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E sorok írásakor a Vénusz még magasan 
látszik esténként a nyugati horizonton, pár-
ban a Jupiterrel. A Jupiter hamarosan a Nap 
mögé kerül, a Vénusz még kitart egy darabig, 
majd elkezd közeledni központi csillagunk 
felé. A közeledés május folyamán felgyorsul, 
majd a hónap utolsó hetében már naponta 
több mint másfél fokkal kerül közelebb a 
Naphoz. 30-án még 10 fokra a Naptól az 
esti szürkületben könnyen elcsíphetjük, de 
június első napjaiban már ez is egyre nehe-
zebb lesz. Június 1-jén a Naptól 6 fokkal 
keletre megfigyelhetjük a Vénusz és a Mer-
kúr párosát, a két belső bolygó mindössze 
15’-re lesz egymástól alkonyatkor. Ezután 
is érdemes próbálkozni még a Vénusz-sarló 
felkeresésével, hiszen 2004-ben másfél fokra 
a Naptól még viszonylag könnyen látszott. 
A Vénusz azonban tovább robog a Nap felé, 
hogy június 5/6-án éjszaka, életünkben utol-
jára, átvonuljon a napkorong előtt. Sikerül-e 
5-én napnyugtakor megpillantani a Vénusz 
majdnem teljes gyűrű alakú sarlóját? Derült 
időben lesz-e részünk 6-án hajnalban, hogy 
az átvonulás utolsó másfél óráját megfigyel-
hessük?

A távcső feltalálása óta Magyarország 
területéről mindössze egy Vénusz-átvonu-
lás látszott teljesen, azaz elejétől a végéig, 
2004-ben. Pedig ez a 400 év gazdag volt a 
Vénusz-átvonulások történetében, erről szá-
mos cikk jelent meg a Meteor hasábjain is. 
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a 2004-es lap-
számokat, akkoriban szinte minden hónap-
ban foglalkoztunk a jelenség lefolyásával, 
történetével, a megfigyelésekkel. Különösen 
ajánlott Szabó Sándor: A Vénusz-átvonulás 
észlelései c. cikke (Meteor 2004/10., 37. o.), 
amely részletesen leírja a 2004-es átvonulás 
során észlelt, és idén is várható jelenségeket 
(megtalálható az MCSE Csillagfedések hon-
lapján (http://okkultaciok.mcse.hu/), illetve a 
2012-es Meteor csillagászati évkönyv cikke a 
85–90. oldalon. A 2004-es átvonulást biztosan 

nem fogjuk elfelejteni, de azóta eltelt nyolc 
év, és vannak olyan új észlelők, akik még 
nem láttak ilyen jelenséget.

A Vénusz-átvonulások a Föld- és a Vénusz-
pálya furcsa geometriája miatt alakulnak 
ilyen szokatlan periódussal. Amíg a Vénusz 
13 keringést tesz meg (224,7 napos keringési 
idejével 2921 naponként) a Föld 8-at (2924 
nap). Míg 2004-ben a Vénusz a Nap déli 
pólusa közelében vonult végig, most az észa-
ki féltekéjén. Nyolc év múlva, 2020. június 
3-án is lesz egy újabb közelség, de akkor a 
bolygó 13’-cel a Nap északi pólusa felett fog 
már elhaladni. Ez a távolság minden 8 évben 
növekedni fog, majd nagyjából 110 év múlva 
ismét csökkenni, hogy 2125-ben a Nap déli 
pólusa közelében ismét elérje a napfelszínt a 
júniusi csomóponton. A decemberi, felszálló 
csomópontnál lévő átvonulások is hasonló 
rendszert mutatnak. A párban lévő geomet-
ria nem fog örökké tartani, pl. a IV. évezred-
ben decemberenként már csak egy átvonulás 
lesz. Az első páros májusi átvonulás pedig 
csak Kr. u. 546-ban és és 554-ben volt. (Akik 
a téma iránt részletesebben érdeklődnek, 
keressék fel Fred Espenak honlapját: http://
eclipse.gsfc.nasa.gov)

A 2004-es átvonulás párja az idei, de 
Magyarországról most csak a jelenség végét 

Életünk utolsó Vénusz-
átvonulása

A napkelte idõpontjai Magyarországon június 6-án UT-ban 
(Szöllõsi Attila számításai nyomán)

vÉnuSZ-áTvonuLáS
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láthatjuk a napkelte utáni órában. Mivel 
a Vénusz-átvonulások a Vénusz és a Föld 
pályájának geometriájából adódóan ebben 
az évezredben párokban vannak, párosával 
szoktuk a jelenségek láthatóságát figyelni. A 
XVII. és a XVIII. században is az átvonulás 
eleje vagy épp a vége látszott Magyaror-
szágról. A XIX. században csak az 1882-es 
átvonulás első percei látszottak, a XX. szá-
zadban nem volt Vénusz-átvonulás. A 2004 
és 2012-es jelenséggel különös szerencsénk 
van, hiszen a XXII. század két átvonulása 
sem túl biztató. Legközelebb a 2247-es lesz 
hasonló a 2004-eshez, aztán pedig csak 2490-
ben és 2498-ban lesz olyan átvonulás-pár, 
amikor mindkettő teljes mértékben látszik 
Magyarország területéről.

Mivel a legnagyobb jóindulattal sem szá-
míthatunk a következő, 2117-es átvonulásra, 
a mi életünkben már „esőnap” nem lesz. A 
mostani megfigyelésre alaposan készüljünk 
fel! Az idei jelenség geometriájában nem sok-
ban különbözik a 2004-estől, hiszen a Nap, 
a Vénusz, a Föld ugyanabban a pozícióban 
foglal helyet. A Nap 1891,4 ívmásodperc 
átmérőjű, míg a Vénusz 57,8 ívmásodperces 
lesz. Átmérője 3%-a a Napnak, viszont a Nap 
felületének mindössze 0,09%-át fogja eltakar-
ni. Azonban ez az 1 ívperc körüli átmérő is 
elegendő ahhoz, hogy szabad szemmel meg-
figyelhető legyen (biztonságos szűrőn át).

A Nap leghamarabb az északkeleti ország-
részben kel, a Nyírségben 2:35 UT-kor buk-

kan a horizont fölé (ekkor már egy órával 
leszünk a maximum után). Szép napkel-
tefotók készíthetők majd a „szeplős” nap-
korongról. A szerencsés nyírségiek még 
majdnem két órán keresztül élvezhetik a 
Vénusz-korong látványát. A napkelte vonala 

Az átvonulás kontaktusai (Fred Espenak nyomán)

1631.december 7. Napkeltekor a Vénusz kilépés közben a napperemen látszott
1639.december 4. Az átvonulás éppen napnyugta után kezdõdött
1761. június 6. Napkeltekor az átvonulás már elkezdõdött, majd a kilépést meg
lehetett figyelni
1769. június 3–4. Az átvonulás épp napnyugta után kezdõdött, Európában csak
Skandináviában látszott végig
1874.december 9. Erdélyben napkeltekor vonult le a Vénusz a napkorongról
1882.december 6. Napnyugta elõtti órában megfigyelhetõ volt az átvonulás kezdete
2004. június 8. A teljes átvonulás látható volt Magyarországról
2012. június 6. Napkeltekor az átvonulásból már csak nagyjából két óra van hátra
2117. december 11. Az átvonulás még napkelte elõtt véget ér, Magyarországról nem látszik.
2125.december 8. Napnyugta elõtt megfigyelhetõ, amint a Vénusz belép a Nap elé
2247. június 11. A teljes átvonulás látható Magyarországról a 2004-eshez hasonlóan
2255. június 9. A Nap a Vénusszal a felületén kel, hasonlóan a 2012-eshez
2360.december 12. Nem látszik Magyarországról
2368.december 10. Napnyugta idején kezdõdik az átvonulás

Vénusz-átvonulások magyarországi láthatósága a távcsõ feltalálása utáni idõszakban

A Vénusz-átvonulás kontaktusainak idõpontjai (más 
magyarországi városokra a kontaktusok idõpontjait a 

Meteor csillagászati évkönyv 2012 tartalmazza)

Kontaktus      geocentrikus         Budapest
I.                       22:09:38 UT               -
II.                       22:27:34 UT               -
Maximum           01:29:36 UT               -
III.             04:31:39 UT        04:37:35 UT
IV.             04:49:35 UT        04:55:14 UT

vÉnuSZ-áTvonuLáS



5

lassan halad délnyugat felé, Budapesten és 
Szegeden 2:50 UT-kor, a Szombathely–Keszt-
hely–Kaposvár–Pécs vonalon azonban csak 
3:00 UT körül kel fel a Nap. Az itt élők már 
csak másfél órán keresztül figyelhetik az 
átvonulást.

2004-ben országszerte népes bemutatók 
zajlottak, de akkoriban az átvonulás hat órán 
keresztül, a belépéstől a kilépésig látható 
volt. Most a kitelepülések és a hajnali időpont 
miatt valószínűleg a nagyközönség kevésbé 
lesz kapható a bemutatásokra. Szerencsére 
júniusban a Nap nagy szögben emelkedik 
a horizont fölé, azonban mindenféleképpen 
olyan észlelőhelyet válasszunk, ahonnan jó a 
kilátás északkeletre. A napkelte látványát ne 
hagyjuk ki, lehet, hogy ez lesz a legemléke-
zetesebb pillanat. A Vénusszal dekorált kelő 
napkorong az egyetlen olyan látványosság, 
aminek 2004-ben nem örvendhettünk.

Az alacsonyan járó napkorongon a Vénusz 
korongja még életlen lesz, az atmoszferi-
kus diszperzió távcsőben nézve alját vörös-
re, tetejét kékre színezi. Amint magasabbra 
kerül a Nap, várhatjuk a 2004-ben már meg-
figyelt jelenségeket:

Fényes Vénusz-gyűrű: A mélyfekete 
Vénusz-korong (amely sokkal sötétebb a 
napfoltok umbrájánál) körül fényes ív, gló-
ria várható. Bár a légköri hullámzás ezt 
elnyomhatja, hajnali időpont lévén remény-

kedhetünk a nyugodt légkörben. Ez a fényes 
ív néhány ívmásodperc széles lehet. Máig 
tisztázatlan kérdés, hogy csak vizuális illúzió 
a nagy kontrasztkülönbség miatt, vagy foto-
grafikusan is megörökíthető-e? Milyen széles 
a gyűrű, milyen fényes? A fotografikus észle-
lők is figyeljék meg: látható-e vizuálisan – ha 
utólag, a képfeldolgozáskor felbukkanna, 
meg lehessen ugyanazzal a távcsővel készült 
vizuális észleléssel is erősíteni!

Fakó foltok a fekete Vénusz-korongon: 
Néhány észlelő beszámolt világosabb alak-
zatokról az átvonulás során a fekete koron-
gon. Egyesek a külső peremmel koncent-
rikus, halvány fénygyűrűt láttak, mások a 
külső perem felől benyúló halvány foltokat. 
Még ha ezek feltehetően optikai csalódások 
vagy leképezési hibák is, minél pontosabban 
dokumentáljuk őket.

Szabadszemes láthatóság: 2004-ben bebi-
zonyosodott, hogy sokkal könnyebb megfi-
gyelni szabad szemmel (és megfelelő szűrő-
vel, pl. napfogyatkozás-néző szemüveggel) a 
fekete Vénusz-korongot, mint előtte vártuk. 
Gond nélkül, folyamatosan látszott, idén 
talán néhány szabadszemes napfolt is emel-
ni fogja a látványt. Vajon meddig tudjuk 
követni a harmadik kontaktus után a kilépő 
bolygókorongot szabad szemmel?

Fekete csepp: Sajnos nagyon hamar el 
fog érkezni a harmadik kontaktus, azaz a 
Vénusz-korong érintkezése a Nap peremével. 
Ennek időpontját használták fel az elmúlt 
évszázadokban a Nap-parallaxis kiszámí-
tására, ezért „legalább történelmi okokból” 
bátorítunk mindenkit, hogy mérje meg a két 
korong érintkezésének időpontját. Idén is 
nemzetközi kampány kapcsolódik az adat-
gyűjtéshez, 2004-ben 4550 amatőr kontaktus-
mérés segítségével 149 608 708 km-es adatot 
számítottak ki az ESO munkatársai, amely 
mindössze 10 838 km-rel tér el a valódi érték-
től. Pedig megtapasztalhattuk, hogy a „feke-
te csepp” jelenség nagyban befolyásolta a 
pontosságot. Amint a Vénusz közeledett a 
peremhez, egy vékony szürke híd jelent meg, 
amely egyre vastagodott és sötétedett. Majd 
a fekete Vénusz-korong mintegy odatapadva 
látszott a napperemhez. Bár ezt a jelenséget 

A Lomonoszov-gyûrû kifényesedõ darabja a Vénusz déli 
poláris régióján (S). A. és S. Rondi felvétele egy 9 cm-es 

koronagráffal készült a 2004-es átvonulás alkalmával
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nem mindenki figyelte meg, valószínűleg 
nagyobb távcső és jobb minőségű napszűrő 
csökkenti a csepp erősségét. A jelenség azon-
ban valós: a TRACE műhold 30 centiméte-
res távcsövével is detektálható volt mind 
a Merkúr, mind a Vénusz átvonulásakor. 
Ha mérjük a kontaktus idejét, a két égitest 
korongjának ívéből következtessünk össze-
érésük idejére.

Vénusz-légkör: A kilépés 18 perce lesz a 
legizgalmasabb, amikor már csak a Vénusz-
korong egy része van a Nap előtt. A bolygó 
sűrű légköre megtöri a fényt, ami a nappe-
remen kívül még a napszűrőkön át is jól lát-

ható volt 2004-ben. Ez a Lomonoszov-gyűrű. 
Hogy jobban láthassuk, érdemes gyengébb 
fényszűrést alkalmazni (pl. ND3,8-as foto-
grafikus fóliát, vagy a Herschel-prizmában 
nagyobb fényáteresztésű neutrál szűrőt) 
nagy nagyítás mellett. A Vénusz-légkör lát-
hatósága percről percre változni fog, igen 
érdekes lenne ennek időbeli leírása. A 2004-es 
átvonulás alkalmával a Lomonoszov-gyűrű a 
Vénusz déli poláris régiójában fényesebb 
volt, összhangban a fényes pólussapkával 
és a fényes poláris-mérsékelt övi sávos fel-
hőzettel. Vajon ez most is megfigyelhető 
lesz? Érdekes módon a Vénusz észlelésé-
hez használt színszűrőkkel eddig még nem 
próbálkoztak részleteket, egyenetlenségeket 
meglátni a bolygó légkörében. Itt az utol-
só alkalom, próbálkozzunk mélyvörös vagy 
ibolya színszűrőkkel is (fotografikus nap-
fólia mellett) – látunk-e intenzitáskülönb-
ségeket, sávokat az óriási Vénusz- korong 
körül a Lomonoszov-gyűrűben? A gyűrű 
intenzitáseloszlását és annak változását a 
hivatásos csillagászok is vizsgálják!

Utolsó kontaktus: Az utolsó percekben 
egyre csökken a Vénusz „beharapása” a 
Napba, a kis dudort 2004-ben az előrejelzés-
hez képest szinte utolsó másodpercig tudtuk 
követni. Idén is végezzük el a kontaktus 

Gyönyörû rajz Mario Frasatti ceruzájából a 2004-
es kontaktusokról. A megfigyelés 20 cm-es 

Schmidt–Cassegrain-távcsõvel készült Crescentóban, 
Olaszországban. A Lomonoszov-gyûrû intenzitásváltozása 
szépen követhetõ. Nekünk nem kell ilyen esztétikus rajzra 
törekednünk, fõ a pontosság, az intenzitásbecslés és az 

idõpont megadása!

Ladányi Tamás felvételsorozata a belépésrõl jól mutatja a fényes gyûrût a belépõ korong körül. A kép 80/1200-as Zeiss AS 
refraktorral és Herschel-prizmával készült a veszprémi Castor Csillagvizsgálóból
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mérését, néhány másodperces pontosság itt 
is elegendő.

Kilépés után: Vajon megfigyelhető-e 
Vénusz-gyűrű a Nap mellett? Szűrő nélkül 
semmiképpen ne nézzünk a távcsőbe, de ha 
kicsit csökkentjük a fényszűrés mértékét és 
nagy nagyítással a Napot kinn tudjuk tartani 
a látómező szélén (csak óragépes távcsővel), 
érdemes lehet próbálkozni. Vörös szűrő szin-
tén csökkentheti a szórt fény mennyiségét. 
Az átvonulás végeztével a Vénusz átkerült a 
Nap nyugati oldalára, június 7-én hajnalban 
már napkelte előtt tudjuk felkeresni.

Biztonságos megfigyelés
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 

szemünk világa mindennél fontosabb, hiszen 
legfontosabb megfigyelőeszközünk. Mivel 
a Vénusz okozta fénycsökkenés mértéke 
kevesebb, mint 0,1%-os, fényszűrő nélkül 
nem szabad a Napba nézni! Távcsövünket 
a szokásos Nap-megfigyelő kiegészítőkkel 
kell ellátni. Ha a távcsövet vagy binokulárt 
közvetlenül szeretnénk használni, objektív 
előtti napszűrővel kell ellátni (ND faktora 

legyen legalább 5-ös). A nagyméretű üveg-
szűrők drágák, manapság a legnépszerűbb 
eszköz a Baader AstroSolar fólia. Ez megfelel 
az Európai Tanács 89/686/EEC biztonsági 
direktívájának. Ezt darabban, de műanyag 
kupakba szerelve is meg lehet vásárolni. 
Használhatunk még Herschel-prizmát is, de 
ebbe a prizma mögé még további ND3-
as neutrál szűrőt és polarizációs szűrőpárt 
kell szerelni. A legbiztonságosabb módszer 
a Nap kivetítése, ehhez egy papírlapot kell 
a távcső okulárja mögé szerelni. Módszerün-
ket legkésőbb a jelenség előtti napokban tesz-
teljük, hogy technikai gond ne akadályozzon  
a jelenség megfigyelésében.

Az észlelések dokumentálása: több jelenség 
mibenléte még nem tisztázott, ezek jó minő-
ségű dokumentálása nagyon fontos volna. 
Nem mindegy, hogy a következő évszá-
zad során a csillagászok a még tisztázatlan 
jelenségekkel kapcsolatban rejtélyes anek-
dotikus leírásokon töprenghetnek, vagy jól 
dokumentált rajzos-fotós észleléseket érté-
kelhetnek ki. A következő érdekes jelensé-
gekre különösen figyeljünk oda: fénygyűrű 
a Vénusz körül a napkorongon, fényesebb 
foltok a sötét vénuszkorongon, fekete csepp, 
végül a Lomonoszov-gyűrű intenzitásvál-
tozásai.

Észleléseinket végezhetjük vizuálisan, rajz-
zal és szöveges leírással, vagy fotografiku-
san, webkamerával vagy digitális kamerával. 
Mivel több jelenség nagyon alacsony kont-
rasztú (pl. Lomonoszov-gyűrű) és a dina-
mikai tartományok nagyok, várható, hogy 
egyes jelenségek vizuálisan jobban fognak 
látszani, mint fotografikusan. A jó minő-
ségű vizuális észlelések megkönnyítésére 
észlelőlapot készítettünk, melyen a napko-
rongot és a vénuszkorongot tüntettük fel 
a jelenség különböző időpontjaiban. Egy 
időpontra több párhuzamos sablon is lesz. 
Ezekre így könnyen készíthetünk tonizált 
piszkozatrajzot a távcső mellett, feltüntet-
hetjük az intenzitásértékeket, és különböző 
szűrőket is használhatunk. Az észlelőlapok 
letölthetők az MCSE Csillagfedések oldaláról 
(http://okkultaciok.mcse.hu/). Kérünk min-
den vizuális észlelőt, hogy nyomtassa ki eze-

A Lomonoszov-gyûrû fényességváltozása a kilépés során. 
A kép a 45 cm-es Dutch Open Telescope-pal készült

La Palmán

Halvány fekete csepp és fényes gyûrû a Vénusz körül Zana 
Péter felvételén. A webkamerás kép 200/1390-es Newton-

távcsõvel és Philips ToUcam kamerával készült Etyekrõl
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ket, rajzolja le az eseményeket, és adjon meg 
intenzitásértékeket (napkorong belseje, nap-
perem, égi háttérfényesség, vénuszkorong 
belseje, umbra, Lomonoszov-gyűrű). A szö-
veges leírást diktafon vagy írnok segítségé-
vel rögzítsük a helyszínen.

Fotografikus észlelésnél a webkamera lehet 
a leghatékonyabb eszköz a digitális fényké-
pek mellett. Ha rendelkezésre áll, próbálkoz-
zunk 16 bites csillagászati CCD-kamerával. 
Ennek nagyobb dinamikai tartományával 
könnyebb lehet a halvány Lomonoszov-
gyűrű megörökítése a fényes napperemen, 
mint 8 bites webkamerával. Nagyon fontos, 
hogy rögzítsük az időjelet a videofelvételen 
(végső esetben akár pontos órát nézve adott, 
és utólag feljegyzett percváltáskor zárjuk le 
egy pillanatra az objektívet, a sötét kockák 
ott lesznek a videón), illetve adjuk meg a 
digitális fotó készítésének időpontját másod-
perc pontossággal. Enélkül gyönyörű fotóink 
kiértékelhetetlenek maradnak! Próbálkozha-
tunk Ha-ban is rögzíteni a Vénuszt. Ilyenkor 
a kontaktusok 1–2 perccel később következ-
nek be a magasabb napperem miatt. Szeren-

csés esetben protuberanciákat is fotózhatunk 
a peremen, vagy esetleg a Vénusz sziluettje 
a kilépés után is feltűnik egy protuberancia 
lángnyelvében. Derült eget és sikeres észlelé-
seket mindenkinek!

Szabó Sándor, Kiss Áron Keve

További információk
A Meteor 2004-es számai
Meteor Csillagászati Évkönyv 2012-04-07
http://www.mcse.hu/eszlelesi_ajanlat 

/201203010-venuszatvonulas-2012.html
A fekete Vénusz (Hegyháti Csillagvizsgáló 

Alapítvány, 2004)
http://transitofvenus.org/
http://eclipse.gsfc.nasa.gov

Nyolc évvel ezelõtt ragyogó idõben figyelhettük meg az átvonulást június 8-án. A kedvezõ idõpontnak köszönhetõen 
országszerte több tucat helyszínen tartottak bemutatókat a nagyközönség számára. Képünkön: gyerekek állnak sorba a 

távcsõ mögött a Kecskeméti Planetárium mellett tartott bemutatón
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A Tejútrendszer egymilliárd csillaga

Egy nemzetközi kutatócsoport munkája 
nyomán mintegy egymilliárd, saját Tejút-
rendszerünkhöz tartozó csillag képe tanul-
mányozható az elkészített új fotografikus 
atlaszon. A felvétel elkészítéséhez a kutatók 
északi és déli féltekén működő, az égboltot 
az infravörös tartományban vizsgáló távcsö-
vek felvételeit használták fel. A projekt során 
mintegy 10 éven át gyűjtötték az adatokat az 
UK Infrared Telescope (Hawaii) és a VISTA 
távcsövek (Chile) segítségével, majd a VISTA 
Data Flow System segítségével dolgozták fel 
és archiválták az edinburgh-i és cambridge-i 
egyetemeken.

A bemutatott felvétel-részleten Tejútrend-
szerünk fősíkjának környezete tanulmányoz-
ható, amely fősíkhoz igen közel helyezkedik 
el saját Naprendszerünk is. Míg a látható 
fény tartományában a csillagközi por- és 
gázfelhők jelentős extinciót okoznak, az inf-
ravörös tartományban készített felvételek 
segítségével a Tejútrendszer központi tarto-
mánya irányában látszó gázanyag szerkezete 
is feltérképezhető.

Science Daily, 2012. március 28. – Mpt

Folytatódó űrprogramok

A NASA bejelentette, hogy meghosszabbít-
ja a Kepler-űrtávcső működését. A csillagok 
körüli lakhatósági zónákban keringő, Föld-
szerű exobolygókat fotometriai módszerrel 
kereső forradalmi eszközt  2009 márciusában 
indították, eredetileg tervezett 3,5 éves műkö-
dése idén novemberben érne véget. A bizott-
ság mostani javaslata további négy évnyi 
működés anyagi fedezetét biztosítja, egy 
2014-ben esedékes újabb felülvizsgálat köz-
beiktatásával. Az alapszakaszbeli működés 
végével a körülmények valamelyest változni 
fognak, például kevesebb pénz jut a min-
dennapi működtetésre, de a Guest Observer 
programban több célpont lesz pályázható, és 
a mérések zöme azonnal publikussá válik. 
A távcső működése technikai szempontból 
zavartalan, a 42 CCD-ből eddig mindössze 
kettő vált használhatatlanná.

A Kepler már eddig is egyedülálló ered-
ményeket szolgáltatott a bolygók gyakori-
ságáról, méret- és pályaeloszlásáról és az 
exobolygórendszerek felépítéséről, különös-
képpen a Föld-méretű és annál kisebb, vala-
mint a kettőscsillagok körül keringő planéták 
tekintetében. A Kepler által felfedezett, több 
fedési bolygót tartalmazó rendszerek teljes 
mértékben átformálták tudásunkat ezen a 
területen. A meghosszabbított misszió alatt 
ugrásszerűen fog nőni a felfedezett Föld-
szerű bolygók száma a hosszú periódusú 
bolygók felfedezési lehetőségének és a folya-
matosan megújított keresési módszereknek 
köszönhetően. Ez már önmagában is erős érv 
a program kiterjesztésére.

Csillagászati hírek
CSILLAgáSZATI HírEK
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Mindemellett a szonda szintén forradalma-
sította a csillagok fényváltozásának vizsgá-
latát, ami a csillagok működésének és belső 
szerkezetének jobb megértéséhez vezet. 
Például csillagszeizmológiai módszerekkel 
megkülönböztethetőek a kívülről azonosnak 
tűnő, hidrogént egy mag körüli héjban, illet-
ve a magjukban már héliumot égető vörös 
óriáscsillagok, amire mai tudásunk szerint 
más módszer nem képes. De a 7–8 évet 
lefedő jövőbeli Kepler-fénygörbék páratlan 
lehetőséget nyújtanak majd a kettőscsilla-
gok fizikájának megértéséhez, a csillagok 
mágneses ciklusainak csillagszeizmológia 
révén történő tanulmányozásához, vagy 
éppen az RR Lyrae csillagok amplitúdó- és 
fázismodulációjának: az évszázados rejtélyt 
jelentő Blazskó-effektusnak a megfejtéséhez.

Ezenkívül valószínűleg az is hozzájárult a 
döntéshez, hogy a Nap típusú csillagokban 
megfigyelhető, főként a mágneses aktivitás-
ból származó zaj nagyságát egyharmadával 
alábecsülték. Ez a kis zaj csak az ultrapontos 
Kepler-űrtávcsővel mérhető, de jelenléte fon-
tos szerepet játszik a bolygók által okozott 
parányi elhalványodások kimutatásában. 
Ron Gilliland (STScI, Greenbelt) és munka-
társai alaposan megvizsgálva a problémát 
paradox módon azt találták, hogy aktivitását 
tekintve Napunk nem egy átlagos, Nap típu-
sú csillag (ebből indultak ki a Kepler terve-
zésekor), hanem a „csendes kisebbséghez” 
tartozik, míg a hasonló csillagok többsége 
átlagosan aktívabb a Napnál. Azért tehát, 
hogy az eredeti célkitűzés megvalósulhas-
son, vagyis a lakható földek gyakoriságát 
megbecsüljék, a fedési exobolygókat tartal-
mazó rendszerekben a tervezettnél több tran-
zitot kell megfigyelni, hogy a cél eléréséhez 
szükséges jel/zaj arány elérhető legyen.

A hosszabbítás tényét a magyar csillagászok 
is örömmel fogadták, hiszen jelentős részük 
végez exobolygós (KOI-13, Kepler-16), vagy 
csillagszeizmológiai vizsgálatokat a Kep-
ler-adatokon. A Kepler Asztroszeizmológiai 
Tudományos Konzorciumban (KASC) vég-
zett munkánk elismeréseként idén júniusban 
Balatonalmádiban rendezzük a Konzorci-
um éves nemzetközi konferenciáját mintegy 

150–200 fő részvételével. A magyar Kepler-
kutatásokat az MTA Lendület-programja és 
az OTKA K83790, MB08C 81013 pályázatok 
támogatják.

Ugyancsak folytatódik a 2003-ban felbo-
csátott, infravörös tartományban működő 
Spitzer-szonda programja. Az űreszköz egé-
szen 2009-ig, hűtőanyagának előre látott kifo-
gyásáig folytatta eredeti programját, majd 
ennek hiányában is további értékes vizsgála-
tokat végez részint exobolygók atmoszférá-
jával kapcsolatban, részint pedig rendkívüli 
távolságokban elhelyezkedő galaxisok vizs-
gálatával. A jelenlegi kétéves kiterjesztést 
követően a Spitzert üzemeltető csapat még 
egyszer pályázhat majd a küldetés meghos-
szabbítására.

Ezen szondák mellett a NASA további egy 
évre vállalta az Európai Űrügynökséggel 
közösen működtetett Planck-misszió finan-
szírozását, ami magában foglalja az egyesült 
államokbeli US Planck adatközpont működ-
tetését. A 2009-ben felbocsátott Planck szon-
da a mikrohullámú háttérsugárzás intenzi-
tásának rendkívül pontos mérésével próbál 
választ adni az Univerzumunk keletkezésé-
vel, fejlődésével és jövőbeli sorsával kapcso-
latos kérdésekre.

2012. április 6. – Szabó Róbert
NASA JPL News, 2012. április 5. – Mpt

CSILLAgáSZATI HírEK
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Önmagából kifordult csillag
A Cassiopeia A jelű objektum régóta ismert 

és igen sokat tanulmányozott szupernóva-
maradvány. A Chandra-űrtávcső adataira 
támaszkodó legutóbbi kutatás során ezt a jól 
vizsgált maradványt még alaposabban tér-
képezték fel röngtentartományban. A meg-
figyelésekhez felhasznált adatsor összesen 
mintegy 11 és fél napnyi észlelési időnek 
felel meg. Az adatok alapján a kutatók nem-
csak megállapíthatták a maradvány tömegét 
(valamivel 3 naptömeg feletti), illetve össze-
tételét (0,13 naptömegnyi vas, 0,03 naptö-
megnyi kén és mindössze 1%-nyi magnézi-
um), de a különböző kémiai elemek eloszlá-
sának térképét is megalkothatták.

Ez alapján úgy tűnik, hogy a szupernóva-
ként felrobbant csillag a katasztrófa során 
valósággal kifordult önmagából. Míg a rob-
banás előtti állapotban a túlnyomórészt vas-
ból álló magot kénből és szilíciumból álló 
gazdag réteg vette körül, melyre magnézi-
um, illetve kifelé haladva neon, oxigén, majd 
hélium és hidrogén rétegződött, a szuper-
nóva-maradványban a legtöbb vas (amely 
a csillag magjában helyezkedett el) a külső 
régiókban található, és nyoma sincs a marad-
vány központjához közeli tartományokban. 
A maradvány külső rétegeiben a kutatók 
szinte tisztán vasból álló csomókat is azo-
nosítottak. Ez alapján, illetve a 63 év felezési 
idejű 44Ti izotóp eloszlása alapján bizonyosra 

vehető, hogy ez a vas valaha valóban a csillag 
belsejében keletkezett, és a csillag magjának 
anyagát alkotta egészen a 300 évvel ezelőtt 
bekövetkezett robbanásig.

Chandra Photo Album, 2012. március 29. 
– Molnár Péter

Mikrobaeső az Enceladuson?
A Szaturnusz rendszerében keringő Cassi-

ni-szonda már számos alkalommal küldött 
rendkívül fontosnak bizonyult felvételeket és 
adatsorokat. Nemrégiben észleltek a kutatók 
a szonda segítségével az Enceladus nevű, 
kisméretű hold déli pólusa közelében vizet 
permetező szökőkutakat. A modellek szerint 
az óriásbolygó közelében fellépő árapály-
fűtés következtében létezhet a jeges felszín 
alatti óceán, amelynek vize a repedéseken át 
szökőkútként tör fel, miközben a környéken 
vízpárát, jégszemcséket és szerves anyagot 
permetez szét. A szonda az átrepülések során 
mintát vett a felpermetezett anyagból, és 
ennek során megállapította, hogy a vízpá-
ra sótartalma megegyezik a földi óceánok 
sótartalmával. A hőmérsékletmérések azt is 
mutatják, hogy a „gejzírek” közelében a 
hőmérséklet elérheti akár a –80 Celsius-fokot 
is, ami azt jelenti, hogy mintegy 16 gigawatt 
hőenergia áramlik ide a hold belsejéből.

A szökőkutak környezetében így tehát 
megfelelő hőmérséklet, valamint vízben 

A csillag szerkezetének robbanás elõtti szemléltetõ ábrája (balra), illetve a különféle kémiai elemek eloszlása a 
szupernóva-maradványban (jobbra). Figyeljük meg a sötét színnel jelzett, a külsõ régiókban elhelyezkedõ, vasban gazdag 

tartományokat!
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és ásványi anyagokban a földire hasonlító 
körülmények létezhetnek – ami azt jelenti, 
hogy akár a földihez hasonló, alacsony szin-
tű életformák kialakulása is megindulhatott. 
Az egyelőre csak az elméletekben létező 
életformák a folyékony víz és a forró sziklák 
kölcsönhatásából keletkező hidrogént és a 
rendelkezésre álló szén-dioxidot használhat-
ják fel metán előállítására.

A kérdés azért is érdekes, mert a modellek 
alapján az Enceladus hold pályája a múltban 
sokkal elnyúltabb is lehetett, ennek megfele-
lően az árapályfűtés is nagyobb hatásfokkal 
működhetett, még kedvezőbb feltételeket 
biztosítva az esetleges élet számára.

NASA Science News, 2012. március 27. 
– Molnár Péter

Egy napsúroló üstökös életének 
utolsó pillanatai

A közelmúlt látványos napsúroló üstököse, 
a C/2011 W3 (Lovejoy) szerencsésen túlélte a 
napközelségét, és tündöklően fényes, hosszú 
csóvás üstökösként ragyogott a déli égbol-
ton. A Naphoz túl közel merészkedő üstökö-
sök többsége azonban nem viseli el a nagy 
hőterhelést központi csillagunk közelében, 
magjuk szétesik, elpárolog. Így történt ez a 
C/2011 N3 (SOHO)-üstökössel is, amely 2011. 
július 5-én 97 200 km-re, vagyis 0,146 napsu-
gárra közelítette meg a Nap látható felszínét. 
A NASA SDO (Solar Dynamics Observatory) 
napkutató mesterséges holdja sikeresen ész-
lelte az üstökös utolsó pillanatait, amint 
az égitest éppen a napkorong előtt haladt 
el. Szerencsére a szonda távoli ultraibolya 
tartományban érzékelő műszerei ilyenkor is 
képesek üstökösök megfigyelésére.

A C/2011 N3 (SOHO)-üstökös anyagának 
jelentős része elpárolgott, a részletes szá-
mításokat azonban csak nemrégiben tette 
közzé egy amerikai és angol kutatókból 
álló, Carolus J. Schrijver napfizikus által 
vezetett kutatócsoport. Az üstökös életének 
utolsó 20 percéről a 171 Å hullámhosszon, 
a távoli ultraibolya tartományban készített 
felvételsorozatot a szonda AIA (Atmospheric 
Imaging Assembly) kamerája. A kométa 
magas hőmérsékleten erősen ionizált por- és 
gázanyaga ugyanis az extrém ultraibolya 
tartományban figyelhető meg jól.

A megfigyelések alapján a por- és gáz-
anyag össztömege hatszáz és hatvanezer 

Gejzírek az Enceladus hold déli pólusa közelében

CSILLAgáSZATI HírEK
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tonna között lehetett, ami egy 10 és 50 méter 
közötti átmérőjű szilárd magra utal. A meg-
semmisülés előtti percekben azonban olyan 
intenzív volt az anyagkibocsátás, amihez 
nem elegendő egy 50 méter átmérőjű test 
felszíne. Minden bizonnyal az eredeti mag 
néhány tucat, egyenként 10 méteres kisebb 
darabra esett szét, amelyek nagy összfelülete 
sokkal intenzívebben párolgott a napfelszín 
közelében.

Az üstökösmagok tömegének becslésére 
lehet új módszer a napsúroló üstökösök ult-
raibolya megfigyelése. Bár átlagosan három 
naponta érkezik egy-egy újabb „családtag” a 
Nap közelébe, ilyen jellegű megfigyelésekre 
csak a legnagyobbak esetében van mód. 
Ezekből az észlelésekből ugyanakkor a Nap 
alsólégkörének fizikai viszonyai (sűrűség, 
mágneses tér) is tanulmányozhatók, ugyan-
is az üstökösök természetes „szondákként” 
használhatók ilyenkor.

NASA Science News, 2012. január 20. 
– Tóth Imre

A történelmi üstökös: P/Halley (1982i)
„Hatalmas érdeklődés nyilvánult meg a 

»történelmi üstökös« iránt. Szeptemberben 
már sokan kísérletet tettek a megfigyelésére, 
amint az Ori–Gem–Tau vidéke megjelent az 
égbolton. Október 13-án és 14-én az éjszakát 
végül siker koronázta: egymástól függetlenül 
Papp S., Mizser A. és Keszthelyi S. biztosan 
azonosította a 11,5–12m-s, diffúz, parányi 
fényfoltocskát! A beérkezett adatok alapján 
ezek voltak az első hazai vizuális megfigye-
lések. Néhány napon belül egyre többen szá-
moltak be pozitív eredményekről. […]

Az üstökös egyre kedvezőbb helyzetbe 
került a sötét éjszakai égbolton. Sajnos a 
ködös-felhős őszi időjárás sok bosszúságot 
okozott. Ám a derült éjszakákat sikerült jól 
kihasználni, így nagy mennyiségű adat (ha 
nem is homogén) értékes sorozatot alkot. […] 
[Az üstökös] eléggé diffúz, kiterjedt kómájú 
(DC 2-4 között). Többen említést tettek egy 
1,5’-es intenzív »belső kóma« látványáról, és 
ebben egy alkalommal sikerült azonosítani 
egy 14m-s nucleust. A kóma egyébként mind-

végig inhomogén volt, és gyenge csóvakez-
demény is látszott néhány ívperc hosszúság-
ban.” (Meteor 1986/2., Újvárosy Antal)

„Januárban végérvényesen lezárult a 
Halley-üstökös kedvező, alkonyati láthatósá-
gának időszaka. Perihéliumához közeledve 
nagyon hirtelen csökkent látszólagos nap-
távolsága, és 22-e után (az esti láthatóság 
utolsó észlelése ekkor történt) eltűnt a Nap 
sugaraiban. […]

Az üstökös igen figyelemre méltó objektum 
volt: könnyen látszott szabad szemmel is. 
A december végi adatok alapján gyanítható 
volt, hogy január elején kisebb fényességre 
számíthatunk – szerencsére nem így történt. 
A hónap elején kb. 0,5–0,8m-val fényesebb 
volt, újabb reményeket keltve az észlelőkben, 
ám a továbbiakban egyre inkább az előre szá-
molt fényességértékek kezdtek beigazolódni. 
Sajnos néhány nap alatt sokat romlottak az 
észlelési feltételek, az üstökös egyre köze-
lebb került a délnyugati horizonthoz. [...]

A kóma jelentősen megnőtt, diffúz, szaka-
dozott peremvidék jellemezte. Többen föl-
figyeltek egy alacsony felületi fényességű 
kómahaló kifejlődésére, amely 15–20’ átmé-
rőjű volt. Hasonló érdekességnek számított 
egy intenzívebb »gerinc« a kóma hossz-
tengelyében, fokozatosan beleolvadva a 
csóva anyagába. A mag vidéke a szokásos 
képet mutatta: fényes, kompakt (de nem 
csillagszerű) képződmény a kómában. Ez 
a fényes, sűrű burok nagyon meghatározó 
jelenség volt, amelyben további részleteket 
nagy nagyítással sem sikerült fölfedezni! 
[...]” (Meteor 1986/3., Újvárosy Antal)

„[...] Így a perihéliumátmenet előtti idő-
szakról – 1985. október 13.–1986. január 22. 
– jelentős anyag gyűlt össze: 221 megfigye-
lés készült. Az északi félgömbről észlelők 
számára az őszi-téli időszak valóban ked-
vező volt, mivel az üstökös a sötét éjszakai 
égbolton, nagy horizont feletti magasságban 
látszott. Az egyetlen zavaró tényezőt a hold-
fényes időszakok, illetve a ködös időjárás 
jelentette. A fénygörbe elemzéséhez 183 adat 
állt rendelkezésre. A különböző távcsövekkel 
készült fényességbecsléseket először 6,8 cm 
standard átmérőre kellett korrigálni, hogy 
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az egyes adatok homogén sorozatot alkos-
sanak. Sajnos a Halley túlságosan közismert 
üstökös ahhoz, hogy számolni kelljen az 
ún. „előrevárás” problémájával. Néhány ész-
lelő meglehetősen makacsul ragaszkodott 
az 1984-es Csillagászati évkönyv adataihoz, 
még akkor is, amikor a Halley fényessége 
feltűnően eltért (kb 1,5m-val) a közölt érté-
kektől! [...]

Bár az üstökös valóban szép látványt nyúj-
tott januárban, hiszen szabadszemes volt 
néhány fokos csóvával, de mégsem olyan, 
amilyet a híres égitesttől vártunk. Januárra 
némileg csökkent a fényesedés üteme, de 
még így is megfelelt a korai előrejelzéseknek. 
[...]” (Meteor 1986/4., Újvárosy Antal)

A Halley-üstökös minden bizonnyal a leg-
ismertebb kométa. A napjainkban megszo-
kott eljárástól eltérően nevét nem felfedező-

jéről kapta: Edmond Halley angol csillagász 
1705-ben megjelent munkájában fejtette ki 
elgondolását, hogy az 1456-ban, 1531-ben, 
1607-ben és 1682-ben megfigyelt üstökösök 
valójában egy és ugyanazon égitest vissza-
térései voltak. Számításai szerint az égitest 
75–76 éves periodicitással tér vissza, így 
következő megjelenését 1758-ra jelezte előre. 
Bár ezt már nem érhette meg, számításai 
helyesnek bizonyultak: végül 1758 decembe-
rében észlelték a Naphoz közeledő vándort, 
mely a következő év március 13-án haladt 
át perihéliumán. Halley pályaszámítással 
kapcsolatos érdemeinek elismerésekép-
pen Lacaille kezdeményezésére az égitestet 
Halley-üstökösként ismerjük, pályaszámító-
jának emléket állítva.

A kométa nemcsak régmúltbeli, de későbbi 
visszatéréseihez is számos érdekesség kap-
csolható. Egyik legfurcsább ezek közül Mark 
Twain története, aki 1835. november 30-án, 
két héttel az üstökös akkori perihéliumát-
menete után született. Az író saját maga is 
figyelemmel kísérte a csóvás vándort, hiszen 
önéletrajzában is megemlékezett róla: „A 
Halley üstökösével érkeztem 1835-ben. Jövő-
re ismét jönni fog, és arra számítok, hogy vele 
együtt távozom. Életem legnagyobb csalódá-
sa lenne, ha nem így történne. A Mindenható 
minden bizonnyal így szólt: »Nos, itt van ez a 
két kiszámíthatatlan, fura alak: együtt jöttek, 
együtt is kell távozniuk.«” Twain 1910. ápri-
lis 21-én, két nappal a Halley-üstökös soron 
következő perihéliuma után hunyt el.

Ez utóbbi perihéliuma pedig kiváló ala-
pot biztosított egy újabb világvége-pánik 
megalapozásához. Miután a számítások 
kimutatták, hogy Földünk áthalad majd a 
csóván, ami a megfigyelések szerint mérgező 
gázokat, így ciánvegyületeket is tartalmaz, 
hiábavaló volt a szakemberek józan érvelése 
a csóva rendkívül kis sűrűségével kapcso-
latban. A rettegőket kihasználva számtalan 
megoldással álltak elő élelmes emberek: cián 
ellen hatásos csodatablettáktól kezdve mély-
tengeri utazásokig a legkülönfélébb megol-
dásokkal kecsegtették az embereket – termé-
szetesen ebből a beharangozott világvégéből 
sem lett semmi.

Berente Béla és Mizser Attila fotója az üstökösrõl 1986. 
március 15-én készült Kréta szigetérõl, 156/520-as 

Newton-reflektorral, Fortepan 400 filmre. A nagyítás egy 
4 perces és egy 2,5 perces expozícióval készült negatív 

egymásra helyezésével készült

CSILLAgáSZATI HírEK
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A Halley-üstökös 26 esztendővel ezelőtti 
visszatérése nem volt olyan látványos, mint 
az 1910-es, de sokunknak vannak közvetlen 
élményeik a várva várt eseményről. Ez alka-
lommal szerveztek először amatőrcsillagász 
expedíciókat hazánkban, mégpedig Kréta szi-
getére, a délebben fekvő területről kínálkozó 
kedvezőbb észlelési feltételek miatt (Meteor 
1986/5.). Ma már nem számít különöskép-
pen rendkívüli kirándulásnak egy ilyen út, 
de gondoljunk arra, hogy akkoriban még 
egészen más országok szerepeltek hazánk 
körül a térképen, ráadásul a határsorompók 
is még a helyükön álltak, és néha nehezen 
nyíltak fel. Mindent összevetve a 42 fős expe-
díció teljes sikerrel zárult, a várakozásoknál 
fényesebb üstökösről számos fotó, valamint 
vizuális észlelés, fényességbecslés született. 
Az expedíció fontosságát és elismertségét jól 
jelzi, hogy az amatőröket a Magyar Televízió 
és a Magyar Rádió munkatársai is elkísérték, 
akik megörökítették az eseményeket.

Ugyanezen napközelsége idején a Giotto 
szonda mellett a magyar részvétellel készült 
Vega-szondák is megközelítették az üstökös 
magját, hogy arról eddig nem látott részletes-
ségű felvételeket készíthessenek. A kutatók a 
szondák segítségével megállapították, hogy 
az üstökös magja igen kicsiny, alig 15x8x8 
km-es tömb, melyet igen kiterjedt, ámde 
ritka „légkör” vesz körül.

A Halley-üstökös rövid periódusú üstökös, 
amely retrográd irányban és az ekliptiká-
hoz képest 18 fokos szögben hajló pályán 
mozog. Tekintve, hogy a legtöbb rövid peri-
ódusú üstökös direkt irányban, átlagosan 
6,5 éves periódussal és alig 10 fokos pálya-
hajlással kering, a Halley ebből a szempont-
ból is kivételes: a hozzá hasonlóan nagy 
hajlásszöggel, 20–200 év közötti keringési 
periódusú kométákat Halley típusú üstökö-
söknek is nevezzük. Pályáik arra engednek 
következtetni, hogy valaha hosszú periódu-
sú kométák voltak, melyek pályái az óriás-
bolygók gravitációs hatásának köszönhetően 
változtak meg a jelenleg megfigyelhetőre. 
Amennyiben a Halley-üstökös valóban ilyen 
hosszú periódusú vándor volt valaha, szü-
lőhelye valahol az Oort-felhőben lehetett, 
szemben a Jupiter-családhoz tartozó üstö-
kösökkel, amelyek a jóval közelebbi Kuiper-
övben keletkezhettek. A modellek szerint a 
Halley-üstökös csupán 16–200 ezer éve lehet 
jelenlegi pályáján, amelynek változásához a 
nem gravitációs erők is jelentős mértékben 
hozzájárulnak. 1989-ben elvégzett modell-
számítások azt mutatják, hogy a Halley-
üstökös pályája hosszú időskálán kaotikus 
és kiszámíthatatlan, de élettartama akár 10 
millió év is lehet. Későbbi vizsgálatok szerint 
azonban az elkövetkező néhány tízezer év 
alatt is bekövetkezhet az üstökös több darab-
ra szakadása, vagy akár a Naprendszerből 
is kidobódhat az elmúlt 2–3000 keringése 
során tömegének mintegy 80–90%-át elvesz-
tett üstökös.

Ez azonban minden bizonnyal nem követ-
kezik be a 2061-es perihélium előtt, amikor 
majd az 1986-os közelségnél jóval kedve-
zőbb körülmények között lesz látható a jeles 
üstökös. Újabb érdekesség, hogy a naptávol-
pontja felé közeledő kométa volt 2003-ban 
az addigi legtávolabbi megfigyelt üstökös, 
amikor a VLT műszereivel 28,2 magnitúdós 
fényességnél sikerült megörökíteni. Amíg a 
következő napközelségéig hátralevő 49 év 
lassan eltelik, remélhetőleg több fényes és 
látványos üstökös fog még felbukkanni!

 
Meteor 1986/3, 4, 5. – Ujv, Mpt

A VEGA-2 ûrszonda felvétele az üstökös magjáról
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Gyertyák a Napon
Az U.S. Naval Research Laboratory kuta-

tóinak eddig ismeretlen, általuk koronacel-
láknak (coronal cells) nevezett képződmé-
nyeket sikerült felfedezniük az SDO szonda 
ultraibolya tartományban készült felvételein, 
amelyeket jellemzően a körülbelül egymillió 
fokos koronaanyag bocsát ki. A képződmé-
nyek hatalmas gázoszlopok, amelyek szüle-
tésnapi gyertyához hasonlóan fénylenek fel, 
majd lobbannak el. Meglepetésre ezek a kép-
ződmények a korona magasabb régióiban is 
megtalálhatók, ahol eddig csak fényesen izzó 
anyagíveket és sötét koronalyukakat ismer-
tek a kutatók (mely utóbbiakból a mágneses 
tér helyi zavara folytán anyag szökhet ki a 
bolygóközi térbe).

A kutatók a Napról 2011 júniusában 
készült képeket tanulmányozva fedezték fel 
a képződményeket, melyek oldalról nézve 
gyertyára emlékeztetnek, felülről viszont a 
korong közepe táján jól elhatárolható cel-
lákként mutatkoznak. A munkához felhasz-
nálták az SDO, a STEREO-szondapáros, a 
SOHO, valamint a japán Hinode-szonda 
adatait, így a koronacellákat egy időben, 
különböző szögekből figyelhették meg.

Az adatok szerint a koronacellákat a koro-
nalyukak és az úgynevezett filament-csator-
nák között észlelték, amelyek elválasztják 
egymástól a felfelé, illetve lefelé mutató irá-
nyú mágneses tereket, maguk a koronacellák 
pedig olyan területeken jelentek meg, ame-
lyeken jellemzően egyirányú (felfelé vagy 
lefelé mutató) a mágneses tér. A koronacel-

lák kialakulásának és fejlődésének megér-
tése a Nap koronájában uralkodó mágneses 
tér jobb megismerését teszi lehetővé, illetve 
segíthet megérteni, miként hatnak a kifelé 
áramló napszél jellemzőire. A kutatók meg-
állapították azt is, hogy a koronacellák és a 
közeli koronalyukak mágneses tere kölcsön-
hatásban áll egymással. Amikor a mágneses 
erővonalak nyíltak voltak a koronalyukban, 
a cellákban zártak voltak, és fordítva.

A kialakult koronacellák néha teljesen 
eltűntek rövid idő alatt, néha azonban újra 
megjelentek pontosan ugyanazon a helyen, 
azaz a Nap belsőbb rétegeiben kell lennie az 
eddig ismeretlen folyamatnak, amely ezeket 
a „napgyertyákat” újra képes gyújtani.

A kutatók a friss adatok mellett régeb-
bi adatsorokat is tanulmányoztak. Ennek 
során nem találtak koronacellára utaló jele-
ket 1996-ban vagy 2008–2009 között, amely 
időszakok éppen egy naptevékenységi mini-
mumnak felelnek meg. Ugyanakkor számos 
koronacellát találtak például a 2000-es évből, 
amikor Napunk – hasonlóan a mostani idő-
szakhoz – éppen egy naptevékenységi ciklus 
felszálló ágában volt. 

Space.com, 2012. április 11. – Molnár Péter

Újabb vizsgálatok igazolják a Hold 
földi eredetét

Holdunk kialakulására vonatkozóan jelen-
leg a legszélesebb körben elfogadott elmélet 
szerint a kialakulófélben levő Földbe egy 
Mars méretű objektum csapódott a Naprend-
szer korai története során, majd a katasztrófa 
után a Föld köré szóródott, majd a bolygót 
gyűrű alakban körülvevő törmelékből sűrű-
södött össze égi kísérőnk. A modellekben e 
második szülő égitest neve Theia – amennyi-
ben azonban az elmélet helyes, Holdunknak 
mindkét égitestből kellett volna jellemzőket 
örökölnie.

A legújabb vizsgálatok szerint az Apollo-
program során az 1970-es években gyűjtött 
minták kémiai analízise ellentmondásban 
lehet ezzel az elmélettel. A kutatók abból 
indultak ki, hogy a Naprendszer keletke-
zése során egyes égitestek más-más helyen, 

CSILLAgáSZATI HírEK
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más naptávolságban keletkeztek, és az egyes 
régiókra különféle izotóparányok lehettek 
jellemzőek, amely izotópokkal a Naprend-
szer születése előtt felrobbant, különféle 
szupernóvák szennyezték be ősködünket. 
Ennek következtében a különféle helyeken 
kialakult égitestek esetében a titánizotópok 
aránya némi eltérést mutat (a titánizotópok 
felhasználásának oka hasonló vizsgálatok-
ra a magas olvadás- és forráspont, ami-
nek köszönhetően még a katasztrófa során 
kialakuló magas hőmérséklet mellett sem 
alakult gázzá és nem szökött el a Hold és a 
Föld környezetéből). A vizsgálatok kezdeti 
szakaszában a kutatók bizonyos eltéréseket 
tapasztaltak a titánizotópok arányában a 
földi és holdi kőzetminták esetében, azon-
ban mihelyst figyelembe vették a Napból 
és a tágabb környezetünkből érkező kozmi-
kus sugárzás Holdon jelentkező, de a földi 
légkör által gátolt hatását, a holdi és földi 
minták azonos összetételűnek tűntek – azaz 
a vizsgálat szerint a Hold keletkezésénél csak 
egyetlen égitest volt jelen.

A problémára több megoldás is kínálko-
zik. Megeshet, hogy bár a titán forráspontja 
igen magas, a becsapódás során felszabadult 
óriási energia hatására mégis csak gázzá 
vált, és ezt követően a Föld körül kialakult 
gyűrű anyagába épült be, amelyből később a 
Hold létrejött. Ez az elképzelés magyarázatul 
szolgálhat a hipotetikus Theia anyagának 
látszólagos eltűnésére, azonban a Föld körüli 
gyűrűbe került anyag mennyisége igen szi-
gorú határok között hozhatta csak létre Hol-
dunkat – túlságosan nagy mennyiségű anyag 
egyszerűen visszahullott volna a Földre.

Másik lehetőség, hogy az ütközést köve-
tően egy nagy tömegű, olvadt anyagú és 
rendkívül gyorsan forgó égitest alakult ki 
(melynek anyaga így bizonyos mértékig elke-
veredhetett), majd ebből szakadt ki a Hold. 
Az elképzelés magyarázatot ad a kémiai 
összetételben megfigyelhető hasonlóságra, 
de nehéz elméleti problémát jelent a ketté-
szakadó égitest modellezése.

Harmadik megoldás, hogy Földünk egy 
jeges, titánt egyáltalán nem tartalmazó égi-
testtel ütközött – ez azonban igen való-

színűtlen, mivel Naprendszerünkben nem 
ismerünk olyan jelentősebb méretű égitestet, 
amelyben legalább egy apró, szilárd kőzet-
mag ne lenne megtalálható.

Az a lehetőség pedig, hogy a Theia összeté-
tele tökéletesen megegyezett a Föld összeté-
telével, roppant valószínűtlen, hiszen a Theia 
a Földtől messze alakulhatott ki, míg boly-
gónk évtízmilliókon át gyűjtötte megköze-
lítőleg jelenlegi pályáján anyagát az apróbb 
ütközések során. Annyi bizonyos, hogy Föl-
dünknek jelentős szerepe volt a Hold létre-
jöttében, de a pontos mechanizmus még nem 
teljesen tisztázott.

Science Daily, 2012. március 29. – Mpt

Bezárt a jászberényi csillagvizsgáló
A Városi Könyvtár legfelső szintjén kiala-

kított kupolás csillagvizsgálót 2008 novem-
berében avattuk. Hamarosan megkezdődtek 
a rendszeres bemutatók, majd létrejött a 
Jászcsillagászok Baráti Köre. Sok-sok gyer-
mek számára jelentettek élményt a pénteki 
szakköri foglalkozások, és sok-sok jászberé-
nyi polgár számára jelentettek élményt a táv-
csőben látottak. A csillagvizsgáló bezárásáról  
Fodor Antal tudósított, aki a péntek esti nyit-
va tartásokat vezette. Az utolsó bemutató 
március 30-án volt.

Mzs

Távcsöves bemutató Jászberényben, a csillagvizsgáló 
avatásán, 2008. november 7-én.  
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A kezdetek (1960–1964)
Fűzfőgyártelepen a Nitrokémia Ipartele-

peknél dolgozó mérnökök, munkások és a 
lakótelepen élők kezdetben csak elszórtan, 
magányosan csillagászkodtak. Az 1960-as 
évek elején érkezett a gyárba és telepedett le 
Fűzfőgyártelepen két, akkor már tapasztalt 
amatőrcsillagász. Bencze Sándor Szombat-
helyről érkezett, Lendvai László vegyész-
mérnök első és – mint később bebizonyoso-
dott – utolsó munkahelye is lett a gyár. Már 
akkor széleskörű csillagászati ismeretekkel 
rendelkeztek és ismeretterjesztő előadásokat 
tartottak.

Bencze Sándor 1961-ben kezdett el a gyár-
ban dolgozni. A megelőző években, 1956-
1959 között a szombathelyi Gothard Jenő 
Csillagvizsgáló Intézet vezetője volt. Addig-
ra már több száz csillagászati ismeretterjesz-
tő előadást tartott. Megszervezte a Gothard-
hagyaték műszereinek, könyveinek megmen-
tését és városi tulajdonba vételét, valamint a 
csillagvizsgáló felújítását. Az általa létreho-
zott csoporttal a napfoltok megfigyelését, 
később a műholdátvonulások észlelését és 
a fotografikus változócsillag-megfigyelések 
programját irányította. 

Fűzfőgyártelepen együtt dolgozott a gyár-
ban Huszák György vegyészmérnökkel, 
akinek segítségével a Beloiannisz Művelő-
dési Házban (amelynek fenntartója szintén 
a Nitrokémia volt) a csillagászat után érdek-
lődőknek (mérnökök, tanárok, szakoktatók, 
tanulók, munkások) csillagászati szakkört 
szerveztek 1962/1963-ban. Olyan nagy volt 
az érdeklődés, hogy a következő évben már 
31 fővel működött a szakkör, és további több 
tucat érdeklődő, támogató jelent meg az 
előadásokon. 

Ekkor határozták el egy bemutató csil-
lagvizsgáló létrehozását. Ebben az időben 
Kulin György, a budapesti Uránia Bemutató 
Csillagvizsgáló igazgatójának vezetésével 

országosan fellendült a csillagászati ismeret-
terjesztő mozgalom, az amatőrcsillagászok 
saját távcsöveket építettek, az optikák (táv-
csőtükrök) készítését az 1941-ben és 1958-
ban megjelent A távcső világa c. könyvben 
írta le. Az ország több városában a nagy ipari 
vállalatok támogatásával számos bemutató 
csillagvizsgáló, akkori szóhasználattal „Urá-
nia” létesült. 

Felvették a kapcsolatot Kulin Györggyel, 
aki szakmai tanácsokkal és egy 30 cm-es 
tükrös távcső tervrajzával látta el őket. Az 
Uránia segítségével előadásokat és tanfo-
lyamot szerveztek, hogy a szakköri tagok 
levizsgázzanak az ún. levelező tanfolyami 
vizsgaanyagból. Ezzel olyan oklevelet sze-
reztek, hogy a TIT (Tudományos Ismeret-
terjesztő társulat) keretén belül a megyében 
csillagászati előadásokat tarthattak. A levele-
ző vizsgára rendszerint Budapesten, az Urá-
niában került sor (évente kétszer), de mivel 
Fűzfőgyártelepen olyan sok vizsgázó volt, 
maguk a vizsgáztatók utaztak le ide (Kulin 

A Balaton csillagvizsgálója

Bencze Sándor, a fûzfõi csillagvizsgáló alapítója

BALATon
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György, Róka Gedeon és Ponori Thewrewk 
Aurél).

A NIKE Csillagvizsgáló munkatársai ebben 
az időszakban a következők voltak a Csil-
lagászati évkönyv 1966 123–125. oldalán 
megjelent beszámoló szerint: Bencze Sándor 
(vezető), Horváth Károly (helyettes vezető, 
vegyészmérnök), Huszák György, Lendvai 
László, Máthé János, Mendlik Zoltán, Rikk 
József, Dr. Spilák Antal, Dr. Goll György, 
Bakó Mihály, Vértes Ernő és Kovács Haj-
nalka.  

A szakköri foglalkozások és a levelező 
tanfolyami vizsgára való felkészülés mellett 
közben társadalmi munkában folyt a csillag-
vizsgáló építkezése, majd megkezdődött a 
nagy távcső alkatrészeinek, mechanikájának 
és kupolájának legyártása.

Ebben az időszakban különösen sok elő-
adást tartottak a gyári dolgozóknak az ún. 
„Munkásakadémiai Előadássorozatok” 
keretében. Az előadásokon kívül távcsöves 
bemutatások során megmutatták az érdeklő-
dőknek az aktuális látnivalókat az égen. Sok 
brigád akkor szovjet űrhajósok vagy űrhajók 
nevét vette fel. A gyár is segítette a csillagász 

szakkör munkáját műszerek, alkatrészek, 
fényképező eszközök beszerzésével és a saját 
készítésű távcsövekhez anyaggal és esztergá-
lyos munkával. 

A Nitrokémia Ipartelepek              
Csillagvizsgálójának építése

Az egyre több és levizsgázott szakköri 
tag segítségével az egész megye csillagá-
szati ismeretterjesztésének központja Fűzfő-
gyártelep lett. Nem csak a gyári dolgozók-
nak, brigádoknak tartottak előadásokat és 
távcsöves bemutatókat, hanem a környező 
és távolabbi településeken, szinte az egész 
megyében (akkor még a keszthelyi járás is 
ide tartozott). 

Bencze Sándor és Lendvai László vezeté-
sével olyan lelkes és pezsgő csillagászati élet 
alakult ki Fűzfőgyártelepen, hogy elkezdőd-
hetett a Nitrokémia támogatásával a csillag-
vizsgáló felépítése. Ezt természetesen támo-
gatta Budapestről az Uránia Bemutató Csil-
lagvizsgáló is, hiszen éppen Kulin György 
vezetése és útmutatásai szerint akkoriban 
kezdődött meg vidéki bemutató csillagvizs-
gálók építése. Szolnok, Miskolc, Székesfehér-
vár, Győr után Fűzfőgyártelepen is létesült 
csillagvizsgáló. Ez, eltérően a többitől nem a 
TIT kezelésében és fenntartásában működött, 
hanem a Nitrokémia vállalat fenntartásában, 
a Beloiannisz Művelődési Házon keresztül. 
Akkori vezetője Vágfalvi Ottó festőművész 
volt. A munkát a szakköri tagok, a gyári 
dolgozók társadalmi munkában végezték. 
Az építkezést a Nitrokémia Ipartelepek, a 
Vegyipari Dolgozók Szakszervezete, a Fűz-
fői Papírgyár, a Veszprém Megyei Tanács, a 
Járási Tanács VB anyagilag és pénzügyileg 
is támogatta. A helyi 303. sz. MÜM Szak-
munkásképző Intézet tanulói és szakoktatói 
szakmai gyakorlatuk során vettek részt a 
csillagvizsgáló építésén, valamint az iskola 
tanulóotthona, diákjai Gál József vezetésével 
szintén sok segítséget nyújtottak.

A csillagvizsgáló nagyon szép helyen, a 
sportcentrum legmagasabb pontjára lett 
helyezve, szép kilátással a Balatonra. Akkor 
még semmiféle zavaró fény, megvilágítás 

Lendvai László egy szovjet gyártmányú AT–1-es 
mûholdmegfigyelõ távcsõvel. A nagy látómezejû mûszer 
objektívje elé 45 fokban tükröt szereltek a kényelmesebb 

betekintés érdekében

BALATon
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nem volt ezen a helyen és a környéken sem. 
A tervező, Takács János építészmérnök szin-
tén a Nitrokémia dolgozója volt, társadalmi 
felajánlásban készítette a terveket. A mun-
kákat a szakköri tagok, gyári munkások és 
tanulók végezték. A falazást a 303. sz Ipari 
Szakmunkásképző Intézet kőműves tanulói 
és szakoktatói végezték, Pillók Károly veze-
tésével. 

1965 őszére már elkészült az épület és a 
nagy távcső tornya is, ekkortól már rész-
legesen üzembe helyezték a csillagvizsgá-
lót. Ekkortól a létesítmény vezetője Lendvai 
László lett. A kupola elkészítése is helyben 
történt, akkor és azóta is egyedülálló megol-
dással, mivel műgyanta-üvegszál bordákból 
lett összeállítva a Colorchemia 6. számú 
gyárrészlegében Papkeszin. A kupola for-
gatása elektromos motorral történt. Sajnos 
a kupolarés mozgatása nem a legszeren-
csésebb megoldással készült el, így már a 
kezdetektől nehézkes volt a használata. A 
kupola beemelésére a toronyba 1965. novem-
ber 30-án került sor.

Az elkészült épületben a szakköri-előadói 
helyiség, a torony alatt pedig egy jól felsze-
relt műhely kapott helyet, amelynek bejárata 
előtt egy fotólabort alakítottak ki. Az épület 
úgy lett kialakítva, hogy annak lapos tete-
jén egy tetőteraszról is lehet távcsövezni, 
bemutatásokat tartani. A Nitrokémia és a 
budapesti Uránia segítségével hordozható 
lencsés távcsövekhez jutottak. Már akko-
riban kapcsolatban álltak a megfigyelések 
során az országos gyűjtőközpontokkal (főleg 
az Uránia Csillagvizsgálóval, a Debreceni 
Napfizikai Obszervatóriummal, a szolnoki 
Uránia Bemutató Csillagvizsgálóval).

Az épület elkészültével párhuzamosan folyt 
a csillagvizsgáló főműszerének készítése. A 
Newton-rendszerű, akkor nagy műszernek 
számító teleszkóp tüköroptikáját maga Kulin 
György, a budapesti Uránia Bemutató Csil-
lagvizsgáló igazgatója csiszolta. A távcsőtü-
kör 300 mm átmérőjű, fókusztávolsága 2265 
mm, ezt szerelték 350 mm átmérőjű vasból 
hengerelt tubusba. A szintén az Urániától 
kapott tervrajzok alapján a távcső mechani-
káját helyben, a Nitrokémia segítségével a 

Központi Műhelyben és a szakmunkáskép-
zőben készítették el, kitűnő minőségben. 
Akkor az országban már működő bemutató 
csillagvizsgálók ugyanezen tervrajzok sze-
rint lettek felszerelve, hasonló méretű, 30 cm-
es tükrös távcsővel (ezek az ún. Orgoványi 
János-féle mechanikák). A pontosan elkészí-
tett alkatrészeket a csillagvizsgáló munka-
társai és a Nitrokémia dolgozói társadalmi 
munkában szerelték össze kész, működő táv-
csővé. Néhány nagyobb alkatrészt Reményi 
János veszprémi lakatosmester műhelyében 
készítettek el Vértes Ernő gépésztechnikus 
irányításával.

Az ekvatoriális mechanika nagyon stabi-
lan, rezgésmentesen tartotta és mozgatta a 
műszert. A kezdeti időszakban egy mecha-
nikus óragép mozgatta a nagy műszert, de 
ez később le lett szerelve, így a kézi finom-
mozgatást használták hozzá. A nagy műszer 
használata a nagyközönségnek tartott táv-
csöves bemutatások során így kissé nehéz-
kes volt, ezért sokkal gyakrabban tartottunk 
bemutatásokat a tetőteraszra kihelyezhető 
kisebb műszerekkel, a 11 és 7,5 cm átmérőjű 
lencsés távcsövekkel. 

Az avató 1967. június 21-én volt. Megjelen-
tek az Uránia és a TIT akkori vezetői (Kulin 
György, Ponori Thewrewk Aurél, Róka 
Gedeon), valamint a támogató Nitrokémia és 
megye vezetői is. A csillagvizsgáló avatása 
újabb lendületet adott a megyében végzett 
csillagászati ismeretterjesztésnek és az ama-
tőrcsillagászati megfigyeléseknek is. 

Kovács Hajnalka a 110/750-es refraktorral, a Hobbym: a 
csillagos ég c. film 1969-es forgatásakor

BALATon
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A csillagvizsgáló pontos földrajzi helyzete:
Északi szélesség:  +47° 04’ 17,88”
Keleti hosszúság:  +18° 01’ 42,42”
Tengerszint feletti magasság: 149 méter
A csillagvizsgáló műszerezettsége: A 

főműszer a kupolában: 300/2265 Newton-ref-
lektor. A tetőteraszon állványra helyezhető 
hordozható távcső:  110/750 mm-es Zeiss-ref-
raktor, (ez az ún. Vladár-távcső, még a csil-
lagvizsgáló avatása előtt vásárolták Vladár 
Sándor keszthelyi egyetemi tanártól). A vidé-
ki bemutatásoknál használható, hordozható, 
azimutális szerelésű műszer: 75/1200 mm-es 
Merz-refraktor (ezt a távcsövet a TIT segít-
ségével szerezték be, előtte Várpalotán hasz-
nálták, onnan érkezett Fűzfőgyártelepre).

Mesterséges holdak átvonulásának megfi-
gyelésére használt: AT-1-es 70/450 refraktor 
(ez a speciális lencsés távcső 6x-os nagyítású, 
11 fok látómezejű, a Szovjet Tudományos 
Akadémia Csillagászati Tanácsa látta el a 
baráti országokat ilyen megfigyelő eszköz-
zel). Helyben készült, házi készítésű, hordoz-
ható távcsövek: 150/1200 Newton-reflektor,  
150/1000 Newton-reflektor. Fényképezőgé-
pek 200, 300 és 500 mm-es objektívekkel

Az ismeretterjesztő előadások és a nagykö-
zönségnek, gyári dolgozóknak, brigádoknak, 
iskoláknak tartott távcsöves bemutatásokon 
kívül a csillagvizsgáló munkatársai részt 
vettek az országos központ (Uránia), később 
a kaposvári Albireo Amatőrcsillagász Klub 
észlelési programjaiban. A tudományos köz-
pontokkal is kapcsolatban voltak, ezek az 
alábbiak: Debreceni Napfizikai Obszerva-
tórium: napfoltok megfigyelése, vizuális és 
fotografikus módon, a napfoltrelatívszám 
meghatározása. MTA Csillagvizsgáló Intéze-
te: mesterséges holdak átvonulásának megfi-
gyelése, változócsillagok fényességmérése, a 
Hold csillagfedéseinek megfigyelése.

Szolnoki Bemutató Csillagvizsgáló: boly-
gók megfigyelése, a Hold csillagfedéseinek 
megfigyelése. Miskolci Bemutató Csillag-
vizsgáló: mesterséges holdak átvonulásának 
megfigyelése (ezeket az adatokat a Szovjet-
unióba is továbbították).

Balatonfüredi Szívkórház: a naptevé-
kenység földi hatásainak vizsgálata, a 

napfoltrelatívszám és naptevékenység hatá-
sa a szívbetegségek egyes fajtáira.

Soproni Geodéziai Obszervatórium: a 
naptevékenység földi hatásainak vizsgála-
ta, geomágneses és ionoszférikus viharok 
detektálása. 

Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, 
Penc: kozmikus háromszögelési módszerrel 
a földrajzi helyzet pontos meghatározása.

A Nitrokémia Csillagvizsgáló 
működése (1968–1980)

Továbbra is a megyei csillagászati ismeret-
terjesztés központja volt a csillagvizsgáló. 
Rendszeresen tartottunk előadásokat és táv-
csöves bemutatásokat a gyári brigádoknak, 
a környék iskolásainak a csillagvizsgálóban, 
illetve kihelyezve a megye távolabbi telepü-
lésein. 

Rendszeresen részt vettünk a Veszprém 
megyei műszaki szakkörök versenyében, 
ahol rendszerint az élen végeztünk. Ezek 
során több szemléltető eszközt, segédeszközt 
készítettünk a csillagvizsgáló jól felszerelt 
műhelyében (napóramodell, forgatható és 
világító csillagtérkép, pulzárok helyzetét 
bemutató eszköz, Naprendszer-modell, len-
csés és tükrös távcsövek, cölosztát, a nap-
felszín granulációs szerkezetét szimuláló 
berendezés). 

Több alkalommal készítettünk tükrös táv-
csövet ajándékba a környék iskoláinak, így 
1971-ben a veszprémi Lovassy László Gimná-
zium számára. Ezt megelőzően pedig 1970-
ben az árvízkárt szenvedett Nábrád község 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) számára 
készítettünk ajándékba egy 15 cm-es tük-
rös távcsövet. Minden évben megtartottuk a 
Csillagászati hét rendezvénysorozatát, ahol 
sokszor meghívott budapesti előadók a leg-
újabb csillagászati és űrkutatási eredménye-
ket ismertették. Rendszeresek voltak a Mun-
kásakadémia keretében a megye nagyobb 
üzemeiben tartott csillagászati tagozatok. 

1976-ban a Veszprémben tartott Csilla-
gászat Baráti Köre országos találkozón 
Lendvai László és Vértes Ernő csillagászati 
ismeretterjesztésben végzett munkájukért 

BALATon
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Zerinváry-emlékéremben részesültek, ami a 
legmagasabb szintű elismerése volt akkor a 
hazai ismeretterjesztőknek. 

A csillagászati ismeretterjesztés eredmé-
nyességét jelzi, hogy a megyében segítsé-
günkkel több helyen is csillagászati szakkör 
kezdte meg működését (Veszprém, Bala-
tonfüred, Tapolca, Ajka, Várpalota, Berhida, 
Balatonkenese, Balatonalmádi, Pápa). 

A távcsöves bemutatások továbbra is 
nagyon sikeresek voltak a csillagvizsgáló-
ban. A nyári időszakban rengeteg külföldi 
érdeklődő is „felfedezte” magának a csillag-
vizsgálót. A sok iskolai csoport részvétele 
miatt tervbe volt véve a bővítése, a tervek el 
is készültek, de sajnos sohasem valósultak 
meg.

 

A hanyatlás (1980–1990)

A fenntartó Nitrokémia egyre kevesebb 
anyagi támogatást tudott nyújtani a csillag-
vizsgáló működéséhez, pedig a felújításhoz, 
műszaki fejlesztéshez (új műszerek beszer-
zése, segédberendezések, szemléltető eszkö-
zök) erre igény lett volna. Sőt a tervbe vett 
bővítés során az elkezdett építkezés miatt a 
csillagvizsgáló előadóterme, a fotólabor és 
a műhely is építkezési felvonulási terület 
lett. Sajnos az építkezés csonka maradt, nem 
folytatódott.  

Mivel a rendszerváltás után az épület gaz-
dátlan maradt, többször betörtek, a hor-
dozható felszerelések eltűntek. Az épület 

állaga egyre romlott, olyannyira, hogy már 
az ablakok, ajtók is hiányoztak. A romos 
épület sajnos már nem volt alkalmas eredeti 
feladatának ellátására, sőt a városképet is 
rontotta. 

A Magyar Csillagászati Egyesület 
Balatonfűzfői Csoportja (1995-től)

Húsz éves sikeres működés után a rend-
szerváltás előtti években már egyre kevesebb 
anyagi és humán támogatás jutott az ismeret-
terjesztésre, így az intézmény bezárt. 

A településen a csillagászati mozgalom 
nem széledt szét, hanem épp ellenkezőleg; 
a kilencvenes években újra fellendült. A csil-
lagászat és távcsöves megfigyelések iránt 
érdeklődő, Balatonfűzfőn és a környező tele-

püléseken lakó amatőrcsillagászok az Magyar 
Csillagászati Egyesület (MCSE) keretén belül 
egy helyi csoportot alakítottak. Ez főleg egy-
más munkájának a segítésére, a megfigyelési 
munka összehangolására és a csillagászati 
ismeretterjesztésre irányult. Rendszeresek 
voltak a összejövetelek havonta-kéthvonta, 
ahol egy -egy nagyobb előadás mellett az 
aktuális megfigyeléseket értékeltük ki. Szá-
mos országosan elismert csillagászati szemé-
lyiség tartott előadást, sőt egy nagy sikerű 
országos rendezvény során Edgar Soulié, 
a Francia Csillagászati Egyesület Kettős-
csillag Szakcsoportjának a vezetője tartott 
Balatonfűzfőn előadást. Mivel a csillagvizs-
gáló előadóterme romos állapotban volt, az 

BALATon

A fûzfõgyártelepi csillagvizsgáló 1967-ben, elõtte a 
napórával

A frissen átadott csillagvizsgáló elõtt egy Trabant
kombi parkol
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összejöveteleket a NIKE FAK Klubházban 
tartottuk (Tóth János elnök úr éveken keresz-
tül nyújtott segítsége folytán, amit ezúton is 
köszönünk). Rendszeresen tartottunk csilla-
gászati előadásokat a nagyközönség számára 
a környező iskolákban. Távcsöves bemuta-
tások is voltak különleges látványosságok 
alkalmával (Hale–Bopp-üstökös, részleges 
napfogyatkozás, Mars-közelség) különböző 
helyszíneken (Sportpálya, Sportpálya parko-
ló, Fövenyfürdő, Jókai Mór Általános Iskola). 
Tagjaink rendszeresen járnak a Középső-
Hajagra távcsöves megfigyeléseket folytatni. 

Olyannyira sikeres és aktív volt az amatőr-
csillagászati tevékenység városunkban, hogy 
balatonfűzfői székhelyű volt az országos 
csillagászati szervezet, az MCSE Hold és 
Kettőscsillag Szakcsoportja is.

Balaton Csillagvizsgáló Alapítvány 
(2001-től)

A fűzfőgyártelepi csillagvizsgáló ismételt 
beüzemelésének igénye csillagászati és tele-
pülési szinten is megmutatkozott, ezért egy 
intézmény működtetését ellátó alapítvány 
létrehozásában láttuk a megoldás kulcsát, 
amely 2001-ben bejegyzésre került „Balaton 
Csillagvizsgálóért Alapítvány” néven. Az 
alapítók kulturális, idegenforgalmi, oktatási 
és tudományos célokat határoztak meg. Saj-
nos az akkori tulajdonossal – Balatonfűzfő 
Városi Önkormányzat – nem sikerült olyan 
egyezségre jutni, amelyben az alapítvány 

biztosítottnak látta volna a jövőjét, így a 
csillagvizsgáló felújítására nem került sor 
akkor.

Balaton Csillagvizsgáló és Leader 
Kultúrközpont

A pályázati támogatásnak köszönhetően fel-
újított és kibővített létesítmény immár Bala-
ton Csillagvizsgáló és Leader Kultúrközpont 
2012 áprilisától fogadja a látogatókat és így 
minél több érdeklődőnek szeretnénk meg-
mutatni a csillagos égbolt szépségeit. Az új, 
modern, 30 cm átmérőjű Schmidt-Cassegrain 
tükrös távcsővel egész évben tudjuk fogadni 
a látogatókat, munkatársaink pedig komoly 
megfigyeléseket is folytathatnak. Nem csak 
éjszaka, hanem nappal is van lehetőség a 

távcsöves megfigyelésekre, mivel egy 10 cm-
es, napszűrővel felszerelt távcsővel a napte-
vékenységet is lehet követni. Mivel a Balaton 
közvetlen környékén nincs bemutató csillag-
vizsgáló, így nagy lehetőségeket rejt a meg-
újuló Balaton Csillagvizsgáló a csillagászati 
ismeretterjesztésre. 

Folyamatos és állandó célközönségünk a 
környék (közelebbi és távolabbi is) általános 
és középiskoláinak, egyetemének ifjúsága. A 
modern, jól felszerelt épület alkalmas konfe-
renciák, rendezvények tartására, akár csilla-
gászati vagy egyéb témakörben is.

Kocsis Antal 

BALATon

A lepusztult épület 2011 nyarán, közvetlenül a felújítás 
megkezdése elõtt

A  Balaton Csillagvizsgáló 2012. március 31-én átadott 
épülete
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MCSE-KIAdványoK

Ponori Thewrewk Aurél mûveibõl
A Bolygóistennõ címû kötet az utóbbi években igen meglepõ ismeretekkel szolgáló 
Vénuszról szól – különösen aktuális információk ezek a Vénusz-átvonulás évében. 
Ponori Thewrewk Aurél mûve nem csak fizikai-csillagászati-ûrkutatási ismereteket 
nyújt, hanem a képzeletet megmozgató, gazdag mitológiát, a Vénusszal kapcso-
latos mondákat, meséket és legendákat is bemutatja. Ilyeneket a Föld minden 
táján élt népek alkottak, de így összegyûjtve még sehol sem voltak olvashatók. 
Ezért nemcsak a csillagászat, hanem a régi mítoszok kedvelõinek is sok érde-
kességet, az egész emberiség számára pedig megszívlelendõ tudnivalókat kínál a 
Bolygóistennõ.
Ára 1800 Ft (tagoknak 1600 Ft)

A Napról, a Föld és rajta az élet létrehozójáról és fenntartójáról nemcsak érdekes 
szakmai tények közölhetõk. A szerzõ ebben a mûvében az egykor istennek vélt Nap 
színes mítoszaiból mutat be néhányat uralkodóikat a Nap fiának tartó régi népek 
alkotásai közül. A könyvben sorra kerülnek a Mezopotámiában, Egyiptomban, 
Görögországban, a közép- és dél-amerikai indián, majd a közel-keleti kultúrák 
bölcsõjében született, Nappal kapcsolatos mítoszok és szertartások Közben sok 
vonzó vagy taszító, vallási és világi szokást ismerhet meg az olvasó. A szakmai 
és mûvelõdéstörténeti szempontból elengedhetetlenül fontos ábraanyag még azt is 
világossá teheti, hogy miért alapvetõen tévesek az „õsi tudomány”, az asztrológia 
állításai. Ára: 1000 Ft (tagoknak 945 Ft)

Ponori Thewrewk Aurél kötete, Az Ég Királynõje a 2007-es A Nap Fiai címû mûvel 
alkot sorozatot. Amíg az a Nappal kapcsolatos mítoszok világába tett a csillagászat 
mellett a kultúrtörténet és néprajz területeit is érintõ utazást, addig az úgyszintén Az 
Ég Királynõje a Holddal kapcsolatos több évszázados tudásanyagba enged betekin-
tést. A kötet a Holdnak, mint égitestnek a bemutatásával indul, valamint foglalkozik 
a nap- és holdfogyatkozások asztronómiai hátterével. Földünk hûséges kísérõjének 
bolygónkra, valamint az egyes élõlényekre gyakorolt valós, valamint az áltudomány-
okban gyakran felbukkanó vélt hatásait is sorba veszi.
Ára: 1600 Ft Ára (tagoknak 1500 Ft)

Az univerzális mûveltségû középkori költõ munkáival eddig fõként csak irodalmárok 
és irodalomtörténészek foglalkoztak, akik a kultúra humán oldalán állva érthetõ 
módon figyelmen kívül hagytak sok érdekes és fontos csillagászati, kozmológiai 
megjegyzést, amelyeket Dante - olykor elrejtve - közölt a mûveiben. Ezekbõl kiderül, 
hogy a nagy olasz költõ jól ismerte és behatóan tanulmányozta a régi görög, a 
keresztény európai és az iszlám szerzõk egzakt tudományokkal foglalkozó mûveit, 
sõt a csillagászat területén ezeken felül néhány, saját korán túlmutató megállapítást 
is tett. A Dante értékeit gazdagító tanulmány a költõ életútjának bizonyos mozzataira 
nézve több érdekes és fontos kronológiai kiegészítést és helyesbítést tartalmaz.
Ára 600 Ft (tagoknak 500 Ft)

Kiadványaink megvásárolhatók személyesen a Polaris Csillagvizsgálóban, illetve megrendelhetõk banki 
átutalással, a megjegyzés rovatban a kiadvány(ok) pontos megnevezésével és a megrendelõ postacímének 
feltüntetésével. Az MCSE bankszámla-száma: 62900177-16700448
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MCSE-KIAdványoK

Kiadványainkból
A tartalomból: Észleljünk! (Kereszturi Á.–Mizser A.), Szabadszemes jelenségek 

(dr. Gyenizse P.), Távcsöves tudnivalók (Babcsán G.–Mizser A.–Rózsa F.), A 
binokulár – majdnem távcsõ (Mizser A.), Csillagászati képrögzítés (Fûrész G.), 
A Nap (Pápics P.–Iskum J.), A Hold (Kereszturi Á.–Jakabfi T.), Fogyatkozások, 
csillagfedések (Szabó S.), Bolygók (Vincze I.–Tordai T.), Üstökösök (Sárneczky 
K.), Kisbolygók (Sárneczky K.), Meteorok (Kereszturi Á.–Tepliczky I.), A mélyég-
objektumok világa (dr. Bakos G.), Kettõscsillagok (Ladányi T.), Változócsillagok (dr. 
Kiss L.–Mizser A.–dr. Csizmadia Sz.), Látványos és érdekes csillagászati jelenségek 
2050-ig (Keszthelyi S.) Ára 3000 Ft (tagoknak 2500 Ft). Megvásárolható a Polaris 
Csillagvizsgálóban.

Kereszturi Ákos, a téma kiváló hazai szakértõje izgalmas kérdéseket boncolgat az 
Asztrobiológia címû kötetben. Van-e élet a Földön kívül? Utazhatnak-e élõlények 
meteoritokban a bolygók között? Hány helyen lehet még élet a Világegyetemben, 
és mely exobolygók az ideálisak erre? Az asztrobiológiai kutatások a Földön kívüli 
élet lehetõségét vizsgálják, és saját eredetünk megértésében is segítenek. A könyv 
az új tudományterület friss eredményeit foglalja össze, hátteret és útmutatót adva 
az olvasó kezébe, amivel a gyorsan bõvülõ ismeretek és hírek között is eredménye-
sebben tájékozódhat.

Ára 1600 Ft (tagoknak 1500 Ft)

Ez a kötet a kulini életmûnek állít emléket, melybe nem csupán a „Galilei-élmény”, 
a távcsõépítési mozgalom, A távcsõ világa, a bemutató csillagvizsgálók hálózata 
tartozik! Nem feledkezünk meg az észlelõ csillagászról, a sci-fi íróról és a sport-
ember Kulinról sem. A visszaemlékezések, cikkek, interjúk zöme természetesen 
a népszerûsítõ, mozgalomszervezõ csillagászt mutatja be. Egykori munkatársak, 
kollégák, barátok, tanítványok és amatõrcsillagászok idézik fel Kulin György, Gyurka 
bácsi alakját, ki-ki elmondja, miért volt számára oly fontos Kulin, mit tanult tõle – a 
csillagászati ismereteken túl. Ha feltesszük a kérdést, mi volt a titka Kulin György-
nek, a kötetet elolvasva nem lesz nehéz a válasz!
Ára 1000 Ft (tagoknak 905 Ft)

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, távcsö-
ves 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).

Kiadványaink megvásárolhatók személyesen a Polaris Csillagvizsgálóban, illetve megrendelhetõk banki 
átutalással, a megjegyzés rovatban a kiadvány(ok) pontos megnevezésével és a megrendelõ postacímének 
feltüntetésével. Az MCSE bankszámla-száma: 62900177-16700448
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Kiadványainkból
Amatõrcsillagászok generációi nõttek fel a Pleione Csillagatlasszal a kezükben. A 
megújult atlasz is csillagképenkénti feloszlású, így még a kezdõ amatõrcsillagász is 
könnyebben tud tájékozódni az égen, mint a koordináták szerinti feloszlású atlaszok 
alapján. Formátuma révén távcsöves vagy binokuláros észlelés esetén is kényelme-
sen használható. 41 térképlapon szerepel az égbolt 88 csillagképe. Az újonnan beil-
lesztett 42-es számú térképlap A Virgo–Coma-galaxis-hamaz tagjainak azonosítását 
segíti. A Pleione Csillagatlasz térképlapjai 7,0 magnitúdóig tüntetik fel a csillagokat, 
amelyek mind láthatóak már egy kisméretû binokulárral, vagy keresõtávcsõvel. A 
nagyobb léptékû részlettérképek határfényessége 10,0 magnitúdó. Az új kiadás Illés 
Tibor és Csörgits Gábor munkája. Ára 600 Ft, MCSE-tagoknak 500 Ft.

A katalógus az MCSE Változócsillag Szakcsoport programcsillagainak legfontosabb 
adatait tartalmazza. A változócsillagokat fõ típusonként csoportosítottuk (eruptív, 
kataklizmikus, mira, félszabályos, szabálytalan, RV Tauri és extragalaktikus válto-
zók. A katalógusban az Orion-köd változóit is felsoroljuk. A 87 oldalas kiadványban 
rövid útmutatót is közlünk a változócsillagok észlelésérõl. A kötet igen fontos részét 
képezik az 1998–2002 közötti idõszak fénygörbéit bemutató rész, melyben közel 
200 változócsillag fényváltozásait követhetjük nyomon több mintt 100 ezer változó-
csillag-észlelés felhasználásával. A kiadványt Kiss László, Kovács István, Derekas 
Aliz és Mizser Attila állította össze.
Ára 600 Ft, MCSE-tagoknak 500 Ft.

A térképfüzet a Messier-objektumok megfigyeléséhez szükséges legfontosabb 
segédeszközt, az azonosításukhoz szükséges csillagtérképeket tartalmazza. Álta-
lában minden objektumról két térképet kapunk. Az áttekintõ térkép megmutatja az 
égterület mélyég-objektumainak elhelyezkedését egy csillagképen belül. Minden 
objektumhoz tartozik egy déli tájolású részlettérkép is. Ezeken szerepel legalább 
egy olyan csillag is, amit az áttekintõ térkép alapján könnyen meg lehet találni. Az 
objektumokat a nemzetközi gyakorlatban legszélesebb körben elfogadott jelölés-
rendszerrel kódoltuk. Igaz ez a térképeken szereplõ további NGC-objektumokra is; 
az objektumokat szimbolizáló jelek mérete a vizuális élményt közelíti (kiterjedés, 
fényesség, részletgazdagság. Ára 600 Ft (tagoknak 500 Ft)

Szentmártoni Béla (1931–1988), a mélyég-objektumok és a kettõscsillagok 
szerelmese, az észlelõmozgalom fáradhatatlan szervezõje volt. 1947 és 1987 
között volt aktív amatõrcsillagász. Sokan ismerték meg az amatõrcsillagászat 
lényegét az õ fordításain keresztül. A kötetben amatõrtársai emlékeznek vissza 
mozgalmunk kiemelkedõ alakjára, az Albireo c. kiadvány alapítójára. A 196 oldalas 
emlékkötetet, melyben gazdag bibliográfiát is számos, korábban nem közölt fény-
képet, rajzottalálunk, Sragner Márta állította össze. A kiadvány megrendelhetõ az 
MCSE-tõl, ill. megvárásolható a Polaris Csillagvizsgálóban és a tarjáni Meteor 2012 
Távcsöves Találkozón.
Ára 1200 Ft (tagoknak 1000 Ft)

Kiadványaink megvásárolhatók személyesen a Polaris Csillagvizsgálóban, illetve megrendelhetõk banki 
átutalással, a megjegyzés rovatban a kiadvány(ok) pontos megnevezésével és a megrendelõ postacímének 
feltüntetésével. Az MCSE bankszámla-száma: 62900177-16700448

MCSE-KIAdványoK
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Évkönyveinkbõl 

Meteor csillagászati évkönyv 2009. A Csillagászat Nemzetközi Éve tiszteletére 
évkönyvünk minden korábbinál nagyobb terjedelemben, közel 400 oldalon jelent 
meg. Ízelítõ évkönyvünk tartalmából: Frey Sándor: Hogyan kezdõdött a fény 
korszaka?, Kiss László: Válogatás a változócsillagászat új eredményeibõl, Kereszturi 
Ákos: Újdonságok a Naprendszerben, Bartha Lajos: Négyszáz éves a távcsõ, Galileo 
Galilei: Sidereus Nuncius, Szécsényi-Nagy Gábor: Mérföldkövek a csillagászat és a 
megfigyelõeszközök fejlõdésében, Fûrész Gábor: ELTervezett távcsövek, Szatmáry 
Károly-Szabados László: Ûrtávcsövek. A 2009-es év folyamán megfigyelhetõ 
jelenségekrõl és az jelentõsebb évfordulókról a Kalendáriumban olvashatunk. A 
kötetet az intézményi beszámolók zárják. Ára 1950 Ft (tagoknak 1000 Ft)

Meteor csillagászati évkönyv 2010. Az év folyamán várható csillagászati jelen-
ségek mellett a következõ cikkeket közöljük a 2010-es kötetben: Székely Péter: 
Újdonságok kompakt objektumokról,  Sódorné Bognár Zsófia: A fehér törpe csilla-
gok világa, Szabó M. Gyula: A kozmikus távolságlétra – távolságmérés a csillagá-
szatban, Kolláth Zoltán: Még nem búcsúzunk a Hubble-ûrtávcsôtôl, Illés Erzsébet: 
Hogyan látjuk ma az óriásbolygók világát?, Hargitai Henrik: Javaslat a planetológiai 
nevezéktan magyar rendszerére, Intézményi beszámolók (MCSE, MTA KTM CSKI, 
ELTE Csillagászati Tanszék, SZTE Kísérleti Fizika Tanszék)
Ára 2010 Ft (tagoknak 1000 Ft)

Meteor csillagászati évkönyv 2011. Az új évtized elsõ csillagászati évkönyve 
sok jó hírrel szolgál: végre ismét észlelhetünk egy jelentõs mértékû részleges 
napfogyatkozást, valamint két teljes holdfogyatkozást. Emellett további érdekes 
jelenségekben sem lesz hiány (együttállások, csillagfedések, meteorrajok, 
üstökösök, kisbolygók stb.). Mindez kiderül a kötet elsõ felét betöltõ 170 oldal 
terjedelmû Kalendárium elõrejelzéseibõl, térképeibõl, táblázataiból. Kötetünk cikkei: 
Kálmán Béla: A napkutatás új eredményeibõl, Kovács József: „Theoria motus 
corporum coelestium…”, Benkõ József – Szabó Róbert: Idõsorok az ûrbõl, Kun 
Mária: Új ablakok a csillagközi anyagra, Hegedüs Tibor: A Tejútrendszer napjainkban, 
Budavári Tamás: A Világegyetem színe, intézményi beszámolók.
Ára 2400 Ft (tagoknak 1000 Ft)

Meteor csillagászati évkönyv 2012. Ízelítõ a tar talomból:Kalendárium - 
jelenségnaptár, Galántai Zoltán: Az emberiség és a tudomány jövõjérõl a 2012-
es „világvége” ürügyén, Kereszturi Ákos: Újdonságok a Naprendszerben, Illés 
Erzsébet: A Vénusz, ahogy ma látjuk, Kovács József: Válogatás az asztrofizika új 
eredményeibõl, Kun Mária: Száz éve ismerjük a reflexiós ködök természetét, Gyürky 
György: Magreakciók a csillagokban, Frey Sándor: Kettõs aktív galaxismagok, 
Horváth István: Gammakitörések, Almár Iván: dr. Fejes István (1939-2011) és dr. 
Nagy Sándor (1945-2011) Búcsú két baráttól és kollégától. Intézményi beszámolók: 
MCSE, MTA KTM CSKI, ELTE Csillagászati Tanszék, SZTE Szegedi Obszervatórium. 
Ára 2500 Ft (tagoknak illetményként jár)

Kiadványaink megvásárolhatók személyesen a Polaris Csillagvizsgálóban, illetve megrendelhetõk banki 
átutalással, a megjegyzés rovatban a kiadvány(ok) pontos megnevezésével és a megrendelõ postacímének 
feltüntetésével. Az MCSE bankszámla-száma: 62900177-16700448

MCSE-KIAdványoK
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Hosszú a vonatút a Zselictől a Hortobá-
gyig, pontosabban Kaposvártól Debrecenig. 
Volt időm elmélkedni, vajon mit csináltam 
negyven évvel korábban, 1972. március 
22-én, amikor csillagászati szakkör alakult 
Debrecenben. Lehetetlen feljegyzések nél-
kül rekonstruálni egy ennyivel korábbi nap 
eseményeit – szerencsére Debrecenben meg-
tették. De talán abban az időben – legalábbis 
azokban az években – ragadott meg először 
a zavartalan csillagos égbolt látványa egy kis 
faluban a Hortobágy másik szélén. Valahogy 
akkortájt került kezembe  Kulin György és 
Kolozsváry György „Színes Világegyetem” 
című könyve. Nem sokkal később sikerült 
az Uránia boltból pár forintért beszerzett 
3666-os számú lencséből, néhány, már elfelej-
tett számú okulárnak valóból és mosószeres 
flakonokból távcsövet építenem – amit meg-
felelően leblendézve óriási élményt jelen-
tett számomra a Hold krátereinek ma már 
gyengécskének nevezhető látványával. Ezek 
az élmények sokat jelentettek számomra. De 
ideje felébrednem a régmúlt évek emléke-
iből, mert lassan le kell szállni a vonatról... 
Egy kicsit irigykedem azokra, akik 40 évvel 
ezelőtt egy olyan kis közösségbe jutottak,  
ahol együtt örülhettek a csillagos égbolt adta 
élvezeteknek, élményeknek.

Az igazán nagy szó persze az, hogy 40 
év elteltével is létezik a közösség. Igaz, az 
idők változtak, a szakkörből 1983-ban Mag-
nitúdó Amatőrcsillagász Kör lett, majd 1999-
ben megalakult a „Magnitúdó Csillagászati 
Egyesület Debrecen”, a MACSED. Ennyi idő 
alatt az természetes, hogy tagok, érdeklődők 
jöttek, mentek – de a jubileumi ünnepségre 
összegyűlt szép számú ember között sokan 
vannak, akik a kezdetektől fogva  részesei 
voltak a közösségnek, vagy éppen pátyol-
gatták is azt. Az esemény alkalmából kiadott 
emléklap tanúbizonysága szerint több mint 
3000 rendezvényük volt a megélt 40 év alatt, 
amelyeken összesen több mint százezer 

érdeklődőnek adtak át valamit a csillagok 
világából! Ezt csak köszönhetem, köszönhet-
jük nekik – hiszen a csillagászati ismeretter-
jesztés igazából csak így működik jól, ha az 
érdeklődők személyesen megkaphatják azt 
az élményt amit az átadó akár negyven éve, 
vagy még régebben gyűjt. De a kívülállók 
is megköszönték ezt a munkát. Debrecen 
megyei jogú város alpolgármestere, Pajna 
Zoltán köszöntője után emléklappal is érté-
kelte a MACSED munkáját.

Ma talán még nagyobb  szükség van arra, 
hogy ilyen szervezetek működjenek, mint 
40 éve. A gyerekeket érő számtalan hatás 
között kellenek azok, amelyek hasznosak is, 
s talán hozzásegítenek ahhoz, hogy legye-
nek, akik továbbviszik a tudást és megmu-
tatják az égboltot a következő generációknak 
is. Az MCSE nevében magam köszöntöttem 
a 40 éves jubileumot, majd a rendezvény 
házigazdája, Dr. Tar Károlyné, a Debreceni 
Művelődési Központ igazgatója  méltatta a 
MACSED 40 éves munkáját. Egy hasznos 
ajándékot is hozott: egy fotóalbumot, hogy a 
sok-sok fénykép, ami az elmúlt évtizedekben 
készült ne kallódjon el.  Erre tényleg szükség 
lehet, mert digitálisan kivetítve folyamato-
san változtak a képek a háttérben – sokak 
örömére akár 4X-szel megfiatalodva köszön-
tek vissza a jelenlévők... Zajácz György, az 

40 éves a debreceni 
amatőrcsillagász közösség 

MACSEd 40

A MACSED születésnapi tortája (Károlyi Gábor felvételei)
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egyesület egyik motorja éppen a képek alap-
ján mesélte el az Egyesület és elődjeinek 
történetét. Felsorakoztak a rendezvények, 
bemutatók,  kirándulások és tanulmányutak. 
Szoboszlai Endre a fiatalok számára talányos 
címet adott visszaemlékezésének: „A csilla-
goktól a kihallgató szobáig”. Akik megta-
pasztalták a 40 évvel ezelőtti világot, tudják, 
hogy a változócsillagok fényességadatait, a 
csillagnevek rövidítéseit könnyedén nézhet-
ték akár titkosított üzeneteknek is, egészen 
más kódoknak, mint azok valójában voltak 
– különösen, ha azokat egyenesen egy „ellen-
séges” országába címezték. Szerencsére nem 
lett komolyabb gond az ilyen félreértések-
ből, és a debreceni csoport lelkesedését sem 
törték meg az ilyen megpróbáltatások, és 
tovább folytak a megfigyelések is.

Egy negyvenéves születésnap nem lehet 
meg torta nélkül, jelen esetben egy bolygók-
kal és galaxissal díszített műremek nélkül. 
Elhangzott egy-két vers és dal is, és ami 
a legfontosabb, a jelenlévők örültek. Hogy 
ismét együtt vannak, emlékezhetnek olya-
nokkal is, akikkel régen nem találkoztak. 
Többeknek a további pályája szempontjából 
is meghatározó volt a hajdani szakkör, mint 
azt máshol is tapasztalhatjuk a csillagászati 
önképzőkörök történetét vizsgálva. Gondol-
junk azokra is, akik már nem tekinthetnek a 
Föld nevű bolygóról a csillagokra – a 40 év 
sajnos nem telhet el veszteségek nélkül.

A MACSED közreműködött a Hortobá-
gyi Csillagoségbolt-park létrehozásában. Ha 
már ott voltam, nem hagyhattam ki, hogy 

Gyarmathy Istvánnal, aki az egyesület alel-
nöke is, kilátogassunk az égbolt alá néhány 
újabb égmérési ponttal bővíteni a gyűjtemé-
nyünket. Az égbolt nem volt éppen az ese-
ményhez méltó, de a csillagok ott ragyogtak 
a fejünk fölött, talán mint negyven éve is a 
Hortobágy két átellenes oldalán.

Ismét a vonaton ülve a távolban feltűnt egy 
templomtorony, aminek a tövében sokat für-
késztem az eget. Megálltunk egy kisváros-
ban, ahol négy évet töltöttem, és magam is 
csillagász szakkört szerveztem gimnáziumi 
éveim alatt. Átszálltam a fővárosban, ahol 
manapság is sok időt töltök a csillagászat 
jóvoltából, majd hazaértem mai otthonomba. 
Egy fél élet felelevenedik a vonaton ülve. 
Sokan vagyunk így, hogy átszeljük az orszá-
got az évtizedek folyamán. Számunkra nem 
adatik meg, hogy 40 éven át egy helyi közös-
ség részei legyünk. A MACSED sok tagjának 
ez sikerült. És gratulálok nekik, amiért meg 
tudták tartani szakkörüket, egyesületüket. Ez 
önmagában is szép teljesítmény... Az út vis-
szafelé is sokáig tartott, de megérte elmenni 
a jubileumi összejövetelre: lelkes emberek 
között lehettem, arra az időre része lehet-
tem annak a közösségnek. És végül is, akik 
írjuk, olvassuk ezeket a sorokat mindannyi-
an részesei vagyunk ennek az élménynek: az 
égbolt csodáinak és annak továbbadásának. 
Így tovább! További jó munkát és sok sikert, 
MACSED!

Kolláth Zoltán

A MACSED honlapja: macsed.csillagpark.hu

MACSEd 40

Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere emléklapot nyújt át 
Zajácz Györgynek, a MACSED elnökének

Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármester, Kolláth Zoltán, 
az MCSE elnöke, Tar Károlyné, a DMK igazgatója és 

Szoboszlai Endre amatõrcsillagász
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E cikk apropóját egy nyolc évvel ezelőtti 
késő februári délután képezi, ami, nyugod-
tan kijelenthetem, megváltoztatta az élete-
met. Aznap tettünk egy meglepetés-kirándu-
lást Miskolcra, Braskó Sándor Androméda 
Csillagvizsgálójába. Az eredeti cél csak az 
ajtó kinyitásakor derült ki számomra, ugyan-
is haza már a főműszerrel, egy MEADE 
LXD55 250/1000-es Schmidt–Newton-távcső-
vel indultunk!

A történet előzménye az, hogy megfertő-
ződtem a csillagászattal, és a Győri Egyetemi 
Bemutató Csillagvizsgáló lelkes csapatának 
segítségével megismertem az alapvető táv-
csöves tudnivalókat. Szüleim elérkezettnek 
látták az időt egy hosszú távú befektetésre, 
amit azóta se bántam/bántunk meg. 

A klasszikus szamárlétra-filozófiát alapjai-
ban felrúgva ez volt az első, valóban távcső-
nek nevezhető csillagászati eszközöm (egy 
binokulár után), de a segítőkész tapasztalt 
barátok miatt hozzá tudtam szokni, és a 
bemutatózás magját is elhintették bennem. 
Legelső hatalmas élményem a pár hónapos 
távcsővel a Vénusz-átvonulás volt 2004-ben, 
amikor Győr központjában több ezer ember 
özönlötte el a felállított távcsöveket!

Kiváló képalkotásával rengeteg vizuális 
élményt szerzett, (l. Meteor 2005/7–8., 48. 
o.), sok érdeklődőnek mutatta meg az égbolt 
gyöngyszemeit, és a vele készült képek elő-
adássá kovácsolva remélhetőleg még több 
fiatal érdeklődőben ültették el a csillagá-
szat iránti érdeklődést. A nagy fehér tubus 
komoly benyomást kelt mindenkiben, legyen 
szó vizuális észleléskor a fénygyűjtésről, 
fotózáskor a fényerő gyakorlati értékéről, de 
pl. bemutatók alkalmával is a látogatóban az 
élmény felét a „tálalás” adja.

Az évek múltával társul szegődött a 
Schmidt–Newtonhoz egy 80/400-as és egy 
70/900-as akromát is, miközben a gyári távcső 
mai divatos szóhasználattal élve asztrográffá 
fejlődött. Ezt a folyamatot szeretném most 

részletesebben leírni, bemutatni a módo-
sításokat, ami más távcsőtulajdonosnak is 
hasznos ötleteket adhat. 

Első lépés a lejtőn a gyári alumíniumláb 
helyettesítése volt, amit még az előző tulaj-
donos, Braskó Sándor tett meg. Átvételkor 
nem tulajdonítottunk ennek nagyobb jelen-
tőséget, de csak azért is bezsonglőrködtük 
az utastérbe a vaslábat. Itthon már kiderült 
fontossága, és nagyon örültünk ennek az 
extrának. A következő kihívás a 45–50 kg-os 
műszeregyüttes mozgatása volt, az udvaron 
történő állandó felállítás nélkül egy bútor-
lapból készült platformon lehet kigördíteni a 
rendszert. Az állvány lábai alatt ki van fúrva 
a lap, és 3 csavar és fakocka segítségével „le 
lehet talpalni”. A csavarok a lehető legrö-
videbbek, és kontraanyával rögzítve lehet 
megnövelni a stabilitásukat!

A tengeralattjáró (égre nyíló) 
ablaka

A TávCSövEK vILágA

Jól látszik a harmatsapka belsõ szerkezete és az 
elektronikát elnyelõ doboz az állvány lábai közt. A laptop 

felé csak két kábel megy
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A 2004-es Vénusz-átvonulásra való felké-
szülést ipari mennyiségű napfólia készítésé-
vel kezdtük. Binokulár, kereső, nagytávcső, 
kistávcső, Pete Gáboré és Pete Lacié stb. 
Biztonsági okokból egy hosszú, cső alakú 
napfólia-foglalatot készítettünk kartonból, 
már-már egy üvegszálas távcsőtubussal vete-
kedett a merevsége. A hosszú csövet a várt 
tömeg és a gyerekek nyúlkáló hajlama indo-
kolta. (l. Meteor 2004/9. képmelléklet 6. kép 
valamint 2004/11. 2. kép) Amilyen szép lett, 
sajnos olyan nehéz is.

Ez a mechanika se kerülhette el a „kötele-
ző” szétszerelést, újrazsírzást és beállítást. 
Szerencsére nem kellett különösebb kompli-
kációkkal szembesülni, hála a gondos koráb-
bi tulajdonosnak! Sajnos munka közben arra 
is rájöttünk, hogy a mechanika belső kialakí-
tása és anyagmegválasztása nem teszi egy-
könnyen lehetővé a további optimalizálást, 
és a meneteket se illik sokat abajgatni. Mai 
szemmel nézve ez egy korai szériás EQ5. 

Mint várható volt, hamar belevetettem 
magam az asztrofotózásba. Először egy 
átalakított ToUCam ProII kamerával pró-
bálkoztam, de mélyég tekintetében, ha nem 
is bizonyult zsákutcának, de alulmúlta az 
elképzeléseket. Nap-, Hold-, bolygófelvételek 
készültek a kamerával, de a méretes tubust 
már nehezen viseli a mechanika, ezért min-
denféle trükköt bevetettünk a fokuszálónál. 
A megnyugtató megoldás egy DC motor lett 
két lépcsős csigaáttétellel. A hajtómű kive-
zető tengelyét gumicső köti össze az egyik 
tekerőtől megfosztott kihuzat tengelyével. 
Ez némi kompromisszummal lehetővé teszi 
a kézi és motoros állítást is. Később, amikor a 
mélyegek érdekében Canon fényképezőgép-
re váltottam, a pontos képkivágás meghatá-
rozására osztófejjel szögskálát karcoltam a 
2”-os adapterbe. Ez a skála kiválóan használ-
ható 5°-os, ill. 15°-os osztásokkal bír. 

Azért, hogy a zárt tubus hamarabb kihűl-
jön, és főleg hidegebb időben gyorsabban 
bevethető legyen, készítettem egy 2”-os 
kihuzatba illeszkedő ventilátort, ami a tubus 
belsejéből kiszívja a melegebb levegőt, és a 
főtükörfoglalat körül friss levegő áramlik be. 
Sajnos ez a megoldás zsákutca lett, mert az 

esti páradús levegővel feltöltött tubus hűlés 
közben belülről kezdett párásodni. Külö-
nösen akkor váltam tehetetlenné, amikor a 
cső elején a Schmidt-korrektor párásodott le 
– belülről. 

A külső párásodás is problémákat okozhat, 
sok küzdelem után a legjobb megoldásnak a 
feltuningolt harmatsapkát érzem – szélcsen-
des éjjeleken kötelező darab. A vele kapott 
polifoam harmatsapkát belülről három vas-
tag kartongyűrűvel erősítettem meg, melyek 
magukba szívják a levegő páratartalmát, 
mire. Párásabb éjjeleken is nagyon jól vizs-
gázott, reggelre pedig egészen megpuhultak 
a kartongyűrűk. Egyik táborban hajnalban a 
dark képekre felkészülve levettem a tolda-
tot, és az addig tiszta korrekciós lemez pár 
perc alatt látványosan bepárásodott. Egyedül 
télen keletkeztek zúzmara-kezdemények, a 
hideget a karton se szereti... Kicsit hosszabb 
cső és még egy gyűrű segíthetne. A szemfü-
les megfigyelőnek szembetűnő lehet a képen, 
hogy a gyűrűk nem feketék. Szándékosan 
nem festettem be őket, mert maximálisan 
meg szeretném őrizni a nedvszívó képessé-
güket, elhelyezésük miatt pedig minimális 
fényszóródást okoznak.

A mélyegek fotózásakor több vezetőtávcső-
elrendezést is kipróbáltam, még az ellensúly-
tengelyen is lakott egy ideig a szálkeresztes 
okulár. A cél a mechanika minél kisebb ter-
helése és a kihozható maximális stabilitás 
elérése volt. Jelen helyzetben a vezető a fő 
távcső mellett van, de nem egy csavarodás-
ra érzékenyebb párhuzamos prizmasínen, 

A TávCSövEK vILágA

A kihuzatba illeszkedõ ventilátor



32

hanem közvetlenül a tubusgyűrűre rögzítve. 
A vezetőgyűrűket és a cső festését védő 
műanyag karikákat is magam esztergáltam. 
A vezető súlyát a távcső prizmasínjének 
kb. 5°-os döntésével elért súlyponteltolással, 
valamint a kihuzattal és a fényképezőgéppel 
ellensúlyozni lehet.

A fotózással előbb-utóbb növekedésnek 
indulnak az indák, és észrevétlenül uralmá-
ba keríti a távcsövet a kábeldzsungel. Az esz-
tétikai érveken túl ellenük szól minden kite-
lepüléskor a megfelelő csatlakozók azonosí-
tása, a bajlódást okozó gubanc és a vezetékek 
elvezetése úgy, hogy az éjszaka közepén ne 
viselkedjenek észrevétlen lasszóként, ami 
rejtélyes módon mindig elgáncsolja a veze-
tést. Megoldást a problémára az állvány lábai 
közé épített doboz jelentette, melybe minden 
szükséges eszközt el lehet rejteni. Ez a doboz 
jelenti a kapcsolatot a külvilággal mindössze 
egy 230 V AC hosszabbító és egy USB kábel 
formájában. A dobozon belül helyet kapott 
egy 4 portos USB HUB, 2 db USB-soros port 
átalakító a távcső és az expozíciók vezérlésé-
hez, egy 2-es konnektor aljzat, az USB HUB 
tápegysége, egy 12 V-os tápegység és egy 12 
V-os Canon táp. A vezetékek az állványra sze-
relt gyűrűkben futnak fel, kívülről műanyag 
hab cső takarja és védi őket. Minden vezeték 
a mechanikafej csatlakozásánál végződik, 
ahonnan szintén kötegben folytatják útjukat 
rendeltetési helyükig. A GoTo mechanika 

deklinációs motorja spirális kábellel csat-
lakoztatható a főpanelre, adta hát magát a 
lehetőség, hogy a tubusra ebben fussanak a 
vezetékek (USB a fényképezőgéphez, expo-
zícióvezérlő kábel, Canon táp, 12 V táp a 
kihuzathoz vagy hűtőventilátorhoz). Egye-
düli kivétel a webkamera, melynek kábelét 
nem volt értelme feleslegesen hosszabbítani, 
így az kívülről tekeredik rá erre. Ezzel a 
megoldással minden csatlakozó mindig a 
helyén van, nem akad el, és a lehetőségekhez 
mérten még esztétikusan is néz ki. Kényel-
mes helyen, a mechanika csatlakozásánál 
nyílt lehetőség arra is, hogy a csatlakozóknál 
elágazást beépítve kézi távkioldót használjak 
a fényképezőgéphez, vagy a motoros fókusz-
hoz csatlakoztassam a kézivezérlőjét.

Mivel a nagy állvány létfontosságúvá vált 
kitelepüléskor, egyik lábának egységét felál-
doztuk a kényelmesebb szállítás érdekében:  
ma már csavarok tartják össze.

Maga a tubus se kerülhette el a beavatko-
zásokat, miután alaposabban megvizsgáltuk, 
miért nem tartja a jusztírt. A cső végén elhe-
lyezett öntött alumínium tükör- és korrektor- 
foglalatok ránézésre nagyon jól merevítik 
a csövet, de a látszat csal. A kihuzat bólint, 
a végére állított tubus pedig billeg a fog-
lalatban! A gyári négy csavar túl távol van 
egymástól, ráadásul nem is közvetlenül a 
csövet fogják. Nagyon elmozdulni nem enge-

A kihuzaton jól látszik a felszerelt motoros fokuszáló és a 
szögbeosztás

A TávCSövEK vILágA

A vezetõtávcsõ saját készítésû felfogatása közvetlenül 
a nagy tubusgyûrûre csatlakozik. A súlyponteltolást 
a prizmasín megdöntésével értem el. Jól látszanak a 

kötegben futó kábelek



33

dik, de nem rögzítik egymáshoz mereven a 
két elemet. A problémát gyorsan orvosoltuk 
minden gyári csavar közé befúrt további két 
csavarral, melyek belül anyával rögzíthetők, 
és immár rendesen meghúzhatók.

Esedékes volt már az optikák teljes tisztítá-
sa, így a főtükör és a korrekciós tag is víz alá 
került. (Figyelem, ha foglalatostul mossuk az 
optikákat, és sokáig kapnak vizet, galvanikus 
folyamatok indulhatnak meg a különböző 
fémek között! Esetemben kifehéredtek a csa-
varok.) A korrekciós lemez rögzítését is felja-
vítottuk kicsit, ott is még három csavart fúr-
tunk be minden gyári közé. Természetesen 
csak két ujjal vannak meghúzva, de optikai 
tuningnak se utolsó: úgy néz ki tőle a távcső, 
mint egy tengeralattjáró ablaka. Így sokkal 
egyenletesebben tartja a foglalat az optikát 
– korábban a Schmidt-távcsövekre jellemző, 
fotókon megjelenő parazita reflexiókból meg 
lehetett volna mondani, melyik csavar men-
nyire van meghúzva! 

Alkalmat adott a tubus teljes szétszerelése 
a csőfal belső mattítására is: öntapadó velúr-
tapétával béleltük ki a csövet. Látványos a 
javulás, a munka előrehaladtával már csak 
fejlámpával tudtuk folytatni a ragasztást! 
A tapéta hőszigetelése télen nem feltétlenül 
előny. Néhány további alkatrész is matt feke-
te festést kapott. A munkákban nagyon sokat 
segített Pete László.

A gyakorlatban többnyire elégedett vagyok 
a távcső egészével, sok szép kép készült 
vele, és további sok sötét ég alá kitelepülés 

áll szándékomban mind fényképezés, mind 
pedig az egyre inkább elhanyagolt vizu-
ális észlelés céljából. Ezen a téren újfajta 
élményeket kerestem, és dobsonosítottam a 
tubust. Magam se gondoltam volna, mekko-
ra kényelmi tényező az ülve észlelés! Nagy 
élmény és komoly szabadságérzet 2 perc 
alatt kipakolni, megragadni a tubust, és pil-
lanatok alatt sorra csodálni az égi gyöngy-
szemeket. A tubus, miután jól kihűlt, szép, 
részletes képet ad a bolygókról is, dacára 
a 32%-os kitakarásnak. Kómahibája nagy-
jából egy f/5-ös távcsőével egyezik meg, 
így fotózáskor korrektor használata szüksé-
ges. Nagyon szeretem refraktorszerű, tüske 
nélküli diffrakciós képét, ekkora fókusszal 
hasonló fényerővel elég kevés ellenfele akad 
e téren. Csak nagyon fényes csillagoknál 
jelenik meg a fotókon egy kék parazita ref-
lexió a Schmidt-korrektor felületei között 
„pattogó” fény miatt. Szerencsére csak a kék 
színcsatornában van jelen, így a képfeldol-
gozás során némi ügyeskedéssel többnyire 
levarázsolható. 

Néhány dolog még hiányzik a tökéletes 
asztrofotós felszerelés összeállításáig. Első-
sorban a mechanika gyenge a kb. 16 kg-os 
tömeg alá, de ez a probléma már belátha-
tó időn belül megoldódik, mert láthatáron 
a – természetesen saját építésű – utódja. 
Ebben tovább fog élni az LXD55 „szelle-
me”, a GoTo hajtást átemelem bele. A tükör 
kihűlését szeretném majd Peltier-modulos 
levegőkeringetővel támogatni, és diploma-
tervezet állapotában van egy precíz motoros 
fokuszáló is, ami képes az f/4-es optika által 
megkövetelt ±7 μm-es pontosságra, figye-
lembe véve a hőtágulást. Ezek a fejlesztési 
lehetőségek viszont már egy következő cikk 
témáját képezik, talán a 10 éves jubileum 
alkalmával, tapasztalatokkal együtt leírva. 

Az ilyenkor gyakran feltett kérdésre (Újra 
beszereznél egy ilyet?) a válasz: igen, újra! 
Már eredeti állapotában is szerethető távcső, 
és meg van benne a lehetőség, hogy még 
jobb legyen. Kiváló fejlesztési alap, és öröm 
volt az a sok óra is, amikor édesapámmal 
közösen javítgattuk a távcsövet!

Bezák Tibor

A TávCSövEK vILágA

A „tengeralattjáró ablak”, egyenletes korrektor rögzítés a 
sok csavarral. Látszik a csövet rögzítõ csavarok anyája, 
illetve a csavarok végénél a velúrtapéta alól kikandikáló 

eredeti festés
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 A holdi kráterek és gyűrűs medencék 
általában megszokott szerkezetétől eltérően 
vannak feltűnő, a szokványostól szembetű-
nően elütő szerkezetű érdekes holdkráterek 
is.  Ezek közül azokat, amelyek megjele-
nésükben „fánkra” vagy más hasonlattal 
„bikaszemre” emlékeztetnek, koncentrikus 
gyűrűs krátereknek nevezzük. Egy ilyen krá-
ternek van egy külső kör alakú pereme, de a 
belsejében a külső peremmel koncentrikusan 
egy kisebb sugarú belső, kör alakú gyűrűs 
kiemelkedés fut körbe. Az ilyen „fánkszerű” 
kráterek kis méretűek, a külső peremük 
átmérője mintegy 3–20 km között van, vagyis 
akár kis és közepes átmérőjű amatőrcsilla-
gászati távcsövekkel is megfigyelhetőek. A 
koncentrikus gyűrűs holdkrátereket a Mete-
or 2007/4. számának 29–33. oldalán megje-
lent cikkem ismerteti, és felsorolja az addig 
ismert és már kis távcsövekkel megfigyelhető 
ilyen krátereket.  2011-ben újabb „fánkszerű” 
holdkráterekkel bővült a lista, és új kutatási 
eredmények is születtek ezeknek az érdekes 
krátereknek az eredetéről. Ebben a cikkben 
ezekről lesz szó.

A koncentrikus gyűrűs kráterek talán leg-
szebb, legjellegzetesebb képviselője a 15 km 
átmérőjű Hesiodus A jelzésű, amely a Mare 
Nubium déli pereménél található, és a 42 
km átmérőjű Hesiodus-kráter falának külső 
peremére illeszkedik. Szorosan a Hesiodus 
mellett fekszik a mintegy 106 km-es Pitatus-
kráter. Fontos tény, hogy a Hesiodus és 
a Pitatus is úgynevezett töredezett aljzatú 
kráter (Floor-Fractured Crater, röviden FFC), 
illetve a koncentrikus gyűrűs kráter is szoro-
san a közelükben található egy mare terület 
pereménél. Általában is igaz, hogy a kon-
centrikus gyűrűs kráterek a Hold felszínén 
nem véletlenszerűen oszlanak el, hanem 1.) 
mare területeken, főleg azok pereménél talál-
hatók, sőt 2.) a közelükben nagyon gyakran 
legalább egy töredezett aljzatú kráter is van. 
Ez a két tulajdonság alapvető a koncentrikus 

gyűrűs holdkrátereknél és ezt a két fontos 
körülményt figyelembe kell venni a kialaku-
lásukat magyarázó modellekben.

Az elmúlt évig a holdkutatók között nem 
volt egységes álláspont a „fánkszerű” kráte-
rek kialakulásának magyarázatára, azonban 
az utóbbi években a holdkörüli pályáról első-
sorban a NASA Clementine és LRO (Lunar 
Reconnaissance Orbiter), valamint a japán 
SELENE (japánul Kaguya, vagyis „Holdher-
cegnő”) szondák fontos új ismereteket adtak 
égi kísérőnk felszínéről, belsejéről, illetve 
fejlődéséről. Ezeknek az új megfigyelési ada-
toknak ismeretében a koncentrikus gyűrűs 
kráterek több, korábbi modellje elvethető 
volt, illetve a talán legvalószínűbb kialaku-
lási folyamat előtérbe került. A holdszondák 
következő műszereinek adatai vittek köze-
lebb ennek a rejtélynek a megoldásához. A 
SELENE multispektrális képfelvevője (MI) 20 
méteres felbontású képei alapján a koncentri-
kus gyűrűs kráterek peremének magasságát, 
külső átmérőjének, belső tóruszának átmé-
rőjét és vastagságát, valamint a kráter mély-
ségét tanulmányozhatták. Az LRO fedélzeti 
radarja (Mini-RF) a holdfelszín letapogatá-
sával részletes radarképek, illetve a lézeres 
magasságmérője (LOLA) együttesen rész-
letes domborzati térképek készítését tették 
lehetővé. A Clementine korábbi, ultraibolya 
és látható tartományban készített UVVIS 
felvételeiből a felszín kőzetanyagának vas-
oxid (FeO) tartalmát lehetett meghatároz-
ni, amely a koncentrikus gyűrűs kráterek 
környezetének ásványi és kémiai összetétel-
ének megismerését tette lehetővé. Tekintsük 
át, milyen elképzelések voltak korábban a 
koncentrikus gyűrűs holdkráterek kialaku-
lásának magyarázatára, és ezek mennyire 
bizonyultak helytállónak! 

A koncentrikus gyűrűs kráterek keletke-
zésének oka lehet alapvetően külső vagy 
belső eredetű, ez utóbbi a Hold szerkeze-
tével és fejlődésével függ össze. A külső ok 

A fánkszerű kráterek 
rejtélye
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nyilván egy kis égitest becsapódása a Hold 
felszínébe, de kell még valamilyen további 
oknak lenni, ami a belső koncentrikus gyű-
rűs képződményt létrehozza. A legelső, már 
régen felvetődött magyarázat külső, tisztán 
becsapódási eredetre vezeti vissza ezeknek a 
krátereknek a képződését. Ezt az elképzelést 
James W. Head, az amerikai Brown Egyetem 
(Providence, Rhode Island) Geológiai Tan-
székének kutatója tette közzé még 1978-ban.  
E szerint a „fánkszerű” kráterek kis méretű 

hasonmásai a nagy, 175–440 km átmérőjű, 
központi csúcsos koncentrikus medencék-
nek. Az egyik legszebb példa erre a Holdon 
a Mare Orientale gyűrűs medence, amelyről 
a Meteor 2011/5. számában írt Görgei Zol-
tán kiváló és részletes ismertetést. Azonban 
mégse lehetnek a kis „fánkszerű” kráterek 
a nagy gyűrűs medencék „kisebb testvérei”, 
mert 1.) a nagy gyűrűs medencék a Holdon 
bárhol előfordulhatnak és nem kötődnek 
mare területekhez, mint a „fánkszerű” kráte-
rek, 2.) a „fánkszerű” kráterek sokkal kisebb 
mérete és a belső gyűrű jellegzetes szerkeze-
te nagyon eltér az óriási gyűrűs medencék-
től, tehát a kis „fánkszerű” krátereket más 
folyamat alakíthatta ki.

A „fánkszerű” holdkráterek keletkezésének 
egy másik magyarázata is külső, becsapódási 
eredetű hatásokon alapul, amely már szintén 
régebben felvetődött, és Naosuke Sekiguchi, 
a tokiói csillagászati obszervatórium kutatója 
tette közzé még 1970-ben. Arról van szó, 
hogy ezek a különleges kráterek két kis égi-
test egymás utáni becsapódásával alakultak 
ki oly módon, hogy a már létrejött nagyobb 
kráternek pont a közepébe csapódott volna 
be a másik, az előzőnél kisebb égitest, és a két 
centrális, de különböző átmérőjű becsapódási 
alakzat lenne a koncentrikus kráter. Azonban 
könnyen látható, hogy az ilyen különleges, 

A koncentrikus-gyûrûs kráterek legszebb példája a Hesiodus A, amely a Hesiodus-kráter falának külsõ peremére 
illeszkedik. A képen a Hesiodus-krátertõl jobbra a Pitatus látható. A Hesiodus és a Pitatus is töredezett aljzatú kráterek. A 
NASA LRO holdszonda nagylátószögû (LROC WAC) kamerájával készített holdmozaik (NASA és Arizonai Állami Egyetem, 

Phoenix, Arizona)

Kráterek képzõdése két rétegbõl álló holdfelszínben. A 
kráter nem mélyed bele az alsó erõsebb rétegbe (felsõ két 
kép), illetve a felszín mindkét rétegébe belehatol (alsó két 
kép). A régebbi elképzelés szerint a kétrétegû, gyengébb 
és erõsebb rétegbõl álló felszínbe történõ becsapódás 
eredményezhet koncentrikus gyûrûs szerkezetû krátert 

(jobb alsó kép), azonban ma úgy tartják, nem így alakultak 
ki a „fánkszerû” kráterek a Holdon (J. H. Melosh, 1989)
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egymás utáni becsapódás valószínűsége igen 
kicsi, nem valószínű, hogy a már meglévő 
kráternek pontosan a közepébe csapódjon be 
egy másik, az előzőnél kisebb kis égitest. A 
„fánkszerű” holdkráterek ilyen különleges, 
egymás utáni becsapódásokkal történő létre-
jöttének valószínűségét az is csökkenti, hogy 
ezek a kráterek a mare területekhez, főleg 
azok pereméhez, ráadásul töredezett aljzatú 
kráterekhez kapcsolódnak, azonban az ilyen 
különleges kettős becsapódások a Holdon 
bárhol előfordulhatnának, akár a holdi fel-
földeken és hegyvidéken is, de ott nincsenek 
ilyen koncentrikus gyűrűs kráterek.

A koncentrikus gyűrűs kráterek kialakulá-
sát két kis égitest becsapódásával magyará-
zó elképzelésen kívül van olyan modell is, 
amely szerint egyetlen kis égitest becsapó-
dása elegendő „fánkszerű” kráter létrehozá-
sához. Ez a modell egyébként a kilométeres-
nél kisebb átmérőjű, vagyis szubkilométeres 
méretű kis „fánkszerű” kráterek kialakulásá-
ra is alkalmas lenne. Ezt a modellt William 
L. Quaide és Verne R. Oberbeck, a kaliforniai 
NASA Ames Kutatóközpont kutatói vetet-
ték fel 1968-ban, majd Jay H. Melosh, az 
Arizonai Egyetem Bolygó- és Holdkutató 
Laboratórimának kutatója fejlesztette tovább 
1989-ben. Eszerint az ilyen kráter ott alakul-

hat ki, ahol a Hold felszíne két rétegből áll: 
egy felső lazább, gyengébb rétegből, például 
regolitból, amely alatt a második réteg egy 
erősebb alapkőzet, például mare bazalt. A 
két rétegbe váj krátert egy nagyobb méretű 
és sebességű, vagyis nagy mozgási energi-
ájú becsapódó kis égitest. A kráter belsejé-
ben perem alakul ki, amely emlékeztet egy 
„fánkszerű” kráter belső gyűrűjére. Ekkor a 
keletkezett kráter külső peremének átmérője 
legalább tízszer nagyobb, mint a gyengébb 
réteg vastagsága. Ennél kisebb átmérő/réteg-
vastagság arány esetén a kráter aljzata még a 
gyengébb rétegben lesz, vagyis a kráter nem 
hatol bele az erősebb kőzetrétegbe, és nem 
alakul ki „fánkszerű” holdkráter, csak a szo-
kásos becsapódási kráterszerkezet figyelhető 
meg. A holdfelszín kétrétegű, gyenge + erős 
kőzetréteg-modelljében a koncentrikus gyű-
rűs kráter külső átmérőjéből egyébként becs-
lést lehet adni a gyengébb, regolitos réteg 
vastagságára is. Azonban a „fánkszerű” krá-
ter környezetében is hasonlóan réteges szer-
kezetűnek kellene lenni a holdfelszínnek, 
és emiatt több hasonló gyűrűs szerkezetű 
kráternek is lenni kellene ott, de ilyet nem 
figyelünk meg. Tehát ez a modell sem ad 
kielégítő magyarázatot ezeknek a kráterek-
nek a keletkezésére.

HoLd

Egy folyadékcsepp szemcsés szerkezetû anyagba való becsapódása a koncentrikus gyûrûs holdkráterek alakjára nagyon 
hasonló alakzatot hoz létre. Az egyezés csak látszólagos, mivel a Hold anyaga és a becsapódó kis égitest halmazállapota 
és sebessége is lényegesen eltér ettõl a modelltõl (balra). A legjellegzetesebb „fánkszerû” holdkráterek (jobbra): Hesiodus 

A, Lagrange T, Crozier H és Cavalerius E (kép: LPOD 2010. június 20.)
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Érdekesség, hogy a koncentrikus gyűrűs 
kráterekre nagyon emlékeztető becsapódási 
alakzat jöhet létre egy folyadékcsepp szem-
csés szerkezetű anyagba (granulátumba) 
történő becsapódásakor úgy, mint ahogy 
egy esőcsepp finom szemcsés anyagú talajra 
esik le. Ilyen kísérleteket végzett 2010-ben 
Hiroaki Katsuragi, a japán Kyushu Egyetem 
Alkalmazott Elektronika és Anyagtudományi 
Tanszékén. A kísérletekben a folyadékcsepp 
becsapódáskori deformációja döntő jelen-
tőségűnek bizonyult, és ez okozza a finom 
szemcsézettségű anyagban a koncentrikus 
gyűrűs kráterekre emlékeztető alakzat kiala-
kulását. A kísérletekben kapott  becsapódási 

alakzatokhoz nagyon hasonló holdi kráterek-
re példákat a mellékelt ábra egymás mellett 
mutatja, vagyis ilyen a már említett Hesiodus 
A, továbbá a mintegy 11–12 km átmérőjű 
Lagrange T, Crozier H és Cavalerius E krá-
terek. Ez a kísérlet megmagyarázhatná, hogy 
egyetlen test (folyadékcsepp) becsapódása 
is létrehozhatja a „holdi fánkokat”. Azon-
ban nyilvánvaló, hogy a Hold felszínébe 
csapódó kis égitestek nem folyadékcseppek, 
hanem szilárd kisbolygók, üstökösmagok, 
meteorok, amelyek az esőcseppek kis sebes-
ségéhez képest sokkalta nagyobb kozmi-
kus sebességgel csapódnak be. Továbbá a 
Hold anyaga sem granulátum tulajdonságú, 
hanem igen kemény kőzet. A felszínt borító 
vékony regolittakaró nem granulátumként, 
hanem ugyanúgy kemény anyagként visel-
kedik a becsapódáskor, mint a sziklás talaj. 
Ez a modell nem lehet magyarázat a „fánk-
szerű” holdkráterek kialakulására, és csak 
érdekességképp említettem meg Charles A. 
Wood LPOD 2010. június 20-án megjelent 
írása nyomán.

Vannak belső okokra, a kráterek szerkezeté-
vel és fejlődésével kapcsolatos magyarázatok 
is koncentrikus gyűrűs kráterek kialakulásá-
ra. Egy ilyen lehetséges folyamat az, amikor 
a kráterfal, illetve kráterperem hosszú idő 
alatt erodálódik, „csipkézett” lesz. Nagyobb 
darabok leszakadnak, a perem és a teraszok 
lepusztulnak, anyag hullik a kráter belse-
je, aljzata felé. A kráteraljzaton felgyülemlő 
anyag az eredeti kráterfallal koncentrikus 
körgyűrű mentén halmozódhat fel és ez 
lenne a fánkszerű kráter belső gyűrűje. Ezt 
az elképzelést Mark J. Cintala, Charles A. 
Wood és James W. Head, a Brown Egye-
tem (Providence, Rhode Island) geológusai 
vetették fel 1977-ben. Később kiderült, hogy 
a Holdon az ilyen kráterek pre-imbrium és 
kopernikuszi kor közöttiek, azonban nincs 
kopernikuszi korú „fánkszerű” holdkráter. 
Ráadásul, erodált falú kráterek mindenütt 
vannak, a mare területeken is, és a felfölde-
ken is, míg a jellegzetes koncentrikus gyűrűs 
kráterek a mare területeken vagy azok köze-
lében találhatók. Tehát ez az elképzelés se 
magyarázza meg a holdi „fánkok” eredetét. 

HoLd

A koncentrikus gyûrûs holdkárterek kialakulásának egy 
régebbi modelljében a kráter belsejében extruzív dóm alakul 

ki, és ez alakítja ki a belsõ gyûrûs szerkezetet
(kép: E. I. Smith, 1973)
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A vulkáni dómok is szerepet kaptak a holdi 
„fánkok” kialakulásának magyarázatában, 
nevezetesen, az extruzív dómok, amelyek a  
Hold belsejéből a felszínre történt anyagki-
áramlással keletkeztek. A modellben ezek-
nek egy speciális típusa játszott szerepet, és 
ezt a modellt Eugene I. Smith, az Új-Mexikói 
Egyetem geológiai tanszékén dolgozta ki 
1973-ban. Eszerint a koncentrikus gyűrűs 
kráterek ebben a modellben két lépésben 
alakulnak ki: először a becsapódási kráter jön 
létre, majd ennek belsejében lávafeláramlás, 
kibukkanás, kitüremkedés, kitörés, extrúzió 
történt meg. Az anyagkiáramlás valójában 
lávaömlést, a magma felszínre való kijutá-
sát jelenti, aminek következtében a kráter 
belsejében például vasoxid (FeO) feldúsulás-
nak kellene látszani a környezethez képest. 
Azonban a Clementine űrszonda felvételein 
nem látni különbséget a „fánkszerű” hold-
kráterek belseje és környezete összetétele 
között, tehát ez a modell sem magyarázza 
meg a koncentrikus gyűrűs kráterek kiala-
kulását.

Nagyon hosszú időskálán a Hold kőzet-
anyagának modellezésére a belső súrlódást 
is figyelembe kell venni, vagyis a kőzetanyag 
viszkózus, belső súrlódásos folyadék-model-
lel írható le. Egy ilyen modellt vizsgáltak 
Andrew J. Dombard és Jeffery J. Gillis, a 
Missouri állambeli Saint Louis-i Washing-
ton Egyetem kutatói 2001-ben.  Eszerint a 
viszkózus felszín kozmikus időskálán átala-
kul, akár ki is simulhat, azaz a kráterek 
egyre laposabbá válhatnak, de a kráterek 
szerkezete akár hullámossá alakulhat, ame-
lyekből „fánkszerű” kráterformák jöhetnek 
létre. Ebben a modellben egyébként a holdi 
kőzetanyag kevésbé viszkózus a mélység-
gel, vagyis a belső súrlódás a mélységgel 
csökken. A modellt minden kráterméretre 
tesztelték, és azt találták, hogy a viszkozitás 
csak a Naprendszer korával összemérhető 
idő alatt fejti ki hatását, azaz, ha ki is alakul-
nának koncentrikus gyűrűs holdkráterek, 
akkor ez a folyamat igen hosszú idő alatt 
menne végbe. Azonban ezek a kis kráterek 
ennél jóval fiatalabb képződmények. Tehát 
ez a modell sem tudja megmagyarázni a kon-

centrikus gyűrűs holdkráterek kialakulását, 
de egyébként alkalmas a töredezett aljzatú 
kráterek (FFC-k) magyarázatára, például a 
cikk elején említett Pitatusra és Hesiodusra.

A koncentrikus gyűrűs holdkráterek 
kialakulásának megértése felé 2011-ben  
jelentős lépést tett a Hawaii Geofizikai és 
Planetológiai Intézet kutatócsoportja, David 
Trang, Jeffrey J. Gillis-Davis, Ray B. Hawke, 
valamint a kutatócsoporthoz tartozó D. Ben 
J. Bussey, a marylandi Johns Hopkins Egye-
tem Alkalmazott Fizikai Intézetének munka-
társa. Ebben a kutatásban a legutóbbi évek 
holdszondái által adott megfigyelési ered-
ményeknek jelentős szerepe volt. A kutatás 
során az addig ismertekhez képest még 14 
újabb koncentrikus gyűrűs holdkrátert azo-
nosítottak az egész holdfelszínen (a túlsó 
oldalt is beleértve) és ezekkel összesen 58 
ilyen krátert vizsgáltak meg 2011-ben. A 
minta kráterei 3–20 km közötti átmérőjűek, 
a minta átmérő szerinti mediánja 8 km-es 
átmérőnek felel meg. A kis átmérőjű holdkrá-
terek megfigyelése kis távcsövekkel nehéz 
feladat. Ennek ellenére a Hold felénk forduló 
oldalán az ilyen kráterek még felbonthatók 
jó optikai minőségű amatőrtávcsővel. Pél-
dául egy 10 cm objektívátmérőjű távcsővel 
elméletileg kb. 2,3 km-es, egy 20 cm-essel 
1,2 km-es alakzatok bonthatók fel vizuáli-
san a Hold távolságában merőleges rálátás 
esetén, ideális légköri viszonyok mellett, de 
valójában átlagos vagy nyugtalan légkörnél 
ennél valamivel rosszabb a helyzet. Azt lehet 
mondani, hogy a mintegy 5–10 km-es kráte-
rek megfigyelésére már nagyobb esély van. 
Elektronikus képrögzítő eljárásokkal (DSLR, 
webkamera, CCD) és számítógépes feldol-
gozással javítható a képek minősége, a földi 
légkörnek a képek minőségét lerontó hatásai  
csökkenthetők.

Trang és munkatársai 2011-es kutatásaik-
ban először is megvizsgálták a koncentrikus 
gyűrűs holdkráterek szerkezetét, morfológi-
áját, és meghatározták ezen kráterek jelleg-
zetes típusait. Az 1978-as vizsgálatokban öt 
típust különböztetnek meg, de újabb morfo-
lógiai vizsgálatokkal a következő négy típust 
vagy végállapotot határozták meg. Eszerint 

HoLd
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1.) éles, „V” alakú elválasztó völgy van a 
külső kráterperem és a belső gyűrű között, 
2.) lapos összekötő perem van a külső perem 
és a belső gyűrű között (geometriailag ez 
lényegében egy inflexiós csatlakozás), 3.) ala-
csony belső gyűrű és azon belül domb-baráz-
dák gyűrűje fut körbe, 4.) van éles „V” alakú 
völgy-bemélyedés a külső és belső részek 
között, de ezenkívül a gyűrűn  szorosan egy-
mást követő dombok is találhatók.

A 2011-ben tanulmányozott 58 koncentri-
kus gyűrűs holdkráterből 22-nek meghatá-
rozták a korát. A koreloszlásra a következő 
adódott: kettő pre-imbriumi korú, vagyis  
ezek 3,85 milliárd évnél idősebb, tizenöt 

imbriumi, azaz 3,2–3,85 milliárd év közötti 
és öt erathosztenészi, tehát 1,1–3,2 milliárd 
év közötti korú. 

A Clementine-űrszonda felvételeiből össze-
állított vasoxid (FeO) térképek azt mutatják, 
hogy a koncentrikus gyűrűs holdkráterek bel-
sejének vasoxid koncentrációja 1 súlyszáza-
lékkal tér csak el a környező holdfelszínétől, 
de három olyan „fánkszerű” krátert találtak, 
amelyekben a vasoxid 2–6 súlyszázalékkal 

kevesebb, mint a környező holdfelszínen. Ez 
azt jelenti, hogy a „fánkszerű” kráterek kiala-
kulásakor nem dobódott ki anyag, amely a 
kráter alatti holdkéreg mélyéből kikerülve 
szétterült volna a kráter környékén és így 
a környező felszín anyagától nagyon elütő 
kémiai összetételt mutatna.

Trang és munkatársai 2011-es modellje 
szerint a koncentrikus gyűrűs holdkráterek 
magyarázatának kulcsa a velük szinte mindig 
kapcsolatban álló töredezett aljzatú kráterek 
kialakulása. Még 1976-ban Peter H. Schulz, a 
Brown Egyetem (Providence, Rhode Island) 
geológusa felvetette, hogy a mélyből felfelé 
nyomuló magmatikus anyag a felszín alatt a 
kráter aljzatot alulról feszíti, azt széttördeli, 
és kialakul a töredezett aljzatú kráter. Ez a 
folyamat igneous vagy vulkáni intrúzió, azaz 
a felszín alatti magmatikus anyag be- vagy 
felnyomulása, feltüremkedése. Az ilyen krá-
terekkel szomszédos koncentrikus gyűrűs 
holdkráterek kialakulásában döntő jelentősé-
ge van a felszín alatt felfelé nyomuló magma  
által kifejtett feszültségeknek a már létrejött 
becsapódási kis kráter belsejére, aljzatára. 
Trang és munkatársai  2011-es vizsgálatai-
nak tehát a legfontosabb következtetése az, 
hogy a „fánkszerű” holdkráterek belső szer-
kezetét, a tóruszszerű gyűrűt a vulkanikus 
intrúzió alakíthatta ki egy már meglévő kis 
becsapódási kráterben. Ilyen modell részle-
tes kimunkálásán dolgoznak most Trang és 
munkatársai, de a részletes modellt még nem 
tették közzé.

Trang és munkatársai részletes tanulmányá-
nak megjelenését kissé késleltetheti az, hogy 
a rövid előzetes közleményük megjelenése 
utáni hónapokban elsősorban az LRO felvé-
teleken örvendetes módon rengeteg újabb 
„fánkszerű” holdkrátert találtak: 2012. már-
cius végére az LRO felvételein újabb további 
137 „fánkszerű” krátert azonosított a Hawaii 
Geofizikai és Planetológiai Intézet kutatócso-
portja, Trang, Gillis-Davis, Hawke és Bussey. 
Az eddigieknél bőségesebb, újabb megfigye-
lési adatok fényében pontosabb ismereteink 
lesznek majd a koncentrikus gyűrűs holdkrá-
tereket létrehozó folyamatokról. 

         Tóth Imre

A koncentrikus gyûrûs holdkráterek jellegzetes típusai. Éles, 
„V” alakú elválasztó völgy a külsõ kráterperem és a belsõ 

gyûrû között (bal felsõ kép), lapos összekötõ perem a 
külsõ perem és a belsõ gyûrû között (inflexiós csatlakozás, 
jobb felsõ kép), alacsony belsõ gyûrû és azon belül domb-
barázdák gyûrûje (bal alsó kép), van éles „V” alakú völgy-
bemélyedés a külsõ és belsõ részek között, de gyûrûben 
elrendezett dombok is vannak (bal alsó kép) (forrás: D. 

Trang és munkatársai, Hawaii Egyetem, 2011)

HoLd
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Márciusban elkényeztetett minket az ég 
jelenségekkel. A legtöbbet az együttállások-
ból kaphattunk, ez a tavasz a bolygókról és 
a velük ideiglenesen társuló más égitestekről 
szól.

A hónap elején még kedvező volt a Merkúr 
helyzete, így a Vénusz és a Jupiter társaságá-
ban láthattuk lenyugodni. Szerencsére leg-
több esetben ismét kedvező időjárás uralta az 
észlelők égboltját, így a szép látványosságo-
kat sokan kísértük figyelemmel, napról napra 
követve az égitestek útját. Mielőtt a márciusi 
jelenségekbe belekezdenénk, lássuk  Horváth 
Tibor kis késéssel érkezett hegyhátsáli fotóját 
február 26-áról a Hold–Vénusz–Jupiter trió-
járól a vadonatúj obszervatórium kupolája 
felett. A kép számomra különösen kedves, 
mivel nem csupán a jelenséget ábrázolja, 
hanem a fotós a nemrég átadott csillagvizs-
gálót is belekomponálta a képbe, összekötve 
ezzel a csillagászat eszközét és célját.

Vágjunk hát bele márciusba! 2-án Ladá-
nyi Tamás, Alvári Gábor és a rovatvezető a 
siófoki ezüstparton észlelte a bolygókat a 
parton embermagasságba torlódott jégtáblák 
tövéből. A holdfényben a helyszínhez méltón 
ezüstösen ragyogó jéghegyek felett megkapó 

látványt nyújtott az alászálltában vöröses 
Merkúr és némiképp magasabban a Vénusz 
és a Jupiter. 3-án este kissé fátyolos égen 
a bolygók és a Hold körül is párta, illetve 
koszorú alakult ki, a Vénusz körül a párta 
ovális alakot vett fel kis időre s a felhő elsod-
ródásakor a Hold körül gyenge haló egy 
ívdarabja is látszott. E két jelenség összefügg, 
mivel az ovális párta kialakulását a halót is 
létrehozó oszlop alakú jégkristályok teszik 
lehetővé, így, ha halót láttunk, ha fátyolfel-
hős az ég, érdemes figyelni a Vénuszt, mert 
nem esélytelen akár az ovális párta, akár 
a Vénusz-oszlop megpillantása! 4-én este 
Újvárosy Antal észlelt ovális Vénusz-pártát, 
s rendkívül fényes körülírt holdhalót – ismét 
egy gyakorlati példa a két jelenség közös fel-
tételeire. Ugyanezen az estén Schmall Rafael 
egén is holdhaló volt, valamint koszorú is 

Állatövi fény, együttállás, 
halók

SZABAdSZEMES jELEnSÉgEK

Horváth Tibor még február 26-án készítette ezt a 
csodaszép képet a hegyhátsáli obszervatórium kupolája 

fölött összegyûlt Jupiter–Hold–Vénusz trióról

Kaposvári Zoltán Ferihegyen ragyogó melléknapokat 
fényképezett március 4-én, ügyesen használva az antennát 

napkitakaróként
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látszott egy ideig, a Hadházi Csaba is szép 
erős színű holdhalóban gyönyörködhetett.

Március 5-én Ábrahám Tamás fényképezte 
az együttállást, a tiszta horizontnak köszön-
hetően a Merkúr is remekül látszott még az 
alkonypír sávjában. 

Az együttállás következő fokozata az volt, 
amikor a Vénusz és a Jupiter egymáshoz 
közeledtek, hogy 13-án csúcsosodjon ki ran-
devújuk. 10-étől kezdve minden este a rovat-
vezető, 11-én Hadházi Csaba és Perkó Zsolt, 
12-én Ábrahám Tamás, Sánta Gábor és Had-
házi Csaba – nála a lenyugvó bolygók körül 
szép párta is látszott. 13-án szintén Hadházi 
Csaba, Horváth Tibor, Perkó Zsolt, Gazdag 
Attila, Németh Kornél, Kovács Tamás, Piriti 
János, Keszthelyi Sándor és Keszthelyiné 
Sragner Márta figyelték a bolygóduót, 14-én 
pedig Újvárosy Antal figyelte az együttál-
lást. A következő estéken, ragyogóan tiszta 
égen több helyen és alkalommal láthattunk 
a távolodó együttállással állatövi fényt is, 
ezt észlelte Schmall Rafael, Ladányi Tamás, 
valamint a rovatvezető. Szerencsés volt, hogy 
pont a holdtalan estékre jutott a tiszta égbolt, 
remek átlátszóság, így különösen látványos 
volt a beszámolók alapján az állatövi fény. 
Maczó András és Kolláth Zoltán 70 fős zselici 
éjszakai túrázó csapatukkal gyönyörködtek a 
ragyogó fénykúpban: „Annak ellenére, hogy 
a Vénusz–Jupiter párosa pont rátelepedett 
az állatövi fényre, és kissé zavartak a meg-
pillantásában, mindenki sikerrel észlelte a 

derengést a horizont fölött.” Különösen nagy 
élmény lehet ekkora csapatnak megmutatni 
a városi ember számára különben mindörök-
re titokban maradó jelenséget!

Az együttállás a hónap utolsó harmadá-
ban tovább „fokozódott”. Alkonyatkor a 
holdsarló ismét csatlakozott a bolygókhoz, 
újabb lehetőséget teremtve a remek észlelé-
sekre.  25-én a Hold a Jupiter mellett, 26-án a 
Vénusz mellett világított, mindkét estén szép 
földfényt is mutatva arcának árnyékos felén. 
Aki elég türelmes volt és kivárta, míg besö-
tétedik, a Fiastyúkot is már az együttállás 
közelében nézhette. Ezen felvonás észlelői 
a következők voltak:  Tóth Tamás, Soponyai 
György, Hadházi Csaba, Kuli Zoltán, Facsar 
István, Németh Kornél, Illés Tibor, Ladányi 
Tamás, Ábrahám Tamás, Kiss Péter, Újvárosy 
Antal – nála szép holdkoszorú és Vénusz-
párta is mutatkozott.

SZABAdSZEMES jELEnSÉgEK

Újvárosy Antal Jósvafõn örökítette meg a látványos körülírt 
holdhalót, mellyel egyidejûleg ovális Vénusz-párta is 

látszott, a Vénusz képét montázsként a holdhalóra illesztve 
láthatjuk

Perkó Zsolt és Gazdag Attila izgalmas fotót hozott a 
március 13-án látott Vénusz–Jupiter együttállásról, a 

bolygók alatt a vízen mindkettõ tükörképe is gyönyörûen 
látható
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A hosszúra nyúlt együttállás-sorozat követ-
kező epizódja már áprilisi esemény, így tér-
jünk át a légkörünk márciusban produkált 
optikai jelenségeire – ezek sajnos nem voltak 
túl számosak.

Március 4-én feltűnő melléknapokat, 22 
fokos halót és zenitkörüli ívet észlelt Bakos 
Liza, Kaposvári Zoltán, Hegyi Imre János, 
Gál Borbála, Szabó Árpád s a rovatvezető, 
este holdhalót látott Facsar István, Újvárosy 
Antal, Hadházi Csaba, Schmall Rafael, Földi 
Attila. 7-én a rovatvezető látott látványos, 
igen fényes naposzlopot alkonyatkor, 15-én 
Berkó Ernő észlelt összetett halót zenitkörüli 
ívvel, 26-án a lenyugvó Hold produkált egy 
igen feltűnő mellékholdat a rovatvezető ész-
lelésében, majd 29-én Földi Attila látott mel-
léknapokat és felső érintő ívet. A tavasz első 
hónapja ezzel zárult, mozgalmas, látványok-
ban gazdag időszak volt, emlékezetes esték-
kel gazdagítva az égi szépségek rajongóit. A 
hasonlóan szép együttállások mindig kiváló 
alkalmat adnak arra, hogy „kívülállókat” is 
bevonjunk az égbolt megfigyelésébe, ezt a 
szép hobbit így a legkönnyebb megszerettet-
ni másokkal is, mindig lesz egy-két ember, 

aki egyre tudatosabban keresi majd, hogy 
aktuálisan mit érdemes megnézni, ezért 
igyekezzünk minél gyakrabban megosztani 
észleléseinket másokkal is!

Landy-Gyebnár Mónika

SZABAdSZEMES jELEnSÉgEK

Landy-Gyebnár Mónika a balaton-felvidéki virágzó 
mandulást kereste fel az együttállás megfigyeléséhez, 

a fotó Paloznakon készült március 25-én

Kiss Péter Kerepesen örökítette meg a március 25-i együttállást, a képen már a közelben tanyázó
Fiastyúk is nagyszerûen megfigyelhetõ
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Csillagászati emlékhelyeink:               
a Degenfeld-kastély Baktalórántházán

Az idei bátorligeti Messier-maraton máso-
dik napját kihasználtuk egy kis kulturá-
lis turistáskodásra: felkerestük Nyírbátort, 
Vaját és Baktalórántházát. Szépen felújított 
műemlékek, csinosodó városközpontok után 
meglátogattunk egy nem túl szívderítő álla-
potban levő épületet is, a Degenfeld-kastélyt 
Baktalórántházán. A kastély a XIX. század 
közepén készült el, fénykorát Dégenfeld 
Imre (1810–1883) idején élte, ekkor jött létre 
a hatalmas park is. A kastélyban 1945 és 1995 
között tüdőszanatórium üzemelt, jelenlegi 
állapota minden, csak nem szívderítő. 

Baktalórántháza Nyírbakta és Lórántháza 
egyesülésével jött létre 1932-ben.

A boldog békeidőkben, 1885-ben történt, 
hogy innen észlelték az Andromeda-köd 
szupernóváját, az S And-ot! Az Andromeda-
ködben feltűnt új csillagról van szó. Kon-
koly Thege Miklós így ír erről a Főváro-
si Lapok 1885. szeptember 8-i számában: 
„Observatorom: dr. Kövesligethy Rudolf, ki 
az augusztus hónapot báró Podmaniczky 
Gézáéknál töltötte a Nyírségben, hol a 
bárónak és kedves nejének (született gróf 
Degenfeld Bertha grófnőnek), a csillagászat-
ból előadásokat tartott, azonnal említette, 
hogy a grófnő már augusztus 23-dikán ész-
lelte a ködön azt a változást egy 90 milli-

méter nyílásu üstökös-keresővel, s azt vette 
észre, hogy a köd közepén fényes sárgás-
vörös csillag támadt, s így ez a nevezetes 
fölfedezés nem Dorpátban történt augusz-
tus 31-dikén, hanem Nyír-Baktán egy tudo-
mánykedvelő magyar főuri nő által, a mi 
rövid alatt világszerte ismeretes ténnyé fog 
válni.”  (Talán éppen a hatalmas park vala-
melyik tisztásáról végezték távcsöves stúdi-
umaikat  Podmaniczkyék!) 

Konkoly az elsőség kérdéséről ír itt, azon-
ban nem a magyar észlelők látták először a 
csillagot, hanem az ír Isaac Ward (augusztus 
19.) majd Ernst Hartwig (augusztus 20.). 
Nem is a magyar észlelők – mert hiszen a 
grófnő társaságában ott volt Kövesligethy 
is – ismerték fel a 6 magnitúdós új csillag 
fontosságát, hanem a dorpati Hartwig volt 

az, aki jelentőségének megfelelően kezelte a 
látottakat.

1885-ben, amikor a szupernóva felrobbant 
az Andromeda-köd magjától nem messze, 
nem sok fogalma volt a csillagászatnak az 
extragalaxisok valódi távolságáról. A szuper-
nóva kifejezés se létezett, csak jóval később, 
az 1930-as években született meg. Bő száz 
évvel a robbanás után, 1989-ben találták meg 
a szupernóva maradványát.

Legyünk mi is résen, hiszen 127 év után 
egyre inkább esedékes az M31 következő 
szupernóvája! 

Mizser Attila

EMLÉKHELy



44

Mielőtt január 5-én hosszú hónapokra 
elcsendesedne a meteoraktivitás, három hét 
alatt három nevezetes meteorraj felhőjén is 
áthalad bolygónk. Ezek közt van az év két 
legintenzívebb áramlata, melyek egy érde-
kes, ám alig ismert kisebb rajt fognak közre. 
Sajnálhatjuk, hogy a téli hónapokra esik ez 
a nevezetes időszak, hiszen a nagyközönség 
számára ez a két áramlat remek alkalom 
lehetne a csillagászattal való ismerkedésre. 
Ugyanakkor a hosszú éjszakák miatt több-
nyire láthatóak tőlünk a maximumok, ha a 
felhők és a Hold is úgy akarják. Idén nem 
volt szerencsénk a Holddal, és a decemberi, 
valamint a január eleji időjárás is csapnivaló 
volt, ám különös módon mindhárom maxi-
mum éjszakájára legalább részben felszaka-
dozott a felhőzet, így mindhárom meteorraj-
ból láthattunk valamennyit. 

Geminidák
Az egyik legszebb és legaktívabb áramlat-

nak csak azért nincs nagyobb hírneve, mert 
maximuma a fagyos decemberi éjszakákra 
esik. Az átlagos ZHR értéke 120 körül alakul, 
ami felülmúlja a Perseidák és a Quadrantidák 
átlagos gyakoriságát is. Az aktivitás maxi-
muma december 13/14-én van, de 7–17-e 
között bármikor láthatunk geminida meteo-
rokat feltűnni égboltunkon. A fehéres színű, 
kemény megjelenésű rajtagok közepes, 35 
km/másodperces sebességgel lépnek be a 
légkörbe. A rajt csak 1862-ben figyelték meg 
először angol és amerikai észlelők, ám ez a 
késői felfedezés nem azért van, mert koráb-
ban nem figyeltek volna oda a meteorrajokra. 
Ezt megelőzően egyszerűen még nem létez-
tek a Geminidák, pontosabban az áramlat 
nem keresztezte a Föld pályáját. A Jupiter 
perturbációs hatása miatt fordult be a raj 
bolygónk útjába az 1800-as évek első felében, 
és a mostani évszázad végére meg is szűnik 
majd ez a szerencsés együttállás. A felfedezés 

idején még csak 15 db/órás maximumokat 
láttak, ami a XX. század elejére elérte a 20 
db/órát, a 30-as években már 50 meteor 
látszott óránként. A II. világháború utáni 
időszakban 60–65, az 1980-es évekre pedig 
elértük a 80–100 körüli értéket. A model-
lek szerint azóta már gyengülni kellene az 
aktivitásnak, ám a valóság szerencsére mást 
mutat, így egészen biztos, hogy még sok-sok 
szép Geminida-maximumot láthatunk ebben 
az évszázadban.

Nagy feltűnést keltett szakmai körökben, 
amikor 1983-ban kiderült, hogy a raj szü-
lőobjektuma nem egy üstökös, hanem az 
IRAS műhold által felfedezett (3200) Phaeton 
nevű kisbolygó. A kapcsolat viszont teljesen 
egyértelmű, a raj és az aszteroida pályaele-
mei teljesen megegyeznek. Ez volt az első 
eset, hogy egy meteorraj szülőégitestje nem 
üstökös, hanem kisbolygó volt. Azóta már 
nem lepődünk meg ezen, hiszen számos 
hasonló rajt ismerünk. Ezen esetekben felté-
telezzük, hogy valamikor régen még muta-
tott aktivitást az égitest, mára azonban már 
csak a kiszáradt üstökösmagot látjuk, mint 
kisbolygót.

A tavalyi maximum december 14-én az esti 
órákban következett be, ami nagyon kedvező 
lett volna számunkra, ám a Hold közbe-
szólt. Alig néhány nappal voltunk telehold 
után, így égi kísérőnk csak pár órányi sötét 
eget engedélyezett, ám ekkor a Geminidák 
radiánsa még nem emelkedett igazán magas-
ra. Mindez persze csak a vizuális észlelőket 
zavarta, videós rendszereink csak a derültre 
vártak, és digitális gépekkel is sokan próbál-
koztak az időnként felszakadozó felhőzet 
alatt.

Egy nappal a maximum előtt, december 
13/14-én a nyugati országrészben felszaka-
dozott a felhőzet, így a pár órával később 
leszálló köd előtt még lehetett észlelni egy 
keveset. Landy-Gyebnár Mónika az alábbi 
tapasztalatokat és fotókat gyűjtötte: „Munka 

Téli áramlatok
METEoroK
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után este 11-kor már kinn voltam a Veszprém 
keleti szélétől kb. 700 méterre lévő észlelő-
helyemen, hátam mögött a város fényszen-
nyezésével, előttem a Hold ragyogásával, de 
amúgy tiszta éggel. Két fényképezőgéppel 
mentem ki, mivel halszemobjektívem egy-
előre csak az öreg Konica-Minoltához van, 
azt kellett kivinni meteorozni. Úgy fél óra 
után kezdett eléggé párásodni minden, így 
az objektíveket fűtenem kellett, a holdfény 
pedig egyre jobban szóródott a párás leve-
gőben.

A nem épp ideális körülmények ellenére 
elég szép hullás volt, átlag 1–2 magnitúdós 
meteorok látszottak, nyilvánvalóan a hal-
ványabbakat megette a holdfény. Néhány 
fényesebb is akadt, na ezek lettek azok, amik 
semmiképp sem estek bele egyik fényképe-
zőgép látómezejébe sem... A legfényesebbet 
–2 magnitúdósra saccolom, ez a Cassiopeia 
felett húzott el, gyors és rövid pályán. A jó két 
óra alatt kb. két tucat meteort láttam, ezekből 
egy volt sporadikus, a többi geminida. El se 
merem képzelni, milyen lett volna köd és 
holdfény nélkül ugyanez! Sajnos negyed 2 
felé már annyira megerősödött a pára, hogy 
az objektívfűtés se bírt vele, mögöttem a 
városban már rendes köd volt, így nem volt 
értelme tovább maradni.”

Ugyanezen az éjszakán Bíró Zsófia mind-
össze háromnegyed órát tudott meteorozni 
Budakesziről éjfél és hajnali 1 óra között. 
A 3 magnitúdós határmagnitúdójú égen 
ennyi idő alatt is látott 19 geminidát, az 
International Meteor Organization (IMO) 
honlapján található adatok szerint nem is 
csoda, hiszen a ZHR értéke ekkor már elérte 
a 75-öt.

A nyugati végeken a Nagykanizsai Ama-
tőrcsillagász Egyesület (NAE) tagjai két cso-
portban is végeztek szórvány megfigyelést, 
illetve fotózást. Perkó Zsolt így írt a meg-
figyelésről: „Tegnap este mi is kint voltunk 
Becsehelyen Gazdag Attilával és még két 
érdeklődő helybelivel. Este 19–22 óra között 
nézelődtünk. Ez alatt kb. 25 geminidát szá-
moltunk, de olyan igazán szépet, látványosat 
nem láttunk. Az elején szerencsénkre a már 
fent lévő Holdat felhők takarták, de aztán 
kibukkant, és fényével eléggé lerontotta az 
eget. Másnap megnéztem a HUBEC meteor-
kamera bejegyzéseit. Eszerint 419 geminida, 
100 más rajhoz tartozó meteort és 100 spora-
dikus meteort rögzített.”

Pető Zsolt a tuzgomb.freeblog.hu olda-
lon megjelent beszámolójából idézünk: „A 
legszebb álmomban sem gondoltam volna, 
hogy ilyen éjszaka kerekedik a felhőátvonu-
lós estéből. Szinte egész éjszaka derült volt, 
és hajnali négyig fotóztam. A geminidák 
szép aktivitást mutattak az éjszaka néhány 
szakaszában, többségében +2, +1 körüliek 

METEoroK

Egy radiánsközeli geminida az Orion vállánál Landy-
Gyebnár Mónika december 14-i fotóján

Egy –2 magnitúdós geminida a Cameopardalisban. 
A felvételt Petõ Zsolt készítette december 14-én este 

Nagykanizsáról. (Canon 1000D + EF-S 18-55, 18 mm-en, 
f/4,0, ISO 1600)
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hullottak, kevés negatív és még kevesebb 
igazán fényes meteor.  Fél órán és pár szüne-
ten kívül szinte végig a szobából fotóztam, 
hogy elkerüljem az objektív bepárásodását. 
A legintenzívebb hullás a K-i égen 00:30 
UT körül volt. Később voltak még újabb 
erősebbnek tűnő periódusok is, majd hajnal 
felé csökkenőnek éreztem az aktivitást. A 
legfényesebb Geminida 02:19 UT-kor egy –3-
ra becsült, sárga színű, másfél másodperces 
gyönyörűség volt, sajnos tíz fokkal keletre a 
fotózott területtől. Összesen 23 geminida és 
2 sporadikus meteorfotó készült az éjszaka 
folyamán. Varázslatos éjszaka volt!”

A maximum estéjére egyesült a két nagy-
kanizsai észlelőcsoport, akik az országban 
egyedüliként láttak valamit a maximumból. 
Gazdag Attila, Gazdag Kristóf, Perkó Zsolt 
és Pető Zsolt a már régről bevált Nagyrécse 
és Nagykanizsa közt elterülő szántóföldről 
észlelt:

„A pozíciónkat 18:50-kor foglaltuk el. A 
következő fél órában kb. 20 meteort láttunk 
a viszonylag zavartalan égen. Váltakozva 
jöttek, mentek a felhők, de mindig akadt 
elegendően nagy tiszta terület. A meteorok, 
közt ebben az időszakban volt egypár –1-es, 
0-s, de a többség halványabb volt. Még várat-
tak magukra az igazi „geminidás” meteorok. 
Aztán a 19:35–20:00 közötti időszakban érez-
hetően megnövekedett az aktivitás. Jó pár 
–3 magnitúdós, lassú, hosszú pályát befutó 
meteort láttunk a zenit közelében. Minden-
kinek az volt az érzése: elkaptuk a maxi-
mumot! Az aktuális felhőlyukakban szin-
te percenként-kétpercenként lehetett látni 
meteort, sokszor egy percen belül többet is. 
Egy és negyed órát tudtunk megfigyeléssel 
tölteni (19:00–20:15 UT), aztán felkelt a Hold, 
nyugat felől pedig egyre inkább beborult 
és elkezdett esni az eső. Összepakoltunk, 
és mire a kocsihoz értünk, már esett az eső. 
Kristóf amellett, hogy meteorozott, lelke-
sen számolta a teljesítményünket: négyen 
összesen 47 meteort láttunk, ezek túlnyomó 
többsége geminida volt, csak 1–2 sporadikus 
keveredett a hullásba. A fotózás sem volt 
eredménytelen: 5 meteor nyomát sikerült 
rögzíteni.”

A felhőket egyedül a rádióhullámok képe-
sek „kikerülni”, így az idei aktivitás mene-
téről Kiss Szabolcs és Tepliczky István teljes 
hónapot felölelő adatsorából tájékozódha-
tunk. December első harmadában megle-
pően állandó volt az aktivitás, a hajnali 
időszakban óránként 15–17 meteorbeütést 
érzékelt a Tatán felállított rendszer. Az akti-
vitás 11/12-én éjszaka kezdett emelkedni, 
25–30, majd 35–40 hullóra óránként. Érdekes 
módon a legtöbb rádiós meteor egy nappal 
a maximum előtt 13/14-én jelentkezett, de 
azért másnapra sem csökkent jelentősen az 
aktivitás. Nem úgy a maximum után, amikor 
drámai mértékben visszaesett a beütések 
száma, 15/16-án és az ezt követő éjszakákon 
már csak 6–8 meteor jelét lehetett érzékelni. 
Az aktivitás 20-a utáni növekedése már az 
Ursidáknak volt köszönhető.

Ursidák

Az Ursidák az egyik legészakibb radiánsú 
meteorraj. A a Ursa Minoris (Kochab) mel-
lett található kisugárzási pontja +76 fokos 
deklinációnál van, így meteorjait az éjszaka 
bármely órájában láthatjuk. Nagyon gyengén 
észlelt, alig készül róla megfigyelés, meteor-
jait december 17–26. között szórja, december 
22/23-i maximummal. A ZHR maximuma 
10 körül alakul. A raj időnként kitöréseket 
mutat. Ilyenkor 100 körüli ZHR értéket is 
feljegyeztek, eddig 1945-ben és 1986-ban for-
dult elő ilyesmi, de 2000-ben, 2004-ben és 
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A rádiós meteoraktivitás 2011 decemberében Kiss 
Szabolcs és Tepliczky István adatai alapján. A Geminidák 
több napos, erõs maximuma után nagyon szépen látható 

az Ursidák hóvégi jelentkezése is
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2006-ban is jelentősebb aktivitást figyeltek 
meg. Elképzelhető, hogy voltak más csúcsok 
is, de a kevés észlelés miatt ez nem mutat-
ható ki. 

A rajt William F. Denning fedezte fel a XX. 
század elején, és ő vette észre a 8P/Tuttle-
üstökössel való kapcsolatát is. A radiáns 
átmérője kicsi, 1 fok körüli, ami kisebb, 
mint a szokásos 5–10 fokos átmérő. Az üstö-
kös 13–14 évente jár napközelben, de nem 
minden alkalommal mutat kitörést a raj. A 
téli időszak viszontagságai miatt hazánk-
ból eddig alig észlelték a rajt. A tavalyi 
maximum december 23-án hajnalban, ideális 
holdfázis mellett következett be, így már 
csak az időjárásban és észlelőink lelkesedé-
sében kellett bíznunk. Az előbbiben kicsit, 
az utóbbiban viszont egyáltalán nem kellett 
csalatkoznunk.

A megfigyelések sorát két nappal a maxi-
mum előtt Jónás Károly és Tepliczky Csilla 
nyitotta, akik december 20/21-én Agostyánból 
meteorozott a fagyos éjszakában. Az 5,5 
magnitúdós égen meglehetősen lanyha volt 
az aktivitás, előbbi észlelőnk két óra alatt 
mindössze egy, utóbbi észlelőnk 6,5 óra alatt 
7 ursidát jegyzett fel. Ezek többnyire fényes 
meteorok voltak, köztük egy –2 magnitúdós 
jelenséggel. A háttéraktivitás sem volt valami 
nagy, 19 halvány sporadikus és antihelion 
meteor került feljegyzésre.

Másnapra sokat erősödött az aktivitás, 
Jónás Károly öt órányi meteorozás alatt 25 

ursidát számolt össze, több negatív fényren-
dű meteorral, a legfényesebb pedig egy –3 
magnitúdós rajtag volt. A maximum éjszaká-
ján is meteorozott egy csapat Agostyánban, 
de eddig csak a sikeres fotózásról készült 
beszámoló, illetve a 4,5 óra alatt észlelt 59 
rajtag jól mutatja, hogy ezen az éjszakán volt 
a maximum. Reméljük, idővel részletesebb 
adatok is napvilágot látnak, mivel egy nem-
zetközi szinten is nagyon alulészlelt rajról 
van szó, amely az elmúlt hetven évben két 
nagy kitörést is produkált. Az idei maximu-
mot növekvő Hold mellett láthatjuk, ám a 22-
én hajnali 4 órára előrejelzett kisebb kitörés 
(ZHR=15) és a reggeli órákban bekövetkező 
reguláris maximum idején már sötét égen 
észlelhetünk.

Quadrantidák
A Geminidák megerősödése óta a min-

den évben visszatérő meteorrajok közül a 
Quadrantidák már „csak” a második legin-
tenzívebb, legtöbb hullócsillagot adó áram-
lat, ám így is megéri a beöltözést, hiszen a 
ZHR átlagos nagysága eléri a 80–100-at, így a 
hajnali órákban akár 50–60 meteort is megfi-
gyelhetünk egy óra leforgása alatt. A rajt 1825-
ben fedezte fel Antonio Brucalassi, radiánsa 
a Bootes csillagképben van. Azért nevezték 
el Quadrantidáknak, mert a XIX. században 
némely csillagatlaszban a Hercules, Bootes 
és Draco csillagképek között volt még egy 
konstelláció, melyet Quadrans Muralisnak 
neveztek. A mai csillagtérképeken már nem 
jelölik, területe beolvadt a szomszédos csil-
lagképekbe.

Egészen a legutóbbi évekig úgy gondol-
ták, hogy a Quadrantidák egy régi, pályá-
ján nagyon szétszóródott áramlat. A néhány 
évvel ezelőtt újra elvégzett analízis ered-
ményeként ma már inkább fiatal, csak kb. 
500 éves rajnak tekintik. Ez azt jelenti, hogy 
a meteoroid-részecskék keletkezésért fele-
lős szülőobjektum még mindig a törmelék 
között található. Jelenleg úgy gondoljuk, 
hogy ez az égitest a 2003 EH1 jelű 2–3 
km átmérőjű kisbolygó, amely valószínűleg 
azonos az 1490/91 fordulóján a Távol-Kelet-

METEoroK

Ezt a hangulatos felvételt Petõ Zsolt készítette egy késõi 
ursida meteorról. A fák ágai között megbúvó, –2–3 

magnitúdós jelenség december 25-én hajnalban került 
lencsevégre. A feltûnési helytõl balra lévõ fényes csillag a 

a Cephei
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ről megfigyelt C/1490 Y1 jelű üstökössel. 
A szinte azonos pályaelemek és az üstö-
kösszerű pálya valószínűsíti, hogy tényleg 
ez a kisbolygóként katalogizált, de egykor 
üstökös-aktivitást mutató objektum lehet a 
raj szülőégiteste. Külön cikket érdemelnének 
azok a kutatások, melyekben kimutatták, 
hogy a raj kapcsolatban van a 96P/Machholz-
üstökössel, a napsúroló üstökösöket adó 
Marsden- és Kracht-csoportokkal, valamint a 
Déli Delta Aquaridák és a Nappali Arietidák 
meteorrajokkal.

A Quadrantidák idei maximuma janu-
ár 4-én, a reggeli órákban következett 
be. Habár a növekvő fázisú Hold 70%-os 
megvilágítottságú volt, az észlelés szem-
pontjából legfontosabb hajnalban órákra 
lenyugodott, így már csak egy kis derült 
időre volt szükség. Egy közelgő front fel-
hőzete nehezítette az észlelést, de végül 
Agostyánból, Budapestről, Pécsről és Süly-
sápról is sikerrel észleltük a raj maximumát. 
Utóbbi két helyről csak szórvány megfigyelé-
sek készültek. Sülysápról Fodor Balázs 00:18-
00:48 UT között látott négy quadrantidát 
és egy sporadikust, míg Keszthelyi Sándor 
a napkelte előtti órákban kétszer fél órás 
intervallumban, ablakon keresztül észlelve 
jegyzett fel 2–2 rajtagot, melyek alapján úgy 
gondolta, nem maradt le az évszázad mete-
orkitöréséről. 

Tepliczky Csilla az esti órákban ész-
lelt 1,1 órát Budapestről, de az alacsony 
radiánsmagasság és a mindössze 3 mag-
nitúdó határfényességű ég miatt csak két 
quadrantidát látott, rendre +2 és +3 magnitú-
dós fényességgel.

A legnagyobb anyagot az agostyáni cso-
port gyűjtötte, akik élménybeszámolót is 
készítettek expedíciójukról: „19:45 UT-kor 
kezdtük meg az észlelést, de órák alatt is 
csak néhány meteor került a füzetbe, majd 
éjfél körül a szél megerősödésével felhők 
jöttek, így kissé aggodalmassá vált az égbolt 
állapota. Az ébresztő után 00:45 UT körül 
szépen kezdtek beindulni a Quadrantidák és 
más izgalmas meteorrajok. Külön élvezetes 
volt az a színkavalkád, melyet az éjszaka 
során produkáltak, és nem csak a fényes 
meteorok!

 A Quadrantidákról összességében elmond-
hattuk, hogy szinte pontszerűen, nyomot 
alig hagyva, sárgásan villantak fel az égen, 
hajnalban azonban voltak zöldes/kékes kép-
viselői is, melyek változó fényességgel »hul-
lámoztak«, majd néhány pukkant is a végén! 
Élvezettel néztük a kisebb csoportokban 
érkező villanásokat, majd 02:37 UT-kor egy 
rendkívül rövid, de annál fényesebb, a végén 
–5 magnitúdóval villanó coma berenicida 
tűzgömb világította be a tájat egy pillanat-
ra. A kékes fény megvilágította a tűzgömb 
nyomát, amely szabad szemmel is látható 
volt a levegőben. A fotókon még 10 perccel 

METEoroK

Biró Zsófia felvétele egy –2 magnitúdós quadrantida 
meteort mutat a maximum hajnalán

A Quadrantida-maximum éjszakájának legszebb meteorja, 
egy –5 magnitúdós, a végén robbanó coma berenicida 
meteor volt. Biró Zsófia felvétele Agostyánban készült
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később is látni lehet a nyom terjedését, mi 
pedig perceken keresztül csak ámultunk és 
csillogó szemekkel lelkendeztünk róla! Ezt 
követően egyre izgalmasabbá vált az ég, és 
nem győztük írni a meteorokat. Az órán-
kénti darabszám is 40–50-re emelkedett. Az 
ég szerencsére hajnalig kitartott, bár olykor 
változó átlátszósággal, de a raj aktivitása 
sem volt egyenletes. Az összesen kb. 200 
megfigyelt meteorból 180 quadrantida, a 
többi januári leonida, coma berenicida és 
sporadikus volt.”

Az összességében 6,5 óra időtartamú meg-
figyelésről Biró Zsófiától és Jónás Károlytól 
kaptunk számszerű adatokat. A hajnali újra-
kezdés utáni négy és fél órában előbbi 105, 
utóbbi 72 quadrantida fényességét jegyezte 
fel. A rajtagok többsége +2–3 magnitúdós volt, 
alig akadt köztük néhány negatív fényrendű. 
Az IMO oldalán megjelent grafikon szerint a 
maximum a várt időpontban, hajnali 6 és 8 
óra UT között következett be, az átlagosnál 
valamivel alacsonyabb, 60–80 körüli ZHR-
rel. Mind ezen a grafikonon, mind pedig Kiss 
Szabolcs és Tepliczky István rádiós grafikon-
ján észrevehető, hogy az idei jelentkezés még 
a szokásosnál is rövidebb volt, alig több mint 
egy napig tartott a kiemelkedő aktivitás, 
ami más években általában bő két napig is 
elhúzódik. A 2013-as maximum kedvezőtlen 
időben, a nappali órákban fog bekövetkez-
ni, ráadásul telehold után néhány nappal 
leszünk, így videós és rádiós rendszereinkre 
kell majd hagyatkoznunk.

Capricornida kiegészítés
Tavaly a Perseidák maximuma pontosan 

telehold idejére esett, így nem sok értelme 
volt meteormegfigyelő táborokat szervezni 
erre az időszakra. Két héttel korábban, július 
végén, augusztus elején azonban sötét ég, és 
a Capricornidák maximuma adott munkát 
az észlelőknek, megfűszerezve a Déli Delta 
Aquaridák aktivitásával. Ezt használták ki a 
székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csil-
lagvizsgáló szakkörösei, akik Nagy Rezső 
vezetésével a bakonyi Ráktanyán gyűltek 
össze egy kis táborozásra.

A kedvezőtlen időjárás miatt csak két éjsza-
kán, július 29/30-án és augusztus 2/3-án tud-
tak a fehérváriak megfigyeléseket folytatni, 
de ekkor két csoportra való ifjú észlelőt is 
sikerült mozgósítani! Mindkét alkalommal 
14-en fürkészték az eget, előbb 4 óra alatt 
207, a második alkalommal pedig 5,75 óra 
alatt 286 meteort feljegyezve. Mellékelten 
a részletes észlelőlistát is közöljük, ahol az 
észleléssel töltött órák és a látott meteorok 
száma szerepel.

Sárneczky Krisztián

METEoroK

A Quadrantidák aktivitás görbéje az IMO-hoz befutott 
vizuális megfigyelések alapján 2012. január 3-án 12 UT    

és 5-e 12 UT között 

   Észlelõ    Észlelés

Berta Márk  5,8/18
Bocsor András  4,0/24
Csiszár Melinda  2,0/4
Csorvási Róbert  5,3/10+i
Hajnal Éva   1,8/15
Horváth Janka  9,8/111
Ivanics Péter  0,7/1
Ivanics Tamás  0,4/1
Kötél László  6,1/33
Micskó Melani  9,8/89
Nagy Beáta  3,9/33
Nagy Rezsõ  8,3/18+i
ifj. Nagy Rezsõ  5,0/50
Nagy Zsófia  9,7/35+i
Rivnyák Ádám  9,7/89
Stefanovszky Roland  9,8/82
Tatai Álmos  9,8/112
Torma Péter  3,3/22
Zimmermann Gyula  8,4/42+i
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Három, tulajdonképpen egészen fényes 
szimbiotikus változócsillag észlelhető a 
Cygnus csillagkép területén. Közülük a legfé-
nyesebb, a CH Cygni, valójában az egyik leg-
észleltebb csillag a magyar amatőrök között, 
nem mellesleg pedig a Kepler-űrtávcső látó-
mezejébe is beleesik, s így mostanában izgal-
mas kutatások számára ad lehetőséget. A CI 
Cygni a kisgyermekeket megmosolyogtató 
neve mellett viszonylag kisebb amplitúdójú 
változásai miatt érdekes, a BF Cygni pedig 
hosszútávú hullámzásai és az észlelők által 
évtizedeken keresztül kárhoztatott összeha-
sonlító-sorozatáról ismert. Az alábbiakban 
e három csillag érdekességeivel ismertetjük 
meg észlelőinket és olvasóinkat. 

CH Cygni
RA: 19h24m33,1s

D: +50°14’29”
Maximum fényesség (mag): 5,60 V
Minimum fényesség (mag): 8,49 V
Periódus: –
Spektrum: M7IIIab+Be

Fényváltozását K. Graff fedezte fel 1924-
ben, aki 90–100 napos periódust állapított 
meg, és félszabályos, M6 színképtípusú óri-
áscsillagként írta le, kb. 1 magnitúdós ampli-

túdóval. Később mindenféle időskálákon fel-
lépő fluktuációkat figyeltek meg, 60 napostól 
egészen a 4700 napos kváziperiódusokig. 
A vörös óriás 100 napos periódusa a leg-
stabilabb, ezt egészen 1885-ig visszamenő-
leg mindig sikerült kimutatni fotografikus, 
később pedig fotometriai adatsorokban. Oka 
feltehetően a csillag pulzációja.

A félszabályos fényváltozásra időnként 
nagy amplitúdójú kitörések ülnek rá, amikor 
a 7–8 magnitúdó közötti tartományból akár 
szabadszemes fényességig is felfényesedhet 
a CH Cyg. Spektroszkópiai vizsgálatokból 
tudjuk, hogy ennek oka a vörös óriás ket-
tőssége: 756 napos periódussal egy fehér 
törpe kering a vörös óriás körül, aminek 
elszívott anyagából a forró törpe létrehoz 
egy  anyagbefogási korongot. Az akkréciós 
korong instabilitásai robbanásszerű folya-
matokhoz vezetnek, s ilyenkor látjuk a csil-
lagot kitörésben. Kitöréskor a színképben 
nagy sebességű anyagledobódásra utaló 
széles emissziós vonalak láthatók, normális 
állapotban pedig feltűnnek a fehér törpe 
által ionizált gázfelhő éles emissziós vonalai.  
Szintén az akkréciós koronghoz köthető a 
CH Cyg legrövidebb időskálákon zajló vál-
tozása, ugyanis gyorsfotometriai módszerek-
kel perces fényességingadozásokat is mértek 
az ultraibolya tartományban. 

Szimbiotikus 
változócsillagok II.

váLToZóCSILLAgoK
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Érdekes módon a 756 napos periódus nem 
csak a színképekből látszik, hanem a fény-
változásból is: az ultraibolya tartományban 
mért fénygörbéken jól elkülönülő fedések 
látszanak, azaz a forró kompakt komponenst 
a vörös óriás 756 naponta elfedi. A vizuális 
fénygörbékben ezek a fedések kevésbé feltű-
nőek, mivel a vörös óriás pulzációja nagyobb 
amplitúdójú változást okoz.

Hogy a kép még bonyolultabb legyen, nem 
szabad elfeledkezni a harmadik komponens-
ről sem. Először fénygörbékből mutattak 
ki egy 5300–5700 napos periódust, amit 
egy kísérő fedéseivel lehetett azonosítani. 
Később ezt spektroszkópiával is igazolták, 
így a jelenlegi kép szerint a 756 napos vörös 
óriás-fehér törpe kettős körül egy harmadik 
csillag is kering. Mivel kölcsönös fedések 
mindkét keringési periódussal láthatók, adó-
dik a következtetés, hogy a három csillag 
közel egy síkban kering, azaz a CH Cyg 
olyan hármascsillag, amelyben alkalmasint 
mindegyik csillag elfedheti a másikat, kettő 
közülük pedig szoros kölcsönhatásban áll, 
aminek eredménye az időnkénti fellángolás.

A sok-sok érdekes jelenség eredményeként 
a csillag vizuális célpontként tökéletes objek-
tum kistávcsöves amatőröknek. Nem vélet-
len, hogy itthon a legészleltebb tíz változó 
egyike –  gyönyörködjünk a 41 éven átívelő 
fénygörbében!

Első fénygörbénken jól látható, ahogy 1976-
ban hirtelen megnőtt a csillag fényessége. A 
teljes adatsor 1971. február 28-tól 2011. július 
24-ig tartalmaz megfigyeléseket. Az észlelé-
sek száma: 13 122 darab.

CI Cygni
RA: 19h50m11,8s

D: +35°41’03”
Maximum fényesség (mag): 9,9 V
Minimum fényesség (mag): 13,1 V
Periódus: 853 nap 
Spektrum: Bep+M5III

Annie Cannon fedezte fel változásait 1922-
ben, miután összehasonlított 300 felvételt, 
amely a csillag égi környezetéről készült 

1890 és 1922 között a Harvard College 
Observatory patrolprogramja során. A CI 
Cyg rendszerében a hűvösebb komponens 
egy M5 II színképtípusú óriás, ami gya-
korlatilag kitölti a kettős rendszer együttes 
gravitációs potenciálját jellemző ún. Roche-
üregét – ennek megfelelően a tömegátadás 
az akkréciós koronggal övezett forró törpe-
csillag felé könnyen kialakul.  

A CI Cygni fényváltozásait két csoportra 
oszthatjuk. Az egyikbe tartoznak a keringés-
ből származó változások; egyrészt kimutat-
ható a vörös óriáscsillag ellipszoidális fény-
változása is, amit az okoz, hogy alakja enyhén 
elnyúlt, így a keringés során körbefordulva 
mindig változik a földi észlelő számára lát-
szó felülete. Másrészt 853 naponta fedések 
következnek be, mivel a pályasíkra jó köze-
lítéssel éléről látunk rá. Egy-egy fogyatkozás 
100 napnál is tovább tarthat, de a pontos 
határokat nehéz meghatározni a fénygörbe 
összetett alakja miatt. A másik típusú válto-
zást az akkréciós korongban létrejövő kitö-
rések okozzák.  A legjobban beazonosítható 
hirtelen felfényesedések maximumai 1911-
ben, 1937-ben, 1971-ben, 1973-ban és 1975-
ben voltak, amit hosszú nyugalmi állapot 
követett egészen 2008-ig, amikor újabb aktív 
fázis kezdődött. Legutóbbi kitörése 2010-ben 
történt, ami a véletlen játékának köszönhe-
tően éppen egybeesett a forró komponens 
eltűnésével a vörös óriás mögött. Mindent 
egybevéve a CI Cygni az utóbbi években 
egyre érdekesebb és látványosabb fénygör-
béjű csillaggá vált, így folyamatos észleléseit 
mindenkinek nyugodtan ajánljuk. 

A magyar észlelések száma 4126. A gra-
fikonon 1973. május 26. és 2011. július 24. 
között szerepelnek az észlelések 10 napos 
átlagolással.

BF Cyg
RA: 19h23m53,5s

D: +29°40’29”
Maximum fényesség (mag): 9,3 V
Minimum fényesség (mag): 13,4 V
Periódus: –
Spektrum: Bep+M5III

váLToZóCSILLAgoK
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A csillag változásait Jacchia (1941) tanul-
mányozta, aki 1890 és 1940 közötti harvardi 
fotólemezeket elemezve  754 napos átlagos 
periódust mutatott ki. Később spektroszkó-
piai mérésekkel sikerült pontosan kimérni a 
kettős rendszer keringési periódusát, ami 757 
napnak adódott. Hosszú távú fényváltozását 
lassú nóvák kitöréseire emlékeztető felfé-
nyesedések jellemzik, köztük Z And típusú 
rövid maximumok, illetve egészen rövid 
időskálájú villanások. Pár évvel ezelőtt még 
12–13 magnitúdó között fluktuált, ezt az 
utóbbi években 10 magnitúdó körüli inga-
dozások váltották fel. 2006-ban kezdődött 
kitörésekor a színképében drámai változások 
voltak megfigyelhetők. 

A korábbi években használt észlelőtérké-
pein az összehasonlító-sorozatok több ellent-
mondásos fényességű öh-t is tartalmaztak, 
ami részben magyarázza a bemutatott fény-
görbe viszonylag nagy szórását. Mióta ismét 
fényes, illetve az összehasonlítók teljes reví-
zión estek át, a kép sokat tisztult.  

A bemutatott fénygörbében a magyar ész-
lelések száma 3984 darab, a lefedett időszak 
az 1973. május 26. és  2011. július 27. közötti 
38 év.

Prósz György Aurél, Kiss László

A cikk első része a Meteor 2012/2. számá-
ban jelent meg (50–55. o.).

váLToZóCSILLAgoK

JD-váltás március 13-án

Március 13-án többen összegyűltünk a 
Polarisban, hogy közösen megünnepeljük 
a 2 456 000 JD-t. Szerencsénkre a JD-váltás 
éppen keddre, a Kulin György Csillagászati 
Szabadegyetem előadásnapjára esett, így a 
szerencsés egybeesést kihasználva Mizser 
Attila egy előadást tartott a Julian Dátum 
kialakulásának és elterjedésének történeté-
ről, a hazai változócsillag-észlelőkről és a 
közösségről, „A világ legpontosabb naptára 
– és a változócsillagok” címmel.

Az előadás után természetesen – ahogy azt 
évváltáskor illik – pezsgőt bontottunk, és 
koccintottunk. Igaz, csak műanyag pohárral, 
de mivel gyakorlatilag telt ház volt, ez most 
talán megbocsájtható. Külön öröm volt, hogy 
a hallgatóság nagy része valóban kötődött a 
változózáshoz, és célzottan a JD-váltást jött 
el megünnepelni. Egészen pontosan 10 000 
nappal az 1984-es, első magyarországi JD-
váltás megünneplése után gyűltünk össze 
ismét.

Remélhetőleg a hallgatóságban is mély 
nyomott hagyott a JD-váltás, és találkozunk 
ugyanitt, pontosan JD 2 457 000-kor. Az elő-
adás megtekinthető az MCSE Youtube-csa-
tornáján: www.youtube.com/csillagaszat

 
Jakabfi Tamás

JD-váltók  1990-ben (fent) és 2012-ben, a Polaris 
Csillagvizsgálóban (lent)
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Az év első három hónapjában 15 megfi-
gyelő 93 vizuális és 61 digitális (!) észlelést 
küldött be. A hagyományosabb, leírásos-raj-
zos módszerrel dolgozó Kernya János Gábor 
elsősorban galaxisokról végzett rendkívül 
gondos észleléseket, míg a rovatvezető 
Messier-nyílthalmazokat figyelt meg nagy 
távcsővel. A fotósok közül ki kell emel-
ni Somogyi Péter mennyiségileg is jelentős 
munkáját, melyhez magas színvonal társul. 
Megfigyeléseinek harmada olyan felmérés 
része, melynek célja új planetáris ködök 
felfedezése (sajnos, egyelőre még nem járt 
sikerrel). Néhány igen izgalmas galaxis is 
lencsevégre került, melyeket a képmelléklet-
ben mutatunk be. 

A háromhavi termés jelentős része márci-
usból származik, amikor szinte folyamatos 
derült időjárás uralkodott. Sajnos az újhol-
dat a vizuális munkát folytatók közül csak 
Kernya János Gábor tudta kihasználni, pedig 
lett volna mit észlelnünk. A fotósok remek 
teljesítménye is a szép, hosszú derült soro-
zattal függ össze. 

Galaktikus objektumok
Cr 65 NY Tau

10x50 B: Már régóta fenem a fogam erre a 
nagyméretű halmazra, de vártam a megfele-
lő alkalomra, amikor is jó látási viszonyaim 
lesznek. Bár nagy területű és szétszórt, mégis 
jól kiemelkedik a csillagkörnyezetéből. Kb. 
25–30 csillag van azon a körön belül, amit 
az Égabrosz kijelöl – nem beszélve a számta-
lan halvány csillagról. Defokuszált képnél a 
halmaz alakja egy vízcseppet rajzol ki, mely 
lentről felfelé „esik”. Kellemes látvány nagy 
látómezejű távcsőben! (Cseh Viktor, 2012)

NGC 188 NY Cep
20 T, Canon EOS 350 D: Az igen idős (több 

milliárd év) halmaz a Polarishoz legközelebb 
látszó nyílthalmaz és egyben a legészakabbi, 

kis túlzással még látványosnak nevezhető 
mélyég-objektum. A szétszórt halmaz laza 
csillagait Hadházi Csaba örökítette meg. 

NGC 2251 NY Mon
20 T, Canon EOS 350 D: Az ajánlatunkban 

is szereplő égitest nem volt túl népszerű ész-
lelőink körében, pedig a fotó alapján a vizu-

Télből a tavaszba
MÉLyÉg-oBjEKTuMoK

Észlelõ Észl. Mûszer
Cseh Viktor 4 14 T
Erdei József 5 15 T
Fényes Lóránd 1d 20 T
Francsics László 2d 20 T
Gulyás Krisztián 1 20 T
Hadházi Csaba 20d 20 T
István Róbert* 1 7 L
Kernya János Gábor 45 30,5 T
Kovács Attila 10d 20 T
Mõnich László 1 10 L
Németh László 14 13 T
Németh Róbert 5d 20 T
Rádli Péter 1 20 T
Sánta Gábor 17 25 T
Somogyi Péter 23d 25 T
Tóth János 1 15 T
Tóth Zoltán 2 50,8 T

Cseh Viktor binokuláros rajza a Collinder 65-rõl. 
10x50 B, 6 fok
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ális megfigyelőknek is termett volna babér. 
A szerény, kevés tagot tartalmazó halmaz 
formája elegáns, kis túlzással az Oroszlán 
csillagképre emlékeztet. (Hadházi Csaba fel-
vételei alapján a szöveget írta: Sánta Gábor.)

IC 417 DF Aur és környéke

14 T, 35x: A Szekeres csillagkép remek 
objektumai közül az IC 417-et választottam 
ki, és március 21-én este kezdtem el felvá-
zolni a csillagmezőt. Az 1,5°-os LM tömve 
volt csillagokkal, és már az elején tudtam, 

hogy hosszú észlelés lesz… A csillagmező 
2/3-át ezen az estén sikerült is lerajzolnom, 
de a közepes átlátszóság miatt még vissza 
akartam térni. A szembetűnő ködöt nem 
vázoltam fel, csak nézegettem.

Másnap az égbolt egy kisebb hidegfront-
nak köszönhetően szépen kitisztult. Néhány 
további, halvány csillagot még felrajzoltam, 
és utána következett a ködösség. Nagyjából 
20 percen keresztül figyeltem. É–D-i irány-
ban erősen elnyúlt volt az alakja. Belsejében 
sok csillag sziporkázott, méretét 20 ívpercnek 
becsültem a leghosszabb tengely mentén. Az 
észlelést némiképpen zavarja a közvetlen 
közelében látszó 5 magnitúdós csillag.

Ezenkívül érdemes említést tenni, hogy a 
köd szomszédságában ott rejtőzik a Stock 
8 csillaghalmaz, és az LM ÉNy-i peremén 
az STF 698-as gyönyörű kettőscsillag. Ezen 
kívül, ha a távcsövet kicsit „körbejáratjuk” 
a halmaz környékén megpillantható még az 
NGC 1907 kis elnyúlt halmaza, a Dolidze 20 
halvány pacája és az NGC1931 nyílthalmaz 
is, és mindezek 2°-on belül... Fenomenális 
látvány! (Cseh Viktor, 2012)

MÉLyÉg-oBjEKTuMoK

Hadházi Csaba felvétele az NGC 188-ról. 20 T, Canon EOS 
350D, 50s expozíció ISO 1600-on

Az NGC 2251 NY Mon Hadházi Csaba felvételén. 20 T, 
Canon EOS 350D, 40 s expozíció ISO 1600-on

Cseh Viktor rajza az IC 417-rõl (DF, Aur), saját építésû 
140/880-es Newton-reflektorával, 35x nagyítással, szûrõ 
nélkül. A LM 1,5 fokos. A rajz összesen 3 órás munka 

eredménye 2012.03.21–22-én
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IC 348 (=Gingrich 1) NY+DF Per
és környéke

30,5 T, 85x: 5 ívperc kiterjedésű, kevés csil-
lagot tartalmazó, gyűrű alakú nyílthalmaz, 
melyben igen feltűnő az STF 439 jelű kettős-
csillag. A csoport tagjai jól látható reflexiós 
ködösségbe ágyazódnak, melynek legfénye-
sebb tartománya az említett kettőscsillag 
körül található. 

A ködös csillaghalmaz délnyugati szom-
szédságában az elegáns STF 437 jelű kettős-
csillag helyezkedik el. A látómező délnyugati 
szélén a jelentéktelen Dorschner–Gürtler 21 
NY halvány foltocskája érezhető, míg a látó-
mező kelet-északkeleti részén világító 8 mag-
nitúdós HD 23322 jelű csillag szintén ködbe 
ágyazódik. Az IC 348 távolsága mintegy 
1000–1100 fényév, és annak a hatalmas mole-
kulafelhőnek a része, amely a Bika csillagké-
pet, valamint a Perzeusz egy részét borítja. A 
rajzon látható legfényesebb csillag  a  3,9m-s  
a Persei. (Kernya János Gábor, 2012)

Galaxisok
NGC 1156 GX Ari

30,5 T, 218x: Az NGC 1156 egy nem min-
dennapi csemege a Kos csillagképben. Sza-
bálytalan megjelenésű, irreguláris vagy SBm 
típusú törpegalaxis, mely szerkezetileg erő-

sen hasonlít a Nagy Magellán-felhőre és az 
NGC 4449-re.

A 30 cm-es távcsővel, 218x-os nagyítást 
alkalmazva 2,5x1,5 ívperc méretű deren-
gésként érzékelhető. A rendszer nagyten-
gelyében fényesebb, ám továbbra is diffúz 
sáv található, rajta kívül még legalább négy 
kicsiny folt is érezhető az égitest felületén. 
Ezek a foltocskák valójában csillagkeletke-
zési régiók. 

Az izolált elhelyezkedésű NGC 1156 távol-
sága mintegy 25 millió fényév, a csillagsziget 
tényleges kiterjedése kb. 24–29 ezer fényév. 
(Kernya János Gábor, 2012)

NGC 672-IC 1727 GX Tri
30,5 T, 191x: NGC 672: Könnyedén észre-

vehető, ám visszafogott felületi fényességű 
csillagsziget. Ennek ellenére izgalmas rész-
letek pillanthatóak meg az erősen megdőlt 
ködösségben: a rendszer nagytengelyében 
jól látható a központi küllő, melyben elfor-
dított látással apró foltok érezhetőek. Az 
NGC 672 egy SBc típusú galaxis, ennek 
megfelelően a centrumot a küllő képezi. 
További érdekesség, hogy az égitest nyugati 
vége szélesebbnek tűnik. IC 1727: Nehezen 
látható, alacsony felületi fényességű, szivar 
alakú derengés az NGC 672-től pár ívperc 
távolságra. Az egyetlen látható részlet az 

MÉLyÉg-oBjEKTuMoK

Kernya János Gábor rajzos észlelése az IC 348 NY+DF 
Per-rõl és környezetérõl. 30,5 T, 85x, a látómezõ mérete 

32 ívperc
Kernya János Gábor rajza az NGC 1156-ról

(30,5 T, 218x, 12’)
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SBm típusú csillagsziget felületének márvá-
nyozottsága. (Kernya János Gábor, 2012)

M96 GX Leo
30,5 T, 191x: Az Sa vagy Sb típusú 

spirálgalaxisban finom részletek pillant-
hatók meg. A 191x-es nagyítás mellett a 
csillagsziget belső tartománya vizsgálható, 
mely ovális formájú, kiterjedése mintegy 
3x2 ívperc. A rendszer fényesebb magja apró 
ovális foltként mutatkozik. A belső spirális 
szerkezet részeként egy küllőszerű alakzat 
halad a magon keresztül (ennek ellenére az 

M96 nem tartozik a küllős spirálok közé), 
melynek északnyugati végében folt érezhe-
tő (ez valójában az egyik spirálkar kanya-
rulatának részlete). A küllőszerű formáció 
délkeleti végénél is érezhető bizonytalanul 
némi foltosság, és itt további csekély részlet 
látható a spirális szerkezetből. (Kernya János 
Gábor, 2012)

Szupernóvák
Az elmúlt évtizedekben megszokhattuk, 

hogy egünkön ritka vendégek az amatőr-
műszerekkel jól látható, 12–13m körüli, vagy 
fényesebb szupernóvák. Ezért ért meglepe-
tésként minket a tavalyi évben feltűnt négy, 
könnyedén észlelhető vendégcsillag, köztük 
az M101-ben robbant SN2011fe-vel, mely 
még jelenleg is látható, fotókon könnyedén 
rögzíthető. A szenzációs sorozat idén is foly-
tatódott, rögtön egy érdekes, irreguláris gala-
xisban, a 11,5 magnitúdós NGC 3239-ben 
tűnt fel az év első szupernóvája (SN 2012A). 

SN 2012A az NGC 3239 GX Leo-ban
50,8 T, 351x: Nagyszerű látványt nyújt ez 

az alacsony felületi fényességű GX és az 
SN együtt! Az NGC 3239 egy zavaró, 10 
magnitúdós csillagot ölel. Közepén is alig 
fényesebb, 3’x1’-es, durván ovális ködfolt. 
Nagyon érdekes, hogy két fényes, pici csomó 
látható a DK-i végén, ezek szinte uralják ezt a 
részt. Az SN a pár ívmásodperces csomóktól 
a fényes csillag felé esik, könnyű, 14,7 magni-
túdós. A LM-t színesíti még 3 PGC galaxis 15 
magnitúdó körüli gyenge foltja. (Tóth Zoltán, 
2012.02.20.)

25 T+Astronomik OIII EOS clip, Canon 
EOS 400D: Egyben teszteltem az OIII-as 
szűrőt (12 nm sávszélesség), nem mertem 
levenni, mert jöttek a felhők és a félhold. 
Közepes széllökések, felhőátvonulások jöt-
tek közben, a félhold közelségében. Néha 
azért rendesen kitisztult az ég. Feldolgozás-
kor a háttérgradienst levontam (3,3-as ren-
dűt), valamint a kiolvasási zaj csökkentésére 
sormediánst alkalmaztam. (Somogyi Péter)

A leírásban említett két folttal az SN egy 
egyenlő oldalú háromszöget képez, mely 

MÉLyÉg-oBjEKTuMoK

Az NGC 672 és az IC 1727 Kernya János Gábor rajzán 
(30,5 T, 191x, 16’)

Az M96 Kernya János Gábor rajzán 30,5 T, 191x, 16’
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különösen a fotókon feltűnő. Somogyi Péter 
OIII szűrőn keresztül felvett képén az is 
látszik, hogy a szűrő hatására a csomók nem 
halványodnak el, azaz ezek valójában hatal-
mas ionizált gázcsomók, HII-régiók. 

Márciusban aztán ismét felpörögtek az ese-
mények, és előbb az NGC 4790-ben robbant 
szupernóva (SN 2012au), majd még ugyan-
azon a héten az M95-ben is feltűnt egy, az SN 
2012aw névre keresztelt jövevény!

SN 2012au az NGC 4790 GX Vir-ben
25 T, 133x: Az égitest alacsony deklináci-

ója miatt nehéz ráállni az erkélyről, de még 
sikerül. A szupernóva helyére érve a fény-
szennyezett égen egy apró csillagot látok, 
mely körül hamarosan kibontakozik – nagy 
meglepetésemre – a 13 magnitúdós galaxis 
is. Ahogy Kernya János Gábor fogalmazott, 
olyan, mintha a galaxisnak hamis magja 
lenne. A megfigyelés idején (03.26.) az objek-
tum már túljutott 12,7 magnitúdó körüli 
maximumán, 13,0 magnitúdósnak becsül-
tem. (Sánta Gábor)

SN 2012aw az M95-ben (GX, Leo)
14 T, 88x: Már jó előre készültem az új jöve-

vénycsillag megfigyelésére. Amatőrtársaktól 
kaptam a tippet, és bár sohasem igazán 
érdekelt egy-egy szupernóva robbanás, úgy 
döntöttem most megnézek egyet. Már szür-
kületben kimentem és mindent kikészítettem 
a megfigyelésre. 18:30 UT-kor már az M95 
nyomába eredtem, de döbbenetes látvány 
fogadott; alig láttam valamit a galaxisból csak 
egy nagyon megnyúlt foltot, két mezőcsillag 
társaságában. Nem adtam fel: fél óra kegyet-
len szemmeresztés után végre felsejlett az új 
jövevény, és a galaxis is „kiterebélyesedett”. 
Éppen hogy megtaláltam elfordított látással, 

MÉLyÉg-oBjEKTuMoK

Tóth Zoltán rajza az NGC 3239 GX Leo-ban felrobbant SN 
2012A-ról. 50,8 T, 351x, 14’

Kovács Attila felvétele az NGC 4790 GX Vir fényes 
csillagrobbanásáról, az SN 2012au-ról. 156/640 T,

Canon EOS 400D, 32x90s, ISO1600-on

Somogyi Péter felvétele az NGC 3239-ben robbant SN 
2012A-ról. 25 T+Astronomik OIII EOS clip, Canon EOS 

400D 6x8 perc, ISO1600-on
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aztán az észlelés vége felé már határozot-
tan látható volt. Fényességet nem mertem 
becsülni, de a LM leghalványabb csillaga 
volt, így 12,5 magnitúdó alatt lehetett. (Cseh 
Viktor, 03.27.)

15 T, 120x: A galaxistól jelenleg alig 1 foknyi-
ra van a Mars, így annak fénye elég zavaró. 
Első pillantásra hatalmas haló látszik, mérete 
3,5’. A belső fényes mag körül látható egy kör 
alakú udvar. A magot nyugat–kelet irányban 
halványan, de egyértelműen keresztülvágja a 
galaxis küllője. Az SN 2012aw a galaxis déli 
részén robbant, a külső régiókban, az észlelés 
idején (03.20-án) a fényessége 12,6 magnitú-
dó. (Tóth János)

25 T, 200x: A galaxis peremén túl ragyogó 
vendégcsillag a látómezőbe néha be-bevilla-
nó Marssal egész érdekes látvány. A galaxis 
csillagszerű magja egy pici, kerek foltba 
ágyazódik, melyet egy szintén kerek, szokat-
lanul éles peremű, sőt, gyűrűszerű alakzat 
övez 3’ kiterjedésben. Ezt az alacsony felületi 
fényességű korongot nyugat–keleti irányban 
döfi át a vastag, nem túl kontrasztos küllő, 
mely ugyanakkor elég határozott látvány. 
A korong déli és északi részéből nagyon-
nagyon halvány lepelszerű ködösség nyúlik 
ki. A szupernóva az észlelés idején (03.20.) a 
ködösségen kívül, annak peremén, a magtól 
délre helyezkedik el, fényességét 13,2 magni-
túdóra becsültem. (Sánta Gábor)

15 T, Canon EOS 400D: Teszteltem a GSO 
korrektort, kíváncsi voltam hogyan festenek 
a reflexiók, ha a Marsot is a látómezőbe 
viszem, illetve megörökítettem az SN2012aw 
szupernóvát. Körülbelül 13 magnitúdó lehe-
tett a SN fényessége, a Mars viszont –1 mag-
nitúdós volt. (Somogyi Péter, 03.20.)

Kvazárok
A Leo-galaxistrióról a képmellékletben 

közöljük Francsics László felvételét, melyen 
két kvazár is látható az NGC 3628-től délre. 
Az anyagalaxisból leszakadt apró csomó mel-
lett a Q1-gyel jelölt objektum vöröseltolódása 
0,99, a Q2-é pedig 2,15. Ez utóbbi érték meg-
közelítőleg 10,6 milliárd fényévet jelent.

 Sánta Gábor

MÉLyÉg-oBjEKTuMoK

Somogyi Péter felvétele az M95-rõl és szupernóvájáról (SN 
2012aw). A kép 150/600-as Newtonnal és Canon EOS 

400D kamerával, 47x5 perc expozíciós idõvel készült ISO 
800-on, március 20-án egész éjjel

Az SN 2012aw az M95-ben Tóth János rajzán. 
2012.03.20., 15 T, 12x

Távoli  kvazárok Francsics László felvételén (l. még a 
színes képmellékletet!)
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Van az égboltnak egy területe, mely igen 
sok kultúrában a föld termékenységét szim-
bolizálta, már a mezopotámiai népek is a 
mezőgazdaságban használt barázdákat, a 
megművelt földet látták benne. Sőt, a kons-
telláció legfényesebb csillagának neve is 
innen ered, hiszen latinul a Spica búzaka-
lászt jelent. A termékenységet szimbolizáló 
Szűz csillagkép az 1825-ös kiadású Urania’s 
Mirrorban is eképpen jelenik meg. A női 
alak bal kezében búzakévét tart, melyben ott 
ragyog Spica, jobb kezében pedig pálmaág 
van. A csillagkép igen régi időkig visszanyú-
ló története sajnos igen bizonytalan, a már 
említett ősi mezopotámiai források szerint 
akár Istárral is kapcsolatba hozható, aki a 
szerelem, viszály és anyaság mellett a termé-
kenység istennője volt. A görög és a római 
kultúrában is megjelent, a görög Démétér 
– római megfelelője Ceres – ugyancsak a ter-
mékenységért felelt, szoborként ábrázolva is 
gyakran látható, amint egyik kezében búza-
kalászt tart, míg a másikban a termést hozó 
botját. Néha viszont egészen másképpen 
ábrázolták a csillagképet, előfordult, hogy 
Diké (görög), illetve Themis néven jelent 
meg, mint igazsághozó, a törvény őre, aki 
kezében tartja a az igazság mérlegét (Libra). 
A kereszténység terjedésével gyakran hivat-
koztak rá Szűz Máriaként.

A Szűz csillagkép területét tekintve a máso-
dik legnagyobb konstelláció az égbolton, 
melynek 3,14%-át foglalja el. A csillagászat 
iránt érdeklődők leginkább galaxishalmaza 
miatt ismerik, hiszen a Coma–Virgo-halmaz 
igen nagy számban tartalmaz már kisebb 
távcsövekkel is könnyen megfigyelhető 
csillagvárosokat. Azonban érdemes felke-
resni kettőscsillagait is, ezek közül válogat 
néhányból ehavi cikkünk.

Első állomásunk a konstelláció harmadik 
legfényesebb csillaga, a a Virginis, ismertebb 
nevén Porrima, mely talán az egyik leg-
szebb csillagpár az egész égbolton. Az STF 

1670 fizikai kettőscsillag, tagjai közös tömeg-
középpont körül keringenek, egy periódus 
hossza 169 év, ami miatt ez az egyik legin-
kább tanulmányozott fizikai pár. Viszont a 
keringési pálya igen excentrikus, ami miatt 
néha szinte felbonthatatlanná válik a kettős, a 
legutóbbi ilyen esemény 2005-ben volt, azóta 
már annyira eltávolodtak egymástól a tagok, 
hogy 8–10 centiméteres távcsővel is könnye-
dén felbonthatóak. Ilyen közelségek során 
mindössze 0,4 ívmásodperc a tagok közötti 
távolság, viszont a pálya lapultsága miatt a 
pozíciószög rendkívül gyorsan változik, akár 
1 fokot is ötnaponta! Szerencsénkre egyre 
jobban megfigyelhető a látómezőben izzó, 
szinte teljesen azonos fényességű narancs-
sárga színű csillag. A páros 38 fényévre van 
tőlünk, tagjai nemcsak a távcsőben, de a 
valóságban is szinte teljesen azonos fizikai 
tulajdonságúak, F0 színképtípusú, igen fiatal 
törpecsillagok. Felszíni hőmérsékletük 7100 

A Porrima és társai
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kelvin. Luminozitásuk négyszer, átmérőjük 
körülbelül 1,2-szer nagyobb a Napnál, ezek 
alapján tömegük körülbelül 1,4 naptömeg-
nek adódik. A tagok átlagos távolsága 43 
csillagászati egység, de a rendkívül elnyúlt 
pálya miatt ez 5 és 81 csillagászati egység 
között változik. 

A Porrimáról igen sok pályaadat készült, 
a rövid keringési periódus miatt már ama-
tőrcsillagászok is könnyedén készíthetnek 
pályabecslést a pozíciómérések alapján. A 
mellékelt képen a Sixth Catalog of Orbits of 
Visual Binary Stars (US Naval Observatory) 
pályarajza látható. 

A a Virginis története itt még nem ér véget, 
hiszen a WDS szerint a rendszer hat tag-
ból áll, viszont a fennmaradó négy csillag 
megfigyelése korántsem ilyen egyszerű. A 
fő csillagoknál közel 6 magnitúdóval halvá-
nyabb E tag bizonyára mindenkinek elsőre 
fel fog tűnni (kb. 260” ívmásodperc távolság-
ra), míg hasonló fényességű F társa kétszer 
olyan messze található az AB csillagoktól, 
mint az E, így nagyobb nagyításnál bele se 
fér a látómezőbe. A C csillag csak igen nagy 
műszerekkel figyelhető meg, mivel ez a leg-
halványabb tag a rendszerben, mindössze 
15,1 magnitúdó a fényessége, de D társa is 
csak 12m-s, így városi égen problémát jelent-
het észrevétele.

Ha már kicsit kiszabadultunk a Porrima 
bűvöletéből, keressük fel listánk második 
célpontját, az STF 1677 párosát! Igen kön-
nyen megtalálható, a a Vir-től délkeleti irány-
ban induljunk el, de csak alig pár fokra kell 
elfordítanunk távcsövünket. Már kis nagyí-
tást használva is felbontható ez a standard 
kettős, gyönyörű, sárgásfehér csillagai között 
alig 1 magnitúdó fényességkülönbség van, 
így már kis műszerrel is egészen bizonyos 
a siker. A könnyebb becslés érdekében hasz-
náljunk közepes vagy nagyobb nagyítást! 

Haladjunk tovább párhuzamosan a gamma 
és a θ Vir között húzódó képzeletbeli vonal 
mellett, így elérünk egy következő Struve-
kettőshöz, az STF 1690-hez. Érdekes látni 
minden egyes csillagképben, hogy milyen 
sorrendben kereste fel a „Mester” a külön-
böző párokat, így a Szűzben is látszik a 
tervezettség. Az STF 1690 pedig éppen olyan 
Struve-kettős, amit megszoktunk és szere-
tünk: szoros, jelentős fényességkülönbség-
gel rendelkező páros. A főcsillag majd’ két 
magnitúdóval fényesebb társánál, ami egy 
kicsit megnehezítheti a kistávcsöves észlelők 
dolgát (főleg városi égen), hiszen a szepará-
ció alig 6 ívmásodperc. De még így is bőven 
a könnyen elérhető párosok közé tartozik, 
a sárgásfehér főcsillag és kísérője igen szép 
látványt nyújt a látómezőben.

Nem ilyen egyszerű célpont viszont a Virgo 
belső területén „L” alakban elhelyezkedő 44, 
46, 48 Vir triója. Hármójuk közül talán a a 44 
Vir (STF 1704) a legegyszerűbben megfigyel-
hető. Viszont még így is biztosan sokaknak 
okoz majd fejtörést, hiszen míg a csillagok 
csak 20 ívmásodperce helyezkednek el egy-
mástól, addig a főcsillag közel 5 magnitú-
dóval fényesebb társánál. Ez már komoly, 
100-szoros fényességkülönbség, amely miatt 
a B tag akár teljes mértékben el is tűnhet a 
szemünk elől. De készüljünk fel, hiszen az 
„edzés” csak most kezdődik, a 46 Vir még 
nehezebb célpont. Először is az AB tagok 
sikeres megfigyeléséhez legalább 20 centimé-
teres távcső szükséges, hiszen a szögtávolság 
0,7 ívmásodperc a csillagok között (jelentős 
fényességkülönbséggel). Az AC tagok közöt-
ti távolság már jelentős 40 ívmásodperc, ami 

A a Virginis pályarajza (Sixth Catalog of Orbits of
Visual Binary Stars)
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igen könnyű lenne, ha a C tag nem nem 
lenne 7 magnitúdóval halványabb a főcsillag-
hoz képest. Igazi csemege, melynek megpil-
lantásához szükségünk lesz némi türelemre 
is. Amennyiben kíváncsiak vagyunk a 46 Vir 
adataira, AGC 5 néven katalogizálva talál-
hatjuk meg a WDS adatbázisában.

A 48 Virginis (BU 929) igazi „távcsőtesz-
telő” kettőscsillag! Kiváló égen elméletileg 
már egy 19 centiméter átmérőjű távcsővel is 
felbontható, hiszen a tagok között mindössze 
fél magnitúdó a fényességkülönbség. Érde-
mes vele próbálkozni, de szükségünk lesz 
a megfelelő minőségű égboltra is a sikeres 
felbontásához.

Listánk következő tagja a θ Virginis, mely 
egy igen impozáns hármas rendszer. Meg-
figyelését csak az nehezíti, hogy az A és a B 
tagok között igen jelentős fényességeltérés 
figyelhető meg, az A tag jócskán túlragyogja 
társát. Viszont a csillagok közötti szögtávol-
ság már elegendően nagy ahhoz, hogy ezt a 
hatalmas fényességkülönbséget kompenzál-
ni tudja, így egy 10–12 centiméteres távcső-
vel nem jelenthet nehézséget a felbontása. 
A rendszer harmadik tagja még halványabb, 
de a főcsillagtól való nagy távolsága miatt 
nagyon könnyen megfigyelhető. A rendszer 
érdekessége, hogy míg az AB tagokat Struve 
katalogizálta STF 1724 néven, addig az AC 
tagokat H 6 43 AC-ként találhatjuk meg a 
WDS katalógusban. Innen is látszik, hogy a 
német származású csillagász a nem éppen 
a tág csillagpárok iránt érdeklődött legin-
kább...

Égi kalandozásunk a konstelláció belső 
területe felé vezet. A θ Vir-t elhagyva fordít-
suk távcsövünket a 65–66 Vir irányába, majd 
az ezek által képzeletben felrajzolt vonalon 
továbbhaladva elérünk a 74 Vir-hez. Ezen 
fényes csillag mellett található listánk követ-
kező célpontja, a 72 Virginis, más néven az 
STF 1750. 

A Kedves Olvasó már láthatja, hogy ezen az 
égi túrán teljes a Struve kettőscsillagok „győ-
zelme”. A 72 Vir egy, a standardnál tágabb 
páros, melyet nagyon könnyű felbontani. 
Városi égen viszont meggyűlhet a bajunk 
vele, mivel hatalmas a tagok fényességének 

különbsége (kb. 4,5 magnitúdó). Ilyenkor 
nyugodtan vessük be régi barátunkat, az 
elfordított látás technikáját, és a kísérő szinte 
„kiugrik” a látómezőből.

A térképen kövessük a 72-es és 74-es csilla-
gokra fektetett egyenest, mely elvezet minket 
a 80 Virginishez. Azonban ne álljunk meg, 
hanem maradjunk ezen az úton! A 72 és a 80 
Vir között lévő távolságot tegyük még meg 
az égbolton, így eljutunk az STF 1775 hármas 
rendszeréhez. Az AB tagokkal viszonylag 
könnyű dolgunk lesz, hiszen bőven standard 
csillagpárról van szó (jelentős fényességkü-
lönbséggel). Azonban a C tag megfigyelésé-
hez nagyon sötét ég és minimum 20 centi-
méteres távcső szükséges, hiszen fényessége 
14,2 magnitúdó. 

Listánk utolsó párosának megkeresésekor 
ne zavarjon meg minket a Szaturnusz közel-
sége! A gyűrűs bolygó könnyedén be tudja 
csapni a kevésbé tapasztalt észlelőket, hiszen 
keresőtávcsövünkben olyan fényesnek lát-
szik, mint a Spica, így szinte átrajzolja a 
konstellációt. Az STF 1775-től elindulva a 
88 Virginis segíthet nekünk az útbaigazí-
tásban. Ettől csak néhány fokra található az 
STF 1788AB kettőscsillag, mely véleményem 
szerint méltó befejezése ennek a kis égi túrá-
nak. Az említett páros felbontva gyönyörű 
látványt nyújt távcsövünkben! Fehér, kissé 
világossárga csillagai szinte azonos fényes-
ségűek, ami igen üdítő látvány az előbbi 
párosokhoz képest. Már közepes nagyítással 
is sikerrel felbontható, igazi kistávcsöves 
kettőscsillag! Sőt, ha jobban figyelünk, észre-
vehetjük, hogy van még két halvány kísérője 
a főcsillagnak, de ezek igen távol helyez-
kednek el tőle, ezért mindenféleképpen kis 
nagyításon próbáljuk megkeresni őket.

A Szűz csillagkép ezen rövid lista mellett 
természetesen még számos szép párost tarto-
gat az amatőrcsillagászok számára, remélem, 
hogy mindenki megtalálja majd a számára 
kedves kettőst, és kellemesen tölti az időt az 
égbolt alatt!

Derült és nyugodt eget kívánok minden 
észlelőtársamnak!

Szklenár Tamás
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TáBoroK

meteor 2012 Távcsöves Találkozó
Tarján, augusztus 16–20.

Idei nyári távcsöves találkozónkat augusz-
tus 16–20. között tartjuk Tarjánban, a Német 
Nemzetiségi Táborban. A hosszú hétvégé-
nek köszönhetően négy éjszakát tölthetünk 
együtt! Az éjszakai megfigyelések, távcső-
tesztelések mellett számos előadást, beszá-
molót hallgathatnak a tábor résztvevői, akik 
napközben tükörcsiszolási tanfolyamon is 
elmélyíthetik távcsőkészítési ismereteiket.

A kedvezményes részvételi díjat csak a 
júliusi 31-i befizetési határidőig tudjuk bizto-
sítani. A befizetési határidő után és a helyszí-
nen magasabb összeget kell fizetni. A kőházi 
férőhelyeket a jelentkezések beérkezési sor-
rendjében töltjük fel!
Kedvezményes részvételi díjak (július 31-ig törté-
nő befizetés esetén): 

Kőház+étkezés 26 000 Ft (tagoknak 22 000 Ft)
Saját sátor+étkezés 18 000 Ft (tagoknak 16 000 Ft)
Saját sátor, étk. nélkül 4000 Ft (tagoknak 3200 Ft)

Részvételi díjak július 31. után és a helyszínen:
Kőház+étkezés 31 200 Ft (tagoknak 26 400 Ft)
Saját sátor+étkezés 21 600 Ft (tagoknak 19 200 Ft)
Saját sátor, étk. nélkül 4800 Ft (tagoknak 3600 Ft)
Napi látogatójegy (csak helyszíni befizetéssel): 

500 Ft (tagoknak 250 Ft)
Jelentkezés: Magyar Csillagászati Egye-

sület, 1300 Budapest, Pf. 148., tel/fax.: 06-
1-240-7708, e-mail: mcse@mcse.hu, továbbá 
személyesen, a Polaris Csillagvizsgáló esti 
távcsöves bemutatói alkalmával.

Tábori információk: www.mcse.hu

Ifjúsági észlelőtábor Hegyhátsálon
A Magyar Csillagászati Egyesület a Zala-

egerszegi Helyi Csoporttal és a Hegyháti 
Csillagvizsgáló Alapítvánnyal közösen idén 
nyáron újra megrendezi ifjúsági táborát, 
melynek az új Hegyhátsáli Csillagvizsgáló 
ad otthont július 15. és 22. között (vasárnap-
tól vasárnapig). A tábort elsősorban a csil-
lagászattal és az észleléssel megismerkedni 
vágyó vagy már tapasztalattal rendelkező 
középiskolás korosztálynak ajánljuk.

Az észlelőtábor fő célja a gyakorlati csilla-
gászati ismeretek átadása, továbbá helyszíni 
vizuális és CCD-s észlelések a Hegyháti 
Csillagvizsgáló műszereivel, többek között 
az 50 cm-es Ritchey–Chrétien-távcsővel. A 
résztvevők délutánonként csillagászati elő-
adásokat hallgathatnak, esténként pedig 
megfigyeléseket végezhetnek, akár saját táv-
csövükkel is. A résztvevők egész napos busz-
kiránduláson ismerhetik meg a szombathe-
lyi Gothard Obszervatóriumot, illetve Vas 
megye csillagászati (és kevésbé csillagászati) 
nevezetességeit.

A hegyhátsáli tábor sátortábor, ezért sátrat, 
hálózsákot kell hozni! A Vas megyében talál-
ható másfélszáz lelkes kis településen nappal 
nyugodt, falusi környezet, éjszaka gyönyörű, 
fényszennyezésmentes ég és egy félméteres 
távcső is várja a táborozókat, mellyel digitális 
felvételeket is lehet készíteni.

Részvételi díjak: Étkezéssel 35 000 Ft (MCSE-
tagoknak: 31 500 Ft). Étkezés nélkül 9100 Ft (MCSE-
tagoknak: 7000 Ft). A jelentkezési határidő után és a 
helyszínen 20%-kal magasabbak a részvételi díjak. 
Jelentkezési határidő: június 15.

Jelentkezés és tábori információk:
www.mcse.hu
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A bolygók láthatósága

Merkúr: Június elején már kereshető az esti 
nyugati ég alján, ekkor fél órával nyugszik a 
Nap után. Láthatósága folyamatosan javul; 
június végén már másfél órával nyugszik a 
Nap után. Fényessége azonban lassan csök-
ken, ami nehezíti a megtalálását.

Vénusz: Június 1-jén még negyven perccel 
nyugszik a Nap után, kereshető a nyugati 
látóhatár közelében, 6-án azonban már alsó 
együttállásban van a Nappal, ekkor átvonul 
a napkorong előtt. A hónap közepén már 
újra kereshető, immár napkelte előtt a keleti 
látóhatár közelében. 27-én hátráló mozgása 
ismét előretartóba vált, a hó végén már több 
mint másfél órával kel a Nap előtt. Fényes-
sége –3,9 magnitúdóról −3,6 magnitúdóra 
csökken, majd −4,4 magnitúdóra fényesedik 
vissza. Átmérője 57,1”-ről 57,8”-re nő, majd 
45,4”-re csökken. Fázisa 0,09-ról 0,0-ra csök-
ken, majd 0,16-ra nő.

A június 6-i Vénusz-átvonulással kapcso-
latban l. cikkünket a 3. oldalon!

Mars: Előretartó mozgást végez a Leo, 
majd a Virgo csillagképben. Éjfél után nyug-
szik, az éjszaka első felében kereshető a 
délnyugati égen. A bolygó lassan tovább 
halványodik, fényessége 0,5 magnitúdóról 
0,9 magnitúdóra csökken, átmérője 7,8”-ről 
6,6”-re zsugorodik.

Jupiter: Előretartó mozgást végez a Tau-
rus csillagképben. 10-e után már kereshető 
napkelte előtt a keleti ég alján mint feltűnő 
égitest. Fényessége −2,2 magnitúdó, átmérője 
33”.

Szaturnusz: Hátráló, majd 26-tól előretartó 
mozgást végez a Virgo csillagképben. Az 
éjszaka első felében látható, éjfél után nyug-
szik. Fényessége 0,6 magnitúdó, átmérője 
18”.

Uránusz: Éjfél után kel, az éjszaka második 
felében látható a Cet csillagképben.

Neptunusz: Éjfél körül kel, az éjszaka 
második felében kereshető az Aquarius csil-
lagképben. 5-én előretartó mozgása hátrá-
lóba vált. 

Kaposvári Zoltán

Mélyég-ajánlat: az M14
A Kígyótartó csillagkép több tucat gömb-

halmaza között előkelő helyet foglal el az 
M14 mind méret (kb. 8’), mind fényesség (kb. 
7,5m) tekintetében. Épp ezért különös, hogy 
meglehetősen kevés észlelés érkezik róla. Ha 
azonban a térképre nézünk, az ellentmondás 
okára fény derül: ez az égitest messze talál-
ható minden fényes csillagtól és minden más 
mélyég-objektumtól, így felkeresése még a 
profik számára sem egyszerű (e sorok írója 
sem találná meg térkép nélkül). 

Az átlagos sűrűségű (VIII. osztály) csil-
lagsereg 55 ezer fényévre található, ezzel az 
egyik legmesszebb lévő Messier gömbhal-
maz. Legfényesebb csillagai 14 magnitúdó 
körüliek, ezért egy jó 20 cm-es távcsővel, 
nagy nagyítással már részlegesen felbont-
ható. Érdekessége, hogy a közelében látszó 
M10, M12 és M9 halmazoknál lényegesen 
nagyobb valós méretű égitestről, egy különö-
sen fényes, luminózus csillaghalmazról van 
szó, melynek fényét még a csillagközi por 
elnyelése is csökkenti. 

Észleljük hát ezt a csodálatos gömbhalmazt 
a kellemes, de rövid júniusi éjszakákon!

Ehhez derült égboltot kíván
Sánta Gábor

2012. június

Jelenségnaptár 
HoLdFáZISoK

Június 4. 11:12 UT telehold
Június 11. 10:41 UT utolsó negyed
Június 19. 15:02 UT újhold
Június 27. 03:30 UT elsõ negyed

jELEnSÉgnAPTár
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jELEnSÉgnAPTár

A hónap változócsillaga: az RR UMa
Aktuális ajánlatunk az Ursa Maior egyik 

kevésbé tanulmányozott, ám fényes mira 
típusú változója. Az α Dra-tól kicsit több, 
mint 4,5 fokra délkeletre található. Nagy 
amplitúdójú változásokat mutat 14,2 és 8,6 
magnitúdó között, átlagosan 231 nap perió-

dussal. Az AAVSO-adatok alapján minimum 
és maximum fényessége csak kis mértékben 
ingadozik. A változó június végén éri el 
a maximumot. Javasolt észlelés-gyakoriság 
heti egy-két fényességbecslés. A mellékelt 
térkép a maximum megfigyelésében nyújt 
segítséget. (Ksl, Jat)
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Polaris Csillagvizsgáló

Távcsöves bemutatók minden kedden, csü-
törtökön és szombaton sötétedéstől (Buda-
pest, III. ker., Laborc u. 2/c.). A belépődíj 
felnőtteknek 500 Ft, diákoknak, pedagógu-
soknak és nyugdíjasoknak 350 Ft.

http://polaris.mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 06-
70-548-9124

Folyamatos tagfelvétel. Az esti bemuta-
tások alkalmával – és telefonos egyeztetés 
után – napközben is lehet intézni az MCSE-
tagságot. 

Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfel-
vétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi prog-
ramok megbeszélése. Keddenként 19 órakor: 
előadás-sorozat!

Csütörtökönként 18 órától középiskolás 
csillagászati szakkörünk tartja foglalkozása-
it, folyamatos jelentkezéssel.

Szerdánként 17 órától csillagászati gyer-
mekszakkör 8–12 éveseknek, folyamatos 
jelentkezéssel.

Tükörcsiszoló szakkör indult csillagvizs-
gálónkban szombati napokon (részletes 
információk honlapunkon olvashatók).

Csoportok (legalább 15 fő) számára előre 
egyeztetett időpontokban és témában tar-
tunk előadásokkal egybekötött távcsöves 
bemutatókat.

Polaris Hírlevél: A csillagvizsgálóval kap-
csolatos programokról, eseményekről tájé-
koztat hírlevelünk, melyre a polaris.mcse.hu 
bal oldali sávjában található felületen lehet 
feliratkozni.

A Polaris Csillagvizsgáló vállal kihelyezett 
előadásokat és bemutatókat is (előre egyezte-
tett időpontban).

Helyi csoportjaink programjaiból
Helyi csoportjaink aktuális programjai 

megtalálhatók saját honlapjaikon is, a www.
mcse.hu „Helyi csoportok” elnevezésű link-
gyűjteményében. Programajánlónkban csak 
az állandó csoportprogramokat tüntetjük 
fel.

Baja: Pénteken 18 órától éjfélig foglalkozá-
sok a Tóth Kálmán u. 19. sz. alatt.

Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00 
között összejövetelek a Munkás Művelődési 
Központban.

Esztergom: A Bajor Ágost Művelődési Ház-
ban (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 szék-
házának nagytermében.  

Kiskun Csoport: Az aktuális havi progra-
mok 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 órá-
tól az ESZI egyik osztálytermében, jó idő 
esetén az udvaron távcsövezés.

Pécs: Minden hétfőn 18 órakor találkoz-
nak a helyi MCSE-tagok a Felsőmalom u. 
10-ben.

Szeged: Felvilágosítás Sánta Gábornál, 
melyeg@mcse.hu, tel.: +36-70-251-4513.

Tata: Foglalkozások péntekenként a Posz-
toczky Károly Csillagvizsgálóban.

Tápiómente: Majzik Lionel, tel.: +36-30-
833-2561, e-mail: majlion@dunaweb.hu

Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia Szi-
lárdnál, tel.: +36-70-283-5752, e-mail: zeta1@
freemail.hu

ProgrAMAjánLAT



A Sharpless (Sh-2) 261 jelű diffúz emissziós köd az Orion északi részén, Somogyi 

Péter felvételén (80/600-as apokromát (+0,85x reduktor), Canon EOS 30D, ISO 1000, 

4 óra expozíció)

A hatalmas, közeli, de a Tejút porfátyla mögé rejtőző IC 342 galaxist Németh Róbert 

örökítette meg. (200/1000 T, Canon EOS 350D, ISO 800, 100 perc expozíciós idő)

A Leo-galaxistrió Francsics László felvételén (NGC 3628, M66 és M65). A felvétel 

200/800-as asztrográffal készült Ágasvárról, 2011. január 30-án



Szintén a Canes Venatici látványossága az éléről látszó hatalmas NGC 4244 (Németh 

Róbert felvétele, 200/1000 T, Canon EOS 350D, ISO 800, 120 perc expozíció)

A Virgo–Coma halmaz északi pereméhez tartozó NGC 4274 galaxiscsoportot 

hazánkból elsőként Somogyi Péter fotózta le. (250/1000 T, Canon EOS 400D, ISO 

800, 324 perc expozíció) 

Németh Róbert Magyarnádaljáról örökítette meg a Canes Venaticiben található NGC 

4214 jelű szabálytalan galaxist (200/1000 T, Canon EOS 350D, ISO 800, 190 perc 

expozíció)

Az NGC 4395 jelű különleges spirális galaxis (Canes Venatici) Somogyi Péter 

felvételén (250/1000 T, Canon EOS 400D, ISO 800, 224 perc expozíció) 


