A trópusi szélességeken konvektív, keveredő a légkör. A felhőzet 4 napos forgási periódussal retrográd
irányban körbekering (szuperrotál) a bolygófelszín felett. A nagyon lassú retrográd
forgású bolygófelszínen (243 napos forgás) a
Coriolis-erő csak nagy szélességeken téríti el
a felhőzetet: 60° környékén a konvektív zóna
átmegy egy földrajzi szélességgel párhuzamos sávos áramlásba, mely a pólus közelében egy világos gallérban végződik. A ciklonok hiányoznak (a bolygóval Illés Erzsébet A
Vénusz, ahogy ma látjuk c. cikke foglalkozik
részletesen 2012-es Évkönyvünkben).
A fentieknek megfelelően amatőr távcsövekkel a következő felhőalakzatokat láthatjuk a Vénuszon. Fényes pólussapka, mely a
planetológiai világos poláris gallérnak felel
meg (a déli sapka a mellékelt ábra összes
képén látható). Sötét poláris sáv a pólussapka alatt (a déli poláris sáv is látszik
minden képen). Mivel a pólusközeli régió
sávos áramlású, előfordulnak váltakozó sötét
és világos sávok, vagy ívdarabok (2. kép,
északi pólus). Jellemző, hogy a pólusközeli
sávos zóna ferde, párhuzamosan fut a külső
bolygóperemmel. A trópusi régióban különböző sötét alakzatokat láthatunk: itt amorf
(diffúz), szabálytalan, sávos ill. nagyon ritkán radiális formákat különböztetünk meg,
melyek között világos sávok vagy foltok
fordulhatnak elő. Jellemző a bolygóra az Y
vagy C alakú felhőalakzat: a mostani esti
láthatóságnál a sötét megdöntött Y szára a
külső perem felé mutat, míg az Y a terminátor felé nyílik (szép Y minta látható a 2., 4.,
9. képeken). Hasonlóképpen, C alakú felhő
esetén a C szárai polárisan a terminátor felé

futnak. A felhőzet a terminátor felé forog,
amerre az Y nyílik. Gyakori jelenség a fényes
peremi sáv: ez a külső bolygóperem mentén húzódik, gyakran pólustól pólusig (csak
darabjai láthatók az 1., 8., 9. képeken). Szintén általános jelenség a terminátor sötétedés:
ilyenkor a terminátor menti régió sötétebb,
míg a középső, és a külső peremi részek világosabbak. A terminátor sötétedés erős fénycsökkentéssel jobban megfigyelhető. Mint
a képeken is látszik, a felhőzet formavilága
összetett, és a gyakran ismétlődő elemek
mellett rengeteg egyedi alakzat is előfordul.
Az alakzatok áttekintése után lássuk, hogyan
pillanthatjuk meg őket! A különböző szűrők
használatát növekvő hullámhossz szerint
vesszük végig.
Szűrő nélküli megfigyelések. A felhőalakzatok szűrő nélküli megfigyelése nehéz
feladat, amit mi sem példáz jobban, minthogy a távcsöves történelem első három
évszázadában nem sikerült a vénuszfelhőzet
forgási periódusát meghatározni! A nagyon
alacsony kontrasztú alakzatok észleléséhez
csökkenteni kell a bolygó vakító fényét. Legjobb megoldás a nappali-alkonyati észlelés,
ahol a fényes égi háttéren lecsökken a bolygó csillogása. Kis távcsővel nappali égen
megközelítőleg napnyugtáig marad jobb a
felszín kontrasztja, utána a bolygó nagyon
elkezd világosodni. Másik megoldás lehet
szürkületi-esti égen az erős neutrális szűrő
használata. Ehhez legjobb a nálunk is beszerezhető szabályozható sötétségű polárszűrő;
ne sajnáljuk legalább 10%-ra, de akár 1%-ra is
lecsökkenteni a fényt. A megfelelő nagyítás
a Vénusz esetén szintén kulcsfontosságú:
a halvány alakzatok túl kicsi nagyításnál a
csillogás miatt nem látszanak, túl nagynál
pedig a kisebb kontraszt miatt tűnnek el. Egy
10 cm-es távcsőre a max. 200x-os nagyítás
jónak tűnik. Szűrő nélkül nappali égen a
terminátor sötétedése általában jól látszik,
a fényes peremsáv, és a mellette levő sötét
foltok, illetve a terminátorhoz közeli sötét
foltok is látszhatnak, de akár a sötét poláris
sávok is megpillanthatók. A látvány gyakran
nem egyezik az UV-ibolya képpel (1 vs. 2, 5
vs. 6 képpárok), de a fenti közös alakzatok
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azonosíthatók. Színes fotókon általában nem
látszanak ezek a halvány alakzatok, legfeljebb az RGB képeket egyenként elemezve,
nagy kontraszterősítéssel.
UV tartomány (webkamera): A felhőtető
sötét alakzatainak legerősebb abszorpciója
350–370 nm-en van, így a legkontrasztosabb
megfigyelések UV-ban végezhetők. A legszebb külföldi amatőr Vénusz képek ebben
a hullámhossztartományban készülnek.
UV szűrő mindenképpen szükséges, mely
külföldről rendelhető és elég borsos árú;
jól használható a Baader UV Venus filter,
a Schott/Hoya U-360, vagy a fotometrikus
UVBRI sorozatok U tagja. Talán a legspecifikusabb az Astrodon UVenus szűrője, mely
380 nm-ig 90%-nál jobb transzmissziót ígér,
fölötte pedig teljesen levág. Kevésbé specifikus, de jó és nagyon olcsó megoldás a Meade
Series 4000 W47-es szűrője. E szűrő transzmissziójának semmi köze a Kodak Wratten
47 specifikációihoz: kiválóan átengedi az UV
tartományt, és ibolyában vág le 450 nm-nél.
Az ezzel kapott kisebb specifikus kontrasztot azonban ellensúlyozza a fényesebb kép
és a nagyobb hullámhossz miatti kicsivel
jobb seeing. A halvány UV-webkamerás észlelésekhez nagyobb fénygyűjtő képességű
távcső szükséges. Vegyük figyelembe a webkamera spektrális érzékenységét is. Tükrös
távcsövek előnyben, a nagyobb apokromátok is jól használhatók (ha az üveganyag
megfelelően átengedi az UV-t), az akromátok
azonban – erőteljes szferokromatizmusuk
miatt – kevésbé ajánlottak.
Ibolya, sötétkék (vizuális és webkamera):
A vizuális észlelők örömére a felhőtetőnek
418 nm-en is van egy abszorpciós sávja,
ahol a felhőzet intenzitáseloszlása hasonló
az UV-ban látottakhoz. Vizuálisan a következő szűrők ajánlhatók: a Baader sötétkék
szűrője kontrasztosan emeli ki a részleteket,
már kis távcsővel is. A látott kép jóval halványabb a szűrő nélkülinél, de összességében
még elegendően fényes. A szűrő nem túl
specifikus: 435 nm-en van a maximuma,
kékeszöldnél erősen csökken a transzmiszsziója, de egy kevés zöldet-sárgát is átereszt.
A pólussapkák, poláris sávok, külső perem
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menti felhőívek igen élesen látszanak vele,
a terminátorközeli régió diffúzabb lehet (2,
9, 10 képek). A legkontrasztosabb vizuális
szűrőnek a Vernonscope W47-es ibolya szűrője adódott. Ez igen élesen levág kékeszöldben, 500 nm fölött már semmit sem enged
át. A vele kapott kép nagyon halvány, ami
sajnos az abszolút kontrasztot is csökkenti.
Némi adaptáció után azonban a legfinomabb részletek is metszetélesen tárulnak fel
a korongon, a déli poláris sáv alatti sötét sáv
mintha a Jupiter fősávja lenne kis távcsővel
nézve, leheletfinom kis csomókkal (6. kép).
A terminátor-sötétedés szembetűnő. A megfigyeléshez jól jön a sötét esti ég. Nagyobb
távcsővel a halványság még kevésbé zavaró,
és a kis szűrő valóban sávok kusza tengerévé
varázsolja az üres korongot. Nagyobb távcsövekkel talán a Meade s4000 W47-es szűrője is alkalmas vizuális észlelésre, ez adhatná
elméletben a legkontrasztosabb képet.
A vizuális észlelésekhez bármilyen bolygózó távcső megfelel. Összehasonlítottam a 9
cm-es fluorokorona triplet apokromát képét
(kékben is diffrakcióhatárolt) egy 11 cmes f/11-es Fraunhofer-akromáttal, melynek
szferokromatizmusa mélykékben már erős.
Az apokromáttal látott összes folt azonosítható volt az akromáttal is, noha a képe
jóval lágyabb volt, és a folthatárok életlenebbek maradtak. A 418 nm-es abszorpciós sáv
webkamerás észleléshez talán egy Meade 47
és egy UV blokkoló szűrő lehet a legalkalmasabb – ha specifikus interferenciaszűrőt
szeretnénk venni erre a sávra, az sokba fog
kerülni.
Zöld (vizuális és webkamera): Ebben a
tartományban nincs kifejezett elnyelése a
felhőtetőnek. Ennek ellenére mind vizuális,
mind kamerás észlelésnél (RGB G szűrő)
mutatkozhatnak felhőalakzatok. Egy 550/50
nm-es bandpass interferenciaszűrővel próbálkoztam, meglepően részletgazdag képet
kapva (8. kép). A kontraszt igen alacsony,
gyengébb, mint az ibolyaszűrős megfigyeléseknél. A poláris sávok, terminátor menti foltok, a peremi ív és a külső perem menti sötét
foltok (melyek szűrő nélkül is látszottak)
viszonylag könnyen előtűnnek. A középső
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A Vénusz felhõzete különbözõ színszûrõkkel észlelve, 90/600-as apokromát távcsõvel, 200x-os nagyításon. Az 1–4. és 8.
képek 2012. január 27-én, az 5–7. és 10. képek négy nappal és egy forgási periódussal késõbb, január 31-én készültek,
és a bolygó ugyanazon oldalát mutatják. Az 1–5., 2–6. és 3–7. párok ugyanazon szûrõn át mutatják a felhõzetet, és így
közvetlenül összevethetõek. A 9. kép ezzel szemben január 29-én a bolygó másik felét ábrázolja

rész finom világos és sötét foltjai azonban
nagyon alacsony kontrasztúak vizuálisan is.
Az interferenciaszűrő helyett egy olcsó sötétzöld W58-as szűrő is megfelel, esetleg további neutrális sötétítéssel kiegészítve. Webkamerás észlelésekhez is jól jöhet valamilyen,
az RGB G-jénél keskenyebb sávú szűrő.
Távoli vörös (vizuális): Nincs specifikus
elnyelés a felhőtetőn. Ennek ellenére igen jó
eredményeket kaptam egy 690/50-es bandpass interferenciaszűrővel, ami 670 nm fölött
enged át. A kapott kép nagyon halvány lett,
azonnal észrevehető a terminátor sötétedése.
A szűrő szépen és nagyon élesen emelte

ki a külső perem környéki, illetve korong
közepi sötét foltokat, melyek halványabb
csatornaszerű régiókkal kapcsolódtak (3., 7.
képek). A látvány hasonlít a Mars finom felszínformáihoz. A fényes foltok észlelhetők,
de nem feltűnőek. A kép erősen különbözik
az ibolyában látottól, de a sötét foltok megfeleltethetők egymásnak (2. vs. 3., 6. vs. 7. képpárok). A drága interferenciaszűrő helyett
ajánlhatók a kicsit szélesebb áteresztésű, de
jóval olcsóbb Hoya R66 vagy Schott RG665
longpass filterek. Ezek képe még fényesebb
is lesz. A szélesebb áteresztésű webkamerás
Hα (656 nm) képek is mutatnak alacsony
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kontrasztú részleteket, bár infravörösben a
kontraszt jelentősen javul.
Infravörös (webkamera): A felhőtetőnek
specifikus abszorpciója van 986 nm-en. A
tapasztalat szerint már a 780–800 nm fölött
áteresztő longpass filtereken is szép részletek
mutatkoznak, de 900–1000 nm körüli áteresztés mellett nagyon finoman kirajzolódnak a
felhőalakzatok (Schott RG1000, Hoya RM90). Az infravörös észlelések további előnye
a jobb seeing és a kevesebb szórt fény a nappali észlelések során.
A fenti felsorolás jól mutatja, hogy széles
szűrőválaszték áll rendelkezésünkre a felhőtető alakzatainak megfigyeléséhez. A vizuális észleléseknél készüljünk fel az alacsony
kontrasztviszonyokra. Az ibolya és távoli
vörös szűrős megfigyelések során várható
a legjobb kontraszt, de itt is csak körülbelül
akkora, mintha a Jupiter vagy Szaturnusz
poláris régióit, vagy a Mars Tharsis-Amazonis medencéit figyelnénk. Egy adott szűrővel
való észlelésre érdemes legalább 20 percet
szánni: ennyi biztosan kell az alacsony kontrasztviszonyok megszokásához, és ahhoz,
hogy az összes finom részlet összeálljon a
korongon. A pólussapkák, poláris sávok és a
külső perem foltjai-ívei gyakran igen élesek,
míg a korong belső részén és a terminátor
közelében az amorf vagy szabálytalan sötét
foltok elkentek, életlenek lehetnek. Ezt a
szöveges leírásban mindenképpen tüntessük fel. Adjuk meg azt is, hogy mennyire
láttuk biztosan az adott felhőképződményt:
az alakzatok feltűnőségét egy tízes skálán jellemezhetjük, ahol 0 a gyanított vagy képzelt
alakzat, 10-es a feltűnő és határozottan látott.
Különösen érdekes, és máig kevéssé vizsgált a különböző hullámhosszakon észlelt
intenzitásalakzatok közti különbség: fotografikusan az UV és infravörös képek gyakran
eltérnek egymástól, vizuálisan pedig szintén
nagy különbség lehet az eltérő hullámhoszszakon kapott rajzok között (1–2–3–4–8 képpárok és 5–6–7 képpárok).
Komoly további észlelőmunka szükséges
az összefüggések feltárásához. A legfontosabb azonban, hogy szűrőinkkel felfegyverkezve valódi planetológiai megfigyelő
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munka kezdődhet a Vénusz felhőalakzatainak időbeli követésére, változásainak feltárására, melyből a hivatásos csillagászok is
fontos eredményekhez juthatnak. Vizuálisan
a legérdekesebbnek az ibolya – (szűrő nélküli) – távoli vörös, webkamerával pedig az
UV/ibolya – infravörös szűrők rendszeres
használata ígérkezik. Egy rövid kedvcsináló
példa erejéig érdemes összehasonlítani az
1–5, 2–6 és 3–7 képpárokat, melyek ugyanazon szűrővel készültek 4 nap különbséggel
– ez a felhőzet szuperrotációs periódusa.
Az alakzatok nagy része jól azonosítható,
főleg a mélykék képpáron. Ezzel szemben
a 9. kép feltűnően különbözik a 2-estől és a
6-ostól, mely a 2-es után két nappal készült,
így a bolygó másik oldalát mutatja. Szinte
hihetetlen, hogy a felhőzet szuperrotációját,
amit csak az 1960-as években sikerült tudományosan meghatározni, ma egy hátizsákba
beleférő jó minőségű kis távcsővel saját szemünkkel láthatjuk!

A bolygó légkörének megfigyelésére kiváló lehetõséget
nyújtanak a Vénusz-átvonulások. Ez a felvétel nem sokkal a
harmadik kontaktus után készült, 2004. június 8-án 11:05
UT-kor. 130/780-as TMB apokromát, Nikon Coolpix 4300
fényképezõgép, 1/125 s expozíció, ISO 100
(Éder Iván felvétele)

Az éjszakai félteke alakzatai
A sötét éjszakai oldal vizsgálatával a felső
légkör fényemisszióját, illetve a bolygó felszínét figyelhetjük meg.
Szűrő nélküli megfigyelés – hamuszürke
fény (vizuális, webkamera). A sötét oldal
titokzatos halvány derengése a hamuszürke
fény (ashen light), melyet számos megfigyelő
észlelt az utóbbi három és fél évszázadban.
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Eredete még ma sem tisztázott egyértelműen. Megfigyeléséhez érdemes speciális
okulárt készítenünk: ez legegyszerűbb esetben egy éles peremű átlátszatlan szalag (pl.
alufólia csík, de használhatunk akár ibolya
szűrőlapot), melyet az okulár mezőrekeszére kell rögzítenünk. Szálkeresztes okulárnál igen egyszerű, csak a szállemez helyére
kell becsavarni. Ennek hiányában az okulárnyak letekerése után ragasszuk a szalagot
kis ragasztócsíkkal vagy szigetelőszalaggal a
blende tetejére. Az okulárt megfelelő irányba
forgatva óragépes távcsőnél kitakarhatjuk a
Vénusz világos felét, és megfigyelhetjük az
esetleg felbukkanó halvány fénylést. Félvénusznál, illetve vénuszsarlónál próbálkozzunk. Kifinomultabb megoldás, ha különböző méretű apró homorú félköröket vágunklyukasztunk a szalag peremére, melybe a
vénuszsarló pont belefér, így majdnem az
egész megvilágítatlan rész észlelhető. Bár a
hamuszürke fény megfigyeléséhez sötét esti
ég szükséges, előfordulnak jól dokumentált
észlelések szürkületi időszakban is. Nagyon
izgalmas volna fotografikusan is rögzíteni
a jelenséget – ekkor néhány másodperces
expozíciókra is fel kell készülnünk a megvilágított félteke beégése mellett.
Világoszöld – Herzberg-fénylés (vizuális, webkamera). A felső légkör molekuláris
oxigénemissziója, a Herzberg O2 fénylés számos emissziós vonala 450–560 nm közé esik,
550–555 nm-en különösen jól megfigyelhető.
Emellett az atomi oxigén emissziója 558 nmen jelentkezik. Ez a fénylés így a hamuszürke
fényhez hasonlóan, de annál specifikusabban
figyelhető meg. Vizuális észleléshez használhatunk hamuszürke fény okulárt, megfelelő zöld szűrővel párosítva. Egyszerűbb
megoldásnak egy W58-as sötétzöld szűrő
tűnik, mely még 550 nm-en is viszonylag
jól átenged. Ha ez túl sötét, a Baader szélesebb áteresztésű zöld szűrője megfelelő
lehet. Jóval drágább, de jobb megoldás egy
550/50-es interferenciaszűrő.
Infravörös – a bolygófelszín (webkamera
vagy CCD). A Vénusz felszíne elég forró
ahhoz, hogy infravörös tartományban sugározzon, és a felhőréteg az infravörös bizo-

nyos ablakaiban átlátszó. A bolygó éjszakai
oldalát figyelve ezekben a termális ablakokban lehetőségünk van a felszín rögzítésére.
A látott képen a legmagasabb területek a
leghidegebbek, így a legsötétebbek, míg az
alacsonyan fekvők melegek és világosak. A
felszín képe így eltér a látható bolygófelszínek (Merkúr, Mars, Jupiter-holdak) albedóalakzataitól – itt egyedülálló módon magassági térképezése van lehetőségünk. Elsőként
2004-ben Christophe Pellier francia amatőr közölt webkamerával készült fotókat a
Vénusz felszínéről 1000 nm-en, majd Daniele
Gasparri olasz amatőr készített szenzációs
felvételeket egy 23 cm-es SCT és hűtött CCD
kamera segítségével! Az utóbbi képeken számos felszíni alakzat (pl. Béta Régió) azonosíthatóvá vált a Magellán-űrszonda radarméréseivel összevetve. A felvételek készítésének
módszere a Meteor 2010. decemberi számában Fűrész Gábor cikkében olvasható, illetve
megtaláljuk Gasparri honlapján (www.danielegasparri.com). Külön érdekesség, hogy a
felszín termális sugárzásának egy részét az
alacsony felhőrétegek elnyelik, így az alsó
felhőrétegek változása és elnyelési jellemzői
is vizsgálhatóvá válnak (1010, 1100, 1180 nmes ablakokban). Az alacsonyan levő felhők
viselkedéséről nincsenek részletesebb ismereteink. A felszín vizsgálata így egy olyan
terület, ahol megfelelő műszerezettséggel
és elszántsággal amatőrök is kaphatnak új
tudományos eredményeket.
Amint ebből az összefoglalóból kiderül,
az utóbbi évtizedben a Vénusz teljesen új
arcai tárultak fel az amatőrök számára. Az
észlelések mennyisége messze elmarad a
többi, hasonlóan dinamikus bolygó észlelési lefedettségétől, ráadásul számos kérdés
akár amatőr szinten, akár tudományosan is
tisztázásra vár. Így nagy szükség van mind
jó minőségű vizuális, mind pedig webkamerás észlelésekre. Előttünk egy ígéretes esti
láthatóság! Vegyük meg vagy rendeljük meg
tehát a néhány szükséges – többnyire mérsékelt árú – szűrőt, és vágjunk bele bátran a
csodaszép és részletektől hemzsegő bolygó
megfigyelésébe!
Kiss Áron Keve
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A Mons Delisle
A hatalmas kiterjedésű Mare Imbrium
nyugati szélén találjuk a Delisle-Diophantus kráterpárost. Nem különösebben feltűnő
kráterek, a Delisle 25 kilométer, a Diophantus 18,5 kilométer átmérőjű. Egymástól való
távolságuk nagyjából 50 kilométer, és közel
azonos hosszúsági körön fekszenek. A két
krátert egy alacsony gerinc köti össze, de ez
az alakzat csak alacsony napállásnál látható.
Az imént említett gerincen, a Delisle-kráter
közelében, attól kissé nyugatra magasodik
a Mons Delisle, vagyis a Delisle-hegy. Ez
a hegy és talán a két kráter között húzódó gerinc is az egykori Imbrium-medence
nyugati gyűrűjének a maradványa lehet. A
környéken több kisebb-nagyobb, magányos,
vagy kisebb csoportokat alkotó hegyet találhatunk, de minden bizonnyal a Mons Delisle
a legérdekesebb közülük. A hegy hosszúsága 30 kilométer, magasságára vonatkozólag
sajnos nincsen megbízható adat. Alakja kissé
szokatlan. Északi felén kb. 15 kilométeres
szakaszon egyenletes szélességű és magasságú, majd a déli felén kiszélesedik és ellaposodik.
Ennek a furcsa formának és a kissé ferde
rálátásnak köszönhetően a Mons Delisle egy
hatalmas fejű babára emlékeztet. Gerard
Kuiper el is nevezte „The Baby”-nek. Ewen
Whitaker szerint ez a kis figura egy ijesztő
koponya elől menekül egy kötélen, ami a
Diophantus-kráter biztonságába vezeti. Ez
a „koponya” (The Skull) a Mons Delisle-től
nyugatra fekvő, vagy egy tucat markáns
tömbből álló, háromszög alakú komplexum.
Ha elfogadjuk, hogy a Mons Delisle és a koponya alakú hegy az Imbrium-medence külső
gyűrűjének a maradványa, akkor ennek a
két alakzatnak a kora éppen 3,85 milliárd év.
A Delisle- és a Diophantus-kráterek jóval fiatalabbak, minden bizonnyal az eratosthenesi
korban keletkeztek. Ha megnézzük az LRO
mozaikjából kivágott képet, akkor mindkét
kráternél láthatjuk a kidobott törmelékta-
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A Mare Imbrium nyugati része a Consolidated Lunar
Atlasból. A kép közepén találjuk a Delisle és a Diophantuskrátereket és a Mons Delisle-t

karót, a másodlagos kráterek sokaságát és
feltűnhet a fiatalos megjelenés. Ugyanakkor
már nincs meg világos sugársávrendszerük,
ami a copernicusi kráterek ismérve. A Delisle
határozottan Triesnecker típusú kráter, ami
a kráterek fősorozatában átmenetet képez a
kis gödörkráterek és a teraszos falszerkezetű
komplex kráterek között. A Delisle alján jól
láthatóak a csuszamlásnyomok, és az apró
központi csúcs is.

A cikkben tárgyalt alakzatok az LRO-holdszonda
felvételeibõl készült mozaikon. Ezen a képen jól látható a
Rima Delisle is, ami egy rendkívül nehezen megfigyelhetõ
meanderezõ rianás

hold

A Mons Delisle az Apollo–15 1971 nyarán készült
felvételén. Figyeljük meg a hegy szokatlan formáját!

Hazai észlelések
Archívumunkban nagyon kevés észlelés
található ezekről a formációkról. Az alábbiakban egy rajzos-leírásos és egy webkamerás
észlelést mutatunk be.

leírás került: „Nagyon szép látványt nyújt
a Delisle és a Diophantus-kráter a Mons
Delisle-vel. Ennél a megvilágítottságnál a
kráterek belsejének az 50%-át éri napfény.
A Delisle közepes méretű, a fényes nyugati
belső falakon csuszamlásnyomokat fedezek
fel. A központi csúcsnak még a nyomát sem
lehet látni. A Diophantus a Delisle kisebb,
egyszerűbb változata, ami említésre érdemes
az a parányi C-jelű kráterecske a főkráter
északnyugati pereménél. A Diophantustól
egy alacsony, enyhén ívelő hegyhát indul
ki délnyugat felé. A hegyhát Delisle felé eső
részén látható a Mons Delisle hosszúkás,
észak–dél irányban megnyúlt alakja. Kissé
valóban emlékeztet egy emberszerű figurára, csakúgy, mint ahogyan a tőle nyugatra
fekvő, nagyjából háromszög alakú hegytömb
is emlékeztet egy szörnyű lény koponyájára.
A Diophantustól nyugatra könnyen látható
néhány apró kráter és hegymaradvány, mint
például a Fedorov- és az Artsimovich-kráter.”

Ezt a webkamerás felvételt Molnár Péter készítette egy 20
cm-es Newtonnal és egy Philips TouCam webkamrával,
2008. december 8-án
Görgei Zoltán rajza a Mons Delisle-rõl és a két kráterrõl
a Polaris Csillagvizsgáló 20 cm-es refraktorával készült
2011. november 6-án, 274x-es nagyítással

A vizuális észlelést a rovatvezető végezte 2011. november 6-án, a Polaris Csillagvizsgáló 200/2470-es refraktorával, 274x-es
nagyítással. A légköri nyugodtság 6, az átlátszóság 4-es volt. Az észlelőnaplóba az alábbi

Molnár Péter még 2008. december 8-án
készített egy webkamerás felvételt a Mons
Delisle-ről és környékéről. Műszere egy
200/1000-as Newton és egy Philips TouCam
webkamera volt. Érdemes a rajzot és a felvételt összevetni egymással.
Görgei Zoltán
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Télközép égi játékai
Az enyhe januári időjárás kímélte a kazánokat, a nem túl hideg esték szépségei pedig
kicsalogatták az észlelőket az ég alá. Az időszak befejezéseként február eleje már zord
hőmérsékleteket hozott, de a leglátványosabb jelenséget is ekkor láthattuk.
Miután alaposan kipihentük a szilveszteri
mulatságot, január 2-án egy szép Hold–Jupiter-együttállással kezdődött a 2012-es „észlelőév”. Az együttállás mellett az átvonuló
vékony felhők tették érdekesebbé a látványt.
Németh Kornél Szolnokról Hold körüli
koszorút figyelt meg. Veszprémben kicsit
még mozgalmasabb volt a jelenség, alkonyat
után a Vénusz és a Jupiter körül is szép párta
látszott, majd ahogy sötét lett, 22 fokos holdhaló tűnt fel, később a felhőzet változásával
a Hold körül erős színű koszorú alakult ki.
Rosenberg Róbert Adonyban hasonlóan sokszínűnek látta az együttállást, nála Vénuszpárta, majd holdhaló is jelentkezett, később
pedig igen színes holdkoszorú.
Január 4-én szintén Rosenberg Róbert örökített meg holdhalót, amelynek érdekessége,
hogy az ekkor távolabbra kúszott Jupiter
pont a 22 fokos sugarú gyűrűn fénylett,
mint egy ékkő. 6-án délelőtt Nagyszalontán
jelent meg 22 fokos haló, amelyet Kósa-Kiss
Attila észlelt, 7-én a hajdúhadházi égen látott
nagyon szép 22 fokos holdhalót Hadházi
Csaba.
Január 8-án délelőtt Őri Ágnes látott 22
fokos naphalót Jobbágyiban, este pedig
Hérincs Dávid Egyházasrádócon holdhalót,
Rosenberg Róbert pedig „fél” holdkoszorút
egy, a Hold mellé sodródott kisebb felhőn.
Január 9-én ismét erős színű holdkoszorú
volt Rosenberg Róbert adonyi egén. Január 11-én Németh Kornél szolnoki észlelőnk
látott holdkoszorút, 12-én este holdoszlop
látszott Veszprémben, Kaposfőn pedig Schmall Rafael észlelt rendkívül ritka ovális
Vénusz-pártát. Ilyen jelenségek létrejöttéhez
az szükséges, hogy a fényes égitest alacso-
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Hadházi Csaba holdhaló-fotója január 7-én este készült

nyan álljon, s a felhőzetben oszlopkristályok
legyenek, amelyek a horizonttal párhuzamosan lebegnek. A kristályok milyenségéről úgy győződhetünk meg, hogy az adott
ovális párta észlelésekor (hozzá közeli időben) olyan halójelenséget is láthatunk, ami
szintén ezen kristályok miatt jött létre. Ilyen
pl. a felső érintő ív, illetve a 22 fokos haló,
amelynek kifényesedik az érintő ív helyén
a teteje.

Schmall Rafael az igen ritkán elõtûnõ ovális Vénusz-pártát
január fotózta 12-én

szabadszemes jelenségek
Január 14-én Hadházi Csaba hajdúhadházi
megfigyelése délelőtt 22 fokos halót felső
érintő ívvel, melléknapokat, majd alkonyatkor igen szép, narancsvörös naposzlopot
jelzett, 15-én Biró Zsófia látott melléknapot
és alsó naposzlopot Budapesten. 21-én Egyházasrádócon Hérincs Dávid észlelt szép
22 fokos naphalót, a jelenség látható volt
Veszprémben is. 25-én a Hold és a Vénusz
együttállását figyelte meg Hadházi Csaba
Hajdúhadházon, Rosenberg Róbert Adonyban, Németh Kornél pedig Szolnokon. 26-án
a még szorosabb együttállást Veszprémben
a rovatvezető kísérte figyelemmel, a holdsarlón igen fényes földfény látszott. E napon
Kósa-Kiss Attila nagyszalontai égboltján
jelent meg fényes és élénk színű zenitkörüli
ív. 27-én Rosenberg Róbert a már távolodó Hold-Vénusz párost örökítette meg a
Duna egykori holtága felett. A kép érdekessége, hogy a Hold és a Vénusz egymás alatti
elhelyezkedése okán a Hold vízre vetett
ezüsthídjában jól elkülöníthetően látszik a

Január 26-án alkonyat után látványos Vénusz–Holdegyüttállás volt megfigyelhetõ – a veszprémi könyvtár fölött
is (Landy-Gyebnár Mónika felvétele)

látóhatár felett kicsivel álló Vénusz vöröses
színű fényhídja is!
Január 27-én este az évzáró-évnyitó közgyűlésre Homoródfürdőn összegyűlt Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület tagja,
Munzlinger Attila megérkezésekor azonnal
észrevette az igen látványos naposzlopot,
amelyről nagyszerű fotót is készített. Az
oszlop látványát e szavakkal írta le: „A találkozóra péntek délután érkeztünk a mesebeli
téli helyszínre – 35 centiméteres hótakaró és
kemény hideg fogadott a dombtetőn elhelyezkedő Sopárkút Panziónál. Megérkezésünk pillanatában a Nap már a horizont
alatt helyezkedett el, a láthatáron vastag
felhőtakaró volt, vékony sávon még látszott
az aranyló égbolt. Ahogy kiszálltam az autóból, rögtön feltűnt a felhők előtt felsejlő vörös
naposzlop, ami percenként egyre kontrasztosabbnak és egyre magasabbnak látszott.
Szerencsére a fényképezőgépem kéznél volt,
későbbre halasztottam a kipakolás és szobafoglalás nyűgét és a légköroptikai jelenségre
koncentráltam. A jelenség percről percre változott, így nem volt időm előszedni a fotóállványt, kézből »lőttem«. Húsz felvételt készítettem, mire az égi műsornak vége lett.”
Január 30-án este Adonyban Rosenberg
Róbert fényképezte a Hold és a Jupiter
együttállását, közben a láthatárnál a Vénusz
is ragyogott. Az együttállást észlelték még:
Facsar István (Ragály), Perkó Zsolt, Perkó
Tímea és Gazdag Attila (Becsehely), Kuli
Zoltán (Budapest), valamint Landy-Gyebnár
Mónika (Veszprém).
Január 31-én Hérincs Dávid délután 22
fokos naphalót látott, majd este ugyanezt
észlelte a Hold körül, ez utóbbi Adonyban,
Rosenberg Róbert objektívje előtt, valamint
Veszprémben a rovatvezetőnél is megjelent
az esti órákban.
Az észlelési időszak után történt, de a jelenség visszhangja miatt érdemes az amúgy nem
túl látványos januári eseményekhez csatolni
a február 2-án hosszú órákon keresztül látott
rendkívül fényes és színes 22 fokos holdhalót. A látványra leginkább az volt jellemző,
hogy az égi jelenségek iránt egyáltalán nem
érdeklődő átlagembereket is megfogta, az
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észlelőink elbeszélései alapján számos telefonhívást és SMS-t kaptak ismerőseiktől a
látott holdhalóról.
Valóban rendkívül fényes és színes is volt a
gyűrű! Habár a 22 fokos haló a leggyakoribb
légköroptikai jelenség, ami a statisztikák szerint évente kb. 100 alkalommal válik láthatóvá, a jelentős fényességű és ennyire látványos
eset valóban ritka. A február eleji jelenség
feltűnő voltához hozzájárult, hogy a Hold
magasan járt, így a körülötte látszó fénygyűrű abszolút uralta az égbolt látványát.
A felhőzet, ami a halót okozta, a másnapra
várt mediterrán ciklon előtt felvonuló tipikus
melegfronti fátyolfelhő volt, jellemzően a
melegfrontokat megelőző áttetsző cirrosztrátusz az, amelyen a nagy területről látható
halók kialakulnak, mivel ilyenkor viszonylag
egyöntetű a felhőzet, és igen nagy régiót
érint. Ha ilyen vékony a felhőzet, az ahhoz is
hozzájárul, hogy a haló mellett a csillagok is
látszódjanak, ezzel további értékkel növelve
a látványt. Jelen esetben is így volt, ezért a
halógyűrűn „egyensúlyozó” Orion, valamint
a Hold közelében álló Fiastyúk és a Hyadok
csillagai is szépen mutatkoztak.
A február 2-i holdhalóról csodálatos felvételek születtek országszerte, észlelőink
alaposan kitettek magukért! A jelenségről
a következők számoltak be: Lőrincz Ernő
(Ajka-Padragkút), Szöllősi Attila (Kecskemét), Jakabfi Tamás, Kuli Zoltán, Sárneczky
Krisztián, Mizser Attila, Hubay Tamás (Budapest), Gyarmati László (Mosdós), Ábrahám
Tamás (Zsámbék), Horváth Sándor (Badacsonytördemic), Illés Tibor (Szeged), Rosenberg Róbert, Schmall Rafael (Adony), Csák
Balázs (Szombathely), Hérincs Dávid (Egyházasrádóc), Farkas Alexandra (Mogyoród)
Németh Kornél (Szolnok), Soponyai György
(Dunakeszi), Németh Tamás (Székesfehérvár), Hadházi Csaba (Hajdúhadház), Nagy
Bálint (Dunaújváros), Kovács Attila (Eger),
Ladányi Tamás, Landy-Gyebnár Mónika
(Veszprém).
Rosenberg Róbert holdhaló-fotója a Hét
csillagászati képe lett február 6-án. A holdhaló fotóiból készült összeállítás A Nap Optikai
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Schmall Rafael APOD-ként megjelent fotója Adony
határában készült

Képe (OPOD) lett, amelyben a hazai fotósok
közül Rosenberg Róbert, Ladányi Tamás,
Schmall Rafael és Ábrahám Tamás képe szerepelt. Schmall Rafael fotója pedig február
11-én APOD-ként jelent meg.
Egy ilyen látványos jelenség sokszor hoz új
észlelőket, égbolt-rajongókat is, így érdemes
élményeinket megosztani minél több emberrel, kihasználva a mai technika lehetőségeit
is vagy személyesen megmutatva, elmagyarázva az égi tüneményt!
Landy-Gyebnár Mónika

üstökösök

Honda, Mrkos, Pajdušáková
és társaik

Mostani rovatunkban 2011 második felének
üstököseit tekintjük át. Jelentős anyaggal kell
megbirkóznunk, 10 észlelő 109 vizuális megfigyelést, négy digitális és két CCD-felvételt
juttatott el rovatunkhoz, melyek 24 üstökös
között oszlanak meg. Az észlelőlista a teljes
anyagot tartalmazza, de a rovatot ismét két
részre kell bontanunk. Jelen számunkban
a legalább három észlelő által megfigyelt
vándorok kerülnek terítékre, a halványabb
üstökösökkel jövő hónapban foglalkozunk.
A Sánta–Szabó–Tóth triumvirátus évek óta
rendszeresen szállítja a megfigyeléseket a
halvány és kevésbé halvány üstökösökről.
Nagy örömünkre Kernya János Gábor is
csatlakozott hozzájuk, aki az utóbbi időben rendszeresen jelentkezik nagytávcsöves
megfigyelésekkel a gyengén észlelt üstökösökről. Szintén régi motorosunk Csukás
Mátyás, aki 20x60-as binokulárjával ki nem
hagyna egyetlen általa elérhető üstököst sem,
ahogy Keszthelyi Sándorra is bizton számíthatunk, ha fényesebb vándor érkezik egünkre. Szintén rendszeres észlelőnkké kezd válni
Hadházi Csaba, aki asztrofotós karrierje kezdete óta fotózza a fényesebb kométákat, míg
Szitkay Gábor a 40,6 cm átmérőjű fénygyűjtő
felületet és a DSLR technikát kihasználva
mindig készít egy-egy lélegzetelállító felvételt az aktuális fényes üstökösről. Örömmel
köszöntjük ismét sorainkban Horváth Tibort,
aki hosszabb kihagyás után jelentkezett megfigyelésekkel.

Észlelõ
Csukás Mátyás RO
Hadházi Csaba
Horváth Tibor
Kernya János Gábor
Keszthelyi Sándor
Sánta Gábor
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor
Szitkay Gábor
Tóth Zoltán

Észlelés
3
4d
2C
9
3
6
1
52
1d
35

Mûszer
20x60 B
20,0 T
50,0 RC
30,5 T
10,2 L
20,0 SN
15x70 B
50,8 T
40,6 T
50,8 T

gálóban dolgozott, ráadásul férj és feleség
voltak. A hivatalos történet szerint Pajdušáková december 6-án hajnalban pillantotta
meg az üstököst a kereséshez rendszeresített
25x100-as Somet típusú katonai binokulárral,
ám az erős pirkadat miatt nem tudta pontosan meghatározni a helyzetét, és az égitest

45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková
A földközeli objektumok közé tartozó üstököst a japán Minoru Honda pillantotta meg
elsőként 1948. december 3-án egy 15 cm-es
refraktorral. A 9 magnitúdós égitest létét két
nappal később tudta megerősíteni. A másik
két felfedezés története sokkal érdekesebb,
mivel Antonín Mrkos és Ludmilla Pajdušáková ugyanott, a Kőpataki-tavi Csillagvizs-

Ludmilla Pajdušáková egy 25x100-es Somet Binarba tekint
valamikor a 60-as években. Brian Marsden felvétele
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elmozdulását sem tudta megvárni. Így végül
arra a következtetésre jutott, hogy az M83at láthatta. Másnap hajnalban Mrkos volt
szolgálatban, aki szintén megtalálta, és pontosan leészlelte az üstököst. A mai szigorú
szabályozás szerint Pajdušáková nevét nem
kaphatta volna meg az üstökös, ám akkoriban ezt lazábban kezelték, illetve a háború
után nem is volt pontos szabályozás arra,
hogy miként kell elnevezni egy üstököst.
Így miután kiderült, hogy a mozgása alapján
a 6-i észlelés vonatkozhat az új üstökösre,
Pajdušáková is bekerült a felfedezők közé,
de csak harmadiknak. Ez persze komoly
ellentmondás, mert vagy másodiknak látta
meg, vagy sehogy. Mindenesetre a történet
valószínűleg igaz, bár újabban felmerült,
hogy esetleg Pajdušáková fejében napközben
mégiscsak szöget ütött a dolog, így Mrkos
másnap már biztosra ment. De ez esetben
miért írták volna le a bejelentéskor a kacifántos történetet, kockáztatva azt, hogy egyikük
számára elvész a felfedezés. Valószínűbb,
hogy az esetet említésre méltónak sem találta
Pajdušáková, csak Mrkos felfedezése után
csaptak a homlokukra, s végül a laza szabályozás miatt lehetett ez a sikeres üstökösvadász hölgy harmadik kométája. Az már csak
hab a tortán, hogy a második, melyet néhány
hónappal korábban fedezett fel, a C/1948 E1
(Pajdušáková–Mrkos) nevet viseli, de ennek
a történetét majd egy másik alkalommal
tárgyaljuk.
Felfedezése óta az 1959-es és az 1985-ös
napközelségek kivételével minden visszatérés meg tudták figyelni, 1975-ben 7,5 magnitúdóig, majd 1995-ben egy 0,170 CSE-s
földközelségnek köszönhetően 6,5 magnitúdóig fényesedett. Ekkor természetesen
hazánkból is sokan látták, ahogy a 2001-es,
nem túl kedvező láthatóság idején is. A mostani visszatérését az tette különlegessé, hogy
augusztus 15-én 0,060 CSE-re megközelítette bolygónkat, melynél közelebb ebben az
évszázadban már nem is kerül. Azt azonban
meg kell jegyeznünk, hogy a következő,
2016-os visszatérése idején ismét igen közel,
0,084 CSE-re halad el mellettünk, ráadásul
akkor nem a napközelség előtt, hanem a
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napközelség után. Ez azért fontos, mert az
égitest fénygörbéje erős aszimmetriát mutat,
a perihélium után fényesebb és lassabban is
halványodik, mint előtte. Ennek eredményeként a mostani földközelség során nem is
volt igazán látványos, mivel másfél hónappal a napközelség előtt még alig indult be
az aktivitás, a kevéske anyag pedig nagyon
nagy látszó felületen oszlott szét. Így nem
is kell sajnálnunk, hogy a 45P ekkor csak a
déli féltekéről látszott, tőlünk csak augusztus elejéig, illetve a hónap végétől lehetett
megfigyelni. Az előbbi időpontot használta
ki Tóth Zoltán, aki augusztus 2/3-a éjszakáján a Déli Halban, ‒32 fokos deklinációnál
észlelte a közeledő üstököst: „123x: A 10
fokos horizont feletti magasság ellenére ELsal feltűnik egy hármas csillagpár mellett.
Ilyen körülmények között a fényességbecslés
nem pontos, inkább csak tájékoztató a 12
magnitúdós adat. 273x: Jobban látható kerek,
1,0 ívperces foltja.”
Az igazi látványosság szeptember végén
kezdődött, amikor az üstökös elérte 0,529
CSE napközelpontját, és ehhez mérten igazán kedvező, 30 fokos elongációban mutatkozott a hajnali égen, a Leo csillagképben.
A lehetőséget hét észlelő is kihasználta, akik
hét vizuális és egy fotografikus megfigyelést
készítettek az üstökösről. Az első megfigyelést Keszthelyi Sándor végezte szeptember 25-én hajnalban: „25x: Térkép nélkül
– a távcsővel kissé pásztázva – többször
rátaláltam egy kicsi, csaknem csillagszerű, de
bolyhos, ködös foltra. Mérete a Jupiterével
összehasonlítva KL-sal 0,8, EL-sal 1,2 ívperc.
Csekély megnyúltsága van K-Ny-i irányban,
összfényessége 7,5 magnitúdó. A holdsarló
2,5 fokra volt az üstököstől, de nem zavart.
(10,2 L)” A leírás jól jellemzi az üstökös látványát, a kóma nem a városi fények, vagy a
gyenge holdfény miatt látszott ennyire aprónak, hanem valóban ennyire kompakt volt.
A befutott vizuális megfigyelések átlagosan
2’-es kómáról beszélnek, a DC értékét pedig
7–8 közé tették észlelőink, az újabb rendszert
alkalmazva pedig DC=S7–8 a reális érték.
Ennek oka az üstökös anyagösszetételében
keresendő, ugyanis döntő részben gázt bocsát

üstökösök
ki, amely – pláne ilyen közel a Naphoz – nem
marad hosszú ideig a kómában, így annak
kiterjedése egészen kicsi marad.

rése, amikor a 2017. február 11-én bekövetkező földközelség idején az üstökös 80 fokos
elongációban és +25 fokos deklinációban fog
látszani, miközben óránként majd’ fél fokot
mozdul el egünkön.

C/2009 P1 (Garradd)

Kernya János Gábor október 4-i rajza jól mutatja a 45P-nél
minden visszatéréskor hasonló megjelenésû ioncsóvát.
(252/980 T, 78x, LM=36’)

A távozó gáz viszont szép, igaz, nagyon
halvány ioncsóvát formál, melyhez a legjobb égen észlelőknek lehetett szerencséje.
Közéjük tartozott október 4-én Kernya János
Gábor is: „Káprázatos kométa, az idei esztendő nagy égi látványosságainak egyike! Az
üstökös helyére érve egy 2,8–3 ívperces, markáns, korongszerű kóma látható, melynek
közepén kisebb, ugyancsak korong formájú
fényes tartomány izzik. A kómából PA 280
fok irányba egy egyenes, a vége felé kissé
szélesedő, 10 ívperc hosszú ioncsóva indul
ki. Az alaposabb szemlélés során egyértelműen látható, hogy a csóva kezdeti szakasza
kissé magasabb felületi fényességű. Az összfényesség 7,7 magnitúdó. (25,2 T, 78x)” A
csóvát ezekben a napokban Sánta Gábor 15
ívperc, a hegyvidéki égen észlelő Sárneczky
Krisztián pedig 30–40 ívperc hosszan tudta
követni. Szintén október 4-én készült az
egyetlen hazai asztrofotó az üstökösről. Hadházi Csaba cserkészte be a vándort, melynek
csóvája a mindössze 15 másodperces felvételen is 10 ívperc hosszan követhető PA 285
fokos, azaz közel nyugati irányba.
Ezekkel a megfigyelésekkel számunkra le is
zárul a 2011-es láthatóság krónikája, de már
most érdemes készülni a következő visszaté-

Előző beszámolónkat ott hagytuk abba,
hogy a Vállfa-halmaz szeptember eleji megközelítése után a hónap további részében
egy eléggé unalmas időszak vette kezdetét,
amikor az egyre rosszabb helyzetben látszó üstökös nem sok változást mutatott,
az egyetlen érdekességet jelentő „csóvaszétnyílás” megfigyeléséhez pedig nagy távcső
és/vagy igen jó ég kellett.
Októberben a Hercules jellegtelen, délkeleti
sarkában látszott az üstökös, amely stacionárius pontjához közeledve egyre lassabban
mozgott. Ez segítette hosszabb expozíciós
idejű asztrofotók elkészítését, így Szitkay
Gábor október 2-án esti 8 perces felvételén
gyönyörűen látszik az üstökös villás csóvája.
Bár a DSLR technikának megfelelően az egész
üstökös kékes-zöldes színű, ám a tónusok
alapján egyértelműen látható, hogy a csóva
melyik ága az ion- és melyik a porcsóva. A 4
ívperces, két rétegű kómából pontosan keleti
irányba mutat a 20 ívperc hosszú ioncsóva,
melyben EL-sal egy törés is sejthető úgy 7–8
ívpercre a kómától, melynek eredményeként
a csóva 3–4 fokkal délre eltérül az antiszoláris irányhoz képest. Ez nem meglepő, az
ioncsóvák ilyen mértékű „kilengését” már
sokszor megfigyelték. A fele ilyen hosszú
porcsóva 30 fokkal délebbre, PA 120 irányba
mutat, és a felvétel készítésének idején pont
rávetült a 15–16 magnitúdós PGC 1585839
jelű, lapjáról látszó spirálgalaxisra.
A hónap során további két DSLR felvételt
kaptunk, melyeket Hadházi Csaba készített
16-án és 26-án, egyenletesen lefedve az időszakot. Bár a képek expozíciós ideje csak 1
perces, ezeken is gyönyörűen látszik a 20-30
fokos szögben szétnyíló villás szerkezetű
csóva. A második felvételen szintén jól megfigyelhető a 13–14 magnitúdós NGC 6408
jelű, közel lapjáról látszó spirálgalaxis.
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üstökösök

Szitkay Gábor október 2-án készítette ezt a remek fotót a
Garradd-üstökösrõl. A felvételen a csóva villás szerkezete
is kirajzolódik

Bár az üstökös december 23-i perihéliuma
felé haladva közeledett a Naphoz, földtávolsága mindkét tárgyalt hónapban jelentősen nőtt, így fényessége semmit sem változott. A beérkezett hat vizuális becslésből öt
tizedre ugyanolyan fényességet említ, pedig
két hónapos időszakot ölelnek fel. Október
első felében Csukás Mátyás észlelte három
alkalommal egy 20x60-as binokulárral. A
kör alakú, mérsékelten sűrűsödő (DC=4),
4–4,5 ívperces kóma fényességét végig 7,7
magnitúdónak becsülte. Október 2-án Szabó
Sándor egy 8x56-os binokulárral hasonló
megjelenés mellett 7,3 magnitúdóra becsülte
a 6,2 ívperces kóma fényességét. Egy 25 cmes reflektort használva viszont már feltűnt
a fotókon látható kétrétegű kóma és a villás
csóva is: „1,5’-es, fényes belső kóma, körülötte nagyobb, halvány, 4,5’-es külső haló.
A főcsóva 14’-es PA 90 fok irányában, és
egy rövidebb 10’-es látszik PA 110 fok felé.”
Soproni észlelőnk november 18-án este vethetett még egy rövid pillantást az üstökösre,
mielőtt a köd keresztülhúzta észlelési terveit.
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A megnyúlt, 3x5 ívperces kóma 7,7 magnitúdósnak látszott, de a csóvákról nem sikerült
információt szerezni. Ezt azért sajnálhatjuk
nagyon, mert Tóth Zoltán tíz nappal későbbi
megfigyelése már 60 fokos nyílású csóvákat
említ, vagyis kezdett jelentősen szétnyílni
a két képződmény: „123x: A keresőben 7,7
magnitúdós, 6 ívperces, kerek kóma az 50esben megtáltosodik. Intenzíven fényesedik
a közepe felé, és két csóva indul ki belőle. A
hosszabb 20’-ig követhető és PA 80 irányú,
a rövidebb feleakkora és PA 20-ra mutat.
Közöttük halvány ködösség tölti ki az űrt.”
A csóva szétnyílása ezúttal nem az ekliptika síkjához való közelség miatt alakult ki,
pont ellenkezőleg: az üstökös a perihéliumához közeledve a Naprendszer síkja fölé
emelkedett, csillagunk északi pólusa fölött
mutatkozott. Ennek köszönhetően az antiszoláris irány (amerre az ioncsóva néz) és az
üstökös mozgásiránya (amerre közelítőleg a
porcsóva néz) közel 90 fokos szöget zárt be,
ezért látszott szétnyílni a két anyagnyúlvány.
A geometria furcsa játéka januárra oda vezetett, hogy majdnem 180 fokos szögben láthattuk a csóvákat, de ez már a téli észleléseket
összefoglaló rovat fő témája lesz.

C/2006 S3 (LONEOS)
Az öt és fél évvel ezelőtt felfedezett üstökös
lassan eléri napközelpontját (T=2012. ápr.
16.), amely a Jupiter távolságában húzódik. Nagy abszolút fényességének köszönhetően a legnagyobb amatőr távcsövekkel
vizuálisan is megfigyelhető, ahogy azt már
egy éve mi is tesszük. Sajnos az égitest a
nyári és őszi időszakban nagyon kellemetlen
helyen, a nyári Tejút sávja előtt látszott, ami
igencsak megnehezítette észlelőink dolgát.
Kernya János Gábor augusztus 21-én még
egy nagy határfényességű DSS felvételt is
használt a kereséshez, mindhiába: „A ζ Scuti
közelében araszolgató halvány kométa felkeresése nehéz feladat. Az egyik weboldal
szerint az üstökös fényessége 13 magnitúdó
körül mozog, melyhez csillagszerű megjelenés társul. A koordináták által megadott
helyen azonban 13 magnitúdóig nem lát-

üstökösök
tam csillagszerű égitestet, sajnos 191-szeres,
valamint 218-szoros nagyítással sem sikerült
megpillantani az üstököst. A negatív észlelés
alapján az az érzésem, hogy az üstökös diffúz megjelenésű, és 13 magnitúdónál halványabb lehet. (30,5 T)”
Észlelőnknek tökéletesen igaza volt, az
internetes észlelés pedig teljesen félrevezető,
ugyanis az üstökös nagy és diffúz, ahogy
azt Szabó Sándor és Tóth Zoltán augusztus
24-i és szeptember 30-i megfigyelései mutatják. Nyár végén az osztrák Hochwechsel
1743 méter magas csúcsára mentek fel egy
kis magashegyi észlelésre. A 6,3 magnitúdós égen meglepően nagynak, 1–2 ívperc
átmérőjűnek látták a bolygónktól 4,8 CSE
távolságban járó üstököst, melynek diffúz
kómájára sok 15 magnitúdós csillag vetült.
Az összfényesség 13,6–13,7 magnitúdónak
adódott. Egy hónappal később Csapodról
már sokkal szerényebb megjelenésűnek
mutatkozott, a kétharmad ívperces kóma
14,2–14,3 magnitúdó volt. A téli hónapokra
eltűnt a Nap mögött, de idén nyáron lesz
még esélyünk a várhatóan 13 magnitúdóig
fényesedő üstökös megpillantására.

C/2010 G2 (Hill)
Tavasz óta követtük ezt az 1000 éves keringési idejű üstököst, melynek akkori, 13-14
magnitúdó körüli fényessége nem sokakat
mozgatott meg. Az égitest azonban a nyár
második felétől már közeledett hozzánk,
ahogy szeptember 2-i perihéliumáig a Naphoz is, így bekerült a közepes méretű távcsövek hatókörébe. Bár egész nyáron cirkumpoláris volt, végig alsó delelésben láthattuk, így
csak augusztus végén kezdtek szállingózni a
megfigyelések. A Camelopardalisban, igencsak alacsonyan járó üstökös Tóth Zoltán
észlelte először augusztus 3-án hajnalban:
„Sajnos az ég arrafelé igencsak szutykos, de
így is látszik ez a 12,5 magnitúdós vándor.
Egy ívperces kómaátmérő jellemzi, elég diffúz megjelenésű, DC=2.” A rossz ég miatt
csak az üstökös központi részét sikerült
megfigyelni, ugyanis a következő újholdas
időszakban már egészen más képet mutatott

az égitest, olyasmit, amit az előrejelzések
alapján vártunk.

Az üstökös elnyúlt, réteges szerkezetû kómája Kernya
János Gábor szeptember 5-i rajzán
(305/1525 T, 191x, LM=16’)

„A tökéletes átlátszóság mellett megtalálom az igen alacsonyan járó, cirkumpoláris
üstököst. 50x-es nagyítással a hatalmas, 5-6
ívperces kómája csak egy szellem a látómezőben. Az összfényesség így 10,5 magnitúdó,
de a kómában elkülönül egy korong, 90xessel csak ez látható, ennek összfényessége
11,8 magnitúdó. (20 SN)” – írta Sánta Gábor
augusztus 21-én. A következő napok észlelői (Kernya János Gábor, Szabó Sándor,
Tóth Zoltán) csak ezt a belső régiót látták,
így fényességbecsléseik is 11–12 magnitúdó
között szórnak. Sajnos szeptember 4-e után
észlelőink elfeledkeztek az üstökösről, pedig
tartotta viszonylag kellemes fényességét.
Legközelebb december 20-án láttuk, de erről
majd egy későbbi beszámolónkban szólunk.

C/2011 A3 (Gibbs)
Alex Gibbs fedezte fel 2011. január 15-én a
Catalina Sky Survey keretében. A 18,4 magnitúdós üstökös ekkor még majd’ egy évnyire volt december 16-i napközelségétől, de
2,344 CSE-s perihélium-távolsága, és nagyon
szerencsétlen helyzete (a napközelség idején
került együttállásba a Nappal) miatt nem
várták, hogy 16 magnitúdó fölé fényesedik.
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üstökösök
Az egyetlen biztató jel az volt, hogy a részletes pályaszámítások szerint az üstökös nem
először jár napközelben. Bár periódusa 30–40
ezer év körüli, dinamikailag régi égitestnek
minősül, melyek a Naphoz közeledve gyorsan fényesednek. Arra azonban, ami augusztus végén történt, nem sokan számítottak.
A felfedezés utáni hónapokban a CCD-s
megfigyelések szerint az üstökös lassan, még
a várakozásoktól is elmaradva fényesedett,
ám a 16–17 magnitúdó vizuálisan akár 14–15
is lehet, így Szabó Sándor és Tóth Zoltán
május végén már megpillantotta egyszer. Az
üstökös követését utóbbi észlelőnk folytatta
augusztus 2-án. Az alig 20 fok magasan látszó
üstökös apró, fél ívperces, kompakt foltnak
mutatkozott, 14,3 magnitúdós fényességgel.
Augusztus 24-én magashegyi észlelőhelyükről immáron mindketten viszontlátták az
egyre rosszabb helyzetbe kerülő vándort,
amely nem sokat változott, legfeljebb fényesebb lett pár tized magnitúdóval.

Az üstökös fénygörbéje Szeicsi Josida honlapja,
az aerith.net alapján

Ekkoriban érkeztek olyan hírek, hogy külföldi észlelők több ívperc kiterjedésű, halvány kómát látnak a magvidék körül, ami
jelentősen megnöveli a becsült fényességet.
A kérdés eldöntése azért volt nehéz, mert az
égitest egyre alacsonyabban látszott az esti
égen. A híreken felbuzduló Kernya János
Gábor augusztus 28-án nem is tudta megpillantani a külső kómát, a halvány belső
részhez pedig nem volt elegendő a 30,5 cmes tükörátmérő. A növekvő aktivitás miatt
az egyre fényesebb külső kómát végül Szabó
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Sándor tudta megfigyelni október 2-án:
„Könnyen látszó, hatalmas diffúz folt, pedig
csak 11 fok magasan van és külvárosi égen
kerestem meg. A kóma közepesen sűrűsödik,
kör alakú, fényessége 10,6 magnitúdó, átmérője 2,2’. Nagyon szépen kifényesedett.”
Ezt követően a kométa végleg eltűnt az
alkonyi pirkadatban, s mire a nyár elején
ismét észlelhető lesz tőlünk, már bizonyára
igencsak elhalványul. Bár ennél az üstökösnél semmiben sem lehetünk biztosak.

C/2011 M1 (LINEAR)
A LINEAR program 204. üstököse volt
ez, melyet az egyik legrövidebb éjszakán,
június 22-én fedeztek fel a hajnali égen. Bár
a program rövid expozíciós idejű felvételein
csak egy 18,4 magnitúdós csillagnak látszott,
helyzete alapján biztosak lehettünk benne,
hogy egy új üstökös. A megerősítő észlelések
alá is támasztották ezt, sőt, kimondottan
fényes objektumnak tűnt, hiszen halvány
kómáját 2–3 ívperc átmérőjűnek és 13,5–14,5
magnitúdó fényesnek mérték. A pályaszámítások szerint ekkor a Mars pályájánál járt,
szeptember 7-i napközelsége idején pedig
0,896 CSE-re megközelítette a Napot, így
vizuális elérhetősége nem is lehetett kétséges. Ennek ellenére július 8-án Szabó Sándor
még hiába próbálkozott vele: „40 T: Nagyon
bizonytalanul látható valami derengés a Cassiopeia csillagai között, inkább csak sejtelem,
ezért negatív. Külföldiek szerint nagyon diffúz, ha 1’-nél nagyobb, akkor 13,5 magnitúdónál halványabb.”
Az augusztus végre meghozta az első sikereket, de a sejtelmes megjelenésű égitest
igencsak próbára tette észlelőinket: „50,8 T,
123x: Alig 10’-re jár a híres Integráljel-galaxistól, és már így is érzékelhető bizonytalanul. 164x: Az üstökös egyértelmű pacni,
12,5 magnitúdós fényességgel és a háttérbe
vesző diffúzsággal (DC=1). Méretét EL-sal
1,0 ívpercre becsülöm.” – írta Tóth Zoltán
augusztus 2-án. Három héttel később Szabó
Sándorral kiegészülve ismét látták az immáron 1,5–2 ívpercesre hízott, de még mindig
csak 12,5–13 magnitúdósnak látszó üstököst,

üstökösök
de még az 50 cm-es Dobsonban sem tűnt
fényesnek a látvány. Az égitest diffúzságát
jól jellemzi, hogy augusztus 21-én Sánta
Gábornak egy sokkal kisebb, 20 cm-es távcsővel is sikerült megpillantania: „20 SN,
51x: Csak ezzel a nagyítással látszik, se
kisebbel, se nagyobbal. Elég stabilan látom,
bár azért nem fényes. 3–4 ívperces kómája
teljesen diffúz (DC=1), nagyjából 11,0 magnitúdós. Nehéz lelkesedni érte, bár kétségtelen,
hogy izgalmas volt újra ilyen nehéz üstökös
észlelni.”
Mivel ekkor az üstökös már csak 42 fokra
látszott a Naptól, és egyre közeledett felé,
Kernya János Gábor hiába kereste szeptember 5-e hajnalán. Az Ursa Maior és a Leo
Minor határán látszó égitest ekkor már csak
két napra volt perihéliumától, de külhoni
asztrofotók szerint teljesen diffúz, mag nélküli foltnak mutatkozott. Minden jel arra
utal, hogy az egyébként is halvány, alacsony
abszolút fényességű üstökös magja szétesett,
még mielőtt elérte volna napközelpontját.
Bár helyzete megengedte volna, a perihélium
után már sehonnan sem készült róla pozitív
észlelés.

27P/Crommelin
Októberben külön írtunk a 27P/Crommelin
különleges újraészleléséről, amikor Szabó
Sándornak 27 év után volt ismét szerencséje
ehhez a nevezetes vándorhoz. Hozzá csatlakozott Kernya János Gábor, aki két napi
sikertelen próbálkozás után járt szerencsével július 11-e hajnalán: „Ez alkalommal 60
perces időközönként megadott koordináták
segítségével sikerül észlelni a jelentéktelen
égi vándort. A megfigyelés ideje alatt az
üstökös látványa a könyörtelen pirkadatnak,
valamint a csekély horizont feletti magasságnak köszönhetően nem nevezhető stabilnak. A koordináták által jelzett égterületnél
egy legfeljebb 0,5 ívperc méretű, a láthatóság határánál levő paca villan be néhány
alkalommal. Nagyon nehéz megbecsülni a
kométa összfényességét, mindenesetre én
azt 11–11,5 magnitúdónak éreztem. Az eddig
általam látott kométák közül ez az üstökös

bizonyult a legnehezebben észlelhetőnek.”
(30,5 T, 122x)

78P/Gehrels 2
Tom Gehrels amerikai csillagász hat üstököst fedezett fel 1972 és 1997 között. Ez volt
a negyedik, egyben a harmadik rövidperiódusú, amely a nagy palomari Schmidtteleszkóp 1973. szeptember 29-i felvételein
mutatkozott először. Az akkor még 2,35 CSEes perihélium-távolsága 1995-ben a Jupiter
gravitációs hatása miatt 2,0 CSE-re csökkent,
így legutóbbi napközelségei idején közepes
méretű távcsövekkel vizuálisan is elérhetővé
vált a 11–12 magnitúdóig fényesedő üstökös.
Mi is megfigyeltük 1997-ben és 2004-ben is,
így már régi ismerősként köszönthettük. A
mostani láthatósága is kedvezően alakul,
tavaly októberben került oppozícióba, napközelpontját pedig január 12-én érte el. A
2004-es visszatéréskor tapasztalt fénymenet
alapján 12 magnitúdós maximális fényességet jeleztek előre, ám többen felhívták a
figyelmet arra, hogy az üstökös teljesen másként viselkedett 1997-ben, mint 2004-ben, így
bármi előfordulhat. Szerencsére a kométa
nem hazudtolta meg önmagát.
A mostani visszatérés első megfigyelését Tóth Zoltán készítette augusztus 2-án,
és bizony elkélt az 50,8 cm-es fényvödör
fénygyűjtő képessége: „Az ω Piscium-tól fél
fokra könnyű ráakadni erre a régi ismerősre:
14,4 magnitúdós összfényesség és 0,6 ívperces kómaátmérő jellemzi.” Ezek az értékek
megfelelnek az előrejelzéseknek, ahogy az
augusztus 24-ei megfigyelések is, amikor
Szabó Sándorral a Hochwechsel-ről 13,6–
13,7 magnitúdósnak látták a közel ívpercnyi
kómát. Mivel a kis pályahajlású égitest éppen
ekkor fordult stacionárius pontjában, alig fél
fokkal kellett odébb keresni, mint a hónap
elején, de Kernya János Gábor és Sánta Gábor
szeptember 4-i megfigyelései alatt is az ω
Piscium segítette megtalálását.
Ezek a szeptember eleji megfigyelések
mutatták először azt, hogy valami változás
kezdődött az üstökösben, bár ez akkor még
nem látszott egyértelműen, csak a későbbi
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üstökösök
megfigyelések fényében lehetett értelmezni:
„20 T, 136x: Kompakt, 1’-es és 13,0 magnitúdós foltként viszonylag könnyen azonosítható.” (Sánta Gábor) „30,5 T, 191x: A csekélyebb, 13,4 magnitúdós összfényességét jól
ellensúlyozza a kométa tömörebb szerkezete.
A kör alakú, 0,6 ívperc kiterjedésű kóma
belső része kompakt, markáns megjelenésű,
a DC értéke 6–7.” (Kernya János Gábor) A
szeptember 4-én este szimultán készült megfigyelésekben nem az előrejelzésnek megfelelő fényesség, hanem a megjelenés az érdekes.
A kompakt, erősen sűrűsödő kóma mindig
intenzív vagy fokozódó anyagkibocsátást,
kitörést jelez. A várt hatás nem is maradt el,
hiszen amikor a Szabó–Tóth páros szeptember 25-én felkereste, már egy szépen kifényesedett kométa fogadta őket. „Nagyon szép,
kompakt üstökös. Belső kómája kicsi, fényes
melyet nagy külső haló övez. A kóma dél felé
fényesebb, megnyúlt. Az 1,5’-es kóma összfényessége 12,1 magnitúdó.” – írta Szabó Sándor beszámolójában. A kómát dél-délnyugat
felé mindketten megnyúltnak látták.

Az üstökös kompakt feje egy kitörés kezdetét jelzi Sánta
Gábor szeptember 4-i rajzán (200/813 SN, 136x, LM=29’)

Öt nappal később még fényesebbnek látszott, az intenzív központi sűrűsödés pedig a
mag további aktivitására utalt. Úgy látszik az
1995-ben lecsökkent naptávolság új folyamatokat indított be az üstökös magjában, melynek eredményeként október elején Szabó
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Sándor már 11,6 magnitúdósnak látta. Sajnos
november végéig vizuális észlelőinknek nem
sikerült megfigyelni az üstököst, pedig a
hónap végére 11 magnitúdóig fényesedett,
és ezt az értéket egész novemberben tartotta. Egyedül Hadházi Csabától kaptunk egy
felvételt, amely október 26-án mutatja az
üstököst, de a 20 cm-es reflektorral készült
1 perces képen csak a mag körüli tartomány,
és az onnan északkelet felé, tölcsér alakban
kiáramló anyag látható. November végén
Szabó Sándor megint látta, de az 1,3 ívperces belső kóma csak 12,2 magnitúdósnak
mutatkozott. A fényességet 11 magnitúdóra
növelő külső kóma csak kisebb távcsövekkel
mutatkozott. Mivel a téli hónapokban tovább
követtük, hallani fogunk még felőle.

213P/ Van Ness
Ezt az igazán különleges üstököst Michael
E. Van Ness fedezte fel a földközeli kisbolygókat kereső LONEOS program keretében
2005. szeptember 10-én, amikor a 20”-es
kóma fényessége 17 magnitúdó volt. Hamarosan kiderült, hogy a LINEAR már augusztusban is észlelte több éjszakán, de ekkor még
19 magnitúdó körüli, csillagszerű égitestnek
tűnt. Ez még nem lenne rendkívüli, csakhogy
a pályaszámítások megmutatták, hogy az
égitest már hét hónappal korábban áthaladt
napközelpontján, illetve az is kiderült, hogy
6,3 éves keringési idővel egy korábban ismeretlen, kis excentricitású, ekliptikai üstököst
sikerült felfedezni.
A meglepetéseknek ezzel még nem volt
vége, mert a következő hetekben az üstökös
tovább fényesedett, és szeptember végén
már vizuálisan is észlelhető volt. Októberben
érte el maximális fényességét 13 magnitúdónál, majd lassú halványodásnak indult.
Következő év januárjában már csak 17–18
magnitúdós volt, ám február közepén hirtelen megint 15,5 magnitúdóra fényesedett.
Amikor egy évvel később utoljára észlelték,
még mindig 19 magnitúdósnak látszott.
Az újrafelfedezésre nem kellett sokat várni,
2009 januárjában 21 magnitúdós, csillagszerű
objektumként talált rá Gary Hug, kansa-

üstökösök
si amatőrcsillagász. Legközelebb csak 2011
áprilisában észlelték, amikor már egy 14,5
magnitúdóra kifényesedett üstökös látszott
a képeken, holott még két hónap volt hátra
a perihélium-átmenetig (q=2,123 CSE). Ismét
kitört hát a Van Ness-üstökös, bár az események más forgatókönyv szerint zajlottak,
mint 2005-ben. Akkor több mint fél évvel a
napközelség után fényesedett fel az égitest,
most viszont „hagyományos” módon, már a
perihélium előtt. Úgy tűnik, hogy 2005 szeptemberében történhetett valami az égitest
magjában, ami hosszútávon is megváltoztatta a viselkedését.

Jean-Francois Soulier augusztus 10-én készült 44 perces
felvételén jól látható az üstökös vékony ellencsóvája, a
fehér keretben pedig a B jelû nucleus is feltûnik
(25,5 T + CCD)

Kedvezőtlen helyzete miatt június végéig
nem lehetett megfigyelni hazánkból, július 10-én hajnalban azonban Szabó Sándor
megnyitotta észleléseink sorát: „Kicsi, de
diffúz folt a már világosodó égen. Könnyen

látszik, fényessége 14,2m, átmérője 0,6’ (40
T, 154x).” A következő két hónapban az
üstökös szokatlan népszerűségnek örvendett, négy észlelőnk (Kernya, Sánta, Szabó
és Tóth) tíz alkalommal is felkereste a vizuálisan nem túl izgalmas, egy ívpercnél valamivel kisebb, 13,5m-ig fényesedő vándort.
Az igazi látványosságot azonban a külhoni
fotók jelentették, melyeken fél fok távolságra
nyújtózó porcsóva látható az égitest mögött,
és egy penge vékony, 10’ hosszú ellencsóva
az égitest előtt. Láthatóan igen intenzív porkibocsátásban volt az üstökös, ám a legérdekesebb események még hátra voltak.
Július végén és augusztus elején a japán H.
Hanajama egy 20–21 magnitúdós másodlagos nucleust, egy leszakadt darabot észlelt a
fő rész csóvájában, attól mintegy 5 ívpercre.
A mini üstökösnek saját, 1 ívperces csóvája
is volt. Szeptember végén, amikor már majdnem teljesen elhalványult a B komponens,
Giovanni Sostero, Ernesto Guido és Nick
Howes egy újabb, 22 magnitúdós fragmentumot vett észre az A és a B nucleus között.
Hamarosan kiderült, hogy Hanajama már
július végén lefotózta ezt a később C jelzéssel
ellátott részt, majd augusztus végi képein
egy újabb, még távolabbra sodródott 21,5–22
magnitúdós darabot is észrevett (D nucleus).
A leszakadt darabok a valóságban több százezer km-re voltak a fő nucleustól.
Ezek alapján már mindenki fejében összeállt a kép, amit Zdenek Sekanina számításai
is alátámasztottak. A leszakadt darabok csak
hosszú idő alatt kerülhettek ilyen messze
az üstököstől, tehát a feldarabolódás nem
most, hanem a 2005-ös perihélium idején
történt. A legjobban észlelt B részre levezetett számítások 2005. július 24-ét adják meg a
szétszakadás időpontjának, ±40 napos hibával. A modellbe jól beleillik a szeptember
elején kezdődött felfényesedés, amit tehát az
üstökös magjának szétesése, és a mag belső
részeiből felszínre került friss anyag okozott.
A sebhely megmaradt, így tavaly már a
napközelség előtt kifényesedhetett az üstökös, melyről biztosan fogunk még hallani a
következő évtizedekben.
Sárneczky Krisztián
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Téli éjszakák
változóészlelései
A téli hónapok hagyományosan nem kedveznek az észlelőtevékenységnek, az amatőrök emlékezetében élő szikrázóan fényes
csillagok a koromfekete éjszakában csak ritkán láthatóak, helyettük a köd, felhők és
havazás uralják inkább a telet. Ha mégis
kiderül, akkor hiába a hosszú éjszaka, a
hideg miatt befagy a távcső, elgémberedik
az észlelő keze. Így minden tisztelet azé a 30
észlelőé, akik a november és január közötti
három hónapban összesen 7542 megfigyelést végeztek és küldték be szakcsoportunk
számára.
Az égbolton viszont nem állt meg a változós élet. Folytatódott a fényes szupernóvák
dömpingje, az SN 2011iy, az SN 2012A és
az SN 2012G is elérhető volt amatőrök számára, és ez utóbbinak magyar vonatkozásai
is vannak. (Az objektumot a ROTSE kutatócsoport fedezte fel, melynek Vinkó József
is tagja.) Két kedvelt R CrB típusú változó
is követte a névadó példáját, a SU Tau és a
Z UMi is halványodásba kezdett. Pusztán
érdekességképpen érdemes megemlíteni az
időszak egyetlen nóváját, a Nova Per 2011-et,
amely mindössze 17,5 magnitúdó fényességet ért el.
Jó hír a kezdő változóészlelőknek, hogy
Molnár Péter és Kiss László munkája révén
megjelent az AAVSO vizuális változóészlelésről szóló kézikönyvének magyar fordítása, mely az AAVSO honlapjáról tölthető le.

0216+42 3C 66A BLLAC. Azon kevés blazár egyike, mely az amatőr távcsövekkel
is elérhető fényességtartományba esik, sőt
ezek közül talán a legtávolabbik. Vöröselto-
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Név
Asztalos Tibor
Bagó Balázs
Bakos János
Csörgei Tibor, SK
Csukás Mátyás, RO
Fidrich Róbert
Fodor Antal
Hadházi Csaba
Hadházi Sándor
Illés ELek
Jakabfi Tamás
Jankovics Zoltán
Juhász László
Keszthelyi Sándor
K. Sragner Márta
Kovács Adrián, SK
Mizser Attila
Papp Sándor
Piriti János
Poyner, Gary, GB
Rätz, Kerstin, D
Sápi Csaba
Soponyai György
Szalai Péter
Szauer Ágoston
Teichner Szilárd
Tepliczky Csilla
Tepliczky István
Timár András
Uhrin András

Nk.
AZO
BGB
BKJ
CSG
CKM
FID
FOD
HDH
HDS
ILE
JAT
JAN
JLO
KSZ
SRG
KVD
MZS
PPS
PIR
POY
REK
SAC
SGY
SPT*
SZU
TCH
TEC
TEY
TIA
UHA

Észl.
113
145
740
11
6
272
3
564
151
71
15
100
94
78
3
125
408
635
223
2964
90
7
52
13
14
163
14
443
21
4

Mûszer
30 T
25 T
30 T
25x70 M
20 T
27 T
30 T
20 T
9L
15 T
20 T
20 T
25 T
10 L
7x35 B
25 T
25 T
24 T
40 SC
50 T
10x50 B
20 T
25 T
10x50 B
10x50 B
10 L
20 T
20 T
20 SC
10x50 B

lódása z=0,444, azaz megfigyelésével a Föld
kialakulásával egyidejű, 4,5 milliárd évvel
ezelőtti eseményeknek lehetünk szemtanúi.
Bár egy aktív galaxismag fényváltozása már

változócsillagok
egymagában is különleges, a CGRO gammaobszervatórium EGRET műszerének 1997es megfigyelései alapján az sejthető, hogy
egy milliszekundumos pulzár fényváltozása
keveredik a blazár fényébe.
0231+33 R Tri M. A név kötelez! Melyik
változócsillagnak is lehetne ennyire szabályos háromszögekből összerakott fénygörbéje, mint a Háromszög csillagkép legfényesebb mira változójának, az R Triangulinak?
A tréfát félretéve, a mira változók fénygörbéjének alakja olyan változatosságot mutat,
hogy az ennyire egyenes le- és felszállóág
sem tűnik szokatlannak. Társai közül inkább
azzal tűnik ki, hogy megfigyeléséhez még
minimumban is elegendő egy nagyobbfajta
binokulár, maximumban pedig egy élesebb
szabadszem.
0515+32 UV Aur M. A szakirodalomban
szimbiotikus mira változóként említik, ráadásul azon ritka példányok egyike, ahol a
fő komponens C típusú szénóriás. Azonban
egy nemrégiben készült részletes vizsgálat,
amely a kísérőcsillag színképét volt hivatott

vizsgálni, nem találta semmilyen nyomát a
szimbiotikus rendszerekre jellemző anyagátadásnak. Tovább rontja változónk helyzetét
az a tény, hogy az amplitúdója alapján még
a mira besorolást sem érdemelné meg, nem
éri el a 2 magnitúdót sem. Pozitívum viszont,
hogy a kísérő több mint 3”-re található a
főcsillagtól, így akár kettős-észlelők számára
is érdekes célpontot nyújthat.
0605+47 SS Aur UGSS. JD 2 417 940 – ez
az első megfigyelt kitörésének dátuma. Az
azóta eltelt 104 év alatt, közel 700 maximumot mutatott, melyek harmada hosszabb,
mintegy 11–12 napig tartó kifényesedés, ezek
határozottan rajzolódnak ki a fénygörbén. A
nagyobb számú rövid, átlagosan csak 4 nap
időtartamú kitöréseket viszont csak egyegy pötty jelzi, sőt elég egy hosszabb felhős
időszak, és ezeknek egyáltalán nem marad
írásos nyoma.
0609+28 KR Aur NL/VY. Egyszer lent, egyszer fent – ez jellemzi a VY Scl típusú csillagokat, melyeket anti-törpenóvának is szokás
nevezni. A KR Aurigae még ezen változók
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között is külön kihívást jelent az észlelők számára, mivel fényessége maximumban alig
emelkedik 13 magnitúdó fölé, sőt a legutóbbi aktív állapotában még 1 magnitúdóval
ez alatt is teljesített. Nyugalmi állapotában
azonban, amint az a fénygörbén is jól látszik,
alig 19 magnitúdó a fényessége, ami CCD
vagy DSLR fotometriával foglalkozó amatőröknek sem könnyű feladat.
1233+07 R Vir M. A Mira változók esetén
a javasolt észleléssűrűség 7–10 nap. Az R
Virginis és a hozzá hasonló rövid periódusú
mirák azonban ennyi idő alatt könnyedén
befutják a felszállóág javát. A gyorsaság
látványos fényváltozást eredményez, ráa-

50

dásul szerencsés esetben, egy láthatósági
időszakban két 6 magnitúdós maximumát is
megfigyelhetjük egy kisebb távcsővel vagy
nagyobb binokulárral.
1315+46 V CVn SRA. A V Canum Venaticorum a „legmirább” félszabályos változó, színképi sajátosságai alapján beleférne
ebbe az osztályba, mindössze az amplitúdója
marad el kicsivel az elvárt 2,5 magnitúdótól.
A fénygörbe vastagsága két dolgot jelez:
egyrészt a változó vörös mivoltát, másrészt
hallatlan népszerűségét, különösen a kezdő
megfigyelők körében.
1419+54 S Boo M. Ha egy változó két csillagkép határán található, könnyen kerülhet
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olyan helyzetbe, hogy az észlelők elfelejtkeznek róla. Az S Boo is ilyen sorsra jutott, holott
8–13m közötti fényessége és cirkumpoláris
elhelyezkedése folyamatos észlelést tenne
lehetővé akár egy binokulárral is.
1647+15 S Her M. Napjaink goto-mechanikái, habár gyakran felhozzák ellenük, hogy
elveszik az égbolt megismerésének örömét,
változócsillagok megfigyelésénél hasznos
eszköznek bizonyulnak: éjszakánként többet kereshetünk fel kedvenc objektumaink
közül. Az S Herculis esetében azonban kár
lenne kihagyni azt az élményt, amit az a
Her közeléből induló, közismert csillagíven
csillagról csillagra való ugrálás jelent.

2040+16 T Del M. A kicsiny Delfin csillagkép számtalan, bár eléggé halvány mira változónak ad otthont. A T Del a fényesebbek
közül való, bár maximuma ritkán haladja
meg a 9 magnitúdót, míg minimumban akár
15 magnitúdó alatti is lehet.
2144+43 WY Cyg M. Alig másfél fokra,
azaz 2–3 látómezőnyire található a mindnyájunk által kedvelt és jól észlelt SS Cygnitől.
Jelenleg 15 magnitúdó körüli minimumában
tartózkodik, ám mire beköszönt a jó idő, és
a Hattyú is kedvező helyzetbe fordul, már a
felszálló ágát figyelhetjük meg, egészen a 9
magnitúdós legnagyobb fényességéig.
Folytatás az 57. oldalon!
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A hét testvér
Az északi égbolt a galaxisok kincsesbányája: 12 magnitúdónál fényesebb képviselőik
többsége az égi egyenlítőtől északra található. Néhány már kisebb és közepes amatőrtávcsöveken keresztül is lebilincselő részleteket mutat. Ezek közé tartoznak cikkünk
főszereplői is. Ha összehasonlítjuk az M33,
M51, M74, M101, valamint az NGC 2403,
NGC 6946 és IC 342 jelű objektumokat, akkor
észrevesszük, hogy mind azonos szerkezetű,
Sc típusú galaxis. Csillagászati értelemben
közelinek számítanak, Tejútrendszerünktől
való távolságuk nem haladja meg a 30–35
millió fényévet. További közös jellemvonásuk, hogy látszólagos kiterjedésük egyaránt
jelentős, méretük eléri, illetve meghaladja a
10 ívpercet. Ez a hét spirálgalaxis lapjával
vagy közel lapjával fordul felénk, ezért részleteiket 10–20 cm-es műszerek segítségével is
észrevehetjük.
A Lokális Halmazunkhoz tartozó M33
(NGC 598) a harmadik legnagyobb csillagsziget ebben a csoportban a maga 55–60 ezer
fényév átmérőjével. A galaxis távolsága 2,8–
2,9 millió fényév. A hatalmas, 73x45 ívperc
(fotografikus) kiterjedésű objektum összfényessége 5,7 magnitúdó, ennek köszönhetően falusi, külvárosi égen épp megpillantható
szabad szemmel is. Az M33 legalább akkora
népszerűségnek örvend, mint a tőle 15 fokra
látható fényesebb és nagyobb Andromedagalaxis. Az M33 („Triangulum-galaxis”) részleteit gyakorlott szem igen jó égbolton már
8–10 cm-es távcsövön keresztül észreveszi:
a halvány felületi fényességű ködfoltban feltűnik a két fő spirálkar derengése. Közepes
műszerrel a fő karokon kívül már láthatjuk
a további karok töredékeit is, valamint több
csillagkeletkezési területet is megpillanthatunk. Különösen az 1500 fényév méretű
NGC 604 feltűnő, mely az egész Lokális
Galaxiscsoport legjelentősebb csillagbölcsője
is egyben. Tiszta ég mellett 25–30 cm-es távcsövön keresztül a Triangulum-galaxis meg-
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jelenése szinte fotószerű! A Lokális Halmaz
egyik érdekességeként említhető, hogy amíg
a három fő csoporttag közül az Andromedaköd és saját Tejútrendszerünk népes kísérőgalaxis-populációval rendelkezik, addig
a Triangulum-galaxis körül hiányoznak a
törpe kísérőgalaxisok, mindössze a 2000
fényév kiterjedésű LGS 3 jelű jelentéktelen
csillagsziget (Pisces-törpegalaxis) tartozik
„fennhatósága” alá, és gömbhalmazai sem
fényesek, amatőr műszerrel nem láthatóak.

Az M 33 jelû spirálgalaxis Sánta Gábor rajzán. A látványos
rajz 2009-2010-ben, több éjszakán keresztül, egy 80/600as ED refraktor segítségével készült. A látómezõ mérete
105 ívperc, a nagyítás 40x-es

A Triangulum-galaxistól 15 fokkal délre
látszódó M 74 (NGC 628) részleteinek megfigyelése már jóval nehezebb. A 10 magnitúdó összfényességű égitest pontosan lapjával
fordul felénk, látszólagos kiterjedése 12x12
ívperc. Az 1780-ban felfedezett égitestet
a XIX. században John Herschel tévesen
gömbhalmazként katalogizálta. A Meteor
2002/4. számának 45–47. oldalán Szabó M.
Gyula részletes ismertetőjét olvashatjuk az
M74-ről. Ebben a szerző megemlíti, hogy
az amatőrcsillagászok egy része szerint az
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M74 karjait lehetetlen megfigyelni, a másik
tábor viszont ennek ellenkezőjét állítja,
azaz a karok könnyedén megpillanthatók.
Véleményem szerint a csillagsziget karjainak nyomait vizuálisan is észrevehetjük, de
a sikerhez mindenféleképpen sötét, tiszta
égbolt, valamint gyakorlott szem szükséges,
ugyanis a karok derengése csak sokára és
nehezen tűnik fel, a részletek megpillantása
a 30,5 cm-es Dobson-távcsövem segítségével
sem volt egyszerű. Falusi égen már egy 8
cm-es refraktorral is könnyen rátalálunk az
M74 foltjára, de a részletek rögzítése inkább
asztrofotósoknak való hálás feladat, ugyanis méltóságteljesen tekeredő spirálkarjaiban
számtalan emissziós ködösség vöröses foltocskája rajzolódik ki. Az M74 korongjának
valós átmérője legalább 75–85 ezer fényév.
Ez a gyönyörű csillagsziget egy 24–30 millió
fényév messzeségben elhelyezkedő kicsiny
galaxiscsoport központi égiteste. Ehhez a
családhoz tartozik az NGC 660 jelű különleges, polárgyűrűs galaxis is.

Az M74 jelû spirális csillagsziget. Kernya János Gábor
rajza 305/1525-ös Newton-reflektorral készült 2011.
szeptember 7-én. Az alkalmazott nagyítás 48-szoros, a
látómezõ mérete 12 ívperc. Ha másképp nem jelezzük, az
összes többi rajz a szerzõ munkája

Az őszi égbolt északi tájékán, a Zsiráf
csillagkép nyugati vidékén, a Tejút sávjának
szomszédságában bújik meg a 9 magnitúdós,
titokzatos IC 342 jelű spirálgalaxis. Története az M74-éhez hasonlóan érdekes, kalan-

dos. W. F. Denning fedezte fel 1890-ben, 12
magnitúdós, néhány ívperces kerek foltként.
Sokáig úgy gondolták, hogy az égitest a Tejútrendszerhez tartozó emissziós ködösség.
Az IC 342 spirális szerkezetét 1934-ben Milton Humason és Edwin Hubble vette észre
fényképeken, ők ismerték fel, hogy valójában
galaxisról van szó. Ma már tudjuk, hogy egy
igen közeli, 20–25 tagot magába foglaló galaxiscsoport központi égiteste. Ennek a családnak tagjai az 1968-ban felfedezett 55–60
ezer fényév átmérőjű Maffei 1 és Maffei 2 is.
Sajnos a halmaztagok észlelése problematikus, ugyanis fényüket nagyrészt elnyelik a
Tejútrendszer porfelhői.
Az IC 342 megfigyelését általában elhanyagoljuk. Tudjuk, hogy a Zsiráf csillagképben,
a Tejút sávjánál ott tekeredik egy hatalmas
spirálgalaxis, de csak kevéssé foglalkozunk
vele, mert azt hihetjük, hogy nehézkes az
észlelése. Ilyen gondolatokat követően, 2010
őszén vágtam neki a csillagsziget rajzolásának. Első ízben egy 60/240-es kisrefraktorral
vettem szemügyre, ezzel a műszerrel könynyedén látszott a csillagokkal telehintett több
fokos látómezőben az IC 342 finom, diffúz
derengése. Falusi, külvárosi égen tehát már
nagyobb binokulárral is észrevehető ez a
gyönyörű spirálgalaxis!
Következő lépésként egy 105/600-as RR
akromatikus refraktorral kerestem fel, és
ebben az esetben már nem várt részletek
látványával gazdagodtam; hosszas szemlélést követően az égitest diffúz foltjában két
spirálkar finom, lágy sávja bontakozott ki! A
behemót galaxist végül a 30,5 cm-es Dobsonreflektorral észleltem, és ekkor a 12 magnitúdós apró centrum mellett már több spirálkar
lágy fénylését is sikerült észrevenni, igaz,
a teljes szerkezet nem állt össze (l. Meteor
2011/1. szám, 54. o.). Vizuális megfigyelésénél még falusi égbolt mellett is jól jöhet egy
fényszennyezést csökkentő szűrő (pl. LPR,
Deep-Sky). A galaxis látványát nagyban feldobja a ködösség belsejénél húzódó 11–14
magnitúdós előtércsillagokból álló sáv. A
csillagsziget megörökítése asztrofotósok számára kifejezetten hálás téma; a csillagokban
gazdag látómezőben örvénylő, óriási IC 342
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karjaiban sötét porsávok, valamint emissziós
ködösségek húzódnak. A galaxis szépsége
szavakkal nehezen fejezhető ki! Az Sc típusú
spirális rendszer távolsága 7–12 millió fényév közötti. Látszó kiterjedésére vonatkozólag
általában 24 ívpercet adnak meg a katalógusok, de ennél nagyobb értékekkel is (36
ívperc) találkozhatunk. A valós átmérőt illetően is eltérőek a számadatok, 40 és 75 ezer
fényév közötti értékek ismeretesek. A csillagszigetről készült hosszú expozíciós idejű
felvételek alapján inkább az utóbbi méretadat reális. Ha nem porfelhőkön keresztül
látnánk, akkor az IC 342 egy 6–7 magnitúdós,
óriási felületű spirálgalaxisként ragyogna az
égbolton, így ez lehetne az egyik legnépszerűbb mélyég-objektum…
Az egész égbolt egyik leginkább látványos
mélyég-objektumaként ismerhetjük az M51
(NGC 5194) és NGC 5195 kölcsönható galaxispárosát. A lélegzetelállító szépségű duó fő
komponense az Sc (esetleg Sb) típusú, lapjával felénk forduló M51 („Örvény-köd”). A 8–
9 magnitúdós, 11x7 ívperces spirál egyik karjának végéhez északról csatlakozik a kisebb,
10–10,5 magnitúdós, szabálytalan szerkezetű
NGC 5195. Az Örvény-köd karjait a gyakorlott megfigyelők falusi égen 8–10 cm-es
távcsővel is megpillanthatják. A kielégítő látvány eléréséhez azonban legalább 20 cm-es
műszert válasszunk. Nagyobb (30 cm körüli)
teleszkópokon keresztül a spirálgalaxis teljes
szerkezetét és az NGC 5195 szokatlan alakját
is tanulmányozhatjuk.
A hosszú expozíciós idejű felvételeken
megjelenik egy hatalmas, a kölcsönható
rendszert beburkoló halvány lepel, mely az
árapályerők által kiszórt csillagokból áll. Ez
a képződmény főleg a társ körzetében látványos, a fotókon itt egy hosszúkás, messzire
elnyúló csóvát is észrevehetünk. Az árapálycsóva legfényesebb részeit sötét égen nagy
távcsővel vizuálisan is megpillanthatjuk. A
rendszer távolsága kb. 26–30 millió fényév.
Az Örvény-köd korongja legalább 85 ezer
fényév kiterjedésű (kisebb, 70 ezer fényéves
értékkel is találkozhatunk), míg az NGC
5195 átmérője 40–45 ezer fényév. A most
tárgyalt duó, valamint az M63 („Napraforgó-
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galaxis”) egy kisebb galaxiscsoport uralkodó
égitestei, azonban olyan elképzelés is ismeretes, mely szerint ezek a csillagszigetek az
alábbiakban bemutatandó M101 halmazához
tartoznak.

Az M51 és az NGC 5195 párosa Sánta Gábor rajzán.
80/600-as ED refraktor, 67x, a LM mérete 50 ívperc

Az óriási felületű M101 (NGC 5457) az
egész égbolt egyedülálló látványossága,
melyhez hasonló galaxist a déli égen sem
találunk. A lapjával felénk forduló Sc típusú
spirál távolsága 24 millió fényév. Jelentős
távolsága ellenére 29x29 ívperc égterületet
foglal el, azaz szinte akkora felületű, mint
a telihold! A gigászi méretű csillagsziget
korongjának átmérője 200-210 ezer fényév
(esetleg valamivel kisebb, 175 ezer fényév),
így a 110 millió fényév sugarú körön belül
elhelyezkedő legnagyobb, legalább 200 ezer
fényév terjedelmű galaxisok szűk csoportjához (NGC 772, 1316, 1365, 2336, 4565, 6744)
tartozik! Az M101 („Északi Szélkerék-galaxis”) megfigyelése különleges élményt jelent.
Óriási kiterjedéséből adódóan a kb. 8 magnitúdós égitest felületi fényessége viszonylag
alacsony, ennek ellenére falusi égen már
egy keresőtávcső ill. binokulár is megmutatja. A lazán tekeredő spirálkarok több, hidrogénfelhőkből és csillagtársulásokból álló
nagyobbacska régiót tartalmaznak, melyek
foltossá teszik a galaxis ködfoltjának felületét. Ezeknek a csillagfelhőknek a jelentőségét
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mutatja, hogy közülük tíznek külön NGCszáma is van. A részletek észrevételéhez
minimum 10–15 cm-es távcső szükséges, 20
cm-es teleszkóp használata mellett, hosszabb
szemlélést követően elsőként a csillagfelhők
mutatkoznak, majd észrevesszük a karokat
is. (A spirálkarok kiváló ég és gyakorlott
észlelő esetén, kb. 40x-es nagyítással 8–10
cm-es műszerrel is láthatóak – Sánta Gábor.)
30–40 cm-es amatőrtávcsöveken keresztül az
M101 látványa döbbenetes, a teljes spirális
szerkezet tanulmányozható. Ha rajzolására vállalkozunk, akkor sokat segíthet egy
fényszennyezést csökkentő szűrő. Az M101
iránt érdeklődő amatőrcsillagászok számára
ajánlható a Kiss Péter által egy 40,6 cm-es
távcső használatával készített példaértékű
rajz, amely a Meteor 2009/10. számának 50.
oldalán tekinthető meg. Ugyanott csodálhatjuk meg a galaxisról születetett színvonalas
fényképet is, mely Éder Iván munkája. Ez
utóbbin jól látható, hogy az M101 karjainak
eloszlása a centrum körül kissé egyenetlen,
továbbá az egyik spirálkar törése is tisztán
mutatkozik.

típusú spirálgalaxist tartalmaz. A 8,9 magnitúdó összfényességű, közeli, (10,8–11 millió
fényév távol lévő) NGC 2403 az M81 galaxishalmazának egyik meghatározó csillagszigete. Kissé megdőlve fordul felénk, ennek
köszönhetően az óriási, 28x14 ívperc fotografikus terjedelmű égitest alakja ovális. Az
NGC 2403 részletek sokaságával kényezteti
az elsősorban 20 cm-es vagy annál nagyobb
teleszkópokkal észlelőket.

Az NGC 2403 jelû galaxis. 305/1525-ös Newton-reflektor,
191x-es nagyítás, a látómezõ mérete 16 ívperc

Az M101, valamint a benne robbant SN2011fe jelû
szupernóva (vonalakkal jelölve) párosa. Sánta Gábor rajza
2011. augusztus 28-án és 31-én készült Szeged mellõl,
egy 200/813-as Schmidt–Newton-távcsõvel, az átlagosnál
sokkal jobb átlátszóság mellett. A látómezõ mérete 38
ívperc, az alkalmazott nagyítás 90x-es

A Camelopardalis (Zsiráf) csillagkép az
IC 342 mellett még egy hatalmas, fényes Sc

A hatalmas spirálkarok megfigyelése az
M33, M51 és M101 karjaihoz képest nehezebb feladat. Tiszta égbolt esetén inkább az
NGC 2403 diffúz magvidéke mellett mutatkozó fényesebb spirálkarszakasz nyújthat
élményt, azonban ennek megpillantását sem
mondanám rutinműveletnek. rutinműveletnek (10–15 cm-es távcsővel jó égen észlelve tapasztalt megfigyelő a galaxis felületén
nagyobb foltokat figyelhet meg - Snt).
Ha falusi vagy elővárosi észlelőhelyünkről
az NGC 2403 karjaira szeretnénk vadászni,
akkor még tiszta, hidegfront utáni égbolton
is jó szolgálatot tehet egy fényszennyezést
csökkentő szűrő. Egészen más a helyzet
azonban a spirálkarokban elhelyezkedő
gázfelhőkkel, csillagbölcsőkkel; 20–30 cm-es
műszerrel, még átlagos égbolt mellett is több
példányuk vehető észre! Közülük az egyik
látványa annyira határozott, hogy az NGC
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katalógusba is bekerült 2404-es sorszámmal,
és akár 15 cm-es műszerrel is látható. 30,5
cm-es reflektorral, átlagos ég mellett hat
csillagkeletkezési régiót számoltam össze a
galaxisban, közülük egy már a látómezőn
túl, különállóként mutatkozott. A magvidék
mellett húzódó spirálkar részlete is rajzolható volt. A legalább 70–80 ezer fényév kiterjedésű NGC 2403 a kis távcsövek tulajdonosainak is kellemes látványt nyújt, ugyanis a
galaxis ovális ködfoltját két 10 magnitúdós
előtércsillag ékesíti.
A hét testvér közül utolsóként bemutatandó NGC 6946 érdekessége, hogy felületén
húzódik a Hattyú és Cefeusz csillagképek
határvonala, így a galaxis hivatalosan két
konstellációhoz tartozik. A 9,6 magnitúdó
összfényességű, 14 ívperc látszólagos kiterjedésű csillagsziget híres szupernóváiról, a XX.
század során fél tucat villant fel benne. Bár
csak 11,5 fok távolságra fekszik a galaktikus
egyenlítőtől, a Tejút zavaró hatásával nem,
vagy csak korlátozottan kell számolnunk,
így már közepes binokulárokkal is látszik
a megfelelően sötét égen. A kb. 20 millió
fényév messzeségből világító, min. 65 ezer
fényév korongméretű galaxis vizuális látványával kapcsolatban megoszlanak a hazai
vélemények, volt olyan megfigyelő, aki 44,5
cm-es Dobson-távcsövön keresztül nehéznek ítélte meg a spirálkarokat, ám a valóság ennél valamivel jobb. Sánta Gábor 2000
novemberében 20 cm-es tükrös műszerrel
háromkarú spirálként rajzolta az NGC 6946ot (Meteor 2001/7–8., 94. oldal).
30,5 cm-es távcsövemen keresztül első
ránézésre csak egy gazdag csillagmezőben
lebegő nagy, diffúz pacának látszik. Rövidesen azonban kirajzolódik a galaxis keleti, fő
spirálkarja, ennek köszönhetően egy elmosódott 6-os vagy 9-es számjegyre hasonlít.
A diffúz, fényesebb középponti tartományban található centrum visszafogottabb megjelenésű. Az említett fő spirálkar végében
egyértelműen rajzolható foltocska pislákol,
amely az asztrofotók szerint egy rózsaszínes
árnyalatú hidrogénfelhő! Még két további
spirálkar érezhető a ködösségben, ezek azonban a tárgyalt domináns spirálkarhoz képest
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nehezebben látszanak, és annál valamivel
rövidebbek is. Egyikük a nyugati kar, amelynek felénél, a kar pereménél egy újabb folt
hunyorog. Csillagászati felvételeken látható,
hogy ez egy kékes színű, nagy buborékszerű
alakzat, ami minden bizonnyal egy grandiózus reflexiós ködösség lehet. A harmadik,
észak felé kivágódó spirálkar a nyugati kar
alapjából látszik kiágazni, és a centrális részhez közel húzódva halad észak felé. 2010
nyarán a Bajai Obszervatórium 25 cm-es
Dobson-reflektorával Szabó Ádám is tisztán,
könnyedén látta a centrális tartományból
kiágazó fő kart. Ha rajzolni kívánjuk, akkor
ebben az esetben ugyancsak érdemes kísérletezgetni a fényszennyezést csökkentő szűrők
használatával.

Az NGC 6946. 305/1525-ös Newton-távcsõ, 191x-es
nagyítás, a látómezõ mérete 16 ívperc

Akik kedvet éreznek a jelen írásban bemutatott gyöngyszemek, illetve további fényes
extragalaxisok felkereséséhez, azoknak értékes információforrásként ajánlható a www.
atlasoftheuniverse.com weboldalon megtalálható, a 200 legfényesebb galaxist tartalmazó táblázat. Az észlelő amatőrcsillagászok
olykor megjegyzik, hogy a leginkább látványos égi szépségek többsége csak a déli
féltekéről érhető el. Ha az említett linken
található táblázatot átnézzük, akkor beláthatjuk, hogy a mi északi egünk a fényesebb
galaxisok terén egészen biztosan jobb!
			
Kernya János Gábor

változócsillagok
Folytatás az 51. oldalról! (Változócsillagok)
Ha már úgy is az égbolt ezen részén nézelődünk, vessünk mi is egy pillantást a WY
Cyg-re!
2158+41 BL Lac BLLAC. Hoffmeister fedezte fel 1929-ben, és 13–16 magnitúdó közötti,
gyors, szabálytalan változóként katalogizálták. Ugyan a Palomar-égboltfelmérés során
az 50-es években készült lemezen látszik

Az M101 galaxis és az SN2011fe
szupernóva
A januári újhold időjárása úgy hozta, hogy
tartósabb derült idő az ország délnyugati
részén volt várható. Felmerült a lehetőség,
hogy a Zselici Csillagoségbolt-park legyen a
helyszíne a 2012-es januári újholdas „családi” expedíciónak.
A Zselicben Visnyeszéplak ökofaluval ápolt
kapcsolat lehetővé tette, hogy megfelelő szállásunk legyen, megfelelő észlelőhellyel. A
vendégszeretet és a kellemes környezet is jó
benyomást tett. Visnyeszéplak a Csillagoségbolt-park területén, 270 méteres magasságban helyezkedik el, a Zselic dombságának
déli lejtőin, kiváló déli kilátással. Az égbolt
két éjszakán át változatlanul sötét, hegységeinkéhez hasonló volt, a horizont pedig páratlanul fényszennyezés-mentes. A nyugodtság
átlagosan, de stabilan jó.
Az eredeti célpont mellé, mely a téli Tejútban helyezkedett el, hajnalban egy új objektumot választottam, mely a kisfelbontású
műszerezettségem számára is kellő minőségben „elérhető”.
A 6 megaparszek távolságban elhelyezkedő M101 galaxis a Nagy Medve csillagkép
egyik leglátványosabb csillagvárosa. 170 000
fényév átmérőjével a közeli univerzum egyik
legjelentősebb spirálgalaxisának Tejutunknál
több, mint másfélszer kiterjedtebb spirálkarjai feltűnően fényes HII zónákat, csillagkeletkezési területeket és fiatal csillaghalmazokat
rejtenek. (A galaxis karjai ugyanakkor az
összfényessgéhez képest halványak és vékonyak, ezért megpillantásukhoz 15-20 cm-es

némi ködösség a csillag körül, nem fordítottak rá különösebb figyelmet egészen addig,
míg 1968-ban az Algonquin Rádió-obszervatóriumban nem azonosították a VRO 42.22.01
rádióforrással. Ezt követően kiderült, hogy
nemcsak egy újabb aktív galaxismaggal van
dolgunk, hanem azoknak egy teljesen új
osztályának első képviselőjével, aminek természetesen a névadója lett.
Kovács István

műszer szükséges – Snt.) A spirálkarjait a
hozzá legközelebb eső NGC 5474 jelű (képen
nem látható) kísérőjével kialakult kölcsönhatás perturbálta. A kölcsönhatás során eltorzult spirálkarja miatt Halton C. Arp, az Atlas
of Peculiar Galaxies gyűjteményében a 26-os
sorszámot adta az M101-nek.
A csillagvárosban 2011. augusztus 24-én egy
Ia típusú szupernóva robbant (SN 2011fe),
mely 9,9 magnitúdós maximális fényességet
ért el, azóta folyamatosan halványodik, de
a felvételen még megfigyelhető rendkívül
kék csillagként a galaxismagtól délnyugatra
(jobbra). A felvétel elkészítésének idejére a
vendégcsillag fényessége már 15 magnitúdó
alá csökkent.
Érdekesség, hogy a felvétel készítése közben, annak legelső kockáján egy apró meteor
is vendégeskedett egy pillanatra.
A felvétel 2012. január 26–27-én készült
Visnyeszéplakon, 40 db 10 perces expozíciót
összegezve. A fényt egy 200/800-as Newton
asztrográf képezte le Paracorr kómakorrektorral, egy átalakított Canon EOS 350D érzékelőjére. Érzékenység: ISO 800. Képfeldolgozás: Iris, Registar, Photoshop.
Francsics László
Az M101-ről készült kitűnő felvételt jelen
számunk képmellékletének nyitóoldalán
mutatjuk be.
A Zselici Csillagoségbolt-park honlapja:
http://zselic.csillagpark.hu/zselic_hu.html
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Szécsy Ilona (1922–2011)
Csendesen, feltűnést kerülve távozott közülünk, de bizonyára jó néhány csillagászatkedvelő és nem is egy hivatásos csillagász akad,
aki megbecsüléssel, szeretettel gondol vissza
a budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló
ifjúsági szakkörének vezetőjére, Szécsy Ilona
tanárnőre. Az 1960–70-es években, az Uránia,
és a Csillagászat Baráti Körének felívelő korszakában nagyon élénk szakköri élet folyt,
amelynek egyik legtevékenyebb szervezője,
az első MCSE megalapításának részese volt
Szécsy Ilona.
Már gyermekként is az égbolt, a csillagok
csodálója volt. A ma Szerbiához tartozó Horgoson látta meg a napvilágot 1922. december
23-án. Budapesten szerzett matematika-fizika-kémia szakos tanári oklevelet 1943-ban.
Képesítése tehát közel állt a csillagászat
tudományához, amelyhez a következő évben
még jobban vonzotta Kulin György előadássorozata, az akkori Természettudományi Társulat keretében. Kulin György pedig ekkor
már gondosan számontartotta a csillagászat
tevékeny barátait.
„1945-ben már egyre-másra jöttek a régi lelkes tagok kérdései: mikor folytatjuk a munkát? A pesti és környéki tagokat a Szabadegyetemen, három féléven tartott 30 előadása
összehozta, és megindultak a tervezgetések”
– írta Kulin a Csillagok Világában (1946).
Ebben a tervezgetésben már részt vett a fiatal tanárnő. Az MCSE 1946. november 11-én
tartott alakuló közgyűlésén beválasztották a
tisztikarba pénztárosként.
Már ekkor igen tevékenyen részt vett az
Uránia Bemutató Csillagvizsgáló munkájában. Ez a tevékenység nem csak a távcsöves
bemutatásokat, a látogatók tájékoztatását, az
érdeklődők felvilágosítását jelentette, hanem
az egyesület helyiségeinek csinosítását, rendben tartását is. Amikor 1948 nyarán először
látogattam el a gellérthegyi csillagvizsgáló-
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ba, feltűnt, hogy három hölgy (Blahó Nóra,
Király Sarolta és Szécsy Ilona) szorgosan
varrogat: az előadóterem függönyeit készítették.

Szabados László (az MCSE akkori elnöke) és Szécsy Ilona
a 2004-es közgyûlésen

Az MCSE feloszlatásával, Kulin György
időleges eltávolításával az önkéntes munkatársak nagy része is eltávozott – ki szolidaritásból, ki a TTT felszólítására –, Ilona is
évekre elmaradt a csillagvizsgálóból. A csillagászattal azonban továbbra is kapcsolatban
maradt, ahhoz a szűk körű társasághoz tartozott, melynek tagjai továbbra is látogatták
a száműzött vezetőt. Kulin újbóli, 1954-es
kinevezésével hamarosan Szécsy Ilona is
az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló állandó
önkéntes munkatársa, előadója lett. Eleinte
főleg előadásokat vállalt, nemcsak a Gellérthegyen, hanem a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat „külső” előadójaként is.
Az 1960-as évek elején merült fel a csillagászati szakkörök szervezésének gondolata. Az első, szép létszámú szakkör Ponori
Thewrewk Aurél vezetésével oly sikeresnek
bizonyult, hogy hamarosan sor került egy
újabb szervezésére, az általános iskolák felső
tagozatában tanulók számára. A „kicsik”
szakkörét Szécsy Ilona vezette majdnem
másfél évtizeden át.

mcse-hírek
Ilona elhivatott pedagógus volt. Könnyedén, mintegy magától értetődően vezette rá
a fiatalokat a csillagászat elemeinek megismerésére. Nagyon ügyelt a pontos, szabatos megfogalmazásra és az összefüggések
felismerésére. A szakköri munka rendszeres
résztvevői szinte észrevétlenül sajátították
el a tudományos igényű gondolkodást. Az
ismeretek alaposabb elsajátításához egyszerű
bemutató eszközöket is összeállított.

könyvecskéjét „Optikai eszközök készítése”
címen. Amint Kulin György látása egyre
romlott, a tükrök optikai ellenőrzését gyakran Ilona végezte.
Az 1970-es évek végén, Kulin György nyugdíjazása után, de főleg az Uránia szellemének
átalakulása miatt Szécsy Ilona is lassanként
elmaradt a csillagvizsgálóból. Egy ideig még
vállalta az iskolai szakkörök irányítását, egyegy előadást is tartott, de nyugdíjazása után
már ezekről is lemondott. Szorgos munkáját
a TIT Aranykoszorús jelvénnyel ismerte el
1983-ban.
Lelkesen üdvözölte a Magyar Csillagászati
Egyesület újjáalakítását 1989-ben. Az amatőrcsillagászat érdekében kifejtett fáradozását az MCSE 1991-ben tiszteletbeli tagsággal,
2004-ben pedig Kulin György-emlékéremmel ismerte el. Talán ez szerezte számára a
legnagyobb örömöt. Tevékenyen azonban
súlyosbodó betegsége miatt ekkor már nem
munkálkodhatott. 2004-ben még tartott előadást Tycho Brahéról és koráról, 2005-ben
pedig ellátogatott a Polaris Csillagvizsgálóba
is. Utóbb már csak egy-egy telefonbeszélgetés jelentette számára a kapcsolattartást,
később ezek is elmaradtak.
Bartha Lajos

Nem csoda, hogy a TIT szakkörök országos versenyén, Szolnokon az ő csoportjának
résztvevői különdíjat kaptak. A szakköréből
utóbb több jó képességű tanár, kutató, csillagász került ki. Jó vezetői képességének
elismerése volt, hogy utóbb pest-szentimrei
és angyalföldi iskolákban is felkérték szakkörök vezetésére.
Emellett előadóként évekig részt vett az
Uránia ismeretterjesztő tevékenységében,
és szívesen vállalt munkát a „kihelyezett”
részlegekben, a Citadellán és a Nagyváradtéri bemutatóhelyen. Az Urániában azután
rátalált a másik, szíve szerinti munkakörre,
a távcsőtükrök készítésére. Kulin Györgytől elsajátította a tükörcsiszolás és fényezés
mesterségét. E téren olyan mértékű gyakorlatra tett szert, hogy később már ő tartott tükörkészítő tanfolyamot. A gyakorlati
optika ismertetésére írta 1968-ban megjelent

Közgyűlés április 14-én, a Klebelsberg
Kultúrkúriában
10:00 Elnöki megnyitó
10:30 Titkársági beszámoló
11:00 Tisztségviselőink megválasztása a
2012–2016 közötti időszakra
11:30 A Számvizsgáló Bizottság jelentése
11:40 Hozzászólások, közérdekű bejelentések
12:00–13:00 Szünet (büfé, asztrobörze)
13:00 A szavazás eredményhirdetése
13:15 Előadások, beszámolók.
15:45 Zárszó
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést – változatlan programmal
– 10:30-ra hívjuk össze.
Bővebben l.: www.mcse.hu

MCSE
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Székelyföldön jártunk
Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület
(EMCSE) tavalyi táboráról a Meteor 2011/12.
számában olvashattunk cikket Horvai Ferenc
tollából, Erdélyi csillagok alatt címmel. Az
EMCSE „évzáró” hétvégéjét ismét a nyári
tábor színhelyén, a székelyföldi Homoródfürdőn, a Sopárkút Panzióban tartották. Hárman voltunk hivatalosak az MCSE részéről:
Horvai Ferenc, aki közismert Erdély-kedvelővé vált az EMCSE táborainak hatására
(egyébként is a Székely utcában lakik, a Vízivárosban), Görgei Zoltán, aki gyönyörűen
játszik gyimesi népzenét is, valamint e sorok
írója (szintén Erdély-kedvelő).

amatőrtársakhoz. Az égbolt sötét volt, csak
egy-két távoli település fényburája zavarta az
összképet. Az átlátszóság nem volt tökéletes,
de láthatóan ennek is örültek a résztvevők.
A panzió mellett hatalmas, szinte teljesen
sík „placc” kezdődik, aminek van rendes,
nem pestiesen hangzó neve is: ez a Cekendtető. A nagyjából 750 m magasságban húzódó, a hegyes-völgyes vidékhez képest szinte
tükörsima fennsík kiváló észlelőhely lenne
akár több ezer fő számára is. Kis csoportunk
ott álldogált az észlelőfennsíkon, távcsövezgetett a metsző hidegben. A hideg szinte
csontig hatolt, így aztán nem meglepő, hogy
bőven elég volt fél-egy óra is a Cekend-tetőn.
Az ég meggondolta magát, fokozatosan beborult, így aztán fehér asztal mellett folytattuk
az esti programot, melynek során folyt a szó
csillagászatról, Constanțáról, a Duna-deltáról, rádiócsillagászatról, vagy éppen arról,
hogy nem is olyan régen farkasok jártak a
közeli esztenán, és nagy pusztítást végeztek
a birkákban. (Komolyan kell venni a panzióban kifüggesztett házirendet: egyedül senki,
de senki ne menjen az erdőbe!)

„Jupiter-kelte” Debrecen mellõl

Homoródfürdő 700 km-re van a Polaristól,
így nagyon korán, napkelte előtt indultunk,
hogy aztán napnyugta után érkezzünk meg
Székelyföld szívébe. A hosszú autózás részleteivel nem untatom a Kedves Olvasót, bár
az emlékezetes Jupiter-keltét, amit Debrecen
tájékán láttunk az M 3-as mellől, nehéz
elfelejteni (a felhőkkel szabdalt, lapult Nap
engem a Jupiterre emlékeztetett), akárcsak
a megérkezést Erdély határára, a Királyhágóhoz. Sötét este lett, mire Homoródfürdőre értünk, és elfoglalhattuk szobánkat a
szépen megépített panzióban. Első esténk
egy feledhetetlen vacsorával kezdődött, amit
természetesen jóféle szilvapálinkával kellett
megalapozni. 20–25 EMCSE-tag és csillagászatbarát jött össze a január 27–29-i hétvégére, hogy elbúcsúztassa a 2011-es esztendőt,
és köszöntse az újat.
Már vacsora közben is kiderült az ég, amit
örömmel nyugtáztunk, majd mi is csatlakoztunk az odakint távcsövező, nézelődő
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Mint a mesében! Homoródfürdõi házacska

Másnap kicsit körbejártuk Homoródfürdőt,
ahol fürdésről egyáltalán nincs ilyenkor szó,
legfeljebb a borvízforrásokról hordják a vizet
az emberek. Olyanforma íze van az itteni
borvíznek, mint a balatonfüredi Berzsenyikútnak (az efféle forrásvizet savanyúvíznek
mondják a Dunántúlon, a Mátra vidékén
pedig csevice a neve). A mi fogalmaink
szerinti fürdésről valószínűleg nyáron sincs

Emcse-hírek
szó itt a hegyek között. Errefelé a termálvíz
is jó, ha 25 fokos – világosít fel vendéglátónk
és kalauzunk, Lőrincz Barnabás. Csodálkozva hallgatom ezt, hiszen odahaza ha
kicsit lefúrnak, szinte biztos, hogy termálvíz
fakad… Igazi termál, a nyáron is gőzölgő
fajtából. Időzünk kicsit a sípályánál, a liftezéshez-lecsúszáshoz a Juventus Rádió szól
a megafonból. Mintha csak a mátrai síparkban lennénk. Eltűnődöm: vajon lehetséges-e
csendben síelni? Hangulatos kis nyaralók
lapulnak a fák között, némelyiknek füstöl a
kéménye, barátságos világ lehet ezekben a
szép régi házakban.

hiszen lám, mi is január végén búcsúztatjuk az óévet. Az asztrotorta igazi cukrászati
remekmű lett!

Mit tud ez az apokromát? Éjszakai távcsövezés

A találkozónak a Sopárkút Panzió adott otthont

Az este az előadásoké. Görgei Zoltán a
Hold észlelésére buzdított, míg Horvai
Ferenc a most elstartolt MaSat–1-ről és a
románok hasonló műholdacskájáról, a
Goliatról beszélt. (Látható, hogy a románoknak is van humorérzékük, ha műholdnévadásról van szó. Igaz, ők könnyebben
viccelnek, hiszen már benn vannak az ESAban.) Munzlinger Attila bemutatta gyönyörű
asztrofotóit, Nagy István pedig az amatőr
rádiócsillagászattal ismertette meg a hallgatóságot. Nagyon kevés amatőr foglalkozik
rádiócsillagászkodással, pedig ezen a területen is akadnak érdekes lehetőségek. Jómagam az idén „esedékes” világvége kapcsán
foglaltam össze a csillagászattal kapcsolatos
különféle hiedelmeket.
Az est fénypontja a két évvel ezelőtt alakult
EMCSE születésnapi tortája volt. A felirat
sajtóhibás lett – vagyis inkább cukrászhibás
–, de egy-két év ide vagy oda nem számít,

Odakint a tegnapinál is nagyobb a hideg,
amit még a helybeliek se bírnak sokáig, pedig
itt, a hegyek között igazán megszokhatták a
mostoha időjárást. Szikráznak a csillagok,
hömpölyög Csaba királyfi téli (tej)útja. A
Jupiter fénye kimondottan zavaró. Az egyik
mechanika nem bírja a hideget, nagyon csúnya hangokat hallat – jobb lesz nem erőltetni, ez a konklúzió. Valóban nagyon hideg
van, 20–25 percnél nem bírom tovább. Éjszaka még ki-kinézek erkélyünkről, figyelem,
ahogy forog az ég, és előjönnek a tavaszi,
majd hajnalban a nyári csillagok. Némán
állnak a fekete fenyők a behavazott tájban,
tökéletes a csend, kósza kutyaugatás se hallik
a szélcsendben. Varázslatos!
Másnap nehezen akaródzik indulni, pedig
visszafelé ugyanolyan hosszú az út, mint
odafelé. Még útravalót is csomagoltak
nekünk, a legszebb útravaló azonban a sok
szép élmény volt: a találkozás erdélyi amatőrcsillagász barátainkkal.
Hazafelé még megállunk egy kis pihenőre
Kunszentmártonban, Kurucz János tagtársunknál (köszönet a szíves látásért és a pazar
vacsoráért). Miközben János kis csillagdájával ismerkedünk, megállapítom magamban,
hogy ejnye, milyen meleg van idehaza, az
Alföldön. Mínusz 5 foknak oda se néz az
ember.
Mizser Attila
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Egy visszatérés története
Jól emlékszem arra a szombati napra, amikor 1996. január 20-án kézhez kaptam az
első Meteort. Sosem volt még hasonló lap
a kezemben, napok óta vártam, hogy meghozza a postás, és amikor végre a kezemben
tarthattam, érdeklődve lapoztam át, majd
szívtam magamba minden egyes szavát.
13 évesen, 1993-ban legyintett meg először
a csillagászat szele, azon a karácsonyon kaptam életem első távcsövét, egy 30/60x70-es
szovjet gyártmányú monokulárt, így jó volt
végre kézbe venni egy szaklapot, mely naprakészen azzal a témával foglalkozik, amely
engem is mélyebben érdekel. Teltek az évek,
és először egy, a Távcső világa alapján épített
200/1000-es Newton távcsővel bővült a paletta - melynek főtükrét Csatlós Géza csiszolta
-, majd néhány évvel később egy 154/1500-as
refraktorral, mely egy hozzá illő mechanikát
is kapott, egy Coordinator2000 vezérlésű
Fornax 51-et. Ahogy akkor mondtuk: egy
igazi amatőrnek van egy jó lencsés távcsöve
– ez megvolt - és egy nagy tükrös távcsöve.
A Newton, ha nagy nem is, de tükrös volt,
majd lecserélem egy nagyobbra - gondoltam.
Többé-kevésbé teljesnek éreztem a műszerparkomat.
Aztán 2006 nyarán úgy alakult, hogy egy
motoros társaságot kellett elkísérnem autóval és utánfutóval egy külföldi túrára, probléma esetén én lettem volna, aki szállítja
a hibás (ne adj’ isten törött) járművet, én
voltam – ahogy ők mondták – a „dögös autóval”. Motoros családban nőttem fel, édesapám mögött elég sokat ültem gyerekként,
de valahogy sosem érdekelt különösebben
ez a motorozás dolog. De az említett túrán
valahogy meglegyintett a szele egy új, eddig
csak nagyon kevéssé ismert érzésnek. Ez a
csapat megmutatta, hogy nem az a motorozás, amikor az ember ráhasal a kétkerekűre
és a köz utálatát „élvezve” elmebeteg módjára, mások dobhártyáját szaggatva száguldozik, aztán csak a szerencsének köszönheti,
hogy záros határidőn belül nem egy idegen
embertársában születik újjá egy pár vese,
máj, vagy szív formájában. Olyan élményekkel gazdagítottak, hogy a tíznapos utazás
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után azt mondtam: márpedig én is motorozni fogok! Bő három hónappal később – édesanyám nem kis bánatára – már meg is volt a
jogosítvány nagymotorra. Elkezdődött egy
használt motor keresése, de hamar rá kellett
jönnöm, hogy az adott gazdasági helyzetben
két hobbi nem lesz egyszerre fenntartható.
Vagy motorozom, vagy csillagászkodom, de
a kettőt együtt nem fogom tudni megszponzorálni magamnak. Most hogy legyen?

Útközben a Honda Varaderóval

Tudtam, hogy egy nagyon nehéz döntést
kell meghoznom. Rengeteg vívódás és álmatlan éjszaka után arra jutottam, hogy a már
több mint egy évtizede művelt hobbimnak,
az amatőrcsillagászatnak kell elengednem a
kezét. Így történt, hogy nagyon fájó szívvel
szinte minden műszeremet, felszerelésemet
eladtam – egy 20x50-es binokulár kivételével. Az okulárokat is megtartottam, mert
reméltem, hogy csak ideiglenes lesz ez az
állapot, előbb, vagy utóbb ismét távcső fog
kerülni a házhoz. Innentől kezdve kerültem a
csillagászattal kapcsolatos könyveket, folyóiratokat, honlapokat, szinte mindent, ami
a csillagászattal kapcsolatos. Nem fizettem
tovább az egyesületi tagdíjat sem. Jobbnak
láttam, ha elbújok a téma elől, így el tudom
nyomni a csillagászat iránti érdeklődésemet.
Megvásároltam életem első túramotorját,
egy Yamaha TDM850-et, ami ugyan nem az
volt, amit igazán szerettem volna, de ezt adta
ki a pénztárcám, és hát távcsőből sem azzal
kezdtem, ami a szívem csücske volt.
A csillagászban és a motorosban van egy

mcse-hírek
közös vonás: mindkettő magasba, a hegyekbe vágyik, csak míg az előbbi a ragyogóan
tiszta, csillagos ég miatt, addig az utóbbi a
fel- és levezető kanyargós út, illetve a csodálatos panoráma okán. Ezért szinte betegesen
figyeltem arra, hogy, ha a hegyekbe mentem motorozni, akkor ott csillagvizsgáló ne
legyen. Ha én terveztem a túrát, akkor ez
többnyire sikerült is, amikor viszont meghívottként csatlakoztam egy túrához, nem
várhattam el, hogy tekintettel legyenek az
én bogaraimra, de szerencsére talán csak
két alkalommal fordult elő, hogy obszervatórium került az utamba. Ilyenkor előtörtek
az emlékek, volt, hogy a magashegyi ebéd
elköltése helyett csak bámultam a kilométerekre csillogó hófehér kupolát. Így teltek az
új hobbi hozta hónapok, évek, így pörögtek
a gépszörnybe a tízezer kilométerek.

A krakkói kupola, amely végül visszahozott az MCSE-hez

2010 őszén úgy hozta az élet, hogy hozzájutottam az áhított „vashoz”, egy Honda
XL1000 Varaderóhoz, amire már először is
annyira vágytam, és amivel elterveztem a
következő legalább tíz évet. Nem is olyan
sokára tudatosult bennem, hogy az új hobbiban elérem azt a szintet, amit célul tűztem
ki néhány éve, ennél több nekem nem kell,
ezzel a kétkerekűvel célba értem, vele fogok
megöregedni. Lassan motoszkálni kezdett
bennem, hogy így hamarosan kivitelezhető
lesz a két hobbi űzése egymás mellett. Óvatos lelkesedéssel ugyan, de ismét elkezdtem
nézegetni a csillagászati témájú honlapokat,
elindítottam a számítógépemen egy-egy planetárium programot, esetenként megvettem

kedvenc újságosomnál a Sky & Telescopeot, vagy az Astronomy-t, ismét az ég felé
fordítottam a porosodó binokulárt. Egyelőre
valóban csak óvatos lelkesedéssel, nem akartam becsapni saját magamat, hiszen egyelőre
még nem tehettem meg, hogy egyik napról
a másikra ismét belevetem magam a csillagászatba.
2011 nyarán egy motoros túra alkalmával a
krakkói egyetemváros melletti diákszálláson
sikerült megszállnunk. És akkor, ott az egyik
épület tetején megláttam a szinte karnyújtásnyira levő zöld színű kupolát! Nem is
volt túl nagy, nem is volt túl szép, de kupola
volt. Hogy milyen távcsövet rejthetett, a mai
napig nem tudom, de abban biztos vagyok,
hogy az a kupola adta meg a legutolsó lökést
vissza a csillagászathoz. Hazatérvén a régi
lelkesedéssel merültem bele a csillagászat
útvesztőibe, bújtam a csillagászattal kapcsolatos könyveket, weboldalakat, olvastam
a – többnyire külföldi – szaklapokat, majd
hamarosan keresgélni kezdtem, hogy milyen
és mekkora távcső kerüljön jövő tavasszal,
vagy nyáron a családba. Egy novemberi
délutánon újból befizettem a tagdíjat, hogy
2012-től ismét az MCSE tagja lehessek. Éreztem, hogy visszatértem arra az útra, amit
közel hat éve elhagyni kényszerültem.
Hogy most mit csinálok? Ugyanazt, amit 16
évvel ezelőtt, 16 évesen: várom a postást és
azt lesem, mikor hozza a Meteort.
Gulyás Krisztián

Újra él a Csepeli Csillagvizsgáló
Több mint négy évtizeddel ezelőtt létesült
bemutató csillagvizsgáló a csepeli Munkásotthon tetején. Az 1969-ben átadott létesítmény – a korszak lehetőségeinek megfelelően – egy közművelődési intézményhez
kapcsolódott, a kupolát ma is ott találjuk
a Munkásotthon tetején, sőt, az intézmény
logójában is felfedezhető.
A Csepeli Csillagvizsgáló főműszerét Lajtai
István tervezte: sokáig ez volt Magyarország legnagyobb amatőrtávcsöve, tele egyedi
műszaki megoldással. A Nasmyth rendszerű
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köri helyiséget. Elkészült a csepeli szakkör
új honlapja, melyen az építéstől napjainkig
nyomon követhetők a csillagvizsgálóval kapcsolatos események.
A csepeli amatőrök ismert előadókat is
megnyertek, így például Kiss Lászlót, Görgei
Zoltánt vagy Mátis Andrást, aki a negyven
évvel ezelőtti csepeli szakköri életről is sokat
tudott mesélni.

A csepeli szakkör több mint negyven éve készült
tájékoztató tábláját Hamvai Antal mutatja olvasóinknak

óriás amatőrtávcső főtükrét Kulin György
csiszolta, azonban ő maga sem volt megelégedve a végeredménnyel. Tervezték, hogy a
műszer előbb-utóbb végleges, jobb minőségű
főtükröt kap, de ez máig nem valósult meg.

A frissen újraalumíniumozott fõtükröt vizsgálja Dóczi Ottó
és Szutor Péter valamikor a nyolcvanas évek közepén

Az elmúlt bő négy évtizedben váltakozó
intenzitással folyt a szakköri tevékenység
a csillagvizsgálóban, mindig attól függően,
éppen ki érzett magában kedvet, elhivatottságot az ilyesfajta közösségi munkához.
2010-től a dél-budapesti régió amatőrcsillagászai vették kézbe a csillagvizsgáló ügyét.
Ismét beindultak az előadások, a szakköri
foglalkozások, a távcsöves bemutatók. Kifestették a kupolát, rendbe tették az apró szak-
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Az égbolt rejtett csodái. Éder Iván asztrofotós
vándorkiállításának elsõként a Csepeli Munkásotthon
adott otthont

A csepeli szakkör kiállítás-szervezésben is
jeleskedik, hiszen 2011. december 1-jén volt
Éder Iván Az égbolt rejtett csodái c. asztrofotós kiállításának megnyitója. A bemutatott
asztrofotós anyag gerincét a 2010 májusában
Namíbiából készített csodálatos felvételek
képezték.
Mindez nem jöhetett volna létre, ha nincsenek az ügy iránt elkötelezett amatőrök,
akik a szervezőmunkát végzik: Becz Miklós,
Hamvai Antal, Mihalik Béla, Németh Béla,
Keresztes Miklós, Zsiros Mariann és a többiek nélkül nem jöhetett volna létre ez a rövid
beszámoló sem.
Sajnos a távcsöves bemutatókhoz még jelen
sorok írásakor sem tudják használni az 50
cm-es teleszkópot, ezért kisebb műszerekkel
folynak a bemutatások – de nagy lelkesedéssel.
Mizser Attila
A Csepeli Csillagvizsgáló honlapja:
http://www.csepelcsill.org/
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telehold
utolsó negyed
újhold
elsõ negyed

A bolygók láthatósága
Merkúr: A hónap folyamán napkelte előtt
kereshető a keleti horizont közelében. Helyzete megfigyelésre kedvezőtlen az ekliptika
horizonttal bezárt lapos hajlásszöge miatt,
így alig több mint fél órával kel a Nap előtt.
18-án kerül legnagyobb nyugati kitérésbe
27,5° távolságra a Naptól, de megfigyelhetőségén ez sem javít.
Vénusz: Fényesen látszik az esti délnyugati
égen, magasan a horizont felett. A hónap
folyamán négy órával nyugszik napnyugta
után. 30-án éri el legnagyobb fényességét,
ekkor akár a nappali égen is megkereshető. Fényessége –4,4m-ról –4,5m-ra, átmérője
25”-ről 37,3”-re nő, fázisa 0,48-ról 0,27-ra
csökken.
Mars: Kezdetben hátráló, majd 15-étől előretartó mozgást végez a Leo csillagképben.
Az éjszaka nagy részében megfigyelhető,
hajnalban nyugszik. Fényessége –0,7m-ról
0,0m-ra csökken, átmérője gyorsan zsugorodik 12,5”-ről 9,9”-re.
Jupiter: Előretartó mozgást végez az Aries
csillagképben. Április elején még könnyen
megtalálható az esti nyugati ég alján, másfél
órával nyugszik a Nap után. A hónap végére
lassan belevész az alkonyatba, alig háromnegyed órával a Nap után már lenyugszik.
Fényessége –2,0m, átmérője 33”.
Szaturnusz: Egész éjszaka látható, 15-én
szembenállásban van a Nappal. Hátráló mozgást végez a Virgo csillagképben. Fényessége
0,2m, átmérője 19”.

Uránusz: A hónap végén már kereshető
a hajnali keleti ég legalján, a Pisces csillagképben. Ekkor több mint egy órával kel a
Nap előtt.
Neptunusz: Hajnalban kel. A szürkületben
kereshető az Aquarius csillagképben, a keleti
látóhatár közelében.
Kaposvári Zoltán

A hónap változócsillagai: törpenóvák
a Cancer csillagképben
A szokásostól eltérően áprilisra nem egy
konkrét változócsillagot, hanem egy típust,
mégpedig az U Geminorium (UG) képviselőit
ajánljuk. Ezek szoros kettős rendszerek,
melyek egy fősorozatbeli csillagból és egy
fehér törpéből állnak. A fehér törpe egy
akkréciós korongon keresztül elszívja a
társcsillaga légkörét. A korong instabilitása
miatt közel azonos időközönként a korongra
kerülő anyag hirtelen a fehér törpére jut, ahol
az ennek következtében beinduló magfúzió
miatt a csillag hirtelen kifényesedik, majd
néhány napon/héten belül visszahalványodik
az eredeti fényességére.
A március–áprilisi időszakra elsősorban a
Cancer csillagképben található három UG
típusú változót, az SY Cnc-t, az YZ Cnc-t és
az AT Cnc-t ajánljuk az észlelők figyelmébe.
Mindhárom törpenóva gyakran kitör,
és rendszeres megfigyelés mellett szinte
biztosan el lehet kapni a kitöréseket.
A törpenóvákra jellemzően minimumban
nagyon halványak (14–16 magnitúdó), ezért
a rosszabb határfényességgel rendelkezők
csak a maximumot láthatják. De létezik-e
nagyobb élmény a változózásban, hogy az
előző éjszaka még nem látszott a csillag,
most meg ott ragyog a látómezőben!
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Mivel nem lehet pontosan előre jelezni
a kitöréseket, ezért minden derült éjszaka
„nézzünk rá” a csillagokra. Lelkes törpenóvavadászoknak a következő kataklizmikus
változók rendszeres megfigyelését is ajánljuk:
TW Vir, X Leo, EM Cyg, SU UMa és U Gem.
Magának az U Geminorumnak hosszabb a
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periódusa, mint a többié (átlagosan 105 nap),
és április végére, május közepére várható a
kitörése.
További észlelőtérképek az AAVSO
honlapján generálhatóak: http://www.aavso.
org/vsp
Jakabfi Tamás

jelenségnaptár
Elhanyagolt Messier-objektumok a
Virgo-halmazban
Az első „igazi” tavaszi hónapra kiszemelt
célpontokkal leginkább a fotósok figyelmét
szeretnénk felkelteni. A méltán látványos
Markarjan-lánc és az M99–100 duója mellett
érdemes rászánni az időt, hogy megkeressük
és megcsodáljuk a címben szereplő égitesteket. Erre megfelelő alkalom a Messiermaraton, melyre kedvező időpont március
közepétől április közepéig kínálkozik. A
Virgo-halmazban eligazodni komoly feladat,
csak biztos távcső- és térképhasználat mellett
lehetséges. Az M87-től indulhatunk, mely
ugyan fényes, de kevés részletet mutat, ezért
ritkán észlelik, holott két törpe elliptikus
rendszerrel – NGC 4476–78 – nagyon szép,
igen élvezetes triót alkot, fotón galaxisoktól
hemzseg a terület. Gyönyörű az M90 is, mely
spirális csillagváros lapos rálátással, nem is
túl halvány, mégsem észlelik. A fényes magvidékből kikanyarodó spirálkarok megpillantásához egy jó 15 cm-es távcső már elég,
de 20 cm-es műszerrel szinte biztosan sikert
érünk el. Hosszú expozícióval számos apró
részlet megörökíthető. 1,35 fokkal dél felé az
M58-at találjuk, küllője nem lesz nehéz látvány, s talán a spirális szerkezet is megmutatkozik, ha 15–20 cm-es reflektorral szemléljük. Érdemes fotózni is, ilyen anyag erről
sincs. Kelet felé az M59–M60 (elliptikusok) és
NGC 4647 (spirál) triója látható, utóbbi foltja
az M60-ra vetülve (tulajdonképpen mögötte
van). Ezekről a galaxisokról sincs az archívumban értékelhető felvétel, holott másfél
fokos területen kéttucat 14 magnitúdónál
fényesebb csillagvárost örökíthetünk meg.
Mind közül a legizgalmasabb az M61. Spirálkarjai olyan érdekesen rendeződnek el,
hogy azt hihetjük, küllőt látunk, de ez nem
SB típusú égitest. A merészen megtörő karok
tele vannak hidrogénfelhőkkel, és fotografikusan messze követhetőek. Már 8–10 cm-es
távcső is elég ahhoz, hogy szerkezetéből
megsejtsünk valamit. 25 cm-es műszer (legalább 150x-es nagyítással) a karokat teljes
szépségükben mutatja meg.
Sánta Gábor

A csillagászat napja: április 28.

A Csillagászat Napját április 28-án tartjuk. Kérjük helyi csoportjainkat és tagjainkat
hogy minél több helyszínen szervezzenek
járdacsillagászati bemutatókat. Hozzuk idén
is közelebb a csillagokat! Az este fő célpontjai
a Hold, a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz! A
bemutatókhoz szóróanyagot igényelhetnek a
szervezők az MCSE-től (mcse@mcse.hu).

Kettőscsillag-észlelők találkozója
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a Polaris Csillagvizsgálóba április 21-én
(szombaton), ahol megtartjuk a 2012-es év
Kettőscsillag-észlelő Találkozóját. A várható
program az MCSE-honlapon megtalálható
(jelentkezés: szklenartamas@gmail.com).

Hold-észlelők találkozója
Hold-észlelőink május 5-én találkoznak a
Polarisban – a rendezvény szervezője Görgei Zoltán, a Hold-rovat vezetője (gorgei@
freemail.hu).

Nap-észlelők találkozója
Nap-észlelőink számára június 23-án szervezünk találkozót a Polarisban.

Készüljünk a Vénusz-átvonulásra!
A június 6-i eseményre készülve felhívjuk
a figyelmet jelen számunk cikkére (Észleljük
a Vénusz!, 28. o.), melyet még további, a
Vénusszal, illetve az átvonulással kapcsolatos cikkek fognak követni áprilisban és
májusban A Polaris májusi előadás-sorozatának is a Vénusz és a Vénusz-átvonulás lesz
a témája.
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programajánlat
Polaris Csillagvizsgáló

Távcsöves bemutatók minden kedden, csütörtökön és szombaton sötétedéstől (Budapest, III. ker., Laborc u. 2/c.). A belépődíj
felnőtteknek 500 Ft, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 350 Ft.
http://polaris.mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 0670-548-9124
Folyamatos tagfelvétel. Az esti bemutatások alkalmával – és telefonos egyeztetés
után – napközben is lehet intézni az MCSEtagságot.
Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfelvétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi programok megbeszélése. Keddenként 19 órakor:
előadás-sorozat!
Csütörtökönként 18 órától középiskolás
csillagászati szakkörünk tartja foglalkozásait, folyamatos jelentkezéssel.
Szerdánként 17 órától csillagászati gyermekszakkör 8–12 éveseknek.

Kulin György Csillagászati
Szabadegyetem a Polarisban
Az előadások keddenként 19 órakor kezdődnek. Kérjük a pontos megjelenést!
Április 3. Fejlesztések Piszkéstetőn: jelen és
jövő egy hazai professzionális észlelőhelyen
(Kiss László)
Április 10. MaSAt–1: az első magyar szputnyik (Horvai Ferenc)
Április 17. Az áldozati báránytól az oroszláncsontig – csillagászat őskori népek vallásában (Sánta Gábor)
Április 24. A csillagászat 1989-ben (Szabados László)
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Helyi csoportjaink programjaiból
Helyi csoportjaink aktuális programjai
megtalálhatók saját honlapjaikon is, a www.
mcse.hu „Helyi csoportok” elnevezésű linkgyűjteményében. Programajánlónkban csak
az állandó csoportprogramokat tüntetjük
fel.
Baja: Pénteken 18 órától éjfélig foglalkozások a Tóth Kálmán u. 19. sz. alatt.
Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00
között összejövetelek a Munkás Művelődési
Központban.
Esztergom: A Bajor Ágost Művelődési Házban (Imaház u. 2.) minden szerdán 18 órakor
találkoznak a tagok.
Győr: Péntekenként páratlan héten előadás
18:00-tól (Gyermekek Háza, Aradi vértanúk
útja 23.), páros héten napnyugtától bemutató
a csillagvizsgálóban (Egyetem tér 1.).
Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó
péntekjén 19 órától találkozó a Sillye Gábor
Művelődési Központban.
Kaposvár: Kéthetente hétfőnként 18 órától
foglalkozások a TIT Dózsa György úti székházának nagytermében.
Kiskun Csoport: Az aktuális havi programok a csoport honlapján: kiskun.mcse.hu,
tel.: +36-30-248-8447
Kunszentmárton: Összejövetelek minden
hónap utolsó szombatján 15 órától a József
Attila Könyvtárban (Kossuth L. u. 2.).
Miskolc: Összejövetelek péntekenként 19
órától a Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgálóban.
Paks: Összejövetel minden szerdán 18 órától az ESZI egyik osztálytermében, jó idő
esetén az udvaron távcsövezés.
Pécs: Minden hétfőn 18 órakor találkoznak a helyi MCSE-tagok a Felsőmalom u.
10-ben.
Szeged: Felvilágosítás Sánta Gábornál,
melyeg@mcse.hu, tel.: +36-70-251-4513.
Tata: Foglalkozások keddenként a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban.
Tápiómente: Majzik Lionel, tel.: +36-30833-2561, e-mail: majlion@dunaweb.hu
Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia Szilárdnál, tel.: +36-70-283-5752, e-mail: zeta1@
freemail.hu
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Galaxis, szupernóva, meteor!
Az M101 Francsics László felvételén
(bôvebben l. az 57. oldalon)

Merkúr-korongrajzok 2011 szeptemberbôl. Kiss Áron Keve észleléseirôl l. cikkünket a 22. oldalon

Látványos naposzlop Homoródfürdôrôl, január 27-én. Munzlinger Attila felvétele

