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CÍMLAPUNKON: Tarjáni fények. Sztankó Gerda
felvétele augusztus 19/20-án éjszaka készült, a
tarjáni Meteor 2012 Távcsöves Találkozón. Az
észlelõrét vörös fényei, az égbolt körforgása egy
eredményes nyári táborra emlékezteti az olvasót
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Ugyanitt letölthetôk az egyes rovatok észlelôlapjai.
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L
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Y
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F
fotóobjektív
sz szabadszemes észlelés
hirdetési díjaink:

Hátsó borító: 40 000 Ft
Belsô borító: 30 000 Ft,
Belsô oldalak: 1/1 oldal 25 000 Ft, 1/2 oldal 12 500 Ft,
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(Az összegek az áfát nem tartalmazzák!)
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Tagjaink, elôfizetôink apróhirdetéseit – legfeljebb 10 sor
terjedelemig – díjtalanul közöljük.
Az apróhirdetések szövegét írásban kérjük megküldeni
az MCSE címére (1300 Budapest, Pf. 148.), fax: (1) 2407708, e-mail: meteor@mcse.hu. A hirdetések tartalmáért
szerkesztôségünk nem vállal felelôsséget.
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Ember a Holdon!
1969 nyarán 17 éves kamasz voltam. Már
fel tudtam fogni a körülöttem történteket,
azonban a világ dolgainak nagy összefüggéseivel aligha lehettem tisztában. Az 1960-as
évek tudományos és technikai eredményeiről mohón olvastam és (az akkor élő emberiség nagy többségével együtt) elhittem: most
már minden szép lesz, minden jó lesz, hiszen
a természet leigázása, a tudomány szédítő
és megállíthatatlan fejlődése minden gondunkat megoldja. Ráadásul a Nyugat jólétét
a Kelet gyorsan túlszárnyalja, úgy a Földön,
mint az Égben is…
Így nagy lelkesedéssel és sok naivsággal
figyeltem a napilapok címlapján az űrhajózással kapcsolatos történéseket. Az első űrhajósnak, Gagarinnak 1961. április 12-i űrbemenetelét (aki utána, 1961 augusztusában,
Baranyába látogatva pár méterre robogott el
mellettem), a legelső amerikai űrugrásokat,
az esti égen néha feltűnő „szputnyikokat”. A
Vosztok, a Mercury, a Gemini programok első
űrhajósainak nevét kívülről fújtam. Gagarin,
Tyitov, Glenn, Carpenter, Nyikolajev, Popovics, Schirra, Cooper, Bikovszkij, Tyereskova...
A szovjet és az amerikai űrvetélkedés valóban
sok érdekességet, számos nagy dolgot hozott,
és minden ekkoriban történt meg először: az
első űrhajós, az első űrpáros, az első nő, az
első űrséta, az első űrhegesztés…
Kennedy elnökre ugyan nem az 1961.
május 25-i Apollo-program meghirdetésekor elhangzott „Először is hiszem, hogy e
nemzetnek el kell köteleznie magát amellett,
hogy még az évtized vége előtt embert juttat
a Holdra, és onnan biztonságban vissza is
hozza a Földre” szövegének hatására (hiszen
kicsi voltam), hanem valamivel később, a
tragikus 1963. november 22-i dallasi merényletkor figyeltem fel. Az Apollo-program
előkészületeiről tudtam, az űrközpontról, a
NASA-ról, a Saturn-V rakétákról volt valami
képem, hiszen 1967 nyarától már érdekelt a
csillagászat. A napi sajtó, később az Élet és

Tudomány, a Föld és Ég sokszor adott hírt
arról, hogy az amerikaiak a holdraszállást
komolyan gondolják. Így szép volt például
1968 karácsonya, amikor először láthatták
emberi szemek a Hold túlsó oldalát, hiszen
három amerikai eljutott holdkörüli pályára
és körbekerülte a Holdat az Apollo 8-cal. Ez
már a holdraszállás „főpróbája” volt.

Neil Armstrong (1930–2012) 1969-ben, a holdraszállás
idején (NASA)

Lelkesedésemet mutatja, hogy (a Föld és Ég
és Hédervári Péter cikkeinek hatására) 1969
tavaszán és nyarán kis lencsés távcsövemmel
még időszakos holdjelenségeket is próbáltam észrevenni a Hold felületén. Az asztronautákat akartam ezzel segíteni, nehogy
vulkánkitörés helyén érjenek holdat. Mert
közeledett a holdutazás ideje – és majdnem
úgy, ahogy Verne egy évszázaddal korábban
megálmodta – három embert fognak a Hold
felé kilőni, mind a három amerikai lesz, és
Floridából indulnak el. Az USA előre tudatta, hogy 1969. július közepén lesz az indulás.
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Az Apollo–11 három űrhajósának nevét is
közzétették, már 1969. január 9-én. Ezt például az 1969. június 20-i Élet és Tudomány
is tudatta olvasóival. A Neil Armstrong, az
Edwin Aldrin és a Michael Collins nevek
persze ekkor még ismeretlennek tűntek.
A szovjetek szokásuk szerint csak a megtörténésük után tették utazásaikat és sikeres
eredményeiket nyilvánossá, így a sikertelenül
folyó holdprogramjukról semmit sem tudtunk. A szocialista világrendszer nyomtatott
sajtója, rádiói és televíziói így kénytelenek
voltak jó képet vágni az amerikaiak Holdra
való utazásához. Így tette a hazai ismeretterjesztés a cikkekben, a népszerű csillagászati
előadásokban, a csillagászati hetek idején.
Igyekeztek elmerülni a technikai részletekben és az egészet az egész haladó emberiség
dicső tettének beállítani.
Akkoriban Magyarországnak egyetlen
tévécsatornája volt, az az egy a hét hat napján sugárzott adásokat (hétfőn adásszünet
volt). Csak fekete-fehér készülékek léteztek,
hiszen az adás is ilyen volt, színes kép közvetítésére még nem volt mód. A magyar
televízió az 1969. július 16-i kilövést élőben
nem közvetítette, habár a hírekben beszámolt erről. Amikor azonban 1969. július 20án vasárnap a három űrhajós a Hold közelébe ért, a két űrhajós (Armstrong és Aldrin)
átment a holdkompba és leereszkedett a
holdfelszínre, szűkre szabott járművük lábai
már a Nyugalom Tengerén, azaz a Hold felszínén álltak – a magyar televízió is átvette a
nyugati Eurovízió közvetítését. Az esemény
világtörténelmi jelentőségére való tekintettel
stúdióbeszélgetéssel, hírekkel, élő kapcsolással követték az eseményeket. Dr. Almár Iván
csillagász, dr. Echter Tibor orvos-ezredes és
Szőnyi János riporter volt órákon át élőben a
Magyar Televízió stúdiójában.
A holdkomp leszállása 20-án este 21:17kor történt (Közép-Európai Időben, mert
akkor nem volt nyári időszámítás). Ám hiába
tartózkodtak az űrhajósok pár méterre a
holdfelszíntől, még a holdkompjuk foglyai
maradtak, a NASA nem adott engedélyt a
Holdra lépésre. Ugyanis az előre tervezett
program szerint a két űrhajósnak aludni kel-



lett volna egy jót – nyolc órán át! A szabály
az szabály – viszont amíg nem léphettek ki
saját lábukkal a Hold talajára, addig nem
beszélhetünk arról, hogy az első ember egy
más égitestre tette a lábát. Armstrong tehát
nem mászhatott le a holdkomp létráján, nem
nyomhatta bele lába nyomát a holdporba és
nem mondhatta el üdvözlését: „Kis lépés ez
egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek”.

Dr. Echter Tibor, dr. Almár Iván és Szõnyi János a Magyar
Televízió stúdiójában

Így telt volna el a nyolc óra. Mindenki
várt. Vártak az Amerikában élő százmilliók
a tévék előtt. Vártak a holdralépés élő közvetítésére sok más ország tévétársaságai.
Várt Armstrong és Aldrin, akik ugyan nem
léphettek ki a Holdra, viszont felfokozott
állapotukban aludni sem tudtak. Vártak a
Magyar Televízió szakértői és vezetői. Majd
késő este elköszöntek a magyar nézőktől
azzal, hogy a holdraszállás késik, nem tudni
mikor lesz, így azt élőben közvetíteni nem
tudják. A televízió vezetői szerint a nagy
esemény várhatóan nyolc óra elteltével történik meg. Ígérték, hogy a másnap hajnali 5
utáni holdralépést majd reggel 6–7 óra között
– persze felvételről – lejátsszák. Így július 21én hétfőn ezen a nevezetes napon legalább
majd ez egyszer nem lesz adásszünet.
Pécsett a 17 éves kamaszt ekkor futotta el a
méreg! Itt van ez a történelmi pillanat, itt van
az, amire az emberiség régóta vágyakozik,
amivel kapcsolatos híreket évek óta figyelem – és akkor az egyetlen magyar televízió
befejezi a napi adását, tehát nem láthatom a
lényeget! Kimentem az ég alá: szép tiszta idő
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volt, az égen ott világított az első negyedben
levő Hold, biztosan ott van rajta a holdkompban az első két ember, hamarosan kiszáll. Mit
lehetne tenni?

(Armstrong és Aldrin) másfél-két órán át
tevékenykedtek a felszínen. Zászlót tűztek
ki, tisztelegtek, fényképeztek, mérőműszereket tettek ki, kőzetmintákat gyűjtöttek, Az
első földi emberek voltak – de nem a Földön,
hanem – egy másik égitesten!

Így láttuk a televízió képernyõjén a történelmi pillanatot:
Armstrong ereszkedik lefelé a létrán

Szerencsére Pécs közel, légvonalban 30 kmre volt Jugoszláviához. A pár drótból összeállított kis szobaantennánk elvileg tudta
fogni a belgrádi tévét. Átkapcsoltam oda, ott
még ment az adás, ott is várakoztak. A kép
gyenge volt, a hang persze szerb nyelven
jött, zajos volt, zizegett. Néha élőben adták
a Hold felszínét, amely állóképnek tűnt,
hiszen ember még nem volt rajta. Bízhattam
abban, hogy a „jugók” nem hagyják abba a
közvetítést és kivárják a kiszállást. Fogtam
az ébresztőórát és hajnali 3:30-ra állítottam.
Elnyomott az álom. Az óracsörgésre felriadtam és a tévét bekapcsoltam. A jugoszláv
tévén ment az adás, még a Holddal foglalkoztak, most már izgatottabban és nemsokára a
kép is megmozdult (utólag derült ki, hogy
a NASA 03:17-kor engedélyezte a kilépést,
így Aldrin 03:51-kor kinyithatta a holdkomp
ajtaját és 03:56-kor Armstrong leléphetett a
holdfelszínre). Azt láttam, hogy egy emberi
alak mozog lassan lefelé a létrán. Armstrong
volt az, akinek lépteit a legördített tárolórekeszre szerelt és a létra aljára mutató kamera
mutatta. Negyed óra múlva már két ember
(űrhajós öltözetben, hátukon a hátizsákjuk
hatalmas „dobozával”) lépkedett, mozgott,
szökdécselt könnyedén ide és oda. Ugyanis a kamerát letették egy állványra, és ők

Szívtam magamba a történelmi látványt!
Úgy lehetett, hogy televíziós kamera a Hold
felszínéről vette az eseményt, átküldte a földi
vevőkre, onnan az amerikai stúdióba, onnan
(nyilván hírközlési műholdakon keresztül)
az Eurovízió kapta, onnan került Belgrádba,
amit a jugoszláv televíziós hálózat szétsugárzott, így aztán egy kis kép jutott a pécsi tévékészülékünkbe is. A holdi kép eleve élesen
csak fekete, vagy csak fehér volt és ez a tévéképen homályosnak, durván raszteresnek
tűnt – de mégis élő, egyenes közvetítésben
láthattam Aldrin és Armstrong sziluettjét.
Európában és nálunk akkor már 1969. július 21-e hétfő korareggel volt. Az emberek
dolgozni indultak, én is elindultam busszal
be Pécs belvárosába. Középiskolásként nyári
vakáció volt, tehát nem iskolába mentem.
Megvettem az aznap megjelenő napilapokat,
amelyek címlapjukon hirdették öles betűkkel: „Ember a Holdon!”.
Köszönöm Armstrong, amit akkor tettél! A
kozmoszért, az űrhajózásért, a csillagászatért, az emberiségért és egy kis lépést talán
értem is! Nyugodj békében!
Keszthelyi Sándor
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A Sas leszállt
A májusi hold ma sem adja alább
Pedig most közelíti a holdkomp
A kitűnő költő, Vas István (1910–1991)
vetette papírra ezt a két sort 1969 májusában,
amikor az Apollo–10 holdkompja, a Snoopy
még csak „közelítette” a Holdat, hogy aztán
három hónappal később a Sas leszálljon a
Nyugalom Tengerén. A májusi teleholdat
valóban nem érdekelte, hogy miféle szerkezet közelít felé – annál inkább érdekelte a
földlakókat. Talán nem is volt olyan földlakó,
aki ne lelkesedett volna a csodálatos utazásért, ami alig több, mint nyolc évvel Gagarin
úttörő űrrepülését követően valósult meg.
Nyolc év kellett ahhoz az emberiségnek,
hogy egy újabb nagy ugrást tegyen a világűr
meghódításában. Olyan nagyot, hogy azóta
is várjuk a folytatást.
Vas István példáján láthatjuk, hogy a hatvanas évek végén a humán értelmiséget is
foglalkoztatta a holdutazás – az az érzésem,
hogy ma már szinte semmilyen formában
nem foglalkoztatja. Norman Mailer megírta
az Apollo–11 krónikáját (Moonfire), Oriana
Fallaci pedig Ha meghal a Nap című riportregényével állított nagyszerű emléket az
űrhajósoknak. Nem hiszem, hogy manapság
a Nemzetközi Űrállomás regényes története
bármelyik írót-költő fantáziáját megmozgatná. A Hold meghódításához nincs semmi,
ami fogható, így aztán jobban érthető az
az érdeklődés is, ami az Apollo-programot
övezte.
Keszthelyi Sándor iménti cikkében megírta, miként élte át kamasz fiúként az Apollo–11 útját. Magam is átéltem a holdraszállás
izgalmát, igaz, Budapesten csak az MTV
adását lehetett fogni. Óriási, feledhetetlen
élmény volt! Az, hogy az amerikaiak mennek
a Holdra, nem volt titok, sőt, a napi hírek
állandó szereplői voltak az Apollo-űrhajósok. Óriási volt az érdeklődés a holdkőzet
iránt is, amit nem sokkal később a Nemzeti



Múzeumban mutattak be. Szinte nem is volt
más érdemleges dolog a teremben, csak a
holdkőzet, melyet az Apollo–11 űrhajósai
szedtek fel rövid holdsétájuk során. Egészen
puritán volt ez a kiállítás ahhoz a rendkívül
impozáns szovjet űrkutatási anyaghoz képest, amit akkoriban az Iparművészeti Múzeumban lehetett megtekinteni.

A Holdra és a rajta túl lévõ világokba: az 1969-ben kiadott
amerikai propagandafüzet címlapja

Az Apollo-program célja és kivitelezése
is rendkívül látványos volt, amit az amerikaiak igen hatásosan tálaltak. A budapesti
amerikai követségről lehetett megszerezni
azt a szép kivitelű, színes képekkel gazdagon illusztrált füzetet, amely a szerencsés
amatőrök féltve őrzött kincsei közé tartoznak. Nem volt kockázatmentes bejárni a
Szabadság téri épületbe, megesett, hogy az
államvédelmi szervek amiatt zaklattak amatőrcsillagászokat vagy művelődésszervezőket, mert kiadványokat, netán Apollo-filme-
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ket kölcsönöztek a követség könyvtárából. egyik válaszfalát (?) építi, miközben a Hold
Ezek a filmek nekem is kedvenceim voltak, felé tartó Joe kissé értetlenkedik. (Abban az
különösen az Apollo–15 útjáról szóló, melyet időben gyakran közöltek efféle karikatúrákat,
több tucatszor láthattam a régi Urániában. A melyek állandó szereplője volt a szovjet Iván
csoportoknak tartott előadásokat követően és az amerikai Joe.) Nem emlékszem, hogy
általában valamilyen Apollo-filmet vetített akkoriban bárki is komolyabban kétségbe
le a gondnok, Nagy Ferenc („Basi”), aki a vonta volna a holdraszállások tényét, pedig
vetítőgépet is kezelte. Nekem így utólag úgy „Iván” egészen biztosan megtette volna ezt,
tűnik, mintha az Amerika Hangja (Voice of ha akár a legkisebb bizonyítéka lett volna
America) egyik „magyar hangja” lett volna rá. „Iván” azonban máig hallgat, elismerve
ezeknek a filmeknek a narrátora.
kudarcát. A hidegháború egyik nagyon fonHa lettek volna hasonlóan
tos fejezete volt az űrverseny,
jó anyagok a szovjet nagykömelyet – a Hold esetében – a
vetségen, bizonyára oda járszovjetek elvesztettek, és a
nak az érdeklődők, azonban
vereség után sohasem reknem voltak. Igaz, a sikeres
lamáltak. Ha létezik valami,
szovjet holdutazásról sem
amit eltitkoltak, az éppen
voltak propagandaanyagok,
hogy a szovjetek emberes
tekintve, hogy nem volt sikeholdprogramja volt, melyres szovjet holdutazás.
nek részleteit – és az egész
A hivatalos propaganda
titkolandó fiaskó-sorozatot
szerint a szovjetek nem is
– csak a nyolcvanas évek
akartak a Holdra embert
végén ismerhettük meg, a
juttatni, nem kívántak ezzel
gorbacsovi nyitás eredméemberéleteket kockáztatni
nyeként.
(ezt az Apollo–13 balesete
Az első űrhajósnak, Jurij
után még inkább hangsúGagarinnak, Magyarorszályozták). Ehelyett szondákkal
gon is valóságos diadalutat
folytatták a Hold kutatását
rendeztek 1961-ben. Ez két(ezen a téren valóban voltak
szeresen is érthető, hiszen
szép eredményeik), az embeegyrészt Gagarin volt az első
res holdutazás helyett pedig
ember az űrben, másrészt
inkább űrállomás építését
sikere a Szovjetunió siketervezték. Az emberéletek
re volt, mi pedig akkor a
megkímélése azonban sajszovjet érdekszférához tarnos mégsem sikerült, hiszen
toztunk. Armstrongéknak is
1971-ben a Szaljut–1 űrállohasonló nemzetközi diadalmásról visszatérő űrhajósok
utat szerveztek, ennek útvoA Budapesten kiállított holdkõzetrõl
jártak szerencsétlenül egy
nalából azonban Magyarorkészült szóróanyag
Szojuz-űrhajó fedélzetén.
szág kimaradt (Jugoszlávia
Ráadásul a Szojuzt eredetileg a holdutazás fővárosa, Belgrád azonban nem). Armstrong
lebonyolítására tervezték a szovjetek – de ez csak jóval később, a kilencvenes évek közeakkoriban szintén nem volt publikus. Vagy- pén jutott el Magyarországra – Friderikusz
is a szovjetek a Hold-expedíció ügyében Sándornak köszönhetően. Neil Armstrong
– hazudtak.
a Magyar Televízióban, a Friderikusz Show
Ez a propaganda köszön vissza a hivatalos című műsorban szerepelt, egy hetet töltött
magyar vicclap, a Ludas Matyi 1969. január Magyarországon a műsor vendégeként.
30-i számának címlapján is. A szorgos, jó Amint az Mihancsik Zsófia Ennyi! című
humorú Iván épp egy takaros űrállomás interjúkötetében olvasható, Armstrong tel-
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jesen ingyen vállalta a szereplést, azzal a
feltétellel, hogy az akkor geológus hallgató fia az Aggteleki barlangban végezhessen
kutatásokat.
Habár annak idején magam is láttam ezt
a Friderikusz-műsort, csak arra emlékszem,
hogy Armstrong mennyire türelmesen válaszolgatta meg a riporter kérdéseit, melyek
között olyanok is akadtak, mint pl. hogy
találkoztak-e ufókkal a holdutazás során...
(Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
ugyanez a műsor milyen jó szolgálatot tett a
hazai szkeptikus mozgalomnak akkor, amikor a székesfehérvári gabonakörökkel kapcsolatban oly’ emlékezetesen égette le a téma
hazai „szakértőit”.)
Vannak, akik nem szeretik a sikereket, a
sikeres embereket, és vannak, akik minden
szép eredmény mögött hazugságokat, összeesküvéseket, csalásokat sejtenek. Voltak, vannak, és lesznek is, akik szerint az egész Apollo-program egy hatalmas csalás volt, aminek
igazolására különféle NASA-felvételeket
vesznek elő (számukra értelmezhetetlen
árnyékok, a légüres térben „lobogó” zászló
és hasonlók). Mindazok, akik az ilyenfajta
téveszméket kitalálják, Armstrongtól, Aldrintól és Collinstól eltérően egyáltalán nem
sikeresek, hanem irigy, felkészületlen, rossz
értelemben megszállott személyek. Ralph
René, meg a hozzá hasonló összeesküvéselmélet-hívők évtizedeken át voltak a kereskedelmi média sztárjai, és ennek a médiának „köszönhető”, hogy az Apollo-program
eredményeiben való oktalan kételkedés mára
része lett a közgondolkodásnak. Hányszor,
de hányszor szegezték már nekem a kérdést laikusok: ugye hogy nem járt ember a
Holdon? Távcsöves bemutatókon is gyakran
szembesülök „jólértesült” érdeklődők érveivel, melyek újra és újra ugyanazok, nem
mutatnak fejlődést. Elszomorító, hogy iskoláscsoportok tanárai is azzal állnak elő, hogy
„na de állítólag nem is járt ember a Holdon,
komoly csillagászok szerint is csalás volt az
egész”. A „Nem járt ember a Holdon!” kijelentést elhinni és szajkózni sokkal kényelmesebb, mint utánaolvasni a dolgoknak. (Édestestvére is van ennek az ostobaságnak: „a



Holdról látható egyetlen emberi építmény
a kínai nagy fal”. Az Apollo-űrhajósok is
megerősítették!) Elég felmenni a Youtube-ra,
ahol egészen fantasztikus NASA-filmeket
böngészhetünk Apollo-témában. Ugyanakkor szinte mindegyiknél ott sorakoznak a
kommentekben az állandóan ismételgetett
„érvek”, de ott vannak a józanabbik fél képviselői is, akik igen tömören, tényszerűen
elmondják, „mi az ábra”.

– Halló, Iván! Csak nem építkezel?
– Miért ne? Jó lesz egy ûrállomás ezen a forgalmas
útvonalon!
(Ludas Matyi, 1969. január 30.)

A két első, Holdat megjárt asztronauta
közül Buzz Aldrin mindig is több közszereplést vállalt, mint a szerényebb, visszahúzódóbb Armstrong. És bizonyára épp elégszer
kérdezték meg tőle, hogy valóban járt-e a
Holdon. Valószínűleg mindannyiszor türelmesen elmagyarázta, hogy igen, jártam a
Holdon. Végül egyszer Aldrinnál elszakadt
a cérna, amikor is egy kellemetlenkedő alak
„gyávának” és „hazugnak” nevezte, mivel
nem volt hajlandó megesküdni a Bibliára,
hogy a Holdon járt. Az idős korában is jó
kötésű Aldrin végül akkorát behúzott neki,
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hogy öröm nézni! A 2002-ben „elhangzott”
jobbegyenes megtekinthető a Youtube-on,
többek között a „Buzz Aldrin Punches retarded truther” című videóra érdemes rákeresni. Bart Sibrel – több „leleplező film” készítője – volt a szenvedő alany, aki a végsőkig
provokálta Aldrint. Az igazi szenvedő fél
azonban egyáltalán nem Bart Sibrel, hanem
azok, akik bedőlnek a Sibrel-féle alakok által
terjesztett valótlanságoknak.
Érdekes olvasmány az amerikai nagykövetség 1969-es propaganda-anyaga, mely közvetlenül Armstrongék útja után készült. Tele
van bizakodással, ami egyebek mellett abból
is látszik, hogy akkor még az Apollo–20 útját
is tervezték. Érdekes a tervezett leszállóhelyeket mutató Hold-térképet is böngészni: a
megvalósult landolások nagy része is máshová került, nem is szólva az Apollo 18, 19
és 20 törölt útjáról. A füzet végén Arthur C.
Clarke írása mellett egy jövőbeli holdbázis
fantáziaképe látható. A „jövő” a kilencvenes
évek végét jelentette akkor, vagyis ha minden a tervek szerint sikerül, már több mint
egy évtizede állandó holdbázisunk lenne, és
a marsutazás is megvalósult volna.
Az űrverseny akkori lendülete alapján erre
minden esély megvolt. Ha a Föld vezető gazdasági hatalma ugyanolyan mértékben áldoz
az űr meghódítására, mint tette azt a hatvanas években, akkor most a marsutazásról
nem jövőidőben, a holdutazásokról meg nem
múltidőben beszélnénk. De másként alakult.
Az Armstrongékkal még boldogan parolázó
Nixon elnök nem sokkal később megkurtította az Apollo-program költségvetését, az
utolsó expedíciók helyett született egy rövid
ideig hasznosított űrállomás, a Skylab, a
marsutazás pedig lekerült a napirendről.
Illetve nem egészen: ma ugyanúgy húsz év
távolában van tőlünk, mint 1969-ben.
Az elmúlt négy évtizedben űrszondáink
bejárták a Naprendszert, a HST és társai
feltártak számunkra egy csodálatos világot.
A háztetőkön szinte mindenütt látható miniatűr „rádiótávcsövek”: parabolaantennák azt
tanúsítják, hogy az űrkutatás már régóta a
mindennapok szolgálatába állt. Hatalmas
űrállomás kering a fejünk felett, de nem

sokkal magasabban, mint Gagarin és a többi
úttörők kezdetleges űrhajói. Derék dolog, de
az igazi felfedezés izgalmát mindez meg se
közelíti. Akár a Holdra, akár egy kisbolygóra, akár a Marsra vezet a következő emberes expedíció, aligha lesz akkora hatással a
közvéleményre, mint az a bizonyos 1969-es
legelső holdraszállás.
Csodálatos volt a holdutazások korában
élni! Az, hogy a mi mozgalmunk akkoriban
ilyen mértékben fellendülhetett, legalább
annyira köszönhető Kulin Györgynek, mint
Neil Armstrongnak és űrhajóstársainak.
Mizser Attila

Olvasnivalók
A Hold – és meghódítása. Hédervári Péter
ismeretterjesztő könyve a holdutazások „legforróbb” időszakában, 1970-ben jelent meg.
Sok állítása már a kiadáskor meghaladott
volt, de épp ezért érdekes kordokumentum.
Az űrhajósok és az irányítóközpont beszélgetéseinek leirata is itt olvasható első ízben
magyarul.
Holdséta. Dancsó Béla vaskos kötete az
Apollo-program krónikája sok-sok képpel,
információval, érdekességgel. 2004-ben jelent
meg.
Ha meghal a Nap. Oriana Fallaci legendás riportregénye az Apollo-űrhajósokról.
Legutóbb 1984-ben jelent meg az Európa
Könyvkiadónál, 67800 példányban, ezért
nem nehéz antikváriumokban beszerezni.
Moonfire. Morman Mailer pazar kiállítású
kötete az Apollo–11 útjáról. 2010-ben adta ki
nálunk a Vince Kiadó.

Mozifilm
Apollo–13. Ron Howard 1995-ben készült
filmje már-már dokumentarista hűséggel
idézi fel Jim Lovell, Jack Swigert és Fred
Haise kis híján tragédiába torkolló űrutazását. A filmet már csak Tom Hanks kiváló
alakítása miatt is érdemes megnézni. (Hanks
a forgatás hatására vált az űrkutatás elkötelezett hívévé.)
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Furcsa galaxispáros
Két teljesen különböző, az űrben együtt
haladó galaxis látható a NASA Hubble
Űrtávcsövének mellékelt felvételén. Az Arp
116 néven katalogizált pekuliáris galaxispár
egyik tagja a Messier 60 néven is ismert óriási
elliptikus galaxis, míg a sokkal kisebb NGC
4647 egy spirálgalaxis.

Az M60 óriásgalaxis a mintegy 1300 tagot
számláló, 120 ezer fényév átmérőjű Virgogalaxishalmaz harmadik legfényesebb tagja.
Ez az egyetlen galaxis ezermilliárd naptömegnyi anyagot tartalmaz, középpontjában
pedig egy arányosan hatalmas, 4,5 milliárd
naptömegnyi fekete lyuk foglal helyet. Ez a
fekete lyuk egyike az eddig talált legnagyobb
tömegű fekete lyukaknak. A spirálgalaxis
mérete körülbelül kétharmada az elliptikus
óriás átmérőjének, tömege azonban jóval
kisebb, nagyságrendileg saját Tejútrendszerünkének felel meg.
A kutatók régóta fáradoztak annak eldöntésén, a két galaxis vajon a valóságban is
kölcsönhatásban van-e egymással. Bár a
Földről nézve egy vonalban látszanak, nincs
nyoma a kölcsönhatás nyomán kialakuló
új csillagkeletkezési régióknak. Ugyanakkor
a rendkívül részletes Hubble-felvételeken
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árapály-jelenségekre utaló jelek fedezhetők
fel. Az M60 jelű galaxis mintegy 54 millió
fényévre, míg az NGC 4647 63 millió fényévnyire helyezkedik el.
HubbleSite, 2012. szeptember 6. – Mpt

Szuperbuborék a Nagy Magellán-felhőben
A Chandra Röntgenobszervatórium felvételén a mintegy 160 ezer fényévre levő Nagy
Magellán-felhőben található N44 ködösségbe burkolózó NGC 1929 jelű csillaghalmazt
láthatjuk. A halmaz igen nagy tömegű tagjai
rendkívül erős csillagszelet bocsátanak ki,
amely a környezetben levő anyagot nagy
sebességgel söpri ki. A nagy tömegű csillagok viszonylag rövid életük végén szupernóvaként robbannak fel. A kiáramló csillagszél,
valamint a szupernóva-robbanások buborékokat vájnak a környező gázanyagba.

A nagyenergiájú asztrofizika egyik régi
problémája volt, hogy az N44-hez hasonló,
például a Nagy Magellán-felhőben megfigyelhető szuperbuborékok a modelleknél
számítottnál jóval több röntgensugárzást
bocsátanak ki. Egy 2011-es, a Chandra adataira alapozott modell szerint a nagy mennyiségű sugárzás egyik forrása a szupernóva-robbanások során keletkező, majd a gázanyagba
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vájt buborékok falát alkotó anyagba ütköző
lökéshullámfrontok, másik pedig a sugárzás
hatására elpárolgó anyag.
Chandra Photo Album, 2012. augusztus 30.
– Molnár Péter

Robbanni készülő kettőscsillagot azonosítottak
Az Ia típusú szupernóvák óriási energiájú
csillagrobbanások. Nagy abszolút fényességük miatt nagyon fontos lépcsőfokai az ún.
kozmikus távolságskálának – ez a szerepük
vezetett el az elmúlt évtizedben az Univerzum
gyorsuló tágulásának felismeréséhez. Ennek
ellenére sok a megválaszolatlan kérdés velük
kapcsolatban, nem teljesen tisztázottak még
a robbanáshoz vezető folyamat(ok) részletei.
A széles körben elfogadott elmélet szerint az
Ia típusú szupernóva-robbanások olyan termonukleáris explóziók, melyek elszenvedője
egy kettős rendszerben található fehér törpe,
ami folyamatosan anyagot szív el a nála jóval
nagyobb kísérőjétől. Ha a kompakt objektum
tömege az anyagátadás következtében túllépi az 1,4 naptömeget, az ún. Chandrasekharhatárt, akkor bekövetkezik a kataklizma. A
folyamattal kapcsolatban alapvető kérdés
a donorcsillag természete, a tömegátadás
mikéntje, illetve az, hogy ez milyen módon
befolyásolja a robbanás tulajdonságait.
A kérdések megválaszolását nagyban segítené olyan rendszerek azonosítása, melyek
már közvetlenül a robbanás előtti fázisban
vannak. Bár a fehér törpét tartalmazó ismert
kettősök száma több ezer, eddig még egyik
sem produkált szupernóva-robbanást. A legújabb kutatások során azonban az Ia típusú
robbanásokat elszenvedett rendszerekben
olyan nátriumgázt detektáltak, ami a donorcsillagból származhat, és még a robbanás
után is a rendszer környezetében maradt:
ez a gáz lehet a kapocs a szülőcsillaghoz
(progenitor).
A chilei Las Campanas Obszervatórium
DuPont teleszkópjának adatait felhasználva
Stella Kafka (Carnegie Institution for Science) és munkatársai ennek a nátriumnak a
nyomait keresték és a QU Carinae kataló-

gusjelű, fehér törpét tartalmazó kettőscsillag
színképében, és sikerrel is jártak. Ennek fényében úgy tűnik, hogy a QU Car egy Ia típusú
szupernóva-robbanás progenitora.
A QU Car a kettősök azon nem túl népes
csoportjába tartozik, melyek egyrészt elég
fényesek, másrészt a tömegátadás üteme
nagyon magas. A nátriumnak az óriás donorcsillag légkörében kell keletkeznie és onnan a
csillagszél segítségével távozhat el. Ha a
fehér törpén bekövetkezik a termonukleáris
robbanás, a nátrium ugyanolyan jelek alapján detektálható, mint amit a már bekövetkezett Ia típusú robbanásoknál is találtak.
Science Daily, 2012. aug. 3. Kovács József

Cukor az űrben
Az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) távcsőhálózat segítségével
kutatók egy csoportja egy fiatal, Napunkhoz
hasonló tömegű csillag közelében sikerrel
mutatta ki egyszerű cukormolekulák jelenlétét. Bár a glikolaldehid detektálása a csillagközi térben nem újdonság, ez az első eset,
hogy az anyagot saját csillagunkhoz hasonló
típusú csillag roppant közelségében, alig a
Nap-Uránusz távolságnak megfelelő messzeségben sikerült kimutatni. A hétköznapi életben használt cukorhoz igen hasonló anyag
rendkívül fontos, hiszen a DNS-hez hasonló
RNS egyik alapvető eleme – jelenléte egy
fiatal, a bolygórendszer kialakulási fázisában
levő naprendszer esetében jól jelzi, hogy az
élethez szükséges alapvető építőkövek nem
csak megfelelő mennyiségben, de megfelelő
helyen és időben is létrejöhetnek.
Az új csillagok hatalmas csillagközi gázfelhők összeomlása során születnek meg. Ezek
a gázfelhők roppant hidegek, így számos
anyag a jelenlevő porszemcséken jégként
csapódik ki, majd a porszemek felületén
összekapcsolódva bonyolultabb molekulákat
alkotnak. A gázfelhő közepén feléledő csillag sugárzása azonban a felhő belső részeit
körülbelül szobahőmérsékletre melegíti fel,
így a kémiailag bonyolult szerkezetű molekulák elpárolognak, majd rájuk jellemző hullámhosszakon bocsátanak ki rádiósugárzást
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– amely rendkívül gyenge jel észleléséhez
használták fel a kutatók a roppant érzékeny
ALMA távcsőhálózat egyes elemeit.

Az IRAS 16293-2422 csillagkeletkezési régió

Az IRAS 16293-2422 jelű, alig 400 fényévnyire levő rendszer további tanulmányozása
választ adhat a bolygófejlődés további kérdéseire is, például arra, milyen összetetté
válhatnak a megjelenő molekulák, mielőtt
beépülnek az éppen keletkező bolygók anyagába. Ezzel párhuzamosan az esetlegesen
máshol megjelenő élet kialakulásakor uralkodó körülményeket is tanulmányozhatják
a szakemberek.
ESO Science Release, 2012. augusztus 29.
– Molnár Péter

35 éve indult útjára a Voyager–1
Immár 35 éve indult útjára az ez idáig
legtávolabbra jutott, emberkéz alkotta eszköz, a Voyager–1. Ikertestvére, a Voyager–2
mögött egyben ez a második legrégebben
folyamatosan működő űrszonda. A jeles eseményt természetesen megünnepelték a JPL
szakemberei, akik a Voyager-projekt során
is kulcsfontosságú munkájukkal segítették
a küldetés sikerét. Az ünnepségen többek
között elhangzott a Voyageren levő, 305 mmes aranylemezre rögzített „Johnny B. Goode”
című dal is.
NASA News & Features – Mpt
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Zavarbaejtően kerek a Nap
Központi csillagunk 28 naponként fordul
meg a tengelye körül, s mivel nincs szilárd
felszíne, emiatt enyhén lapultnak kell(ene)
lennie. Az elmúlt 50 évben sokféle műszerrel tanulmányozták ezt a lapultságot, hogy
minél többet tudjunk meg a Nap tengelyforgásáról, különösen a közvetlenül nem
látható, fotoszféra alatti régiókról.
Jeff Kuhn és Isabelle Scholl (University
of Hawaii) munkatársaikkal most a NASA
Solar Dynamics Observatory műholdján
üzemelő HMI (Helioseismic and Magnetic
Imager) műszerének adatai alapján tanulmányozták a kérdést. A légkör torzító hatásától mentesen kapott rendkívül éles képek
segítségével minden eddiginél pontosabban
tudták meghatározni a Nap egyenlítői és
poláris átmérőjét. Arra jutottak, hogy ha csillagunkat egy 1 méter átmérőjű labdává zsugorítanánk, akkor annak egyenlítői átmérője
csak 17 milliomod méterrel lenne nagyobb a
forgástengelynél mért átmérőjénél, ez pedig
csak töredéke egy emberi hajszál vastagságának! Az eltérés abszolút értékben is csak alig
két tucat kilométer.
Kuhn és kollégái a korábbi méréseket is
felhasználva azt is megállapították, hogy a
csekély lapultság figyelemreméltóan stabil
és túl kicsi a felszíni rotáció üteméből előrejelzetthez képest. Ez azt sugallja, hogy
más felszín alatti folyamatoknak, például
a turbulenciának vagy a mágneses térnek
az eddig gondoltnál nagyobb hatása lehet
a lapultság mértékére. A fluktuáló mérési
eredmények alapján sok éven keresztül úgy
tűnt, a Nap – ha csak csekély mértékben is –,
de változtatja méretét, alakját. Az új eredmények ezt azonban cáfolni látszanak: a 11 éves
napciklus során csillagunk majdnem minden
paramétere változik, de a jelek szerint alakja
ez alól kivételt jelent.
Science Daily, 2012. aug. 16. – Kovács József

Ismét útra kel a Dawn
A Dawn-szonda 2007-ben indult közel 5
milliárd kilométer hosszú útjára, melynek
célja a Naprendszer fő kisbolygóövében
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keringő, a Naprendszer ősi történetéről mesélő égitestek kutatása. Mint ahogyan arról
hírt adtunk (l. Meteor 2012/7–8.), a szonda
sikeresen megérkezett a Vesta kisbolygóhoz. Az égitest körül igen alacsony pályán
keringő szonda több érdekes felfedezést tett.
A kisbolygót alacsony pályájáról igen jó felbontással feltérképező szonda adatai alapján
a kutatók megállapíthatták, hogy a Vesta az
ősi múltban teljesen olvadt állapotban volt,
ami lehetővé tette az égitest differenciálódását, így egy vasmag kialakulását is. Az
eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt
két milliárd év során két óriási ütközést is
elszenvedett égitest sokkal inkább tekinthető
egy, a Naprendszer korai korszakát túlélő
és visszamaradt kisméretű törpebolygónak,
mint szokványos aszteroidának.
A Vesta tanulmányozása után a Dawn
szeptember 4-én bonyolult manőverek sorát
kezdte meg, amelyek eredményeképpen ionhajtóművét használva útra kelt következő
célpontja, a Ceres felé. A szondán levő ionhajtóművek a hagyományos kémiai meghajtásnál kisebb tolóerőt biztosítanak, de
akár hónapokig is üzemeltethetők, amire
szükség is lesz a Ceresig hátralevő két és fél
éves úton.
NASA News & Features, 2012. augusztus 30.
– Molnár Péter

Mágneses esernyők védhetik a holdutazókat
Hold-észlelők a közismert medencéken,
krátereken, rianásokon és más felszínformációkon kívül más izgalmas és furcsa területeket is ismernek. Az egyik ilyen régió például
a Reiner Gamma néven ismert albedóalakzat
a Viharok Óceánja területén. Ezen világosabb foltok formája láthatóan nem követi a
környező felszínformációk alakját, és sokáig
tisztázatlan kérdés volt, mi óvja meg a láthatóan világosabb anyagot az elsősorban a
Napból érkező részecskesugárzás hatására
bekövetkező elsötétedéstől. Mivel Holdunkat a Földdel ellentétben nem veszi körül
globális mágneses tér, így a napszél töltött részecskéi akadálytalanul érik a felszínt,

amelynek hatására az eredeteileg világosabb
anyag is elsötétedik.
Az Apollo küldetések során ezeket a foltokat olyan mágneses buborékokkal azonosították, amelyek átmérője néhány száz
méter, így a modellek szerint ezek védelmet
nyújthatnak a Napból áramló töltött részecskékkel szemben. A későbbi mérések alapján
azonban a mágneses mezők annyira gyengék, hogy a pozitív töltésű protonok minden
nehézség nélkül átjuthatnak rajtuk.

A Reiner Gamma (világosabb foltok) és a környezetében
mérhetû mágneses tér erõssége

A legutóbbi kísérletek során azonban a napszelet helyettesítendő protonok és elektronok
nyalábját irányították egy mágnes irányába.
A részecsékék mindegyike a mágneses erővonalakat követve eltérült, így az mágnes
esernyőként védte meg a túloldali régiókat.
Az eredmények alapján a kutatók arra következtetnek, hogy a negatív töltésű elektronok
valóban követik a mágneses tér erővonalait,
míg a protonok – a régebbi méréseknek megfelelően – átjuthatnak a mágneses pajzson.
Azonban a negatív és pozitív töltések ilyen
formán történő szétválasztása az eredetileg
jelen levő mágneses térnél jóval erősebb
elektromos teret hoz létre. A folyamat végeredménye, hogy a keletkezett elektromos
tér vonzást gyakorol a mágneses tér erővonalain eredetileg átjutott, de a felszínt még
el nem ért protonokra, így végeredményben
mindkét fajta elemi részecske a buborék erővonalait követve éri el a felszínt.
A vizsgálatok azért is fontosak, mert a jövőbeli holdutazók védelme érdekében hasonló
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mágneses pajzsokra lesz majd szükség. Az
eddigi fejlesztéseket jelentősen hátráltatta,
hogy egyes vélekedések szerint megfelelően
erős mágneses tér fenntartása aránytalanul
sok energiát emésztene fel – a felfedezett
hatás azonban jóval gazdaságosabban megvalósítható pajzsot eredményezhet.
New Scientist Space, 2012. szept. 3. – Mpt

Hogyan nem fedeztem fel az 1990b
üstököst?
„Március közepén jó alkalom nyílt az asztrofotósok számára az 1989e1 üstökös Andromeda-köd melletti elhaladásának megörökítésére. Egy ilyen felvételt terveztem március
16-ára. [...] Sajnos a várakozás miatt későn
értünk ki, és az Andromeda már lenyugodott.
Másnap már időben sikerült kijutnunk hármasban Orfűre. Az idő egy kicsit párás volt,
így hiába próbálkoztunk az Austin-üstökös
megkeresésével. Igyekeztünk lefotózni az
Andromeda-ködöt még lenyugvás előtt, a
nyugati horizont közelében. A biztonság
kedvéért három felvételt is készítettünk.
Végül is két felvétel sikerült, az egyik 135ös, a másik 200-as telével készült, 5 perces
expozícióval. Közel éjfélig fotóztunk, meteoroztunk, változóztunk. A filmet el is »lőttük«
az éjszaka folyamán.
Hétfőn az első teendőm volt a film előhívása. Nagyon érdekelt, mi van rajta, mert ez
volt az első általam hiperszenzibilált tekercs.
Szerencsére jól sikerültek a képek. Okulárt
fogtam, és elkezdtem keresni a felvételen
a Skorichenko–George (1989e1) üstököst a
számított helyen, de nem találtam. A biztonság kedvéért ellenőriztem az Andromeda-ködöt egy esetleges szupernóva miatt.
Eközben találtam egy oda nem illő kis ködös
objektumot. Megnéztem minden fellelhető
térképen ezt a részt, de egyiken sem volt
jelölve sem csillag, sem mély-ég objektum.
Végül arra az álláspontra jutottam, hogy ez a
Skorichenko–George-üstökös, csak rosszak a
koordináták. Persze nem voltam ebben olyan
biztos, ezért fel akartam hívni Mizser Attilát,
ám ez elmaradt.
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Két napra rá kinagyítottam a negatívot,
és feladtam az egészet Attilának postán. Ez
idő alatt érkezett meg a Meteor Gyorshírek
1990/2. száma, amelyben értesítettek egy új
üstökös felfedezéséről. Ekkor jöttem rá, hogy
valójában az új üstököst fotóztam le!
A litván Kazimieras Cernis március 14,79
UT-kor, míg a japánok 16,441 UT-kor fedezték fel az új üstököst. Tehát ha fel is ismerjük,
hogy új üstökössel van dolgunk, akkor sem
kerülhettünk volna fel az »égre«. Ám ha
ugyanezt a felvételt egy nappal korábban
készítjük, mint ahogy eredetileg terveztük,
megelőzhettük volna a japánokat. Mindenesetre jó tanulság minden amatőrcsillagász
számára, hogy inkább váljak egy kicsit nevetségessé – ha netán egy jól ismert objektumot
fedezek fel –, mint hogy lemaradjak egy
üstökös felfedezéséről.”
22 esztendővel ezelőtt még a filmes fotózás
uralta a csillagászati képrögzítést. A nagy
obszervatóriumok akkoriban kezdenek áttérni a digitális technika alkalmazására (például
1990-ben készül az utolsó fotografikus felvétel a híres 5 méteres Palomar-hegyi távcsővel), a nagy reményekkel útnak indított, szintén már kizárólag digitális technikát használó Hubble Űrtávcső hibája pedig éppen
csak kiderül, még három évet kellett várni
a hibás tükör képalkotását korrigáló optika
felszerelésére. Azokban az években amatőrtársaink még maguk hívták és nagyították
felvételeiket, speciális hívókkal és a cikkben
is említett, gázfürdőben végzett érzékenyítő
eljárásokkal kísérleteztek a minél jobb határfényesség elérése érdekében.
Manapság a digitális fényképezőgépek
és az egyre elterjedtebb, a fotófilmekhez
képest sokkalta érzékenyebb CCD-kamerák
korszakában is megszívlelendő a történet
tanulsága. Amennyiben sikerül felvételünk
a kiválasztott témáról, örömmel osztjuk meg
(és – amit sajnos sokan elmulasztanak –
küldjük be a megfelelő rovatvezető címére!)
barátainkkal, amatőrtársainkkal – közben
pedig általában csak az adott, fotózott témára koncentrálunk. Sokszor fordul elő az is,
hogy felvételünk nem állja ki a saját magunk
állította szigorú minőségi próbát, így mint
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közlésre alkalmatlan felvételt töröljük ki az
eredményt a merevlemezről.
Bár a napjainkban működő automata rendszerek árnyékában nem sok reményünk lehet
a történetben szereplőhöz hasonló csóvás égi
vándor, vagy kisbolygók, netán szupernóvák
felfedezésére (leginkább az elérhető határmagnitudó miatt), érdemes lenne képeinket
minél több szempontból is elemezni elkészültük után – beleértve a kevéssé sikerülteket
is. Nincs-e véletlenül egy éppen megjelent
szupernóva az elkészült, galaxist megörökítő
képünkön? Ha műszerünk határfényességén kívül eső célpontot választottunk, így a
megörökített ködösség túlságosan halvány,
nincs-e vajon érdekes, akár kimérésre is érdemes kettőscsillag a felvételen? A csillagos
égboltról készült, nagylátószögű felvételünkön nincs véletlen egy éppen csak megjelent
tejútbeli nóva? Egy kissé bemozdult, így
kidobásra ítélt felvételen nem örökítettük-e
meg egy vizuálisan már talán elérhetetlen
változócsillag váratlan kifényesedését?
Természetesen mindez többletmunkát
jelent, felvételeink összevetését egy saját,
vagy a világhálón fellelhető referenciaképpel
– azonban már egyetlen felfedezés révén is
bőségesen megtérülhet a fáradozásunk! Jó
példa lehet erre a Nova Eridani 2009 esete
is: ez a csillag is ott rejtőzött több amatőrtársunk felvételén is, anélkül, hogy felfigyeltek
volna a csillag megjelenésére. Rovatvezetőnk, Landy-Gyebnár Mónika legkorábbi felvétele a nóváról például mindössze 1 órával
a hivatalos japán felfedező, K. Itagaki képe
után készült.
Meteor 1990/5. – Csiszár Tibor, Mpt

Elkészült a Meteor archívuma
Szeptember elején elérhetővé vált folyóiratunk 1971 és 2006 között megjelent számainak digitális archívuma a http://meteor.
mcse.hu/ oldalról kiindulva. 36 esztendő
alatt 369 szám látott napvilágot, amelyek
összesen 17 667 oldalon 8281 cikket tartalmaznak. A mozgalmunk elmúlt 40 évének
nagy részét lefedő PDF formátumú fájlok
szabadon letölthetők, nyomtathatók. A cik-

kek közötti kereséshez ajánljuk a Meteor
honlapján található bibliográfiát, illetve A
csillagászat magyar nyelvű bibliográfiájának
oldalait (http://csimabi.csillagaszat.hu/). A
tervek szerint az archívumot folyamatosan
bővítjük, az adott évben öt évnél nem frissebb Meteor-számok közzétételével.
Az archívum létrehozásában közreműködött: Hannák Judit, Jakabfi Tamás, Juhász
László, Molnár Péter, Pete Gábor, Pércsy
Kornél. Reméljük, minden amatőrtársunk
haszonnal és nagy örömmel forgatja majd
folyóiratunk digitális archívumát!
MCSE

Életet kereső űrhajósok – a föld alatt
Egy hattagú nemzetközi űrhajóscsoport
rövidesen megkezdi felkészülését egy barlangi kutatómunkára. A CAVES nevű program
célja, hogy felkészítse a különféle kulturális
hátterű résztvevőket a hatékony és biztonságos együttműködésre. Az űrséta mintájára
„barlangsétának” nevezett küldetés során
Szardínia szigetén hat napot töltenek el a
résztvevők egy barlang feltérképezésével
és különféle kutatási munkák elvégzésével.
A barlangban töltött idő sok szempontból
mutat hasonlóságot az űrexpedíciókkal:
a résztvevők csupán egymásra utalva, a
külvilágtól elvágva, szoros összezártságban
dolgoznak, ahol meg kell küzdeniük mind
az összezártság problémáival, mind pedig
a rendelkezésre álló eszközök és készletek
korlátozott voltával.
Természetesen a barlangban dolgozókat is
figyelemmel követi egy „irányítóközpont”
a barlang bejáratánál. Naponta kétszer
eligazítást tartanak (akárcsak a Nemzetközi
Űrállomáson), és csupán egy alkalommal
kapnak utánpótlást, amire vonatkozóan
igényeiket gondosan össze kell állítaniuk
a csomag érkezése előtt legalább 24 órával.
Mindezeket szoros tudományos munka
egészíti ki, tekintve, hogy a szardíniai barlangrendszer nagy része felfedezetlen vagy
feltérképezetlen.
Phys.org, 2012. augusztus 28. – Mpt
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Űrturizmust mindenkinek!
Idén júliusban ellátogattunk családommal a Pannon Csillagdába. Már korábban is
szóba került, hogy mindenképp meg kellene, nézni, milyen lett, hiszen ehhez nagyon
közel, Bakonytamásiban (kb. 25 km-re) laknak anyósomék, akikhez évente legalább kétszer elmegyünk néhány napra látogatóba.
Mindenféle várakozás nélkül mentem
Bakonybélbe, részben mivel viszonylag
kevés információm volt arról, hogy mire
számítsak. A csillagda honlapján is csak
a legalapvetőbb információkat néztük meg
(belépőjegy árat, parkolási lehetőséget, pontos címet és nyitva tartást), másrészt pedig
úgy gondoltam akármilyen is lesz, legalább
együtt a család, és végre rávettem anti-amatőrcsillagász férjemet is, hogy valamilyen
csillagászattal kapcsolatos dologban vegyen
részt. Az egyetlen, amit előre eldöntöttem,
az volt, hogy igazi látogatóként megyek oda,
mint bárki más és megnézem, mivel kápráztatnak el bennünket. Vadul fényképeztem
végig, jó turista módjára, de azért kislányom,
Lili egyszer-egyszer majdnem lebuktatott
okos kérdéseivel és megjegyzéseivel.
A csillagdát könnyen megtaláltuk, mivel
Bakonybélben pontosan ki van táblázva,
hogy merre kell menni. Parkolóhely is volt
bőségesen, a csillagda előtt és mögött is.
Az épület szép modern, kívülről leginkább
a szögletes formák jellemzik, és a mostanában divatos függőleges rácsos díszítő elemek. Többször láttam már hasonló építészeti
megoldást újabb építésű művelődési házaknál, látogatóközpontoknál. Az épület csillagda voltát a bejárat feletti terasztól balra lévő
kupola is bizonyítja.
Belépve az épületbe egy igazi látogatóközpont fogadott minket. A bejárattal szemben
helyezték el recepciót és a boltot, ahol a csillagászati könyveken és folyóiratokon kívül
képeslapokat és apró helyi népművészeti
tárgyakat is lehet vásárolni (például hűtőmágneseket, bögréket). Lili lányom mindjárt
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ki is könyörgött egy kivágható űrállomást
magának.

Bakonybéli útjelzõ: irány a Pannon Csillagda!

Jegyváltáskor megérdeklődtük, hogyan
működik a planetáriumba való belépés, és
úgy egyébként merre is induljunk el egyáltalán. Szerencsénkre rögtön csatlakozhattunk egy csoporthoz, amelyet már elkezdtek
körbevezetni, de mindössze az előadás első
néhány percéről maradtunk le. A kiállítás
berendezése nagyon érdekes, mert nem csak
termekben, de a folyosókon is találhatunk
kiállítási tárgyakat, így ahogy haladunk
végig az épületen, sehol sem unalmas egy
pillanatra sem a bejárt út. Sorban haladtunk a csillagászattörténeti kiállítás termeiben, ahol sok-sok érdekes tárgyat (például
planiszférát, iránytűt, valamint hajózáshoz
használt navigációs eszközöket), távcsöveket
(többek között Newton távcsövének élethű másolatát), térképet láthattunk, és nem
utolsó sorban egy igazi, óriási meteoritot is.
Mivel még sosem láttam ekkora meteoritot

pannon csillagda
élőben, számomra ez volt az egyik legnagyobb élmény. Egy kis darab az igazi, kézzelfogható univerzumból – testközelben!
Bolygókról és más égi objektumokról
készült fotók teszik még látványosabbá a
kiállítást, valamint a folyosókon több helyen
is megtalálhatjuk Ladányi Tamás fotói. Az ő
fotóiból készült képeslapokat meg is lehet
vásárolni a boltban. A fotói nem csak szépek
és színvonalasak, de ráadásul egy részük
Bakonybél szomszédságában készült, így
ennél jobb helyük nem is lehetne. El is játszottunk a gondolattal, milyen jó lenne itt
lakni, és minden tiszta éjszakán ezt a csodálatos csillagos eget szemlélni.

összeállítást lehetett megtekinteni a képernyőn.

Nagyon élethû a marsjáró makettje!

A csillagda épülete az udvar felõl: a hagyományos és a
modern építészet találkozása

Az egyik teremben egy hatalmas, kormánykerékkel forgatható planiszféra található,
ami természetesen a gyerekek kedvence volt;
így Lili is körbetekergette néhányszor. Zsebtérképnek túl nagy, de nekem is nagyon tetszett, ötletes darab... bevallom, én is körbetekergettem párszor. Bár már fogtam a kezemben néhányszor planiszférát, egy ekkorát
forgatni mégiscsak másmilyen érzés…
A kiállítás során több helyen is találhatók
falra szerelt kijelzők, melyeken különböző
csillagászati témájú videók, animációk nézhetők. Például volt egy a Hold librációjáról, ami nagyon szemléletesen mutatta meg,
hogyan változnak a holdfázisok és a Hold
látszó mérete. A Marsról szóló kiállításnál a
korábbi Mars-szondák felvételeiből készült

Amikor a Holdhoz és a holdkutatáshoz
értünk, az előadó megkérdezte, hogy valakinek van-e kérdése. Lili lányom legnagyobb
meglepetésemre kézfeltartással jelentkezett, és feltette az ott elhangzott egyetlen és
értelmes kérdést: „hogyan lesz a teliholdból
holdsarló és fordítva?” Az előadó látható
megdöbbenése után örömmel megválaszolta
a kérdést, én pedig örömmel konstatáltam,
hogy nem volt hiábavaló eddigi igyekezetem, hogy a gyereket a csillagászat iránt való
érdeklődésre és egyáltalán a természettudományok iránt való érdeklődésre sarkalljam.

A kormánykerékkel forgatható planiszféra nemcsak a
gyerekek kedvence
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pannon csillagda
Szintén nagyon ötletes az elhelyezése a
helyiségről helyiségre előbukkanó fekete kis
ablakoknak, amelyekre csillagképek, vagy
legalább is csillagokként ragyogó lyukak
vannak fúrva. A kiállítótermek félhomályában érdekes fényhatást értek el ezzel, illetve
ha a Nap épp a megfelelő magasságban áll, a
földre vetítődnek a kis fénypontok.

esetleg fotókon, pont olyan voltam, mint egy
kisgyerek, teljesen körbejártam, elcsodálkoztam rajta és fotózkodtam is vele.
A kiállítások körbejárása után beterelték a
csoportot a planetáriumba, ahol egy körülbelül 20 perces kisfilmet vetítettek a Naprendszerről. Teljesen térhatású volt az előadás
(szándékosan nem 3D-st írok, mivel ez annál
is jobb volt sokkal), bár számomra picit a
film tartalma túl egyszerű volt, de például a
gyerekek, akik bent ültek, teljes mértékben
élvezték és végső soron ez is fontos, hogy a
gyerekek és a csillagászattal csak messziről
ismerkedő, laikus emberek is értsék.

Fantasztikus részleteket mutat a Lunt naptávcsõ!

A csillagászattörténeti kiállításon végighaladva eljutunk a folyosókra, ahol először
egy űrruha élethű másolatát, valamint egy
leselejtezett vadászrepülőgép-ülést láthatunk. Ötletes módon még Neil Armstrong
lábnyomait is elhelyezték a padlón, mintha
csak most lépett volna a Holdra. A gyerekek
itt sokkal több kérdést tettek fel, és néhány
érdekességet is elmondott az előadó, például
hogy a tépőzárat is az űrhajózásban használták először.
Nekem azonban ennél sokkal jobban tetszett a marsjáró élethű másolata. Még a
NASA feliratok sem hiányoztak róla. Egyedül a napelemek utánzatáról lehetett tudni,
hogy másolat. Mivel ilyet az ember tényleg
csak az ismeretterjesztő csatornákon láthat,
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Jól tervezett piktogramok segítenek az eligazodásban

Az előadás végén fel lehetett menni a
kupolába megnézni a műszerparkot, és persze belenézni a H-alfa távcsőbe, amely egy
Lunt LS100THa/B1800. A kupola méretéhez
képest viszonylag sok ember bezsúfolódott,
sorban állt, hogy belenézhessen a távcsőbe.
Mi lehúzódtunk a szélre, hogy megvárjuk a
tömeget, és közben az előadó mesélt pár szót
a Napról a látogatóknak. Megmutatták azt
is, hogyan szokták a kupolát mozgatni, ami
néhányakban pánikszerű élményt váltott ki,
ugyanis a kupola padlózata egy átlátszó rács,
amin keresztül lelátni az alatta lévő szintre.
Nem tudom biztosan, hogy ennek mi lehet
az oka, de kissé szokatlan megoldás.

pannon csillagda

Élethû szkafander és lábnyomok a „holdporban”

A főműszer egy 40 cm-es Meade LX200
ACF, amivel már igencsak szép megfigyeléseket lehet végezni. Sajnos ebbe nem volt
alkalmunk belenézni, napközben kizárólag
a Lunt volt hadrendbe állítva, legalább is
amikor mi ott voltunk.
A kupola mellett ki lehetett menni az észlelőteraszra is. Ennek a koncepciója nekem
kevésbé tetszett, ugyanis korlátként egy
viszonylag alacsony plexiüveg fal szolgál,
ami elbizonytalanítja az embert. Nem tudom,
hogy ide ki szoktak-e menni távcsövet felállítani, de picit furcsa a kialakítása, mivel a
közepén egy kb. 50 cm-es dobogó található,
hely csakis ennek a tetején van távcsövek felállítására. A terasz kialakítása szép, kávézni
és beszélgetni szívesen kiülnék oda egyébként, azonban távcsöves bemutatókra kevésbé tűnik alkalmasnak.

Kifelé menet még meglátogattuk a mellékhelyiségeket. Ez az információ csak annyiban
fontos jelen esetben, mert egyrészt a látogatóközpont teljes mértékben gyermekbarát
és akadálymentesített, ami már önmagában
is említést érdemel, másrészt pedig még a
mosdókat jelölő táblák is a csillagászatról és
az űrkutatásról szólnak.
Összegzésként elmondható, hogy bár a
belépőjegyek ára európai, de a színvonal is
az, sőt felveszi a versenyt hasonló külföldi
létesítményekkel. A belső berendezés, a kiállítási tárgyak stílusa, elhelyezése sok tekintetben a budapesti Szépművészeti Múzeum jobb kiállításaira emlékeztet! A stílus
modern, tiszta, átlátható, a kiállítási tárgyak
sorrendje, időrendje kínálja magát, a látogató
nem érzi magát elveszettnek. A helyiségek se
nem túlzsúfoltak, se nem üresek.
Egyedül a kupola és a terasz megoldása
tetszett kevésbé, melyek a csillagda lelkét
adják ugyan, azonban látogatói szemmel ez
semmit sem rontott az élményeken.
A jegyek bőségesen megérték az árukat,
rengeteg élménnyel gyarapodva, elégedetten
indultunk haza. Amatőrcsillagász szemmel
pedig kicsit arról álmodozom, hogy egyszer
talán a Polarisnak is lehetősége lesz egy
hasonló támogatás elnyerésére.
A neten keresgélve több olyan szálláshelyet is láttam meghirdetve, ahol például a
wellness-hétvége mellé kedvezményes vagy
ingyenes belépőjegyet adnak a Pannon Csillagdába. Jó és szükséges reklámfogás ez a
látogatók bevonzásához és az ismertté váláshoz. Ott-tartózkodásunk három órája alatt
legalább 50 ember megfordult a központban,
és szívből remélem, hogy ez a látogatószám folyamatos és a jövőben is megmarad.
Öröm látni, hogy turisztikai érdekességként
is működhet egy csillagvizsgáló, ami talán
megmutatja a követendő irányt sokak számára.
A Pannon Csillagda honlapja a www.csillagda.net oldalon érhető el, ahol részletes
információkat találunk a csillagvizsgálóról, a
műszerparkról és a programokról is.
Hannák Judit
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Statio Tranquillitatis
2012. augusztus 25-én, 82 éves korában
elhunyt Neil Armstrong amerikai űrhajós, az
első ember, aki a Holdra lépett, és egyben az
első ember, aki egy idegen égitest felszínén
járt. Az Apollo-expedíciók történetét sokan
sokszor megírták, könyvtárnyi kötet jelent
meg erről a hallatlanul bátor vállalkozásról.
A mostani rovatunkban csak rövid áttekintést adunk a több mint negyven évvel
ezelőtti eseményről, dióhéjban ismertetjük
a tudományos eredményeit, valamint megnézzük, hogy mi magunk mit is láthatunk a
leszállóhely környezetéből távcsöveinkkel.
A leszállóhely környezete később a Statio
Tranquilitatis (Nyugalom Bázis) elnevezést
kapta, a holdatlaszokban is ezen a néven
keressük!
Az Apollo–11 holdkompja, a Sas, 1969.
július 20-án landolt a Mare Tranquillitatis
déli részén. Armstrong erős lélekjelenlétének
és repülési tapasztalatának köszönhetően
a leszállás zökkenőmentesen, rendben zajlott. Ha csak a leszállóegység komputerébe
előre beprogramozott módon hajtották volna
végre a műveletet, az nagy valószínűséggel
katasztrófát eredményezett volna. A földi
távcsöves és a Lunar Orbiter felvételek alapján olyan simának tűnő holdfelszín közvetlen
közelről egészen máshogyan festett. Kráterek
megszámlálhatatlan sokasága mindenfelé, a
nagyobb kráterek alján autó nagyságú sziklatömbökkel.
A Sas éppen egy több száz méteres kráter felé tart, amikor Armstrong átkapcsol
kézi irányításra. Hidegvérrel, igazi rutinos
pilótaként kerüli ki a nagyobb sziklákat,
hogy aztán leereszkedhessen a sima talajon.
Néhány órás pihenés és előkészület után kilépett a leszállóegységből, majd megtette azt a
bizonyos kis lépést, ami az emberiség egyik
legnagyobb hőstettét jelentette. Mintegy
húsz perc múlva követte őt Edwin „Buzz”
Aldrin, a holdkomp pilótája. A két űrhajós
két és fél órát töltött a holdfelszínen, elmond-
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Az Apollo–11 leszállóhelyét nyíl jelöli ezen a felvételen,
mely a holdkomp ablakán kitekintve készült. A kép
érdekessége, hogy jól látható rajta a Columbia is

ható, hogy kemény munkával. Először is
megtekintették a holdkompot, megállapították, hogy lábai mindössze egy hüvelyknyire
süllyedtek a talaj legfelső részét alkotó porrétegbe. Üzembe helyeztek két tv-kamerát,
az egyiket ezek közül a leszállóegységtől 30
méterre állították fel, a másikat pedig a holdkompba építették be. Ezekkel a kamerákkal a
földi irányító központból folyamatosan nyomon követhették az űrhajósokat, valamint
tanulmányozhatták a holdi tájat.
Jól ismert tény, hogy az első emberes holdexpedíció valójában nem tudományos célú
volt. Elsődleges célul a feladat megvalósíthatóságát, az ellenlábas Szovjetunió legyőzését tűzték ki. Ennek ellenére az Apollo–11
tudományos jelentősége is óriási; ha csak ez
az egy expedíció valósult volna meg, már
az is forradalmasította volna a holdkutatást.
Mindehhez persze néhány műszert ki kellett
helyezni és talajmintát kellett gyűjteni. A
tudományos műszerek közül elsőként egy
passzív szeizmométert helyeztek üzembe, a
holdrengések mérésére. Ezután egy, a napszél vizsgálatára alkalmas fóliát raktak ki, és

hold

Az LRO (Lunar Reconnaisance Orbiter) mozaikfelvételén fantasztikus részletességgel láthatjuk a Statio Tranquillitatis
környezetét

végül egy lézertükröt állítottak fel, a FöldHold-távolság pontos mérésének céljából.
Az Apollo–11 legénysége 22 kilogrammnyi
kőzetet gyűjtött össze és hozott a Földre.
A szeizmométer adataiból megállapították,
hogy a Hold szeizmológiai értelemben rendkívül „csendes”, a holdrengések sokkalta
ritkábbak és jóval gyengébbek a földrengéseknél. A lézertükör segítségével a FöldHold-távolságot centiméteres pontossággal
sikerült megállapítani, valamint igazolni és
mérni lehetett, hogy az árapályerők hatására
a Hold mintegy évi 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől. A legnagyobb szenzációt
természetesen a visszahozott kőzetminták
szolgáltatták. A minták nagy hányada bazalt
volt, ami a Földön is nagyon gyakori vulkanikus kőzet, valamint becsapódási eredetű breccsa, ami különböző kőzeteknek
és ásványoknak a becsapódáskor keletkező
hatalmas hő és nyomás hatására összecementálódott konglomerátuma. Ami a holdi
kőzeteket megkülönbözteti a földiekétől,

az elsősorban a víz hiánya. A holdi kőzetek nagyon szárazak, nem található bennük
olyan ásvány, ami valaha is vízzel kerülhetett volna kapcsolatba. A másik érdekes és
sokak számára meglepő felismerés a kőzetek
magas kora. Az Apollo–11 mintái a radioizotópos kormeghatározás alapján átlagosan 3,7
milliárd évesek, ami földi mértékkel mérve
elképesztően idős felszínt jelent. Az egyik
legfontosabb felfedezést azonban a minták
között található világos színű anortozit szolgáltatta. Ezek a kőzetek a közeli felföldekről kerülhettek a leszállóhely közelébe, egy
becsapódás hatására. Az anortozit jelenléte
igazolta a „magma-hipotézist”, ami azt jelenti, hogy a Hold kialakulása után olvadt állapotba került, amikor is a nehezebb elemek
lesüllyedtek, a könnyebbek pedig a felszínre
emelkedtek. Magyarul: a Hold nem ősi és
primitív, ahogyan Harold Urey (1893–1981)
amerikai kémikus és holdkutató gondolta,
hanem éppen ellenkezőleg, fejlett, differenciálódott égitest.
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A mintákban ismeretlen kőzetet nem találtak, csak néhány ásványt, amit azonban
később sikerült itt a Földön is megtalálni. Ezek közé tartozik az armalcolit nevű
vas-titán-oxid ásvány. A név természetesen
egy akronim szó, a három űrhajós nevéből
képezték: Armstrong–Aldrin–Collins.

alakja utal. A medencét létrehozó becsapódás minden bizonnyal a pre-nectari-korban
történhetett. A kőzetminták között 3,57–3,86
milliárd éves bazaltot találtak, ami közel
300 millió éven keresztül tartó aktív vulkanizmusra utal. A Mare Tranquillitatis kék
árnyalatáért a medence bazaltjának magas
titán-oxid tartalma a felelős. A University
of Arkansas munkatársa, René DeHon vizsgálatai alapján a bazalttakaró vastagsága a
tenger nyugati felén 1500 méter, míg a keleti
részeken csak 1000 méter körüli.

A Nyugalom-bázis a LAC (Lunar Aeronautical Chart)
térképlapján

A Mare Tranquillitatis
A leszállóhelyet úgy választották meg,
hogy lehetőleg közel essen a Hold egyenlítőjéhez, és a felszín egyenletes és sima
legyen. A Mare Tranquillitatis déli része
ideálisnak tűnt ehhez a feladathoz. Habár az
Apollo–11 leszállóhelyének közvetlen környéke az űrhajósok által készített felvételek
alapján unalmasnak és egyhangúnak tűnik,
valójában a Mare Tranquillitatis az egyik
legizgalmasabb „tengere” a Holdnak. Alakja
kis túlzással körnek mondható, átmérője 800
kilométer. A síkság igen sötét árnyalatú, színe
kékes, ami már binokulárral nézve is feltűnő,
főleg, hogyha az északról szomszédos, sokkal világosabb, és kissé vöröses színű Mare
Serenitatishoz hasonlítjuk. Az 1960-as évek
elején kidolgozott, egyébként pofonegyszerű elven alapuló relatív kormeghatározás
alkalmazásával is megállapítható, hogy a
lávasíkság igen öreg lehet, mert a felszínén
nagyon sok a kráter. A Mare Tranquillitatis
eredeti becsapódási medencéjét nem lehet
földi távcsöves megfigyelésekkel igazolni, a
medence jellegre talán csak a „tenger” kerek
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Az Apollo–11 leszállási helyének tágabb környezete Kocsis
Antal felvételén. Ez a felvétel még 2005. január 16-án
készült egy 155/1035-ös Newton és egy Philips TouCam
webkamera segítségével

A Mare Tranquillitatis összes érdekes látnivalójának ismertetésétől most eltekintünk, ez
messze meghaladná egyetlen rovat keretét.
Helyette csak a Statio Tranquillitatis közvetlen környezetének bemutatására vállalkozunk, ami a mare-terület délnyugati részét
jelenti. A holdbéli tengerek szélein gyakran
láthatunk íves, vagy egyenes rianásokat.
Ezek úgy keletkeztek, hogy a hatalmas lávatömeg alatt a medence kissé megsüllyedt,
aminek hatására a láva a központ irányába
mozdult, és a merev bazalt a tengerek peremén megrepedt. Ezeket a rianásokat grabeneknek nevezik, ami német eredetű szó, és
árkot jelent. Valójában ezek a képződmények
vetődések, amik a talaj oldalirányú mozgásának a következményei. A szélesebb rianások
úgy jönnek létre, hogy két, egymással párhuzamos törés között a talaj lesüllyed. Sokszor
egymással párhuzamosan futó íves, esetleg

hold
egyenes rianásrendszereket találhatunk a
holdi tengerek peremein. Közel a Nyugalombázishoz, a kis Moltke-krátertől nyugatra
húzódik a Hypatia-rianásrendszer, ami egy
igen szép példa a fentebb leírtakra. Kisebb
műszerekkel már minden nehézség nélkül
megpillantható. A Mare Tranquillitatis nyugati szélének a rianásai sokkal finomabbak a
Rimae Hypatiánál, közepes, vagy nagyobb
műszereket követelnek. Délről észak felé
haladva, valójában egy összefüggő rendszert
alkot a Rimae Ritter, Rimae Sosigenes és a
Rimae Maclear. Ezek közül nem egy már
szerepelt rovatunkban.

Az LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) 50 km
magasságból örökítette meg az Apollo–11 leszállóhelyét.
A magas napállásnál készült felvételen jól láthatók az
úrhajósok által kitaposott ösvények és a kihelyezett
mûszerek. (NASA/GSFC/Arizona State University)

Ha az Apollo–11 leszállási helyét keressük,
akkor a 26 kilométeres Arago-kráter jó kiindulási pont. Rovatunkban többször is bemutattuk már ezt az érdekes alakzatot. Szokatlan központi csúcsával és a kráter közvetlen
szomszédságában fekvő jókora dómjaival
megunhatatlan célpont, legyen akár csak
egy kis távcső a birtokunkban. E sorok írója
sohasem felejti el azt az élményt, amit ennek
a kráternek és a szomszédos dómoknak az
észlelése adott egy kis Zeiss 50/540-es refraktorral, mintegy 23 esztendővel ezelőtt. Az
Aragótól délkeletre fekszik a Mare Tranquillitatis egyik legkülönlegesebb és legrejtélyesebb alakzata, a Lamont. Kizárólag súroló
fényben látható, vagyis közvetlenül napkelte
után, vagy közvetlenül napnyugta előtt. A
Lamont egy szinte teljesen eltemetett, 75

kilométeres fantomkráter. Délkeletről egy
külső ívet is felfedezhetünk, amit ha gondolatban kiegészítünk, akkor egy 135 kilométer
átmérőjű gyűrűt kapunk. Lehetséges, hogy
a Lamont egy kisebb becsapódási medence
legbelső gyűrűje? A Lamonttól északra és
délre enyhén széttartó alacsony hegyhátak
indulnak ki, így az egész rendszer egy hatalmas pókhálóra emlékeztet. Az Arago-krátertől délre két egymással érintkező, északnyugat-délkeleti fekvésű, 30 kilométeres
kráter fekszik. A nyugati a Ritter, a keleti
pedig a Sabine-kráter. A két kráter talajának
töredezettsége és a kráterek viszonylagos
sekélysége miatt sokan vulkanikus eredetre
gyanakodtak, még a becsapódás-hívők táborából is. A valóság az, hogy ez a két kráter az
úgynevezett töredezett aljú kráterek (FFC,
floor-fractured-crater) családjába tartozik,
ahol az eredeti becsapódásos kráterek vulkanikus módosulásokon mentek keresztül. A
Ritter–Sabine-párostól nagyjából 100 kilométerre keletre találjuk a mindössze 6,5 kilométeres Moltke-krátert. Mivel ez a kicsiny kráter fiatal, vagyis copernicusi korú, a fényes,
kidobódott törmeléktakaró meglehetősen
feltűnővé teszi. A Moltkétől nagyjából 6 kráterátmérőnyire, északnyugatra, a Lamontból
kiinduló egyik finom lávaredő szélének közvetlen közelében ereszkedett le a Sas, több
mint 43 évvel ezelőtt. Az Apollo–11 leszállási
helyének „megsaccolása” nem könnyű feladat. 20–25 cm-es távcsővel, kiváló légköri nyugodtságnál és megfelelő holdfázisnál
azonban több olyan parányi kráterecskét is
azonosíthatunk, amelyek segítséget jelenthetnek. A közeli kis kráterek közül hármat az
Apollo-űrhajósokról neveztek el. Ezek közül
természetesen az Armstrong a legnagyobb
a maga 4,6 kilométeres átmérőjével és 670
méteres mélységével. Az Armstrong-kráter
a Nyugalom-bázistól nagyjából 50 kilométerre északkeletre található. Az Aldrin és
Collins-kráterek kisebbek, 3,4, illetve 2,4 kilométeresek, de nagyobb amatőrtávcsövekkel
könnyen megfigyelhetőek. Ez utóbbiak kissé
közelebb fekszenek a leszállási helyhez.
Görgei Zoltán
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A Nap tevékeny!
Május–július során az időjárás kedvezett a
Nap megfigyelésének, ennek eredményeképp
389 megfigyeléssel gazdagodott adattárunk.
A felszínen több alkalommal megfigyelhető
szabadszemes napfoltok mellett a júniusi
Vénusz-átvonulás is Napunkra irányította a
figyelmet, majd ugyancsak júniusban – igaz,
szinte foltmentes időszakban – került sor
a Nap-megfigyelők találkozójára a Polaris
Csillagvizsgálóban, június 23-án.
Május első napján összesen öt foltcsoport
volt látható a felszínen. Ebből már kettő
közel járt ahhoz, hogy a Nap nyugati peremén átforduljon. A 11471-es számú csoportban kerek vezetőfolt és több követő folt volt
megfigyelhető. A követő folt umbrája napról
napra változott – először gömbölyödött, majd
elvékonyodott és hosszúkás formát öltött. A
vezető foltot körülvevő foltok közben szinte
eltűntek, majd újra alakultak, főleg a vezető
folt előtt, amely fokozatosan zsugorodott,
észrevehető visszafejlődést mutatott. Végül a
csoportban már csak a szép kerek vezető folt
maradt. A csoport aktív területekkel május
10-én fordult át a korong másik oldalára.
A 11472-es és a 11469-es számú csoportokban pórusokkal körülvett bipoláris foltokat
lehetett megfigyelni. A foltok nagy változást
nem mutattak, ennek ellenére a 11469-es csoportban M osztályú kitörések következtek
be. Mindkét csoport május 6-án fordult át a
peremen.
Május 3-án a nyugati peremhez közel a
11473-as és 11475-ös csoport-páros jelent
meg, mindkettőben egy-egy kis vezető folttal
és aktív területekkel. A foltok nem fejlődtek
tovább, majd már május 7-én el is tűntek a
felszínről.
Május 4-én a keletei peremen egy újabb
csoport foltkezdeményei jeletek meg. A
11474-es számmal jelölt csoport szintén egy
kicsi foltot tartalmazott aktív területtel. Alig
három nappal később már át is fordult a
nyugati peremen.
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Május 7-én a keleti peremen egy hatalmas
foltcsoport fordult be (11476). A csoport
azonnal M osztályú kitörésekkel érkezett. A
hatalmas foltokat tartalmazó csoportban a
vezető foltban két umbra volt megfigyelhető,
míg a követő foltok kisebb penumbrái-umbrái a vezető folt körül szóródtak szét, aktív
területekkel szabdalva. A foltok hamarosan
elérték fejlődésük maximumát, a csoport
tagjai hatalmas, szabad szemmel is megfigyelhető, széttagolt foltokká alakultak. A
vezető folton belül az umbra változása igen
látványosan zajlott – feldarabolódott, majd
az umbradarabok folyamatosan változtatták
helyzetüket. A követő foltok alig észrevehető
félkörívben elhelyezkedve mutatkoztak. Ezt
a dinamikus fejlődést már X osztályú kitörések követték. A vezető folt tovább hízott, a
követő foltok pedig elvékonyodtak – a foltcsoport egy kínai sárkány maszkjára emlékeztető formát öltött. A követő foltok szinte
eltörpültek a hatalmas, sok umbrát magába
foglaló vezető folt mellett. A csoport minden
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Izgalmas és bonyolult szerkezetû óriás foltcsoport a Polaris 200/2470-es D&G refraktorával, Herschel-prizmával,
Baader ND 1,8-as és Solar Continuum szûrõvel, DMK41 kamerával (Molnár Péter)

napra tartogatott X osztályú kitöréseket is. A
nagy méretű csoport napnyugtakor gyönyörű látványt nyújtott. A követő foltok később
fokozatosan tűntek el, majd a vezető folt, alig
észrevehetően, de zsugorodni kezdett, végül
kerek formát vett fel. A folt körül a kitörések is csillapodtak. Az eltűnt követő foltok
helyén már csak aktív területek voltak észlelhetők, majd a vezető folt umbrája három
kisebb részre szakadt, miközben jelentősen
veszített területéből. A hatalmas és látványos
foltcsoporttól május 17-én búcsúztunk, amikor is átfordult a nyugati peremen.
Május 10-én a keleti peremen jelentek meg
a 11477 és 11478 számú csoportok. A csoportokban két kerek folt volt látható. Később a
11477-es csoport foltja szétesett, és el is tűnt,
így már csak a 11478-as csoport foltja maradt
meg, melynek maradványa május 20-én fordult át a nyugati peremen.
Május 12-én a 11479-es számú csoport fordult be. Mellette szinte azonnal megjelent a

11482-es csoport is. A 11479-es csoportban
szinte semmiféle változás nem látszott, a
folt kerek maradt és nem vették körül aktív
területek sem. A 11479-es csoport vezető
foltja egyre zsugorodott, umbrája szétesett. A
11482-es csoportban a vezető folton belül is
főleg az umbra változott, amelyet több umbramentes folt is követett. A 11482-es foltcsoport foltjainak további alakulása során egy
jelentős, sok darabra morzsolódott umbrát
tartalmazó vezető folt képződött. Ezt követően a vezető folt penumbrája kör alakúvá vált,
az umbra pedig szétesésnek indult. Mindkét
csoport május 22-én fordult át a Nap másik
oldalára.
Május 14-én összesen 8 aktív területet lehetett megfigyelni, ebből a 11484-es, 11982-es,
11981-es és 11483-as csoportokban megfigyelhető foltok mellett a többi aktív területben csak később jelent meg egy-egy bipoláris
folt. A 11484-es csoportban több folt is kialakult. A határozott umbrát tartalmazó foltot
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és az előtte haladó foltot apró pórusok „kapcsolták” össze. Ezt követően az első folt két
kisebb részre szakadt, az umbra kis ponttá
zsugorodott, a második folt ellenben növekedésnek indult, umbrája jól láthatóan több
tagból állt. Végül az első folt feldarabolódásával párhuzamosan a második folt is zsugorodott, később ez utóbbiból folyamatosan
szakadtak ki újabb foltok. A foltleválás folytatódott, majd a levált foltok sorra eltűntek
a napfelszínről. A felbomlóban levő csoport
május 26-án fordult át a másik oldalra.

de nem mutattak fejlődést, majd később a
csak pórusokat tartalmazó csoport június
3-án tűnt el a felszínről. A 11490-es csoport
két jelentősebb részre osztódva tartalmazott
foltokat: az egyik csoportban nagyon sok
apró umbra volt észlelhető, míg a másik
csoportban a foltok penumbrával és umbrával is rendelkeztek. A penumbramentes
foltok folyamatos alakuláson mentek keresztül, aminek során az umbrák megnőttek, és
idővel kialakultak a penumbrák is. Ezután
a foltok látványosan visszafejlődtek, és már
csak apró monopolárokként voltak jelen. A
visszafejlődött csoport június 5-én fordult át
a nyugati peremen.

Protuberanciák a napperemen Bognár Tamás
május 18-i rajzán (PST 70/700, 8:30–9:10 UT)

Május 19-én, a keleti peremen fordult be
a 11486-os csoport. Kezdetben egy érdekes,
nyolcas alakú folt volt megfigyelhető, amelynek tagolódása később megszűnt, és kerek
formát öltött. Ezt követően változást nem
mutatott, a csoport változatlan formában
május 30-án fordult ki a peremen.
„Kettős umbrával bír a 11486-os nagy folt,
tőle nyugatra három csoportban néhány
kisebb folt alkot láncot. A keleti peremen egy
bonyolult szerkezetű csoport jelent meg a
fáklyamezőbe ágyazódva. Kicsit nyugatabbra egy sok-sok apró foltból álló bipoláris csoport látható” (Ács Zsolt – 2012. május 26.)
Május 26-án a keleti peremen befordult a
11492-es és a 11490-es csoport. A 11492-es
csoportban több összekapcsolódott folt volt
látható apró umbrákkal, melyektől kicsit
messzebb később a folt előtt megjelent egy
újabb folt, amely szintén ebbe a csoportba
tartozott. A foltok később távolodtak egymástól, közben az egyik megmaradt egy
kisebb bipoláris foltnak, míg a másikban a
kissé nagyobb penumbrán belül több apró
umbra alakult ki. A foltok széthúzódtak,
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Május 9-én délután örökítette meg Becz Miklós
Szigetszentmiklósról a Nap elõtt átsuhanó repülõgépet egy
150/750-es Newtonnal (Canon 450D, 1/4000 s expozíció)

Június 1-jén a déli félteke keleti peremén
fordult be a 11494-es számú csoport, egy folttal és több aktív területtel. Az aktív területek
később eltűntek, és a visszamaradt, egyre
kerekedő foltban szépen kivehető umbra
volt megfigyelhető. A folt alakja nem változott, mérete alig észrevehetően növekedett.
A szinte észrevehetetlen fejlődést M osztályú
kitörések kísérték, majd a folt szinte változatlan állapotban, június 13-án fordult át a
nyugati peremen.
Június 1-jén a keleti peremen befordult
újabb csoport a 11493-as számot kapta. A
csoportban nem voltak ugyan jelentős fol-
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tok, viszont nagy számú aktív területet és
pórust tartalmazott. A már megjelenéskor
umbrát és penumbrát tartalmazó foltok szépen kerekedtek. A csoportban levő kerek
vezetőfoltot később sem pórusok, sem aktív
területek nem övezték, szemben a kialakulásakor észlelt helyzettel. A csoport után
újabb aktív terület jött létre, amely a 11496-os
számot kapja. Ezen a területen már kialakultak monopoláris foltok is, amelyek szinte
semmiféle fejlődést nem mutattak a nyugati
perem felé haladásuk során. Később a foltokat már távcsővel is nehéz volt észlelni. A
11493-as csoport foltjai nagyon apróra fejlődtek vissza, a 11496-os csoport pedig teljesen
eltűnt a felszínről június 8-án.

Részlet a fotoszférából Jónás Károly június 17-i felvételén.
80/600 ED refraktor, Herschel-prizma, 1,5x Barlow, Canon
EOS 1000 fényképezõgép

Június 2-án közel a nyugati peremhez alakult ki két folt, melyeket 11497-es számmal
jelöltek meg. A monopoláris foltok fokozatosan bipolárisokká alakultak az elkövetkező napokban. Az átalakult foltok hosszúkás
formában helyezkedtek el a felszínen. Mindkét folt feldarabolódott umbrát tartalmazott,
amelyek a penumbrán belül félkörívvé formálódtak. A foltok növekedésnek indultak,
alakjuk azonban nem változott. Feljődésük
végén szinte órák alatt aktív területté fejlődtek vissza, majd június 10-én el is tűntek a
felszínről.
„A napfoltok szépen láthatóak, de a
penumbrákat nem lehetett jól megfigyelni
a szeles idő, a légkör közepes mértékű nyu-

godtsága miatt. A fáklyamezőket nem észleltem. Nagyon érdekes azonban a napfoltok
szétszórt elhelyezkedése” (F. Kövesdi Tímea
– 2012. június 3.)
Június 4-én a 11493-as és 11496-os csoportokat a 11499-es aktív terület kísérte. A nagy
terület alakulását M osztályú kitörések kísérték. Az aktív terület lassan lecsillapodott,
majd monopoláris és bipoláris foltok alakultak ki benne. A félkörívet alkotó foltocskák
később visszafejlődtek aktív területté, majd
június 12-én teljesen szét is estek.
Június 10-én a délnyugati peremen a
11504-es foltcsoport fordult be. A csoporthoz
kapcsolódva a beforduláskor M osztályú
kitörések voltak megfigyelhetők. A monopoláris foltok fejlődésnek indultak, hamarosan bipolárissá alakultak. Kialakult a jól
észlelhető umbrát tartalmazó vezető folt,
mögötte pedig a szétszóródott követő foltok sok „gombostű” nagyságú umbrával. A
vezető folt ezután csepp formát öltött, ahol
a forma alsó részében egy látványos nagy
umbra, míg a felső részben több apró umbra
helyezkedett el.
A követő foltok ismét a jól ismert „ovális”
formát öltötték, amelyek aztán „kampó” formára alakultak. Ezeket a változásokat X osztályú kitörések kísérték, amelyek a Föld felé
irányultak. Később a kampó kettészakadt,
és az umbrát tartalmazó rész kerek folttá
alakult, aminek következében a vezető folt
és az egyik követő folt között egy jelentősebb umbramentes folt képződött – ez szinte összekötötte a nagyobb foltokat. Később
feltűntek benne az apró umbrák is, amelyek
már ellaposodott formában helyezkedtek el.
A csoport végső fejlődése során már csupán M osztályú kitörések jelentkeztek, majd
a csoport június 21-én a nyugati peremen
átfordult.
Június 10-én az egyenlítőhöz közel a 11505ös aktív terület fordult be, egyelőre foltmentesen. Később egy apró umbrákat tartalmazó
folt, valamint egy másik, halvány penumbrájú folt jelent meg a területen. A foltok
később szétesésnek indultak, ennek során
a csak penumbrát tartalmazó folt teljesen
felszívódott, a másik folt pedig monopolá-
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Protuberanciák a napperemen Molnár Péter július 28-i felvételén (Lunt LS35THa naptávcsõ)

rissá alakult. A foltok június 17-én tűntek el
a felszínről.
Június 11-én a déli féltekén, a korong közepe táján alakult ki a 11507-es csoport. A
csoport nem volt jelentős, a benne levő bipoláris foltocskák nem mutattak fejlődést, csak
helyzetüket változtatták. Később kialakultak
megfigyelhető umbrát tartalmazó bipoláris
foltok és pórusok. A foltok később visszafejlődtek aktív területté, és a pórusokkal
együtt június 19-én fordultak át a korong
túlsó oldalára.
Június 12-én a keleti peremhez közel jelent
meg a 11506-os számú csoport, melyben
láncba rendeződött umbrákat tartalmazó, ív
alakú folt volt jelen. Később az ív felszakadt,
minden egyes umbra körül penumbra alakult ki. Végül a csoportban mindössze két
apró folt maradt, amelyekben még az umbra
is visszafejlődött. A foltcsoport június 16-án
tűnt el teljesen a Nap felszínéről.
A június 26-án a déli félteken megjelent
bipoláris foltok a 11512-es számot kapták.
A csoportban az elnyúlt vezető foltot szétszóródott követő foltok követtek, melyekben
alig megfigyelhető umbrák helyezkedtek el.
A csoportban M osztályú kitörések kísérték
a követő foltok elszakadását. A vezető folt
maga közben kerekké vált, kissé ellaposodott
umbrával, végül lassan zsugorodni kezdett.
Július 5-én az összezsugorodott vezető folt
átfordult a korong peremén.
Június 27-én a keleti peremen fordult be a
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11513-as foltcsoport, melyben egy kerek vezető folt, aktív területek, valamint több kisebb
követő folt volt megfigyelhető. A vezető folt
után nagyobb területen elszórva helyezkedtek el a pórusok. A foltcsoport körül később
eltűntek az aktív területek és a követő foltok
is, így a vezető folt egymagában, július 8-án
fordult át a nyugati peremen.
Június 28-án két csoport fordult be a keleti
peremen, amelyek a 11515-ös és a 11514-es
számot kapták. A csoportban egy vezető folt
és több követő folt volt látható. Az U betű
alakú csoport két szárán umbrát tartalmazó
foltok helyezkedtek el, amelyeket halvány
penumbraszál kötött össze. A vezető folt
szép, kerek folttá alakult, de a követő foltoknak csupán kiterjedése változott, miközben a
csoportban M osztályú kitöréseket zajlottak.
A vezető folt teljesen megnyúlt, a követő foltok szintén elnyúlt formát öltöttek, bennük
az umbrák szétszóródva helyezkedtek el. A
csoport további fejlődése során igen nagy
területet foglalt el a felszínen, később szabad
szemmel is észlelhetővé vált. Leglátványosabb a két bipoláris folt volt, amelyet több
elszórt követőfolt övezett. A fejlődés közben
számtalan X osztályú kitörés jelentkezett.
Később egy kerek folt lemaradt a többi folttól, majd beleolvadt a követő foltok hosszúkás csoportjába. Ezután már a vezető folt
maradt csak változatlan, de a követő foltok
két jól elválasztható részre szakadtak, miközben belsejükben dinamikusan alakultak az

nap
umbrák. Ezután a csoport elérte fejlődésének
maximumát, majd látványos visszafejlődésnek indult, de még szétesése előtt július 9-én
átfordult a Nap nyugati peremén.
Július 2-án a napkorong közepén jelent meg
a 11517-es csoport. A csoportban egy apró
umbrákat tartalmazó vezető folt, és halvány
követő foltok voltak megfigyelhetők. A foltcsoport nagyon gyorsan bomlásnak indult,
így már július 6-án el is tűnt a felszínről.
Július 5-én, a délkeleti peremen fordult be
az újabb, 11519-es számú csoport, mindössze
egy apró folttal. A folt a nyugati peremig
tartó vándorlás során nem változott, a perem
elérése előtt teljesen visszafejlődött, július 16án el is tűnt a felszínről.
Július 7-én megjelent a 11520-as számú
hatalmas foltcsoport, M osztályú kitörésekkel kísérve. A kiválóan észlelhető vezető
folt mellett jól látható követő foltokat tartalmazott a csoport. Később még egy kisebb,
jól elhatárolt umbrát mutató folt jelent meg
a vezető folt előtt. Miután újabb bipoláris
foltok is kialakultak a csoportban, a foltcsoport szabad szemmel látható méretűre
terebélyesedett. A fejlődés során a vezető
folt tovább duzzadt, a követő foltok száma is
rohamosan emelkedett. A vezető foltban az
umbra később két részre szakadt, a penumbra pedg igen nagyra szélesedett. Eközben a
csoportban több, egymagában álló bipoláris
foltocska alakult ki. A követő foltok umbrái látványosan növekedtek, csoportosultak,
közelebb kerültek egymáshoz. Miután a foltok elérték fejlődésük maximumát, rohamos
tempóban estek szét, helyükbe számtalan
pórus és aktív terület lépett, melyek július
18-án fordultak át a nyugati peremen. A csoportban alakuló foltok fejlődése X osztályú
kitörésekkel járt együtt, amelyek eredményeként július 15-én a szerencsések a mi szélességi köreinken is sarki fényt észlelhettek.
Július 10-én a 11519-es és a 11520-as foltcsoportok közé beékelődve volt megfigyelhető
a 11521-es csoport is. A csoport egy kerek
foltot tartalmazott három apró umbrával, a
folt körül pedig sok kicsiny monopoláris folt
volt. A vezető folt növekedésnek indult, az
umbra két részre osztódott, majd ezt követő-

en már két kerek, egyforma méretű folt volt
megfigyelhető. A csoport július 17-én fordult
át túlsó oldalra.
Július 19. és 23. között viszonylag üres
napfelszínnel volt dolgunk, csak jelentéktelen csoportok, néhol pórusok és gyengébb
aktív területek voltak megfigyelhetők (11523,
11524, 11525, 11526, 11527)
Július 24-én a 11528-as és 11529-es számú
csoportok alakultak ki a keleti peremhez
közel, bennük bipoláris foltokkal.
Július 25-én a 11530-as számú csoport fordult be a keleti peremen egyetlen kerek
folttal. A csoporttól nem messze monopoláris foltok alakultak ki, amelyek a 11533-as
számot kapták. A foltok megjelenésük gyorsaságának megfelelő sebességgel tűntek el a
felszínről.
Július 27-én a 11532-es csoport fordult be
a keleti peremen, amely már érkezésekor
egy nagyobb folttal, sok monopoláris folttal,
számos aktív területtel és M osztályú kitörésekkel vonta magára a figyelmet. A csoport
dinamikus fejlődést mutatott, a vezető folt
mellett hamarosan két nagyobb folt alakult
ki. Mindkét folt azonos fejlődést mutatott,
jelentős méretű penumbra és apró umbra
alakult ki. Eközben a vezető folt umbrája
félhold alakot öltött.
Az időszak végén, július 31-én összesen öt
csoport volt látható a Nap felszínén. A 11535ös számú csak egy nappal korábban fordult
be a Nap keleti peremén. A 11528-as és
11529-es csoportok már hat napja vonultak
a felszínen változatlan bipoláris foltjaikkal.
A kicsit nyugodtabb 11530-as csoport mellett
az ötödik csoport a dinamikusan fejlődő
11532-es volt.
Balogh Klára

Változás az észlelések beküldésében! A
megfigyeléseket ezentúl a következő címre
kérjük küldeni: Balogh Klára, Dlhá 24/F , 903
01 Senec, Szlovákia.
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Beszerzési ajánló bolygós
színszűrőkhöz

A bolygóészlelések során használható
vizuális és fotografikus színszűrők működési
elvéről, a piacon kapható szűrők tulajdonságairól és felhasználásukról, illetve az egyes
bolygók megfigyeléséhez ajánlott színszűrőkről és azok bolygón való működéséről
átfogó ismertetést készítettünk, mely hamarosan elérhető lesz a www.mcse.hu internetes oldalon. Jelen cikkünkben egy rövid
összefoglalóval és beszerzési tanácsadóval
szeretnénk segíteni a bolygóészlelő amatőrök munkáját.
Milyen szűrőket vegyünk, ha vizuálisan
vagy fotografikusan szeretnénk észlelni a
bolygókat? A kínálat nagy, az árak szórnak,
a használhatóság pedig nem feltétlenül az ár
függvénye. A következőkben egy nem teljes, természetesen szubjektív, de széleskörű
használhatóságra törekvő színszűrő válogatást mutatunk be. Minden szűrőnél röviden
ismertetjük, hogy milyen alakzatokat láthatunk majd velük a bolygókon.

A Marson a pólussapkák és a légköri felhőalakzatok világosak, míg a sötét felszínen
a tengerek alig látszanak. A Jupiteren az
egyik legkontrasztosabb képet adó szűrő:
világosítja a zónákat és oválokat, erőteljesen
sötétíti a sávokat és azok finom sötét alakzatait. A Szaturnuszon jól használható a gyűrű
fényes részeinek kiemelésére, a korongon a
zónák hatékony fényesítésére a poláris régiókat is ideértve, illetve az egyenlítői sávok
sötétítésére.

Kistávcsöves szűrőkészlet
Mindenképpen ajánlható darabonként
vagy egyben beszerezni a Baader hat különböző színű szűrőjét. Kicsit magasabb áruk
tökéletes minőséget, jól ismert áteresztési
görbét és általános használhatóságot garantál. Ha erre nincs pénzünk, próbálkozzunk a
GSO megadott Wratten számú szűrőivel, de
ellenőrizzük megvásárlás előtt, hogy a megvenni kívánt példány nem torzítja-e a képet.
A további felsorolásban is igyekeztünk alacsonyabb árú szűrőket válogatni.
Baader Dark Blue (ibolya). A Vénusz világos és sötét felhőalakzatai szép kontraszttal,
felfényesedve ill. elsötétülve figyelhetők meg
vele. A Marson a kék tisztulás jól tanulmányozható. A Jupiteren az egyenlítői sávok és
a GRS igen sötétek benne.
Baader Blue vagy W38a (kék). A Merkúron
kiválóan felfényesíti a világos alakzatokat.
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A Baader-színszûrõk egymásba csúsztatható dobozaiban
dobozonként négy szûrõ is elfér, helyet adva teljes
készletünknek – mellette egy olcsó öttagú szûrõváltó
látható

Baader Green vagy W58 (zöld). A Marson enyhén kiemeli a pólussapkákat és az
atmoszférikus felhőket, szépen felfényesíti
a talajmenti fagyokat, a talajközeli ködöket és az arktikus ködöket. A sivatagokat,
ill. a világos pajzsvulkánokat is felfényesíti.
A Jupiteren hatékony általános szűrő: igen
szépen elsötétíti az egyenlítői sávok sötét
alakzatait és a pólusrégiók sötét részeit. A
zónákat világosítja, az oválok is enyhén felfényesednek vele. A Szaturnuszon a Cassinirést kontrasztosítja. Az egyenlítői sávok sötét
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csomóit elsötétíti, a világos zónákat enyhén
fényesíti, a pólusrégió sáv-zóna elválását is
javítja. Az Uránusz és Neptunusz képét élesíti, a peremsötétedést kontrasztosítja.
Baader Yellow vagy W12 (sárga). A Merkúron a világos alakzatokat fényesen kiemeli, a sötéteket enyhén sötétíti. A Marson
jól használható, a sötét albedóalakzatokat
kék-sárga színkontraszttal erősíti. A világos
sivatagok felfényesednek, a pajzsvulkánok
kiemelve fénylenek. A porviharokat szintén
világosítja.
A Jupiteren ez a legjobb általános szűrő,
igen látványos kontrasztot ad. Az egyenlítői sávok sötét alakzatait jelentősen elsötétíti, a poláris régió sávrészei is sötétednek.
A zónákba nyúló finom sötét projekciókat,
füzéreket, oszlopokat hatékonyan sötétíti. A fényes oválok, világos zónák fehéren
fénylenek. Nappali égen is kitűnően működik, bemutatókon kiválóan használható. A
Szaturnuszon élessé teszi gyűrűt, javítva a
Cassini-rés láthatóságát. Az egyenlítői zónákat nem kontrasztosítja feltűnően, viszont
a pólusrégióban a sötét sávokat erőteljesen
sötétíti, szép kontrasztot adva azoknak. Az
Uránusz fényes marad, a pereme igen éles
lesz, a peremsötétedés is kontrasztosan megfigyelhető.
Baader Orange (narancs). A Merkúron
kisebb távcsövekkel a leghatékonyabb általános szűrő: nemcsak a sötét alakzatokat
sötétíti tovább erőteljesen, de a világos foltok is viszonylag fényesek maradnak széles
áteresztése miatt. A Marson sajnos mérsékelten hatékony, a kékesszürke tengereket
enyhén sötétíti, a pólussapkákat finoman
világosítja. A Jupiteren az egyenlítői sávokat szépen sötétíti, finom rajzolattal erősíti bennük a világos hasadásokat, csíkokat,
kettévált sávok belső zónáját. A sávokból
zónákba átnyúló kékes projekciókat, füzéreket, oszlopokat a leghatékonyabban sötétíti;
a pólusrégió kicsit kékes sötét sávrészeit igen
szép kontrasztosra lesötétíti. A Szaturnuszon
az egyenlítői sávok és a pólusrégió sötét
részeit közepesen sötétíti. Az Uránuszon a
fényes felhőket emeli ki a nagyon sötéten
maradó korongon.

Baader Red vagy W25 (vörös). A Merkúron az atmoszférikus diszperzió prizmatikus
hatása ezzel szüntethető meg a legjobban. A
Vénusz felhőtetejének kontrasztja megnő, a
világos sávok enyhén felfénylenek, a sötétek jól láthatóan elsötétednek. A Marson a
kékesszürke tengereket erőteljesen elsötétíti,
nagyon szép kontrasztot adva – a pólussapkák is láthatóak vele, de nem emelkednek ki.
A Jupiteren vizuálisan a kontraszt nem túl
erős, az egyenlítői sávok és a zónákba nyúló
alakzatok erősödnek.
A Baader-szűrőkön túl az elkötelezett
bolygóészlelőknek mindenképpen ajánlható
néhány további szűrő beszerzése is:
Vernonscope W47. Ez a mélyibolya szűrő
a Vénusz ibolya megfigyeléséhez elengedhetetlen, nagyon szép rajzolattal fényesíti fel a
világos sávokat, pólussapkákat és sötétíti el
a sötét felhőalakzatokat. A bolygó képe sötét
benne, de éjszakai égen, megfelelő sötétadaptáció mellett kis távcsővel is jól használható.
A Marson a kék tisztulás tanulmányozására
ideális. Internetről rendelhető. Sajnos a GSO
W47-es szűrője – bár hasonlóan sötét – jóval
kisebb kontrasztot ad.
W82a (világoskék). Ez a nagyon halvány
világoskék szűrő jól használható a színárnyalatok kék felé való finom eltolására. Kis távcsővel az Uránuszon nagyon jól használható,
a Neptunuszon pedig ez a legjobb szűrő:
élessé teszi a bolygókorongot, kontrasztossá
a peremsötétedést, és kiemeli az esetleg felbukkanó világos és sötét alakzatokat, mindeközben alig csökkentve a halvány bolygó
fényességét.
W11 (sárgászöld). Szintén világos, nagy
transzmissziójú szűrő. A Szaturnusz első
számú szűrője. Az egyenlítői sávok és azok
sötét alakzatai igen kontrasztosak. A poláris régiókban is látványosan javítja a sávzóna elválást. Mindeközben alig sötétíti az
egyébként kis felületi fényességű bolygót.
Az Uránuszon a kis távcsővel használható
legjobb szűrő: élessé teszi a bolygókorongot,
és kontrasztossá a peremsötétedést, finoman
kiemeli az esetleg felbukkanó világos és
sötét alakzatokat, alig csökkentve eközben a
halvány bolygó fényességét.
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Stefan Buda RGB felvétele a Marsról. A felszíni tengerek és sötét albedóalakzatok a vörös szûrõvel a legkontrasztosabbak
(R), az északi pólussapka körüli finom arktikus ködöket a zöld szûrõ (G) rajzolja legélesebben, míg a Tharsis-medence
pajzsvulkánjai fölött képzõdött orografikus felhõk a kék felvételen (B) látszanak legjobban

W21 (narancs). A Mars szerelmesei ne
hagyják ki ezt a mélynarancs szűrőt, melylyel a sötét tengerek képe rendkívül éles és
kontrasztos lesz. A GSO szűrő színe igen jó,
igyekezzünk jó optikai minőségű példányt
kifogni.
Vernonscope W85 (lazac). Világos, nagy
áteresztésű szűrő, kiválóan használható
színárnyalatot eltoló finom munkákhoz. A
Merkúr korongján a kékesszürke sötét foltok
kiváló színkontraszttal erősödnek a sárgás
bolygóháttéren, de a világos foltok is szépen fénylenek. A Marson a sötét tengereket
csak enyhén emeli ki, de a világos alakzatok
fényesen látszanak vele. A Szaturnuszon a
kép színes érzetét meghagyja, miközben az
egyenlítői sávok sötét alakzatait és a pólusrégió sávjait is tovább sötétíti. Az Uránuszon
és a Neptunuszon kis távcsővel kiválóan
használhatók vörös színű eltolásra minimális
fényelnyelés mellett: nem csak a peremet élesítik és a peremsötétedést kontrasztosítják,
de a világos alakzatokat is kiemelik. Internetről rendelhető.
W29 (mélyvörös). Kis távcsővel a Vénuszon
nagyon jól használható szűrő, a vörösnél
jobb kontrasztot ad. Szépen kiemelkednek a
világos felhősávok, de főleg a sötét felhőalakzatok elsötétítésére hatékony.
Vernonscope W30 (magenta – bíbor). A
Merkúron megfelelő horizont feletti magasságnál nagyon szép kontrasztot ad, a sötét
alakzatok kontrasztosak, de finoman árnyaltak, a fényes foltok világítanak. A Marson
kedvező árú általános szűrő: a pólussapkák,
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peremködök megvilágosítva fénylenek, a
tengerek kontrasztosan elsötétülnek. A Szaturnuszon emeli a gyűrű fényes részeinek
fényességét. Az Uránusznál és a Neptunusznál sötét képet ad, de még kis távcsővel
is használható. Az éles perem és peremsötétedés mellett a világos és sötét foltok
kontrasztja finoman emelkedik a bolygón.
Fényerős akromátokhoz nem ajánlott. Internetről rendelhető.

Nagy távcsővel használható vagy
speciálisabb szűrők
Az előbb említett szűrők mellett speciálisabb és drágább szűrőket is érdemes
lehet beszerezni. Nagy távcsöveknél szűkebb áteresztésű szűrőkkel is próbálkozhatunk a nagyobb fénygyűjtőképesség miatt.
Nagyobb távcsővel a Vénusz észleléséhez a
Vernonscope W47-es szűrőjét mindenképpen
szerezzük be.
Meade Series 4000 W47 (mélyibolya). A
legsötétebb ibolya szűrő, 15–20 cm objektívátmérő fölött használható vizuálisan sötét
égen, megfelelő sötétadaptáció mellett. A
Vénuszról a legkontrasztosabb, szinte sakktáblaszerű képet adja, a fehér poláris felhősávok világosan fénylenek, a trópusi konvektív
zóna sötét felhői markánsan sötétek. UVibolya webkamerázásra is kiváló. Internetről
rendelhető.
Schott RG66 vagy Baader IR pass (távoli vörös). Vizuálisan a Vénusz észlelésére
használhatjuk ezeket a távoli vörös szűrőket;
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Marc Delcroix Jupiter-felvételei UV, RGB, IR és metánsáv szûrõkkel. Az UV szûrõkkel a NEB, GRS és a poláris régiók
nagyon sötétek, míg az NTrZ és az EZ világos. Az IR kép az RGB-hez képest élesebb és részletesebb, mind a sávok, mind a
zónák finom részletei elõjönnek. A kékesebb világos zónák ezzel szemben halványak, a vörös GRS alig látszik, a narancsos
NEB is halvány; a kékesebb sötét pólusrégiók viszont kontrasztosak. Metánsáv szûrõvel a sötét kerek korongon a vakító
GRS, a fényes EZ és STrZ, illetve az ívszerû pólussapkák világítanak

a Schott fényesebb képe miatt kis távcsővel
is használható, a Baader inkább nagyobb
műszerrel. A felhőalakzatok kontrasztja
látványosan megnő: a világos részek nem
emelkednek ki jól, de a sötét felhők élesen,
nagyon szép kontraszttal rajzolódnak ki. Az
utóbbi szűrő nálunk is kapható.
550 nm-es interferencia szűrő (zöld). A 40–
60 nm körüli sávszélességű interferencia szűrők számos megfigyelésre jól használhatók:
A Vénuszon nagyon szűk hullámhosszban
vizsgálható a felhőzet, mely éles felhőhatárokat ad, de a kontraszt csak kicsit emelkedik.
A Jupiteren a sávok sötét alakzataira erős
kontrasztot ad, bár a finom szürkeárnyalatok
eltűnnek.
A Szaturnuszon csodákra képes, a legerőteljesebb kontrasztot adja. A Cassini-rés
metszetéles, az Encke minimumot is szépen
erősíti. A sötét EB csomók nagyon kontrasztosak vele, a trópusi zóna szépen világít. A
poláris sáv–zóna elválást is javítja a kékes
sávok sötétítésével, míg a fehéres zónák
fényesek maradnak. Tűéles az egész bolygó
képe. Az Uránuszon kiválóan használható, nagyon éles bolygóperemet és erőteljes,
finoman árnyalt peremsötétedést mutat. A
korongon látható sötét vagy világos alakzatokat is enyhén kontrasztosíthatja. Hatása
a Neptunuszon is hasonló. Internetről rendelhető.

Fotografikus szűrők
Ezek elsősorban (RGB) vagy kizárólag webkamerás észleléshez használhatók.
UV szűrők (Baader UV/Venus, Astrodon
UVenus, Schott UG11). A Vénusz felhőalakzatai a legkontrasztosabban növelhetők
meg velük. A Jupiteren és Szaturnuszon
igen értékes UV észleléseket végezhetünk.
Az UV fény szóródik a legjobban a bolygók
felső légkörében, így a magasra felérő UV
elnyelő felhők nagyon sötétnek látszanak:
a Jupiteren az egyenlítői felhősávok, a GRS
és a poláris régiók, a Szaturnuszon a poláris régiók. Ezzel szemben UV-ben fényesek
a zónák legmagasabbra nyúló UV-t szóró
ammóniajég felhői: ilyenek a Jupiteren a trópusi zónák, a Szaturnuszon pedig a trópusi
zónák és a viharok felhői.
LRGB (Astronomik, Baader). A fotografikus szűrősorok használatával monokróm
(vagy szürkeárnyalatosra kapcsolt színes)
kamera segítségével színes felvételeket
készíthetünk. Előnyük a színes kamerákkal
szemben, hogy színhelyesebb képet adnak, a
fehéregyensúly nem változik. További óriási
előnyük, hogy három különböző és jól definiált spektrális ablakban készítenek képet a
bolygóról, melyek egyenként is igen értékesek és jól kiértékelhetők; segítik a különböző
albedóalakzatok kiemelését, tanulmányozását és azonosítását. Például a marslégkör
kék tisztulása jól rögzíthető a B képen, míg a
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bolygók
sötét tengerek az R képen fogják a maximális
kontrasztot adni.
Infravörös (Baader IR pass, Astronomik
ProPlanet 742 és 807, Schott RG1000). A
Vénusz felhőtetejének kontrasztja infravörösben jelentősen nő. A távoli infravörös felhőablakaiban a felszín infravörös sugárzása
is rögzíthetővé válik. A Marson, Jupiteren és
Szaturnuszon közeli infravörösben javulhat
a részletek kontrasztja, és a seeing képtorzító hatása is jelentősen mérséklődik. Az
Uránuszon és Neptunuszon infravörösben
nagy műszerrel kiválóan rögzíthetők a fehér,
világos felhők: mindkét bolygó rendkívül
halovány ezen a hullámhosszon, csak a világító felhők vernek vissza jelentősebb fényt.
Nappali kamerázásra is jól használhatók
tiszta ég esetén, hiszen a Raylight-szórás az
infravörös sugarakat érinti a legkevésbé, a
nappali égi háttér jóval sötétebb lesz, mint
integrált fényben.
Metánsáv szűrők (Baader Methane Band).
A metánsáv szűrők nagyon keskeny áteresztésűek. Működési elvük a következő: Mind a
négy óriásbolygó légkörében található kevés
metán, mely 889 nm-en intenzíven elnyeli
a fényt, sötét korongképeket adva. Világos
fehérnek csak azok a magaslégköri felhők
fognak látszani, melyek azelőtt verik vissza
a fényt, mielőtt a sűrűbb légrétegek metántartalma azt elnyelné – metánsáv fényképezéssel így a felhők magassági térképezése
lehetséges. A metánsáv szűrővel nagyon halvány képet kapunk, így több másodperces
expozíciókra is szükség lehet. A Jupiteren az

Újabb magyar asztrofotós siker
Az Astronomy Photographer of the Year
(Az év asztrofotósa) fotópályázaton hét kategóriában hirdettek győzteseket. A Greenwich-i Obszervatórium és a Sky at Night
magazin által négy éve minden évben megrendezett, 6175 font (kb. 2 millió forint)
összdíjazású nemzetközi fotópályázatra idén
9000 fotó érkezett.
Hazai vonatkozású örömhír, hogy a Newcomer (újonc) kategóriában tagtársunk,
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EZ, GRS és a poláris régiók fényes fehéren
világítanak. A bolygó ellipticitása jelentősen
csökken, alakja kikerekedik. A Szaturnuszon
általában csak az EZ fényes, az Uránusz
magaslégköri párái, felhői is jól kimutathatók vele.

Szűrőváltók
A szűrőváltók megnövelik a bolygómegfigyelő amatőr kényelmét. Vizuálisan nem
elsősorban a különböző szűrővel készült
rajzoknál hasznos, hanem egy alakzat különböző szűrőkkel történő összehasonlító vizsgálatához. Egyszerű öttagú szűrőváltók már
100 euróért rendelhetők. Szűrőváltó fotografikus használatánál nem kell a kamretát fel-le
szerelni, elég a szűrőváltás után újrafókuszálni – ekkor azonban ügyeljünk, hogy eszközünk erősebb, vastagabb anyagból készüljön, különben a kamera és közgyűrűtoldatok
súlya alatt elhajolhat.
Amint ebből a rövid összefoglalóból is
látszik, színszűrőkkel nagyon változatos
vizuális és webkamerás munka végezhető, lehetőségeink az integrált fényben való
észleléshez képest kitágulnak és megsokszorozódnak. A szűrők munkánk értékét
nagyban növelik, profi észlelések szinte el
sem képzelhetők nélkülük. Érdemes tehát
igényeink, műszerezettségünk, pénztárcánk
és kedvenc bolygóink alapján az ajánlott
szűrőket beszerezni.
Kiss Áron Keve

Fényes Lóránd nyert Elefántormány ananásszal című fotójával. A kép ismerős lehet
Olvasóink számára, mivel a Meteor 2011/10.
számának címlapján már szerepelt, továbbá
Hírportálunkon is a Hét csillagászati képe
volt (2011/35.)
A nemzetközi fotópályázat legszebb képei
az alábbi honlapon tekinthetők meg: http://
www.rmg.co.uk/visit/exhibitions/astronomy-photographer-of-the-year/2012-winners/
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Zöld az ég!
Dramaturgiailag helyes felcsigázni már a
rovat elején az olvasó érdeklődését, és azután
rávenni, hogy olvassa végig. Augusztusban
igazán szenzációs jelenséget látott és fotózott
két jeles amatőrtársunk is, a meglehetősen
ritkán megpillantható és pont emiatt nem
túl ismert jelenségről, annak kialakulásáról,
az észlelési körülményekről a rovat második
felében részletesebben beszámolunk. Egyelőre csak annyit árulunk el, hogy a rovat aktuális címét e jelenségnek köszönheti, a róluk
készült fotók pedig APOD és OPOD lettek!

A kelõ holdsarló és a kicsivel elõrébb járó Vénusz LandyGyebnár Mónika augusztus 14-i montázsán

Addig is következzemek a szorgos észlelőink által beküldött égi szépségek, amelyek
legalább ilyen fontosak és érdekesek!
Augusztus 1-jén Kósa-Kiss Attila délután
4 órán át 22 fokos halót látott, kis ideig melléknappal együtt, estére pedig igen fényes
mellékhold, majd belőle kinyúló és majdnem
teljes mellékhold-körív jelent meg, azután 22
fokos holdhaló felső része ékesítette a nagyszalontai eget.
Augusztus 3-án Szöllősi Tamás Érden egy
zivatar elvonulta után látott 22 fokos halót
melléknappal, s látványos zenitkörüli ívvel
(CZA). Ez utóbbi alsó felénél felső oldalív is
megjelent, ami a ritka halójelenségek közé
tartozik. Tamás fotóján ráadásul igen szép,
erős színű az oldalív! Ugyanezen a napon

a nem túl távoli Páty községben Nagy Etele
valószínűleg ugyanezekből a felhőkből látta
a jelenséget, rendkívül fényes és tiszta színekben pompázó CZA, alsó feléből a felső
oldalív nyúlt ki, alatta pedig a 22 fokos haló
karikája volt. A szintén nem túl nagy távolságban lévő Soroksáron Jónás Károly látott
szép fényes 22 fokos halót melléknapokkal.
8-án a rovatvezető látott kis ideig 22 fokos
naphalót melléknapokkal, 9-én reggel KósaKiss Attila észlelt mintegy csak néhány percig látszó színes felső érintő ívet, a jelenség
15-én reggel megismétlődött, ám ekkor már
3 órán át tartott. Ezen a napon a rovatvezetőnél is látványos haló volt, igen fényes
melléknapok, felső érintő ív, és nagyon erős
színű zenitkörüli ív, ami alatt a felső oldalív
is megjelent. 24-én egy légi észlelésünk született Veréb Dániel jóvoltából, aki Dániában
épp leszállni készülő repülőgépről észlelt 22
fokos halót és melléknapot, amikor az ereszkedő gép átrepült egy fátyolfelhő-rétegen.
31-én már a földről, de még mindig Dániából
22 fokos halót látott. Ugyanezen a napon
délután Kósa-Kiss Attila is felpillantott az
égre és látott egy nagyon fényes bal oldali
melléknapot Nagyszalontán. Jónás Károly
a nyári észleléseiből küldött csokorban két
éjszakai világító felhőt (június 14-én és 15én hajnalban), egy szép melléknapos képet
(június 6-án készült) és egy rendkívül fényes,
erős színű mellékholdat június 2-án estéről.
Az optikai jelenségek után ejtsünk szót az
augusztusi ég randevúzó égitestjeiről is! A
hónap elejétől érdemes volt a nyugati eget
figyelni alkonyat után, ugyanis a Szaturnusz,
a Mars és a Spica napról napra változó arányú háromszöget alkotva ékesítette a kora
estét. A rovatvezető a tiszta estéken követte
az együttállást, ám szerencsére mások is
megfigyelték. 13-án este Ábrahám Tamás
látványos csillagíves képen örökítette meg
a lenyugvó triót, melynek tagjai ekkor közel
egyenes vonalba rendeződtek. Hadházi
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Csaba is lefotózta az esti együttállást Hajdúhadházról. 21-én a hármashoz a holdsarló is
csatlakozott, égi Y-t alkottak, ezt Tóth Tamás,
Rosenberg Róbert és a rovatvezető észlelte
elég gyenge átlátszóságú égen.
A korán kelőknek is volt miben gyönyörködni nyár végén! 12-én hajnalban, a Perseida maximum megfigyelői láthatták a Hold,
a Vénusz és a Jupiter együttállását, ezt Ábrahám Tamás, Ladányi Tamás és a rovatvezető
észlelték. A következő reggeleken a helyzet
fokozódott: a Hold egyre vékonyabb lett és
közelített először a Vénuszhoz, 14-én 3 fokra
voltak egymástól; majd 16-án a Merkúrhoz
került hasonlóan közel a sarló. A 16-i hajnalt
a rovatvezető számára különlegessé tette,
hogy a veszprémi horizonton felbukkanó
Hold rendkívüli módon, a felismerhetőség
határáig eltorzult az inverzió miatt, először
szinte egyenes volt, majd írott nagy E betűnek tűnt és csak mintegy 1,5 fok magasságban kezdett hasonlítani egy holdsarlóra.
A hónap végére maradt még egy, az őszi
szezont megnyitó állatövi fény is, ugyan elég
halványan, de egyértelműen látszott 28-án
hajnal előtt a rovatvezetőnél. A nyár utolsó
pillanatát Soponyai György számára augusztus második teliholdja tette emlékezetessé:
Dunakeszi egén gomolyfelhők közt bújócskázott égi kísérőnk, s a felhők közül szép
Tyndall-sugarakat bocsátott az alvó város
egére; a jelenséget 31-én 23:59-kor fotózta
le. Jó dolog, ha egy észlelő mer játszani a
jelenségekkel!
Elérkeztünk a dráma tetőfokához, most
következik a legizgalmasabb rész! Először a
két név, akikről a következő bekezdés szól:
Szabó Ádám és Ladányi Tamás. A kulcsszó:
légkörfény.
Szabó Ádám az első (dokumentált) hazai
légkörfényt észlelte és fotózta le augusztus
14-én éjszaka Bajáról: „Történt, hogy én,
és rajtam kívül 3 ember részt vett Baján
egy Perseida-néző táborban, és az utolsó
estén (14-én) már nem volt számottevő aktivitás, ezért Tejút-fotózásba kezdtem. Először 10–15 másodperces, majd több perces
expozíciókkal. Az első, ami feltűnt pár kép
után: hiába ugyanaz a fehéregyensúlyom,
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különböző színű égi háttereket kapok. Nem
tudtam a dolgot mire vélni, már majdnem a
gépem egy lehetséges gondjára gyanakodtam, amikor a Hegedüs Tibortól kölcsön
kapott Samyang 8 mm-es halszemet tettem
a kitobjektív helyére. És ekkor már ezek a
különbségek sávokban jelentek meg – ekkor
kapcsoltam, hogy miről is van szó (15-én
0:19-kor). Az első gyanús kép még 23:44-kor
készült, de sikerült több korábbi képen is
észrevenni a jelenséget. A jelenség eléggé
tartósan látszott. Még hajnali 3:20-kor is
sikerült megörökíteni egy állókamerás felvételen a zöld sávokat. Továbbá az első két
képen megjelenő legélénkebb sávok szabad
szemmel is határozott látványt nyújtottak!
Főleg az Ursa Maior csillagkép végében lévő
sáv volt látványos.”

Ábrahám Tamás csillagíves fotóján a Mars–Szaturnusz–
Spica együttállás augusztus 13-i állapotát láthatjuk

Ádámtól egy sejtelmes kérdést kaptam
másnap reggel: mennyire gyakori Magyarországról a légkörfény észlelése? Ekkor már
tudtam, hogy valami hatalmas kincsre buk-
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kant! Hamarosan bemutatta az egyik fotóját,
amin ragyogó zöld sávok nyúltak át az égen,
kétség nem fért hozzá, hogy az első magyar
légkörfény fényképet láthatjuk!
Alig telt el 10 nap, amikor beérkezett a
következő csoda észleléséről a hír: Ladányi
Tamás 24-én a Dolomitokban (Olaszország)
nyaralt, azzal a „hátsó szándékkal” utazott
pont ide, hogy a látványos sziklákat a remek
magashegyi égbolttal asztrotájképeken örökítse meg. A 24-i éjszakán a csupasz kőormok felett is megjelentek a smaragdzöld
sávok, legyezőszerűen terültek szét az égbolton, fényük néhol még a Tejút ragyogását is
elhalványította!

Y-alakba rendezõdött a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a
Spica augusztus 21-én kora este
(Landy-Gyebnár Mónika felvétele)

Maga a zöld fénylés bolygónkon bárhol
látható – ha elég tiszta és sötét égbolt adatik a
megfigyelőnek. Ma már számos olyan felvételt ismehetünk, amelyet az ISS fedélzetéről
készítettek, s a bolygónkat körbevevő sejtelmes zöld burok jól látszik rajtuk. A fénylést a
90–100 km magasságban lévő légköri atomok
és molekulák között létrejövő kémiai reakciók miatt pillanthatjuk meg. A részecskéket a magaslégkörbe akadálytalanul bejutó

extrém UV (10–120 nm) tartományú napsugárzás gerjeszti, majd a köztük fellépő
reakciók során kemolumineszcencia formájában felfénylést produkálnak. A jellegzetes
zöld színt a gerjesztett atomi oxigén fénylése
hozza létre, ez a legerősebb a légkörfény
összetevői közül (ismert fotó vörösben világító légkörfényről is, ám ez rendkívül ritka).
Szabó Ádám, amikor először beszámolt az
általa látott légkörfényről, pontosan ezt a
jellegzetes „oxigén-zöld” árnyalatot ismerte
fel! Ugyanez a zöld jelentkezik sarki fény
esetében is, ám – szerencsére – a légkörfény
megfigyeléséhez nem kell a sarki régiókba
utazni. Az, hogy pont most sikerült fényképeket készíteni róla, nem véletlen. A Nap
extrém-UV sugárzása a napciklus során erősödik, így a maximumhoz közeledve egyre
több esély van rá, hogy megfigyelhessük a
zöld sávokat.
A fénylés – ha légkörünk nem szórná a napsugarakat – a nappali égbolton lenne a legragyogóbb, napnyugta után egyre csökken a
fényereje. Ha elegendő oxigén gerjesztődött
a nappali besugárzás ideje alatt, akkor marad
elegendő ahhoz, hogy a sötét, tiszta éjszakán
a megfigyelőt ámulatba ejthesse. Észlelők
beszámolói alapján elég ritka, hogy szabad
szemmel is érzékelhető, ehhez különösen
jó ég kell, ám fényképezni nem különösebben bonyolult nagy érzékenységgel, hosszú
záridővel. A fénylés jellegzetessége még a
sávokba rendeződés. Ennek oka az, hogy a
légkörünkben folyamatosan áramló levegő
valamely akadályba ütközve az úgynevezett
nehézségi hullámok formájában oszcillál. A
sávok ezen hullámok látható megnyilvánulásai, hasonlóan az éjszakai világító felhők
hullámos mintázatához.
A két kiváló légkörfény-észlelésből egyúttal azt a következtetést is levonhatjuk, hogy
ismét egy okkal több van, ami miatt érdemes
az éjszakákat – melyek szerencsére egyre
hosszabbodnak – a szabad ég alatt tölteni,
használjuk ki, ha tiszta a levegő, csodálkozzunk rá minél gyakrabban a felettünk
ragyogó csodákra!
Landy-Gyebnár Mónika
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Hold–Jupiter-fedés
A csapadékos júliusi időjárás nem fogadta kegyeibe az egész éjszakán át virrasztó
amatőrcsillagászokat július 15-én hajnalban.
Többségünk hiába várta a Magyarországról utoljára 1983-ban látott Jupiter-fedést
– felhők fedték az ország jelentős részét. Az
előző este kialakult zivatarzóna először csak
az Észak-Dunántúlt, majd a Nagykanizsa–
Budapest vonalon vonulva az Észak-Alföldet
is elérte, hajnalra csak a déli megyékben
élőknek volt esélye a felhőlyukakban elcsípni
a Hold-Jupiter párost.
Pedig a látvány káprázatos volt a beszámolók alapján! A Bika csillagképben tartózkodó vékony holdsarló-Jupiter páros mellett
a közelben tanyázó Vénusz és a Fiastyúk
csoportja elbűvölte az észlelőket. A még
sötét égen a Jupiter közeledett a Hold fényes
pereme felé, majd mögé került. A kilépésre
viszont már világosodó égen került sor, de
ahol a felhőzet engedte, ott is csak epizódokat láttak a fedéssorozatból. Brlás Pál
Szegeden sikeresen figyelte meg a belépést
3:27-kor a Hold fényes oldalán. A kilépés
4:14 és 4:30 között zajlott, kisoroltak szépen
a Jupiter-holdak a holdperem mögül, középen az óriásbolygóval. Fotókról a kontaktus
időpontjait is kimérte észlelőnk: belépés I.
kontaktus: 1:26:25 UT, II. kontaktus: 1:27:44
UT. Pócsai Sándor Dávodról küldött rövid
beszámolója alapján nagyon szeles volt az
idő, és a levegő is erősen hullámzott, így a
Jupiteren felszíni alakzatokat nehezen lehetett látni. Csukás Mátyás Nagyszalontán a
felhőréseken keresztül látta a Jupitert és négy
holdját a belépés előtt, aztán felhők között
a Holdat, amint egy dudor van a szélén (a
Jupiter belépése közben). Kilépés előtt elvékonyodott a felhőzet, így az Europa és az
Io kilépését, valamint a Jupiter kilépésének
elejét sikerült látnia majd a megérkező felhők
beterítették a Holdat. Asztalos Tibor Domaszéken a teljes belépési sorozatot követni
tudta, csupán egy hold-belépésről maradt
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A július 15-i Jupiter-fedés észlelõi
Asztalos Tibor
Áts Gellért
Áts György
Brlás Pál
Csukás Mátyás RO
Eigner Balázs
Garami Ádám György
Ignátkó Imre
Keszthelyi Sándor
Landy-Gyebnár Mónika
Maczó András
Molnár Zoltán RO
Nagy István
Pócsai Sándor
Ravasz Bálint
Soponyai György
Szabó Szabolcs Zsolt
Szoboszlai Endre
Szoboszlai Sára
Várhegyi Péter
Zajácz György

10 L
20 T
15,2 T
8L
fotó
8L
10,2 L
fotó
10 L
15 T
15,6 T
fotó
fotó
6,3 L
6,3 L
9L

le. A teljes takarás szakaszában felhők jöttek,
majd a kellő időben mentek is tovább, így a
kilépési sorozat minden eseményét sikerült
megfigyelni és időpontot mérni. Szoboszlai
Endre Álmosdon észlelt, a belépéskor felhőzet takarta a Holdat, de a kilépést a négy
holddal egy felhőrésben sikeresen megfigyelte. Ravasz Bálint Orosháza-Rákóczitelepen látta a Ganymedes, az Europa és a bolygókorong belépését, kilépéskor már felhők
zavartak. Eigner Balázs a jászszentlászlói
MCSE-Kiskun táborban sikeresen észlelte a
belépés vizuálisan, a kilépést fotografikusan.
Zajácz György Debrecenből viszont csak
egy pillanatra látta a Jupitert, amint belépés
közben „hozzáragadt” a Holdhoz. Torda
mellett teljesen derült égen Molnár Zoltánnak a teljes sorozatot sikerült megfigyelnie,
a HD 27639 csillag okkultációjával együtt 13
időpontot mért meg. Nagy István a Madarasi
Hargitán 1683 m-es magasságban nagyon

fedések

Pócsai Sándor fotója a belépés elõtti pillanatokban készült
01:26 UT-kor 156/1035-as Newton-távcsõvel, 18 mm-es
orthoszkopikus okuláron keresztül, Sony DSC-N2 kompakt
fényképezõgéppel

részletes fotót készített a belépésről. LandyGyebnár Mónikának Veszprémből viszont
igazi kaland volt a vonuló felhőzet résein a
Jupiter-okkultáció: „Fél 3-kor még szakadt az
eső, de egy résen kibukkant a Vega. Amikor
a felhőzet levonult a Holdról, már mögötte
volt a Jupiter és a négy nagy hold. Két zápor
elvonult, mire a kilépés ideje elérkezett, de
az Europa kibukkanásakor ismét szétváltak
kicsit a felhők. Közben az ég jelentősen
kivilágosodott, de a kiváló átlátszóságnak
köszönhetően nem okozott gondot a szép
hamuszürke oldalról kidudorodó kísérő szabadszemes megpillantása. Nem volt »útban«
a Jupiter fénye. Kicsit extrém élmény volt
esőben figyelni az okkultációt (illetve ami
látható volt belőle), de megérte.”
Keszthelyi Sándor és három pécsi társa
viharos szélben észlelte a jelenséget: „02:45kor a Jupiter már a Hold sarlójához igen
közel látszott, de még elég alacsonyan voltak. Ahogy egyre feljebb emelkedtek 03:25ig, a 12 fokos horizont feletti magasságig,
úgy erősödött a Hold hamuszürke fénye.
A négy távcső mindegyikében a Hold szörnyű látványt nyújtott! A földi légkör erős
háborgása miatt zavaros, folyamatosan táncoló, lobogó képet láttunk, azon egyetlen
holdkráter sem volt felismerhető. A Jupiter

nagyrészt nagy gombóc volt, amely csak
pillanatokra vált éles pereművé. A bolygó
két fősávja ritka pillanatokban tünedezett
csak fel. A négy jupiterhold általában kis
fénypontként látszott ugyan, de ahogy közeledtek a Hold napsütötte fényes részéhez,
úgy tünedeztek el, jóval a perem elérése
előtt. Így a kis holdak belépésének megfigyelésére remény sem volt. Így csak a Jupiter
bolygókorongjának okkultációját nézhettük
és mérhettük. 03:26:31-kor történt a Hold
és a Jupiter első látszó érintkezése, aztán a
Jupiter kis dudorként még a Hold jobb oldalához tapadva egyre csökkent. Sajnos nem
figyeltük kellően folyamatosan a jelenséget,
és a Jupiter teljes eltűnését elmulasztottuk
(talán a minősíthetetlen kép miatt nem is láthattuk volna). 03:27:45-kor odapillantva: már
nyoma sem volt a Jupiternek. A még kinn
lévő két kis hold sem volt sehol, így a belépés
folyamata ezzel befejeződött. A 03:28–04:13
közötti 45 perces szünet alatt megkezdődött,
majd egyre jobban folytatódott a pitymallat.
A Hold feletti Fiastyúk, a Hold alatti Aldebaran és a Vénusz jelentette a néznivalót.
A Vénusz képe is annyira háborgott, hogy
még fázisát sem ismertük fel, azt majd csak
jóval később sejthettük. 04:00-tól egyre több
felhő jött a pirkadó égen és egyre többször
a Holdat is takarták. A magasabbra került
Hold képe jobb lett, azon néhány kráter is
felismerhető lett, a hamuszürke fény pereme
elég élesnek tűnt. Az Europa kilépését jól
láthattuk. Néhány másodperces felhőmentes
időszakban, 04:13:05-kor hirtelen megjelent
jól látható csillagként a hamuszürke fény
peremén. Az Io kilépéséről lemaradtunk,
mert 04:16:50-kor felhőzet takarta a Holdat.
Amikor 04:18:40-kor újra láthattuk: az Io már
kissé a peremtől távolodva látszott. A Jupiter
kilépéséről is lemaradtunk az újra rátelepedő
felhődarab miatt, amikor 04:18:59-kor láthattuk, már kívül volt a bolygó korongja. A
Ganymedes kilépését jól láttuk, mert néhány
percig felhőmentes volt a terület. Mereven
néztük a távcsövekben, majd 04:25:13-kor
hirtelen felfénylett a hamuszürke fény oldalán. A Callisto kilépését nem láttuk. 04:21:20kor még nem látszott, majd felhőcsík takarta,
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mire 04:32:30-ra tiszta kép lett: már ott volt a
kis hold. 04:40-től újra felhőmentes lett az ég,
a jelenségsorozat lezajlása után is szép látványt nyújtott a Holdtól jobbra felfelé lassan
távolodó Jupiter és az egyvonalban sorakozó
négy hold. Ezek a világosodó ég ellenére is
látszottak a távcsövekben. Maga a Hold, az
erős fényű Vénusz és gyengén a Jupiter még
szabad szemel látható volt 05:10-kor, azaz
napkeltekor is.
A Pécsre előre jelzett és megfigyelt időpontok:
03:27:36 Jupiter belépése (láttuk: 03:26:31tól az első érintést).
04:15:35 Europa kilépése (láttuk: 04:13:05kor).
04:25:07 Ganymedes kilépése (láttuk:
04:25:13-kor).”
Maczó András beszámolója a kilépésről:
„Bámultam egy kicsit a vonuló felhők közt
ragyogó Holdat, megcsodáltam a Vénusszal
és Aldebarannal kiegészülő csoportosulást.
Nyugodtságról nem beszélhetünk, még az
élesre állítás is alig ment, olyan vitustáncot
járt a holdperem. De az idő előrehaladtával
az ég egyre tisztább lett, bár időnként a
semmiből pont a Hold előtt keletkező felhők
próbáltak rám ijeszteni. A holdak előbukkanása is izgalmas volt a hamuszürke fénnyel
megvilágított sötét oldal mögül, nem úgy,
mint egy csillag, de mégis hirtelen, kb. egy
másodperc alatt fényesedett ki teljesen az
Europa, majd az Io. A Jupiter kibukkanása
egészen rendkívüli volt: egy ragyogó fény
tűnt fel hirtelen, majd kb. egy perc alatt megjelent a teljes korong. Kár, hogy komolyabb
nagyítás szóba sem jöhetett. A világosodó
égen a Callisto és a Ganymedes kibukkanásával teljes lett a szereplők sora, varázslatos
látványt nyújtott ekkor a hat naprendszerbeli égitest egyetlen látómezőben! Bár nem
terveztem fotózást, de végül beugrottam a
gépemért, és csak okulárhoz szorítva lőttem
kb. 30 képet. A kezdeti kockák sajnos bebemozdultak, a virradatkor készültek már
jobbak lettek, és ahogy feljebb kúsztak az
égitestek, a magaslégkör is nyugodtabb lett,
meg a szél is leállt itt lent. Nagyjából fél hatig
figyeltem a Hold-Jupiter párosát, távcsőben
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még lehetett követni az Iót és a Ganymedest,
miközben szabad szemmel a Jupiter már
szinte beleveszett a kékségbe.”

Már a világosodó égen örökítette meg Maczó András a
Jupiter és a Hold látványos párosát

A szolnoki Urániából nyolcan figyelték a
jelenséget. Szabó Szabolcs Zsolt így számolt
be élményeikről: „Hajnali kettőkor kipakoltuk
a műszereket, egy 80/600-as Celestron APOt, a Telementort és egy 127/1500-as SW
Makszutov–Cassegraint. Először. Ezek után
orkán erejű szél kerekedett a 24. emeleten
a tetőn, az antennák közül egy el is tört.
Jobbnak láttuk, ha elpakoljuk a műszereket.
Elkezdett szakadni az eső, nagyjából 20–30
percig eshetett. Ezek után a már „letisztult”
időben, de felhőlyukakon figyelgettünk. A
belépés előtt pár perccel sikerült a Jupitert
és a Holdat megfigyelni pár másodpercig.
Aztán egy hatalmas felhőköteg bevette
magát a Hold elé. A belépést így nem láttuk
sajnos. A kilépés előtt 10–15 perccel a Hold
körül teljesen kitisztult. Ekkor már csak
az APO-t és a Telementort vettük elő. Szép
lassan bújt elő a Jupiter két holdja, az Io és az
Europa, először csak ez a két kis apró „pötty”
látszott a hamuszürke fényű holdkorong
mellett. Aztán egyszer csak valami elkezdett
derengeni, ekkor nagyon megörültünk, mert
a gázóriás korongja kezdett előbukkanni.
Szabadszemes megfigyelőink is arról
számoltak be, hogy a Jupiter fokozatosan
fényesedett ki. Mucsi András barátommal
még megvártuk a napfelkeltét és a Napról is
készítettünk pár képet.”
Szabó Sándor

mcse-kiadványok

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 jelenségek mellett a következõ cikkeket közöljük a 2010-es kötetben: Székely Péter:
Újdonságok kompakt objektumokról, Sódorné Bognár Zsófia: A fehér törpe csillagok világa, Szabó M. Gyula: A kozmikus távolságlétra – távolságmérés a csillagászatban, 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 tartalomból:Kalendárium jelenségnaptár, Galántai Zoltán: Az emberiség és a tudomány jövõjérõl a 2012es „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
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A nyári égbolt változói
A nyár végre meghozta azt, amire az amatőrcsillagászok leginkább vágynak: a tartós
jó időt. Ennek folyományaként a négy hónap
alatt 37 észlelőnk – köztük 4 újonc – összesen 17 008 megfigyelést végzett. A változós
közösségi élet legfontosabb eseménye, ahogy
más megfigyelési területeké is, az MTT 2012
tábor volt, ahol, a régi táborok hangulatát
idézve, éjszakánként ismét a közös észlelés
játszotta a főszerepet. Ezen kívül előadásokat tartottunk a digitális kamerákkal történő
fényességmérés témakörében.
Tovább folytatódott a tavasszal kezdődött
nóvadömping, lassan már követni sem lehet
a főleg japán megfigyelőkhöz köthető felfedezéseket, melyek sorozata május 19-én
kezdődött az Ophiuchus idei második nóvájával, amit három nap múlva a Nova Scorpii
követett. Júniusban és júliusban a Sagittariusban három új nóva is feltűnt, így idén
ebben a csillagképben már öt nóvafelfedezés
történt. Augusztusban azután végre az északi
égbolton is láthattunk nóvakitörést a Monocerosban. Említésre méltó emellett, hogy az
1903-as év nóvája, a X Serpentis, 2009 után
második alkalommal törpenóvaszerű, 14,8
magnitúdós kitörést mutatott.
0018+38 R And M. Ha megrendeznék a
legnagyobb amplitúdójú mira változó címért
folyó versenyt, az R Andromedae minden
bizonnyal dobogós helyezést érne el az átlagosan 8,5 magnitúdót elérő fényváltozásával.
Jelenleg az utóbbi évtizedek legsekélyebb,
„alig” 14 magnitúdós minimumából fényesedik, aki az ajánlott, heti sűrűséggel figyeli
meg, fél magnitúdós lépésekben követheti
végig a felszállóágat.
0422+15 W Tau SRB. Méltatlanul alulészlelt változó. Közel száz évvel ezelőtt még
mira típusú csillagnak tartották, a fényessége
9–12,5 magnitúdó között változott, ám az
évtizedek során eltűnt a fényváltozás szabályossága, és az amplitúdó is jelentősen, nagyjából másfél magnitúdóra csökkent. Emiatt
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Név
Asztalos Tibor
Bacsa János
Bagó Balázs
Bakos János
Bartha Lajos
Cseh Viktor
Csörgei Tibor SK
Csukás Mátyás RO
Fidrich Róbert
Hadházi Csaba
Hadházi Sándor
Illés Elek
Jankovics Zoltán
Juhász András
Juhász László
Keszthelyi Sándor
Kiss Szabolcs
Kovács Adrián SK
Kósa-Kiss Attila RO
Laczkó Tibor
Mizser Attila
Papp Sándor
Piriti János
Poyner, Gary GB
Prósz György Aurél
Rieth Anna
Rätz, Kerstin D
Sajtz András RO
Soponyai György
Szauer Ágoston
Szegedi László
Teichner Szilárd
Tepliczky István
Timár András
Uhrin András
Veréb Dániel

Nk.
Azo
Bcj
Bgb
Bkj
Ibq
Csv*
Csg
Ckm
Fid
Hdh
Hds
Ile
Jan
Juh
Jlo
Ksz
Kis
Kvd
Kka
Lar*
Mzs
Pps
Pir
Poy
Pro*
Rie*
Rek
Stz
Sgy
Szu
Sed
Tch
Tey
Tia
Uha
Vrd

Észl.
2248
66
1159
1070
901
27
9
318
243
764
177
119
192
108
60
153
2
177
2004
175
71
1165
589
2937
11
17
124
710
130
55
133
10
757
148
12
3

Mûszer
30 T
15 L
25 T
30 T
10x50 B
14 T
25x70 M
20 T
27 T
20 T
9L
15 T
20 T
20 T
25 T
10 L
30 T
25 T
8L
9L
25 T
24 T
40 SC
50 T
13 T
20 T
10x50 B
10x50 B
25 T
10x50 B
12x80 B
10 L
20 T
20 SC
10x50 B
25 T

félszabályos változóvá kellett „lefokozni”.
Mivel kevés esetben játszódik le a szemünk
előtt ilyen jelentős asztrofizikai változás,
érdemes a csillag változását szemmel tartani.
Emellett igen esztétikus égterületen, a Hyadok irányában figyelhető meg!
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0939+52 ER UMa UGSU. Az utóbbi években – köszönhetően az automatikus változócsillag-kereső programoknak – nagymértékben megnőtt az ismert törpenóvák száma,
minek következtében lehetőség nyílt a változók osztályozásának finomítására. Sikerült
elkülöníteni az SU UMa típusú törpenóvák
között egy jelenleg kis létszámú csoportot,
melyeknél a szuperciklus (a szupermaximumok között eltelt idő) nagyon rövid, és
a kitörések amplitúdója is jóval szerényebb.
A csoport névadója, az ER Ursa Maioris
esetében a szuperciklus mindössze 43 napos,
míg ez időszak közel felét, általában 20 napot
maga a szupermaximum tesz ki, a maradék
időben pedig több, rövid idejű normális kitörést észlelhetünk.
1231+60 T UMa M., 1234+59 RS UMa M.,
1239+61 S UMa M. A Göncölszekér közepe
táján, a d UMa mellett, félszabályos változók
gyűrűjében található három hasonló karakterű mira változó, az S, T és RS Ursae Maioris
triumvirátusa. A megfigyelők előszeretettel
észlelik mindhármat, hiszen könnyen azonosíthatóak, és kisebb távcsővel néhány látómezőnyi területen belül lehet mira-skalpokat
gyűjteni. A T UMa és az RS UMa periódusának hossza ráadásul közel ugyanakkora, és
jelenleg teljesen szinkronban fényesednek
vagy halványodnak.
1601+18 R Her M. Általában a csillagépekben elsőként felfedezett, R jelű változócsillag
vagy a legfényesebbek közül való, vagy szokatlan tulajdonságaival tűnik ki a mezőnyből. A kevés kivétel egyike a R Herculis, egy
teljesen átlagos Mira változó, amely maximumában gyakorta még a 10 magnitúdós
fényességet is alig éri el. Ennek megfelelően
a fényességbecslések mennyisége is viszonylag szerény, szerencsére a 318 napos periódusnál már ez a kevés megfigyelés is szépen
kirajzolja a fényesség változását.
1633+60 TX Dra SRB. Annak ellenére, hogy
a teljes fényességváltozása nem haladja meg
az 1 magnitúdót, mégis igen népszerű az
észlelők között, mivel egy könnyen megjegyezhető csillagmezőben található, és egy
kisebb binokulárral akár egész évben nyomon követhető a változása. Fényváltozá-

sa meglehetősen komplex, két 78 naphoz
közeli periódusú pulzációból tevődik össze,
melyhez hozzáadódik még a félszabályos
változóknál gyakran jelentkező, ám kevéssé
ismert eredetű hosszú periódusú változás,
mely jelen esetben 700 nap körüli hullámzást
okoz.
1646+57 AH Dra SRB. Ismert tény, hogy a
több periódusban pulzáló félszabályos változóknál az egyes periódusok hol erősítik, hol
kioltják egymást, ami időszakonként kiemelkedően nagy, máskor szinte eltűnő amplitúdót eredményez. Az AH Draconis esetében,
ahol egy 105 és egy 189 napos periódus vetélkedik egymással, jelenleg a fényváltozás alig
néhány tized magnitúdós, szinte elveszik a
vizuális fényességbecslések bizonytalanságának zajában. Észlelőik pedig nosztalgiával
emlékeznek azokra az időszakokra, amikor a
változó fényessége 2 magnitúdót meghaladó
mértékben változott.
1826+21 AC Her RVA. Az RV Tauri változók osztálya csekély számú tagot számlál,
más pulzáló típusokhoz viszonyítva. Ráadásul az utóbbi években több cikk kérdőjelezi
meg jó néhányuk „RV Tauriságát”, a mély
és sekély minimumok váltakozását, ezzel a
kérdéses változókat az SRD típusba száműzve. Az AC Herculis csoporttagsága azonban
megkérdőjelezhetetlen, a fénygörbe magáért
beszél. Sőt a képbe még annyi zavar is belefér, hogy időnként valamelyik minimuma
kimaradjon, a következő ciklusban a rend
mindig helyreáll.
2047+35 V1329 Cyg NC+E. A szimbiotikus kettősök fényváltozása változatos okokra vezethető vissza. A V1329 Cygni 958
napos keringési periódusával korrelációban
levő másfél magnitúdós fényesség-hullámzása meglepő módon nem fedési jelenség: a
hideg komponens csillagszelét a forró csillag
sugárzása nagy területen ionizálja, és erre az
ionizált területre a keringés során különböző
irányokból látunk rá. Ez az állapot az 1964es nóvaszerű kitörése óta áll fenn, előtte 15
magnitúdós, fedéseket mutató, inaktív csillagnak ismertük.
Kovács István
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Nyári válogatás
Ezúttal csak ízelítőt adunk az elmúlt nyár
gazdag terméséből. Az augusztus 16-ig beérkezett észlelések ugyan a nyári hónapok
java részét lefedik, de a hátralévő időszak is
tartogatott meglepetéseket. A rovatvezető és
néhány elszánt mélyég-észlelő négy napos
kirándulást tett a dél-romániai Szemenikhegységbe, ahol 1400 m magasságban tökéletes körülmények (7,5 magnitúdós szabadszemes határfényesség) között mélyegeztek.
A tarjáni táborban is születtek megfigyelések, és a szabadságolási időszak holdmentes,
derült ege is sokakat csábított az ég alá. Most
tehát egy válogatás következik, az észlelőlista és a fennmaradó anyag közzétételére a
következő észlelési rovatban kerül sor.
M4, NGC 6144, vdB 107 (az IC 6144 része)
komplexum a Skorpióban
15,6 T+Canon EOS 400D: Az Antares és az
M4 szomszédságában található NGC 644
GH egy kis kiterjedésű, sűrű halmaz. A
rövid expozíciós idő ellenére az Antares
körüli ködösség egy része is tisztán kivehető.
(Kovács Attila, 2012)

M28 GH Sgr
20 T + Canon EOS 350D: Az M28 a Sagittarius méltatlanul elhanyagolt gömbhalmaza
az M22 „árnyékában”. Ezen a viszonylag
rövid expozíciójú felvételen már megmutatkozik érdekes szerkezete, melyet rapszodikusan megtörő csillagláncok jellemeznek.
(Hadházi Csaba felvétele alapján: Snt)

Hadházi Csaba felvétele az M28-ról. 20 T, Canon EOS
350D, 25 s expozíció, ISO 1600

Az Antares a bal szélen, a laza szerkezetû M4 a jobb oldalon látható. Velük alkot háromszöget a térben jóval távolabb lévõ
sûrû, klasszikus gömbhalmaz, az NGC 6144. Kovács Attila fotója 15,6 cm-es Newtonnal és Canon EOS 400D-vel készült
34x90 s expozíciós idõvel, ISO 1600-on
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NGC 6520, B86 NY, SK Sgr
14 T: A halmaz rajzolását június 16-án éjjel
kezdtem. Nagyon könnyű volt megtalálni, annyira jellegzetes alakja van, valamint
mellette egy markáns sötét köd is található,
a Barnard 86. Ez a páros annyira egzotikus,
hogy azon nyomban a kedvenc nyílthalmazom lett!
35x-össel kis nyílhegy alakú csillagcsomó,
és könnyen észrevehető a sötét köd is. A
látómezőt mindenfelé ezüstös, grízes, csillagporos derengés tölti ki.
88x: Ez az a nagyítás, amely a legszebb
képet adta. A látómező egyharmadát töltötte ki a két objektum, így megkezdtem a
rajzolást. A halmaz olyan, mint egy szurony
feje, és rengeteg csillag sziporkázik benne. A
B86-ot végig határozottan láttam, majd ezen
az estén, delelés környékén megpillantható
volt a belőle kinyúló sötét porfelhő amely
az NGC 6520 alatt kúszik. Nehéz leírni szavakban, szerintem a rajz beszédesebb! (Cseh
Viktor, 2012)

A Sagittarius déli részének egzotikus objektum-párosa, az
NGC 6520 és B86 Cseh Viktor remek rajzán. 14 T, 88x, 30’

M24 csillagfelhő Sgr és környéke
10x50 B: Nehéz összefoglalni egy ilyen átfogó észlelés tapasztalatait. Júliusban szántam
rá magam arra, hogy 10x50-es binokulárommal lerajzoljam az égbolt eme igen „zsúfolt”
helyét. Az M24 jelű csillagfelhő volt a fő célpont, amit mindenképpen szerettem volna
a látómezőben tudni. A 6 fokos látómezőm

középpontja végül egy 6 magnitúdós csillagra esett, mely az M24-től 1 fokra É-i irányban található. Így még két Messier-objektum
(M17, M18), és számos egyéb csillaghalmaz,
köd, sötét köd is helyet kapott.
Minden egyes éjszakát kihasználtam, még
azokat is, amikor a Hold fent volt; a fényesebb csillagok ugyanis ilyenkor is rajzolhatóak. A legtisztább éjjeleket a mélyég-objektumoknak szenteltem – gondosan megfigyeltem és berajzoltam őket a kész/félkész
csillagmezőbe.
M24: Igen fényes, feltűnő kis ablak ez
a Tejút sűrűbb tartományai felé; méretét
2,5x1,5°-ra becsülöm, de számtalan nyúlvány indul ki belőle különböző irányokban
(az egyik legfeltűnőbb KÉK-i irányba). A
csillagfelhő ÉNy-i részén feltűnő sötét ködök
(Barnard 93, 92 és számos további foszlány)
vetülnek a fényes háttérre. Az M24 két legfényesebb része közül az egyik éppen az
NGC 6603-nak megfelelő helyen látszik, de
nem merném azt mondani, hogy ez maga a
nyílthalmaz. (Pedig nagy az esélye, hogy a
8 magnitúdós, kompakt halmazt vette észre
megfigyelőnk – Snt.)
M18: Nagyon pici, kompakt halmaz, melynek felületén egy fényes és 4–6 halványabb
csillag látszik, kis ködösségbe burkolva.
Egy kis csillaglánc végén ül a halmaz, mely
nagyon könnyű célpont.
M17: Nagy méretű kb. 20’ es halvány
folt, melynek D-i végében egy vaskos „L”
alakú fényesebb rész látható – mely maga az
„omega”. A közelében van egy 5 magnitúdós
csillag, de ennek ellenére jól látható.
IC 1283-4: Az M24-től D re látszik – mintha
az előbbinek egy kis leszakadt darabkája
lenne. 2:1 arányban elnyúlt kis foltocskaként
látszik ez a köd az LM-ben. Könnyen látható,
fényes.
NGC 6595: Ez a kis reflexiós köd a látómező D-i szélén látható; nagyon kicsi és pár
halvány csillagot látni benne, bár nem különösebben feltűnő.
Sh2-35: Igen halvány, diffúz ködösség.
Hosszabb szemszoktatást követően biztosan
látható, ám meg kell küzdeni érte ilyen kis
műszerrel.
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NGC 6561: Ez a diffúz köd az LM ÉNy-i
negyedében látható, két csillagocska szomszédságában. Jól látható, de nem túl feltűnő,
egyenletes fényességű.
Barnard 92-93: Ezek a sötét ködök az M24
felületén látszanak szétterülni. A legkontrasztosabban a K-re lévő Barnard 93 látszik.
A 92-es sorszámú sötét köd kicsit kevésbé
kontrasztosabb és DNy felé egy kis nyúlvány
indul ki belőle. (Cseh Viktor, 2012)

Az NGC 6866 NY Cyg, Cseh Viktor rajzán. 14 T, 88x, 30’

Cseh Viktor egy havi észlelésének gyümölcse ez a rajz a
Kis Sagittarius Csillagfelhõrõl. A rajzon számtalan egyéb
mélyég-objektum is azonosítható. 14 T, 88x, 30’

NGC 6866 NY Cyg
14 T: Már jó előre kinéztem ezt a kis átmérőjű, fényes halmazt. A látvány 35x-ös nagyítással is magával ragadó; ezernyi kis tűszúrásnyi csillag között ott a fényes, ezüstös
derengésbe burkolózó NGC 6866. Körülötte
mindenütt csillagláncok, kettősök.
88x-ossal végre rajzolható mennyiségűre
csökken a csillagok száma. A halmaz legfényesebb csillagai két szabályos, 4x2-es sorba
rendeződtek. Kb. 16 csillaga látható, de az
egész halmazt egy igen erős, 6 ívperc átmérőjű derengés övezi. A halmaz mérete nagyjából 6 ívperc lehet. Tőle Ny-ra van egy szép
csillaglánc, mely a rajzon is látható. (Cseh
Viktor, 2012)
15,6 T+Canon EOS 400D: A laza szerkezetű,
teljesen bontott nyílthalmaz szép csillagkörnyezetben található. (Kovács Attila, 2012)
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A Hattyú ugyanezen halmaza Kovács Attila felvételén.
15,6 T, Canon EOS 400D, 80x90s, ISO 1600

B145 SK Cyg
A Barnard 145 a g Cyg-től DNy-ra található, 50x38’-es kiterjedésű sötét köd. Alakja a
híres déli Ceruza-ködre (NGC 2736 a Vela
szupernóva-maradványban) emlékeztet,
mint annak „inverz” változata. A hasonlóság
ennyiben ki is merül, hiszen a Ceruza-köd
már egy életét leélt csillag utolsó „lobbanása”, a B145-ben viszont csillagok fognak születni, vagy már el is indult a kialakulásuk. A
látványos porfelhőről eddig hazai észlelések
– sem fotografikus, sem vizuális – nem születtek. (Somogyi Péter felvétele alapján Snt)

mélyég-objektumok

A Barnard 145 jelû sötét köd Somogyi Péter felvételén. 80/600 L, 0,85x reduktor, Canon EOS 350D, 108 perc expozíció,
ISO 1600

Kovács Attila felvétele a Cepheus-beli NGC 7129, 7142
alkotta párosról már az õsz közeledtét jelzi. 15,6 T, Canon
EOS 400D, 30x90 s, ISO 1600

NGC 7129 DF, NGC 7142 NY Cep
15,6 T+Canon EOS 400D: Teljesen bontott
szép halmaz. Közelében látható még a képen
az NGC 7129 DF is. (Kovács Attila, 2012)
Néhány esztendeje már megjelent egy
összefoglalő ezekről az objektumról. Kettejük közül az NGC 7129 reflexiós köd sokkal
érdekesebb a laza nyílthalmaznál. A most
közölt felvételen kiválóan látszik, mennyire
fényes és apró ez a köd. Tényleg olyan magas
a felületi fényessége, hogy félholdas égen is
látható 20 cm körüli műszerekkel. A reflexiós
ködök azon csoportjához tartozik, ahol egy
nagy kiterjedésű sötét por- és gázfelhő egy
része (legtöbbször centrális tartománya) a
benne lévő fiatal csillagok sugárzását viszszaverve fénylik. Az intersztelláris anyag
nagy sűrűsége miatt a csillag közelében igen
fényes a köd, de távolabb gyorsan elhalványul. Az NGC 7129-ben nem is egy, hanem
egy tucat csillag világít, egy kis asszociációt
alkotnak (Snt).
Sánta Gábor
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Kulin-vetélkedő Tatán
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Az V. Kulin György Országos Csillagászati Vetélkedő 2011. decemberében indult.
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti
Fizikai Tanszéke és Csillagvizsgálója, a TIT
Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete és a Magyar Csillagászati Egyesület hirdette meg a vetélkedőt.
A középiskolások eredményéről a Meteor
júniusi számában már olvashattunk. Most az
általános iskolások május 12-i tatai döntőjéről adunk tudósítást.

A csapatok előzetes házi feladatot is kaptak. Egy képzeletbeli jövőbeni űrexpedíció
tagjaiként összegezniük kellett, hogy menynyire volt sikeres a küldetés, és sajtótájékoztatót tartani az űrutazásukról. Ehhez minden
csapatnak öt perc állt rendelkezésre, és a
bemutatót projektorral kivetített prezentáció
tehette színesebbé.
A döntő délelőtt 10 órakor kezdődött
Tatán, a Kőkúti Általános Iskola aulájában. A
zsűri tagjai: Dr. Jankovics István, a Gothard
Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója,
Dr. Hegedüs Tibor, a Bajai Csillagvizsgáló

A Pici Plútók567 csapat a tatai döntõben

Munkában a Draco545 csapat, a vetélkedõ gyõztese

Három írásbeli forduló előzte meg a tatai
döntőt, amelyre 35 csapat nevezett be a
határainkon belül és kívülről is. A három
elődöntőben szoros verseny alakult ki a csapatok között, és minden régióból egy győztes
jutott be a döntőbe. Hat csapat Magyarországról, egy a Felvidékről és egy Erdélyből.
Így összesen nyolc háromfős csapat mérte
össze a tudását Tatán. Nehéz dolguk volt a
felkészítő tanároknak, hiszen egy olyan „tantárgyból” hozták versenyre a gyerekeket,
amit az általános iskolában nem tanulnak. A
Nemzeti Alaptanterv a csillagászatot teljesen
kihagyta a környezetismeret és a földrajz
tantárgyakból. A gyerekek tudásán szerencsére ez nem látszott, meglepően könnyedén
oldották meg a nehezebbnél nehezebb feladatokat.

Intézet igazgatója és Koch Róbert igazgatóhelyettes, a házigazda Kőkúti Általános
Iskolából.
Az első feladatban különböző állításokról
kellett eldönteni, hogy igazak vagy hamisak.
Ez a közönség számára is látványos volt,
hiszen a tanulók egy kis táblácska felmutatásával szavaztak. A többi versenyfeladatot
írásban oldották meg a gyerekek.
A második körben a Vénusz, a Hold és a
Mars jellemzői voltak egy borítékban, amit
szét kellett válogatni. Természetesen olyan
állítások is szerepeltek közöttük, amelyek
egyik égitestre sem illettek. Az előző fordulók kérdéseiből állt össze a totó, a verseny
harmadik feladata. Ezt követően kis apró
csillagocskákból csillagképet ragasztottak
egy kék papírra. A feladatok között pihe-

kulin-vetélkedõ

A vetélkedõ résztvevõi a tatai csillagvizsgáló elõtt

nésképpen egy-egy csapat bemutatta a sajtótájékoztatóját, ezután büféasztal várta a
gyerekeket.
Délben átvonultak a csapatok a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóba, ahol bográcsban főtt ízletes pörkölt várta őket. De nem
kezdhettek hozzá az ebédhez, mert előtte egy játékos feladatlapot kellett kitölteniük, természetesen ennek a pontszáma is
beleszámított a versenybe. Ezt egy rejtvény
megoldás követte, melynek – aktualitása
miatt – Vénusz-átvonulás volt a megfejtése.
Majd kakukktojás kiválasztós feladat következett. A csillagvizsgálóban a feladatmegoldás során a felkészítő tanárok szigorúan
csak a kupolában tartózkodhattak! A szieszta
idején Napot is nézhettek a csillagvizsgáló
távcsövén keresztül. Gyönyörű szép protuberanciákat, és hatalmas napfoltcsoportot is
láthattak a résztvevők.
Ebéd után ismét az iskolában folytatódott
a küzdelem, és a sajtótájékoztatók előadása. A következő feladatban a Naprendszer
bolygóit ismerték fel, és tették „tornasorba”
a diákok. Természetesen a képen mindegyik

objektum egyforma nagyságú volt. A legnehezebb és leglátványosabb feladatra legvégül
került sor. Fényképekről kellett tudósokat,
csillagászokat, mélyég-objektumokat, űreszközöket felismerniük a csapattagoknak, és
mindegyikhez tartozott egy kérdés is.
A verseny során igen szoros küzdelem
alakult ki. A budapesti Draco 545 csapat
(felkészítő tanár: Kovács Tamás) mindöszsze 1 ponttal előzte meg a Jászberényből
érkezett Pleiadok 777-et (felkészítő tanár:
Fodor Antal). Az első helyezett nyereménye
a Makszutov.hu felajánlásából 3 db lencsés
távcső. A másodikak csillagásztábori részvételt nyertek Jászszentlászlóra. Harmadikként
az Erdélyből érkezett Kékszesz 112 csapat
(felkészítő tanár: Pál Kinga) végzett, akik az
AstroTech felajánlásából három binokulárt
kaptak ajándékba.
A vetélkedőn változatos és nehéz csillagászati feladatok megoldásával bebizonyították a tanulók, hogy a csillagászat tudománya
érdekes, és minden korosztály megtalálja
benne a neki megfelelő szépséget.
Kerényi Lilla
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Tarjáni távcsövesek
Az élet vasárnapja – ez jutott eszembe, amikor kocsimmal hazafelé tartottam a táborzárás után, és visszagondoltam a tábor pár
napjára. Idén kétségtelenül minden összejött
úgy, ahogy eddig is mindannyian szerettük
volna. Én ugyan eddig is minden évben jól
éreztem magam, hiszen Tarján az a közösségi tér, ahol végre – legalább évente egyszer
– nem az internet virtuális valóságában találkozhatom a T. Kollégákkal, hanem élőben,
ahogy az emberhez illik... Különösen ezekben az években nem könnyű időket élünk,
sok a túlfeszített, kiábrándult ember, hamar
szétterül a rossz hangulat, azok is ellenségekké válnak, akikkel egy hajóban evezünk.
És akkor itt ez a tábor, ahol napokat töltünk
el önkéntes száműzetésünkben a hozzánk
hasonló, lelkes „megszállottakkal”, észre
sem vesszük az idő múlását, nem fogyunk ki
a témákból, a távcsövek mellett az észlelendő
objektumokból, terveket szövögetünk közös
észlelésekre, tehát közösségi életet élünk
– és hirtelen jobban leszünk. Mert ez hiányzik: hogy beszélhessünk dolgainkról, megértsenek minket és mi is másokat. Micsoda
élmény, amikor egy nálunk kevesebbet tudónak elmagyarázhatunk valamit, és látjuk az
arcán a felismerést! Vagy amikor beülünk
egy előadásra, és a gyorsan múló óra végén
úgy érezzük, szinte egy könyvnyi ismerettel lettünk gazdagabbak! Vagy amikor
találkozunk egy régi baráttal, akivel már fél
szavakból is. Mindeközben nem kell vicceket
mesélni a jó hangulathoz, mert ez adott.
Tarján a lehetőségek tábora.
A korábbi években sokan panaszkodtak
az időjárásra, mert tényleg nem kényeztetett
el bennünket. Előfordult olyan év, amikor
egyáltalán nem akadt észlelésre alkalmas
idő, viszont annál több eső. Idén viszont
két éjszaka teljesen derült ég várt ránk, eső
nem esett, meleg volt. Éjfélig szinte rövidnadrágos észlelés folyt, de egy pulóverben
még a hűvös hajnalban is ki lehetett bírni a
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távcső melletti toporgást a nappali harmincvalahány fok után. A levegő is szokatlanul
tisztának mutatkozott, a határfényesség 6,2–
6,3 magnitúdó körül alakult, ami a legtöbbünk számára már a Kánaánt jelentette, de
abszolút értelemben sem panaszkodhattunk,
kiészlelhettük magunkat. Még a viszonylagosan fényszennyezett déli horizont közeli Sagittariusban is könnyedén látszottak a
Tejút felhőpamacsai, sőt, az esti szürkületben
a csupán 10–15 fokkal a horizont felett látszó Szaturnuszt is éppen sikerült elcsípni,
megfigyeltük a gyűrű árnyékát a bolygón,
néhány felhősávot szintén. Nem rossz ég ez.
A meteorok minden éjjel egész tisztességesen hullottak, én magam legalább ötvenet
láttam, észlelés-bemutatás közben fel-felpillantva a szélesen hömpölygő Tejút felé. Ilyet
se gyakran él meg az amatőrcsillagász: az
utolsó éjjelen 1 óra körül egyre több távcső
mellől hallottam, hogy „nem bírom tovább,
elég volt – egy darabig”, pedig a legtisztább
ég pont akkortájt borult fölénk. Még előtte
azonban sikerült távcsővégre kapnom az
évek óta sikertelenül „hajtott” BL Lac blazárt,
valamivel 14 magnitúdó alatt.

A szentesi Bánfi János „lapra szerelhetõ” goto-s távcsövét
érdeklõdõk állják körül

Tarján a legkiválóbb távcsőtesztelési lehetőség. Mert ugyan hol lehetne egyazon tesztobjektumot – az én esetemben a jól ismert és
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Augusztus 16.
Tarjántól Tarjánig - mozgalmunk egy éve (Mizser Attila)
Csillagoségbolt-parkok Magyarországon (Gyarmathy
István)
Augusztus 17.
Észleléseink és folyóiratunk archívuma (Molnár Péter)
A bolygók varázslatos világa - észlelési tanácsok
kezdõknek és haladóknak (Kiss Áron Keve)
Különös észlelések, rejtélyes megfigyelések
(Bartha Lajos)
Változócsillagok DSLR-fotometriája (Kovács István)
Fotometriai célpontok – mezítlábastól a nagy távcsövekig
(Fidrich Róbert)
Kettõscsillagok mérése asztrometriai módszerekkel
(Szklenár Tamás)
A Naprendszer parányainak mérése asztrometriai
módszerekkel (Sárneczky Krisztián)
Magyar távcsövekkel a világ körül (Bakos Gáspár)
www.3dastronomical.com (Kása János)
Augusztus 18.
Stabi: új magyar mechanika (Vizi Péter)
Észleljük a Napot! (Hannák Judit)
Így szerepeltünk a csillagászati olimpián (Hegedüs Tibor)
Csillagpárok fotózása a Herkules magáncsillagvizsgálóból (Hadházi Csaba)
Kezdõdik a legnagyobb hegymászás a Marson
(Kereszturi Ákos)
Életünk utolsó Vénusz-átvonulása (Szabó Sándor)
Mit nem mondanak a csillagok? Asztrológia, jóslás,
horoszkóp (Balogh Klára)
„Nézz fel az égre, és számold meg a csillagokat...”
(Ter 15,5b), avagy a világ és a csillagos ég egy
amatõrcsillagász-pap szemével. (Béres Gábor)
Extrém mélyég-objektumok fotózása (Francsics László)
Augusztus 19.
Bemutatkozik az Utazó Planetárium
Távcsövesek fóruma
Mutasd meg távcsöved!
Namíbia ege alatt (Kiss Péter)
Észleljük az Esõk Tengerét – a Holdon! (Görgei Zoltán)
Az óriásholdtól a csillagászati hírekig, avagy mivel
etessük a médiasárkányt? (Illés Tibor)
Kalandozásaim a média világában (Kiss László)
„Ûrdiszkó” asztrofotósaink felvételeibõl.
Segítõink: Börcsök Andrea, Börcsök Péter,
Stermeczky Zsófia, Hanyecz Ottó, Kerényi Lilla, Mayer
Márton, Haisch László, Mizser Csongor, Thompson
Seán, Jakabfi Tamás, Molnár Péter, Nyerges Gyula,
Pete Gábor, Keresztes Miklós, Zsiros Mariann.

Kristofóri Szabolcs tubus nélküli távcsöve (fent) és a
különleges okulárkihuzat (lent)

sötét égen sok részletet, rengeteg árnyalatot
és apró csillagocskát mutató M27-et, a Súlyzó-ködöt – egyetlen éjszaka tucatnyi különböző távcsővel és legalább ennyi okulárral,
valamint ezek kombinációjával végignézni?
Az észlelőréten becslésem szerint éjszakánként legalább ötven távcső kémlelte az eget.
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Délutáni csendes pihenõ az észlelõréten

És micsoda távcsövek! A 8x30-as binokulártól a 180 mm-es apokromáton át az 500-as
óriás Dobsonig mindent ki lehetett próbálni,
ahogy tulajdonosaik szívesen adták kölcsön
saját távcsőben való kipróbálásra a drága
vagy éppen a piacon most megjelent, legújabb okulárokat is. A Fátyol-ködöt is ki
tudja, hány verzióban láttam, többféle szűrővel. Ennyi tapasztalatot ugyan hol lehet
szerezni, ha nem egy távcsöves táborban? Ez
sokkal-sokkal több, mint amit a világ összes
internetes fórumának elolvasása jelenthet a
műszertechnika iránt érdeklődő amatőr számára.
A „mutasd meg távcsöved” program mindig a kedvencem – ahogy a klasszikussá érett
A tanú c. filmben elhangzik: leleményes a mi
népünk. Nagyon hasznos – és felettébb szórakoztató – meghallgatni a távcsőépítőket,
akik büszkén mesélnek az építés viszontagságairól, a nehézségekről, mert a történetek mindig happy enddel végződnek. Főleg
akkor, amikor éjjel a gyanútlan bámészkodó
belenéz a műszerbe, elképed a látott kép
minőségétől, majd a „milyen távcső is ez?”
kérdésre „én csiszoltam a tükrét, és én építettem az egészet” választ kapja. Kipróbálhattam pár saját csiszolású tükörrel épített
műszert, mindegyik képe igen meggyőző
volt, tehát nagyon is érdemes manapság
tükröt csiszolni!
Ehelyütt lehetetlen felsorolni azt a temérdek ötletet és megoldást, amit az építők felvonultattak a saját készítésű műszereikben,
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egyet azonban meg kell említsek: a pár ezer
forintos költségből épített, 27 másodperc
alatt lapra szerelhető (megmértük!), ezek
után két perc alatt újra összerakható 15 cmes Dobsont, ami egy mobiltartóval ráerősített
okostelefonnal és egy keresőként is funkcionáló lézermutatóval „go to”-sítható. Na és
ki ne szeretne egy amolyan „igazi” kupolát
a távcsöve fölé, ami fehér színű, körbeforgatható, résnyire nyitható... Valaki közülünk
megálmodta és meg is csinálta, teljes egészében fából. Profi, „ipari” munka, mindenki
szívét megdobogtatta a maga 2,5 méteres
átmérőjével.

Szklenár Tamás kettõsészlelésre buzdítja az érdeklõdõket

Bízom benne, hogy egyre több amatőrnek sikerül majd hozzájutnia egy ilyenhez,
hiszen micsoda könnyebbség, ha nem kell
az észleléshez kipakolni-bepakolni. Talán az
erősödő naptevékenység és ezzel a sok észlelnivaló miatt, egyre szaporodik a H-alfa

mcse-hírek

Kíváncsiskodók Németh Ákos 2,5 m-es, gyönyörû kivitelû
kupolájánál

naptávcsövek száma. Nem olyan rég igazi
kuriózum volt protuberanciákat megpillantani a Nap peremén, most előfordult, hogy
a táborban egyszerre három naptávcsővel
nézegethettük nem csak a protuberanciákat,
de a napfelszín filamentjeit is, majd összehasonlíthattuk a látványt a fehér fényben
dolgozó távcsövekben látottakkal.

által nagyon szeretett, televíziós Mindentudás egyetemén voltak hasonlóan színvonalas, naprakész, jól összeszedett, érthető,
informatív előadások. Döbbenetesen felkészült előadókkal, igényesen megtervezett
vetítésekkel és hallatlanul érdekes témákkal
találkozhattam a már megszokottan családias hangulatú előadóban. A szórakoztató
csillagászattörténettől a praktikus DSLRfotogrammetrián át a filozofikus, világképet
formáló gondolatokig terjedt a választék, a
témákat az előadók gyakran baráti megbeszélésen folytatták a büfésátorban. Ha az előadásokról készült videók elérhetők lesznek a
világhálón, feltétlenül javaslom a megtekintésüket a hamarosan ránk törő őszi ködök és
borultság idején.

Schlosser Sándor saját készítésû 150/750-es Newtontávcsöve
Ismét összeállt a GH duó! Görgei Zoltán és Hingyi Gábor
gyimesi népzenét játszik

Ha van, amit sajnálok, az nem egyéb, mint
hogy nem tudtam minden előadást meghallgatni. Szerencsére jó néhányat teljes terjedelmében végig követhettem, még többnek
legalább egy részébe belehallgattam. A színvonalukat talán azzal jellemezhetném, hogy
bizony a közkedvelt és széles nézőközönség

Voltak, akik először jártak itt, érkeztek szép
számmal a határon túlról is – elsősorban a
Felvidékről – legtöbbünk visszatérő résztvevőként élvezte végig ezt a három és fél
napot. Senkitől nem hallottam, hogy jövőre
nem akar eljönni, viszont az „elsőbálosoktól”
igen, hogy mennyire hasznos volt nekik a
tábor, és hogy ez kihagyhatatlan! Én is ezt
gondolom.
Vizi Péter
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MTT: Megint Találkoztunk
Tarjánban
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Ahogy közeledik a nyár vége, úgy lesz
úrrá rajtam a megszokott, ilyenkor jelentkező gyerekes izgalom, ami csak egy valamit
jelenthet: közeledik a tarjáni tábor ideje!
Ilyenkor lassabban telnek a napok, de végül
az indulás napja is eljön, és csakhamar a vasútállomáson találom magam.
Az utazás menete számomra a szokásos
volt: a vonatom (mely Záhonytól egészen
Tapolcáig ment) kora reggel indult Püspökladányból és le sem szálltam egészen Gárdonyig. Ott felvett Jankovics Zoltán barátom,
majd együtt robogtunk tovább autóval Tarján felé. A vonatúthoz képest rövid zötykölődés után nagyot dobbant a szívem, mikor
már messziről kiszúrtam a tábor fasorait,
jellegzetes házikóit. Az autóból való kiszállás
után jöhetett a regisztráció és a sátram felverése, majd nyakamba vettem a lábamat és
bejártam a tábor (igen nagy) területét, hogy
köszöntsem az utoljára egy éve látott barátokat. A nap folyamán szép lassan szállingóztak az emberek és ilyenkor az ember minden
ismerősére igyekszik szakítani némi időt.

persze Jankovics Zoltán barátom palacsintasütödéje.
Ha éjjel derült volt az ég, akkor természetesen az észlelőréten volt a táborlakók java
része. Sajnos az első éjszaka nem volt szerencsénk, estére befelhősödött az ég és a szél
is feltámadt, éjszakára már szinte ordított, a
sátram fölé nyúló nagy nyárfákat pedig hangosan recsegtette. A többi, összesen három
éjszaka viszont derült éggel ajándékozott
meg minket, ami nagy szó volt, mert általában inkább a felhők vannak túlsúlyban a
tarjáni táborok ideje alatt. Volt is nagy élet a
réten, de még milyen nagy! Vörös fények pislákoltak mindenütt, melyeket néhol laptopok
kijelzője váltott fel, az óragépek adta alapzajt
pedig harsány bekiabálások színesítették. Az
éjszakákba sokszor zeneszó is vegyült: újra
fellépett az MTT-n a GH duó, mely hagyományos gyimesi népzenével szórakoztatta a
táborlakókat, valamint a közeli, falunapjait
ünneplő Tarján községből is szűrődtek át
dallamok. Rengetegen voltak éjszakánként
a távcsövek mellett. A legtöbben a távcsö-

Őszintén bevallom, számomra mindig ez
volt az egyik fő tevékenység a táborok során:
a rég látott emberekkel való kapcsolattartás,
közös evések-ivások-palacsintázások, séták,
beszélgetések, eszmecserék. Ez legtöbbször
azzal járt együtt, hogy sokat barangoltam
ezen a katonai bázisnyi területen. De szerencsémre a táborban a tömeg nem egyenletesen
oszlott el: a fő gócpontok az előadóterem, a
kisebb házak, a regisztrációs sátor, a csiszoló és persze a „Csillagkocsma” voltak. És

A tábor hivatalos csoportképét Illés Tibor készítette.
Az MTT 2012-n 330-an vettek részt

vek között ingáztak, meg-megnézve egy-egy,
épp bemutatásra került objektumot. A legnagyobb távcsövek körül szabályos tömeg
verődött össze.
Sokan fotóztak is, rengeteg szép asztrotájkép és fotó készült. Rajzolni sajnos már kevesebben rajzoltak, de örülök annak, hogy így
is sok profi rajzosunk van és, hogy nem tér
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Bemutatkozik a Stabi, az új magyar mechanika

át mindenki a drága, de kényelmes fotózásra.
Jómagam egyébként a tábor alatt egy M13 és
egy M22 rajzzal lettem gazdagabb.
Sajnos nincs autóm, és most sem találtam
olyan tagtársat, aki kaputól kapuig elvinne a
táborba, így nem tudtam elvinni a vadonatúj,
meglehetősen extrém kinézetű Newtonomat
sem. Sajnálom, hogy nem tudtam „megmutatni”. Talán majd jövőre. Viszont távcsövek
tekintetében így is gazdag volt a felhozatal és rengeteg saját gyártmányú távcső is
színesítette a palettát: volt csatornacsőből
készült Dobson, tubus nélküli és hihetetlenül
futurisztikus fém „távléces” Newton, heli-

A csoportkép a partiscum.blogspot.hu címen 830
megapixeles óriásméretben látható

kopteralkatrészek és géppuska-célzóokulár
felhasználásával készült „szekrény” Dobson,
de bemutatkozott a Stabi, az új magyar
mechanika is. Valamint jelen voltak a mára
már megszokott APO-k, katadioptrikus távcsövek, óriásdobsonok is. Szerencsére nekem
is jutott a jóból, mert Jankovics Zoli felajánlotta, hogy a 20 cm-es Dobsonját kölcsönadja

a tábor idejére, így lehetőségem lett végigészlelni a tábort egy elég nagy távcsővel.
Köszönet érte!
Az előadásokra sem lehetett panasz, nem
szűkölködtünk bennük, nagyon színesek és
színvonalasak voltak, mindenki megtalálhatta a kedvére valót közülük. A teljesség igénye nélkül lássunk néhányat ezek közül! Kiss
Áron Keve jóvoltából el lettünk látva remek
bolygóészlelési tanácsokkal, Kereszturi Ákos
beszámolt nekünk a nemrég Marsot ért Curiosity szonda érkezésének körülményeiről és
kitűzött céljairól, Balogh Klára megdöntötte
az asztrológia mítoszait, meghallgathattuk
Kiss Péter élménybeszámolóját a namíbiai
expedícióról, Illés Tibor elárulta, mivel (ne)
etessük a médiasárkányt, végül, de nem utolsó sorban az utolsó este záróakkordjaként
Kiss László tartott felejthetetlen előadást a
média dzsungelében átélt kalandjairól.
Az utolsó nap, augusztus 20-án hideg hajnal fogadott. Nehéz szívvel kezdtem összeszedni a holmimat a még csendes, alvó
táborban. A kölcsön kapott Dobsont lecipeltem a rétről, majd lebontottam a sátram.
Szabó Árpád barátom hajlandó volt elfuvarozni engem Pestig, de hamar el kellett
indulnunk, még mielőtt bedugul az ünneplő
város. Onnantól pedig már gyerekjáték volt

hazavonatoznom. Sajnálom, hogy véget ért
ez a rekordhosszúságú, nagyon emlékezetes
és főleg kiváló egű tarjáni tábor; de jó volt
újra viszontlátni ezt a sok nagyszerű embert
és már tudom, hogy jövőre újfent itt leszek!
Mert nincs nyár MTT nélkül!
Kovács Gergő
Az MTT 2012 képgalériája az MCSEhonlapon található (www.mcse.hu/galeria)
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Molnár Iván emlékezete
Az 1970-es évek népszerű és népes amatőrcsillagász-találkozóin több alkalommal is
találkozhatunk a szívélyes, segítőkész szlovákiai amatőrcsillagásszal. De nevét, munkásságát szélesebb körben is sokan megismerhették, hiszen több írása megjelent a
Meteor első évfolyamaiban. Bár hivatalos
(tanári) elfoglaltsága szűkebb pátriájához
kötötte, Molnár Iván tevékenyen részt vett
az akkoriban kibontakozó magyarországi
műkedvelő mozgalomban. A csehszlovákiai
amatőrcsillagászatnak pedig meghatározó
személyisége volt.
Molnár Iván 1930. január 23-án látta meg a
napvilágot, Érsekújváron. A Comenius Egyetem természettudományi karán, majd a tanítóképzői karon tett államvizsgát, 1957-ben
ill. 1964-ben. Már ekkoriban is gyakran tartott népszerűsítő csillagászati előadásokat.
A csillagászati ismeretterjesztést „minden
szinten” élete egyik főfeladatának tartotta, és szinte megszámlálhatatlan szakköri
előadást, csillagászati tanfolyamot tartott,
felnőtteknek és fiataloknak.
Több mint három évtizeden át tanított,
leghosszabb ideig Sókszelőcén (ahol 1961-től
1972-ig igazgató volt), majd a Galántai Esti
Egyetem igazgatójaként (1972–75). 1976-tól
nyugdíjazásáig a galántai Járási Csillagászati
Kabinet ügyvezetői, utóbb a járási hivatal
művelődési osztályának helyettes vezetői
tisztségét töltötte be. Szakelőadóként közreműködött az ógyallai Központi Szlovák Csillagvizsgáló munkájában, mint a csillagászati
műszerek, eszközök, és főleg a csillagfedések, fogyatkozások szakértője.
Nagy fontosságot tulajdonított a szervezett amatőr tevékenységnek. Ezért is vállalt
társadalmi tisztséget a Szlovák Csillagászati Társaságban (a Fogyatkozások, fedések
szakosztály elnökeként is), majd a Szlovákiai
Amatőrcsillagászok Szövetségében, amelynek alapító tagja és első titkára volt. Érdemeinek méltánylásául mindkét szervezet
tiszteletbeli taggá választotta. A szlovákiai
amatőrök folyóiratának, a Kozmosnak 14
évig volt szerkesztőbizottsági tagja. Emellett
maga is szerkesztett csillagászati híradót
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„Astronomicky Spravodaj” (Csillagászati
Közlöny) címen, amely 27 éven át (1999-ig)
jelent meg. Népszerű írásai több napilapban
és folyóiratban is megjelentek. Külön körlevelekben tájékoztatott a jelentősebb, érdekesebb csillagászati eseményekről.

A csillagászati megfigyelésekbe igen korán
bekapcsolódott. Még egyetemi hallgatóként
beszerzett egy nagyon jó minőségű Zeiss
gyármányú távcsőtükröt, amely – mai
szemmel kis, 10 cm-es átmérője ellenére is
– a pontos észlelések megbízható műszerévé vált a kezében. Figyelme hamarosan a
műkedvelőktől eléggé elhanyagolt megfigyelési területre, a csillagfedések (okkultációk) és fogyatkozások felé irányult. Ezzel
a tevékenységével bekapcsolódott az USA
washingtoni Tengerészeti Obszervatóriuma
(US Naval Observatory) szervezésében folyó
nemzetközi okkultációészlelő hálózatban.
Pontos észleléseinek feldolgozására ennek a
szervezetnek keretében került sor. Ez a tevékenysége kapcsolta azután a magyarországi
amatőr mozgalommal is.
1970-ben ógyallai látogatásom során szóba
került, hogy a csillagfedés-észlelésnek nincs
Magyarországon tapasztalt irányítója. Iván
örömmel elvállalta, hogy az akkor már
szervezés alatt levő Meteorban útmutatót,
beszámolót ír erről a tárgyról. A következő
évben egy gyakorlati tanfolyamot szervezett
a budapesti Uránia és a Csillagászat Baráti
Körének tagjai számára az okkultáció-észlelésről, az ógyallai csillagvizsgálóban, ahol
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napokig élvezhettük nem csak jól felépített
előadását, hanem az ottaniak vendéglátását
is. A magyarországi találkozókon is tartott
előadást, legutóbb az amatőrök első észlelési
tanfolyamon. A Meteornak mondhatnánk
alapító-szerzője volt, egyik legérdekesebb
cikke is itt jelent meg, a feketecsepp-jelenségről.
A szlovákiai tanfolyamokra többször hívott
magyarországi előadókat, szorgalmazta a két
ország műkedvelő mozgalmának szorosabb
kapcsolatát. Élete legjelentősebb észlelésének
tartotta az 1999. évi napfogyatkozás megfigyelését, amelyet magyarországi barátainak meghívására Balatonkenesén nézhetett
végig.
Molnár Ivánnak jelentős szerepe volt a
magyarországi észlelő amatőrök szervezésében, képzésében. A Csillagászat Baráti
Köre tiszteletbeli tagjává választotta. Bár
az utolsó években a személyes kapcsolat
meglazult, a Meteor hasábjain folyamatosan figyelemmel kísérte mozgalmunk eseményeit. 82 esztendős korában, Nádszegen
hunyt el, 2012. május 31-én. Nevét, emlékét
a szlovákiai és a magyarországi műkedvelő
mozgalom megbecsüléssel őrzi.
Bartha Lajos

MCSE 2013 – tagdíjfizetés, tagtoborzó
Hagyományainknak megfelelően már októberi számunkban felhívjuk tagjaink figyelmét: közeledik az év vége, az MCSE-tagság
megújtásának időszaka. Kérjük tagjainkat,
minél előbb fizessék be az MCSE-tagdíjat,
ezzel is megkönnyítve a tagnyilvántartás
munkálatait és 2013-ra szóló Évkönyvünk
gördülékeny postázását. Arra kérjük jelenlegi és leendő tagjainkat, lehetőleg átutalással
egyenlítsék ki tagdíjukat. A banki átutalás
nemcsak korszerűbb, hanem gyorsabb is,
mint a sárga csekkes befizetés. Banki átutalás
esetén kérjük, hogy a megjegyzés rovatban
minden esetben adják meg teljes lakcímüket
is!
Az MCSE bankszámla-száma:
62900177-16700448

A sárga csekkek után igen jelentős összeget
von le tőlünk a bank, több Meteor-számot is
ki lehetne adni a levonások összegéből – már
csak ezért is buzdítunk mindenkit a banki
átutalásra.
A 2012-es év nem alakult jól a civil szervezetek számára. Az SZJA 1%-os felajánlások
a Magyar Csillagászati Egyesület esetében
20%-kal csökkentek az előző évhez képest.
Ennek oka valószínűleg nem a felajánlási
hajlandóság csökkenése, hanem az SZJAtörvény módosítása volt. Kérjük tagjainkat,
hogy aki csak teheti, segítsen újabb MCSEtagok toborzásában, illetve akinek módjában
áll, az MCSE Elnöksége által meghatározott
tagdíjnál magasabb összegű tagdíjjal támogassa Egyesületünket.
A rendes tagdíj összege 2013-ra 7300 Ft.
Rendes tagjaink illetménye a Meteor 2013-as
évfolyama és a Meteor csillagászati évkönyv
2013 c. kötet. Szlovákiában, Romániában és
Szerbiában élő tagtársaink számára a 2013as tagdíj összege megegyezik a magyarországival, vagyis 7300 Ft (ezekbe az országokba meg tudjuk szervezni a Meteor és
az Évkönyv alternatív kijuttatását). Más
országokban élő amatőrtársaink számára az
MCSE-tagdíj összege 15 500 Ft (a rendkívül
magas postaköltségek miatt).
Nem tagok számára a Meteor 2013-as évfolyamának előfizetési díja 7200 Ft, a Meteor
csillagászati évkönyv 2013. évi kötete pedig
3000 Ft. Mindazok tehát, akik az MCSE-tagságot választják, 3200 Ft-ot takarítanak meg.
A Meteor csillagászati évkönyv 2013. évi
kötetét várhatóan november második felétől
kezdjük el postázni mindazoknak, akik a
jövő évre is megújítják tagságukat.
Budapestiek és Budapest környékiek személyesen is rendezhetik tagdíjukat a Polaris Csillagvizsgáló esti ügyeletein, illetve
– telefonos egyeztetés alapján – napközben
is (tel.: 06-70-548-9124). A csillagvizsgálóban
természetesen mindenkor szeretettel látjuk
a Budapesten átutazó vidéki és külföldi tagtársainkat is.
Köszönjük a támogatást!
Az MCSE bankszámla-száma:
62900177-16700448
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Kissünök a távcső végén
A Pangea Egyesület 27 éves hagyományokra visszatekintő nomád természetismereti
tábora, a Süni tábor az idén új önálló szakmai
programmal bővült: a csillagászattal. Idén
a Balaton-felvidék fekete fenyvesei és dolomit sziklagyepei között megbúvó Zádorvár
adott otthont a tábornak, távoli kilométerekre a legközelebbi falutól. A bő száz főnyi
általános iskolás gyermek ellátását és szakmai programját nem egyszerű megszervezni
– hagyományosan a gyermekeket hat süncsaládra osztjuk, így az egy családra jutó tíztizenöt kissün minden nap más programon
vehet részt, és minden kissün eljut minden
programra.
A csillagászat szakmai napjának látványelemeiről két, hátizsákban is elférő, így az esti
csillagvadászathoz körpanoráma alá szállítható segédeszköz gondoskodott: egy 90/600as apokromát, és egy 80/840-es Zeiss AS
távcső. Az elméleti fejtágítás mellett a gyermekek délelőtt és este is élvezhették a sokkal
látványosabb gyakorlati képzést. A délelőtti
távcsövezés mindenképp nagyobb fejtörést
okozott távcsősegédünknek (a szerző): Az
előző este pontosan pólusra állított mechanika és a kínai lötyögős osztottkörök segítségével már kora reggel igyekeztem beállítani
a Jupitert a 90-es apokromátban. Ez a Napra
való állás, a megfelelő koordinátákkal való
gondos eltekerés, és a 4 fokos látómezőt
adó, 2”-os 42 mm-es GSO wide angle okulár
segítségével némi gyakorlás után sikerült: A
nappali égen halvány fakó szellemképként
bukkant fel az óriásbolygó korongja – valahol ott lötyögött a látómező szélén, igazán
nem feltűnően. A gyermekek aztán egy 100x
nagyítást adó orthoszkopikus okulár és egy
Baader sárga szűrő segítségével élvezhették
a látványt reggeli után: a koronglapultságot,
az egyenlítői sávokat és a pólussapkákat
mindenki könnyen látta, élesebb szeműek
még a viharos NEB részleteit is szemügyre
vehették. A Vénuszt már igazán könnyű volt
megkeresni, hiszen feltűnően fénylett a látómezőben. 150x nagyítás mellett szűrő nélkül
a fényes pólussapkák és a sötét trópusi felhősávok is gyönyörűen látszottak – az egyes
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napi vázlatokat összehasonlítva jól látszott,
hogy minden nap más volt a bolygó felhőmintázata. A napfoltok finomszerkezete, és a
napfáklyák zölddel és mélyibolyával kiemelt
látványa zárta az izzasztó bemutatót.
Az esti csillagvadászaton ezzel szemben a
hideg okozott problémát: egy nyári éjszakán
bizony két pulóverben is fázhat a gyerek, és
ez hamar determinálja a bemutató végét. Az
alkonyi égen az apró Mars és a csodálatos
Szaturnusz gyönyörű ráhangolódás volt a
csillagos ég rejtelmeire. Sajnos sikerült teliholdas időszakot kifognunk. Az Albireo, az
Izar és az ikerhalmaz persze fütyült a teliholdra, de a Gyűrűs-köd lyuka is kikandikált
nagyobb nagyítás mellett. A Hold maga
volt a finálé, az erősen neutrálszűrt teljeslátómezős kép után 150-200x-os nagyításon
gyönyörködtünk a kráterek szerkezetében.
Persze a táborvezető nagysünök sem hagyták ki az izgalmas bemutatót; bár a Messier
A ferde kráterének egyoldalú sugársávjánál
és a Neptunusz 450x-es nagyításnál lebegő
igen halvány apró korongjánál ferdén néztek
a szemek és elismerő szavak helyett csak
vállveregetést kaptam…találják meg ők bármelyiket a kettőből a telihold mellett!
Kiss Áron Keve

Kerékpártúra a Naprendszerben
Kemény fába vágta a fejszéjét a Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület
(SACSE), amikor megpróbálta összeházasítani a csillagászatot és az egészséges életmódot. Egy jó ötlettel pályáztak, és sikerrel
jártak! A csillagvizsgáló vidékére naprendszer-modellt álmodtak meg, olyan méretben,
amit már csak kerékpárral lehet bejárni. A
kerékpáros modellben a kupola képviseli a
Napot, míg a bolygók a környék településein
elszórva kereshetők fel, akár azokkal a kerékpárokkal is, amelyeket a SACSE biztosít az
érdeklődőknek.
Szeptember 15-ére szervezték a sülysápiak
az első ilyen Naprendszer-túrát, melynek
útvonala a Gödöllői-dombság déli végein
húzódik. A túrát Bartos Pál emlékének aján-
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lották – az 1983-ban fiatalon elhunyt amatőrcsillagász idén lenne 55 éves.
Az emléktúra napján szeles, de kellemes,
kerékpározásra való idő volt, vagyis nem
volt túl meleg. 19-en indultunk neki a 75
km-es útnak a Sülysáp fölött épülő csillagdától, hogy bejárjuk a Sülysáp–Tápiószecső–
Bénye–Száraz-hegy–Strázsa-hegy–Mende–
Úri–Sülysáp útvonalat. Az útviszonyok
meglehetősen változatosak voltak, a műúttól
a földútig, sőt a vendégmarasztaló homokos
erdei útig volt minden! Főleg az utóbbi szakaszok vettek ki nagyon sok erőt belőlünk.
Tizenkilencen indultunk útnak nem sokkal
tíz óra után, de csak tizenegyen értünk célba
valamikor délután 6 felé. Közben sorra jártuk a Naprendszer-állomáshelyeket, megküzdöttünk az emelkedőkkel, no meg a mély
homokkal – nemegyszer szégyenszemre
magunk mellett tolva a kétkerekűt.
Egy-egy ilyen Naprendszer-tábla elmeséli
az adott égitest legfontosabb tulajdonságati,
a bolygó korongja pedig méretarányosan
megmutatja, mekkora a bolygó a sülysápiak
kupolájához képest. A környékbeli látnivalókról is tájékoztatnak ezek a magyarázó
táblák.
Érdekes volt végigjárni a dombvidék falvait, megismerni a tájat, mely egyáltalán nem
egyhangú – a térkép nem mond igazat! Jó

Az emléktúra résztvevõi a Száraz-hegyen, a Pluto
táblájánál

ürügy is a megpihenésre egy-egy ilyen tábla,
no meg beszélgetésre, vagy készleteink feltöltésére a legközelebbi boltban.
Különösen kellemes meglepetés volt a Strázsa-hegyi pincefalu, mely a Monor fölötti
dombokon húzódik. (Érdekes, hogy ez a
terület a Kunsági borvidékhez tartozik.) Itt
kapott helyet a Neptunusz, és itt kaptunk
egy kis energia-utánpótlást a Cimbora Borozóban: zsíroskenyérrel és egy pohárka borral
vendégeltek meg bennünket. A túra során
azonban vízből fogyott messze a legtöbb
– ez a 75 km-es táv megérdemel egy 1,25-ös
szorzót a nehéz szakaszok miatt.
Köszönjük a szervezést Fodor Antalnak és
barátainak!
Mzs

MCSE belépési nyilatkozat
MCSE-tagtoborzó 2013
Név: …………………………………………………………………………………………………
							
Cím: …………………………………………………………………………………………………
Szül. dátum: …………………… E-mail: ………………………………………
A rendes tagdíj összege 2013-ra 7300 Ft, illetmény: Meteor csillagászati évkönyv 2013
és a Meteor c. havi folyóirat 2013-as évfolyama.
A tagdíjat lehetőleg átutalással kérjük kiegyenlíteni (bankszámla-számunk: 62900177-16700448),
a teljes név és cím megadásával.
Budapestiek és környékbeliek személyesen is rendezhetik tagdíjukat a
Polaris Csillagvizsgáló esti ügyeletein (kedd, csütörtök, szombat).
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430 éves a Gergely-naptár
XIII. Gergely pápa 1582. február 24-én adta
ki a Julián naptár-reformját elrendelő pápai
bullát, ami első két szava alapján Inter Gravissimas néven került be a köztudatba.
Rendeletében lényegében három területtel
foglalkozott:
1. A szökőévek számának csökkentése 400
évenként hárommal, azaz a 100-zal osztható
évek csak akkor legyenek szökőévek, ha 400zal is oszthatóak. Így az 1700, 1800 és 1900-as
év nem volt szökőév, eltérően a Júlián-naptártól. Az 1600-as és 2000-es év azonban
szökőév maradt.
2. 10 dátum-nap kihagyásával – mely 1582.
október 4-én, csütörtökön következett be, úgy
hogy a következő nap október 15-e, péntek
volt – helyreigazította a tavaszpontnak az első
niceai zsinat óta addig felgyűlt eltérését március 21-től, de megtartotta a napok sorrendjét,
amely fontos a hitélet szempontjából.
3. Rendelkezett a húsvéti mozgó ünnepnap kiszámításának rendjéről.
A naptárreform szükségességét már évszázadokkal bevezetése előtt felismerték. Johannes de Sacrobosco skolasztikus szerzetes és
csillagász, akinek Tractatus de Sphaera című
művét négy évszázadon keresztül oktatták a
nyugati világ számos egyetemén, 1235-ben
megjelent De Anni Ratione munkájában már
jelezte, hogy a probléma megoldásra szorul.
Mégis több mint három évszázad kellett,
hogy az elgondolást tett kövesse. Meg kell
még említenünk Regiomontanust (Johannes
Müller von Königsberg), aki Mátyás király
csillagásza is volt, és tanított a pozsonyi
egyetemen, és aki IV. Sixtus pápa kérésére
1475-ben Rómába utazott a kérdés tisztázására. Sajnos egy évvel később meghalt,
egyesek szerint pestisben, mások szerint
megmérgezték. Így viszont elszállt az utolsó
lehetőség is a naptárreform végrehajtására
abban a korban, amikor a katolikus egyház
fennhatósága a nyugati keresztény világban
egységes volt.
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A naptárreformot tudományos alapossággal készítették elő a Vatikánban. Már
1577-ben elkészült a reform tervezete, amelyet véleményezésre elküldtek a jelentősebb
egyetemek matematikusaihoz éppúgy, mint
a kor uralkodóinak. A beérkezett vélemények figyelembe vételével készült el a végső
szöveg. Bizonyos ötleteket elvettetek, mint
például a következő 40 év szökőnapjainak
kihagyását az egyszeri 10 nap kihagyásával
szemben. Végül elkészült a rendelet, amely a
fenti három ponton túl intézkedett még többek között a kimaradó napokra eső szentek
ünnepnapjainak átrendezéséről éppúgy, mint
az esedékes pénzek kifizetésének rendjéről.
Minden alapossága ellenére a bevezetés nem volt zökkenőmentes. Bár a tisztán
katolikus országok azonnal elfogadták, és
a megadott időpontban végre is hajtották a
rendelkezéseket, a református országok késlekedtek. A kiadott pápai bulla ugyanis nem
ismertette a reform szükségességének tudományos hátterét, és az átállást a katolikus
egyház tekintélyének latba vetésével kívánta
elérni. Az első hibát aránylag hamar sikerült orvosolni. Christopher Clavius 1603-ban
megjelent Romani calendarii a Gregorio XIII.
P. M. restituti explicatio című munkájában
megadta a részletes tudományos indoklást.
Ezt a munkát a kor tudományos társadalma
elfogadta felekezetre való tekintet nélkül.
Például Kepler is, aki, mondhatjuk, „konok”
református volt, és ennek „köszönhetően”
háromszor kellett az életét a nulláról kezdenie, kiállt a reform mellett. Ennek csak annyi
haszna lett, hogy hitsorsosai is ellenségesen
kezdtek nézni rá, ugyanis a reformáció gyanakodással fogadott minden pápai dekrétumot függetlenül annak tudományos vagy
éppen ésszerű voltától. Ennek következtében
évszázadok teltek el, mielőtt a naptárreform
általánosan elfogadottá vált.
Magyarországon a megadott időponthoz
képest egy évvel később vezették be az új
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naptárt. II. Rudolf 1583. szeptember 4-én
kiadott egy rendeletet, amely szerint 1583.
október 4. után október 15. következett,
azután pedig az új naptárt kellett használni.
Ennek megfelelően már 1583-ban megjelent
az első reformkalendárium Nagyszombatban. A hivatalos elfogadással meg kellett
várni a következő rendi országgyűlést, amely
1587-ben Pozsonyban ült össze. Végül az
1588-ban kelt XXVIII. törvénycikk mondta ki
az új naptár használatát, hangsúlyozva, hogy
nem a pápai, hanem a királyi rendeletnek
kívánnak megfelelni.

tért át egy állam az új naptárra, és akárhány
napot is kellett kihagyni, a hét napjainak
sorrendjét a változás sohasem érintette. Erre
vallási okok miatt volt szükség, és ugyanezen okok miatt vetik el az időről időre feltűnő újabb reformnaptárakat, amelyek nem
tartják meg a napok sorrendjét.
A pápaság igyekezett az új naptárt népszerűsíteni. Jól bizonyítja ez az 1582-ben kiadott
bronz érem. A 39 mm átmérőjű 29,1 gramm
súlyú érem egyik oldalán XIII. Gergely pápa
jobbra néző mellképe látható. A pápa díszes
köntösén hímzett jelenet, Jézus vízen járá-

Európában számos református állam élt
azzal a lehetőséggel, hogy 1700-ban áttérjenek az új naptárra, és február 18-a után
március elsejét írjanak. Ez volt az utolsó
lehetőség ugyanis arra, hogy 10 nap kihagyása elegendő legyen. Svédország más utat
választott. A svédek 1700-tól kezdődően 40
évig minden szökőnapot elhagytak. Ennek
következtében naptáruk mind a Gergelymind a Julián-naptártól fokozatosan eltért
volna. De a végrehajtást is hanyagul kezelték,
és 1704-ben és 1708-ban mégse hagyták ki a
szökőnapot. Ez akkora zavart okozott, hogy
XII. Károly svéd király kénytelen volt feladni
a terv végrehajtását, és 1712-ben visszatértek
a Julián-naptárhoz, úgy, hogy február 30
napos lett. Majd végül 1753-ban ők is áttértek. Európában utoljára a görögök vezették
be a Gergely-naptárat 1923-ban; február 15-e
után március 1-je következett. Bármikor is

sának csodája látható. (Érdekességképpen
az előlapnak van másik verőtővel készült
változata is. A Magyar Nemzeti Múzeum
példányán a köpeny hímzése díszes ornamentikát mutat a jelenet helyett.) A köntöst
elől díszes csat fogja össze. Köriratban „GREGORIVS XIII • PONT[ifex] • OPT[imus] •
MAXIMVS” (azaz XIII. Gergely legjobb és
legfőbb pap). A mellkép alatt a vésnök neve:
„•L•PARM•”.
A hátoldal az eseményt ábrázolja. Középen
kosfej, öt csillaggal. Körülötte lelógó koszorú. Fölötte szöveg: „•ANNO•RESTITVTO•
MDLXXXII” (a helyreállítás éve 1582). Körben látványos saját farkába harapó sárkány.
A kosfej értelmezése egyszerű, és ebben a
rajta lévő csillagok is segítenek. A naptárreform azzal, hogy a tavaszpontot március
21-re tette, biztosította, hogy az mindig a Kos
csillagjegyben legyen. (Ez nem azonos a Kos
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csillagászattörténet
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csillagképpel. A precesszió miatt ugyanis a
tavaszpont 26 000 évente körbe vándorol,
jelenleg sem a Kosban, hanem a Vízöntőben
található. De mindig március 21-re, vagy a
köré esik, és ez a nap a Kos csillagjegy első
napja.) Magának a tavaszpontnak az egyezményes jele is a kosszarv.

pápa regnálásának 14. évében, 1891-ben rendelte el a már létező pápai obszervatórium
modernizálását, és elnevezését Specola Vaticana névre. Az eseményről arany-, ezüst- és
bronzérem kiadásával is megemlékeztek. Az
előoldalon a pápai érmek szokásainak megfelelően a pápa XIII. Leó balra néző mellké-

A saját farkába harapó sárkány értelmezése
már egy kicsit kétségesebb. Ez az Ouroboros
vagy Urobosz, a saját farkába harapó kígyó,
vagy egyfejű sárkány ősi szimbólum, az
örökkévalóságot jelzi, valamint az örök körforgást és a folyamatos megújulást. A már
előbb említett Sacrobosco így ír róla: „Serpens annus ego sum, Sol sic circinat in quo:
Qui fluxit pridem, status est nunc temporis
idem.” (Kígyó, az év vagyok, miben a Nap
mindig fordul, és bár az idő áramlik, állapota mégsem változik) Bár pogány motívum,
mégis úgy tűnik, használják a keresztények
is, sőt a Magyarországi Unitárius Egyház
címerében is megtalálható. Még XIII. Gergely
pápa címerében is sárkány van – igaz, nem a
saját farkába harapó –, pedig az a Bibliában
a gonosz jelképe. Ez mindenképpen furcsa
egy olyan pápától, aki az eretnekség és a
reformáció kíméletlen eltiprója, és akinek a
regnálásához olyan esemény köthető, mint a
Szent Bertalan-éj. Az érem témájából adódóan azt hiszem, el kell fogadnunk, hogy az idő
körforgását van hivatott jelezni az érmen.
A naptárreform-ábrázolás egy jóval későbbi pápai érmen is megtalálható. XIII. Leó

pe, díszes köntösben, köriratban „LEO • XIII
• PONT[ifex] • MAX[imus] • AN • XIV
•”. Alul a vésnök neve: „F. BIANCHI”. A
hátoldalon álló Asztronómia egyik kezében
csillagos éggömb, a másikban körző. Előtte
asztrolábium és jegyzetelő puttó. Háttérben az obszervatórium képe. Asztronómia
egy oszlopnak támaszkodik, amin az előző
érmen is látható kosfej és felirat („ANNO
RESTITVTO MDLXXXII”) van vésve. Köriratban: „REI • ASTRONOM • HONOR • IN
• VAT • INSTAVRATVS • ET • AVCTVS” (a
csillagászati munka tiszteletére a Vatikánban
létrehozva és kibővítve).
A felirat véleményem szerint azt is bizonyítja, hogy a Vatikán – talán a múltban
a csillagászat terén elszenvedett fiaskók
hatására is – komoly figyelmet fordít az
égbolt kutatására. A Vatikán ma is üzemeltet
csillagvizsgálót, ahol komoly tudományos
munka folyik. Életünkre azonban minden
bizonnyal a legnagyobb hatást az 1582-es
naptárreform gyakorolta és gyakorolja mind
a mai napig.
Maróti Tamás

szakkörök

Szakkörök a Polarisban
Beköszöntött a szakköri szezon! Az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban több szakkör között is választhatnak az érdeklődők
(további információk: polaris.mcse.hu)

tagjait invitáljuk. A szakköri foglalkozásokat
csütörtökönként tartjuk 18:00–20:00 között a
Polarisban.
Szakkörvezető: Horvai Ferenc

Gyermekszakkör
Célunk a csillagászat iránt fogékony gyermekek (8–12 éves korosztály) elméleti és
gyakorlati tudásának fejlesztése. A szakköri
foglalkozások minden héten szerdán délután öt órától hat óráig tartanak. Az elméleti foglalkozásokat a Polaris Csillagvizsgáló
előadótermében, a gyakorlati foglakozásokat pedig a kupolában és a csillagvizsgáló
teraszán tartjuk. A gyakorlati foglalkozások
nincsenek fix időponthoz kötve. Ha az ég
állapota, a Hold fázisa és a levegő hőmérséklete megfelelőek, akkor megtarthatóak.
A gyakorlat mélyíti el igazán az elméletben
tanultakat, ezért ezeket a kinti foglalkozásokat többször is beiktathatjuk.
Szakkörvezető: Görgei Zoltán

Ifjúsági szakkör
A 14–19 éves korosztály számára meghirdetett foglalkozások nem csak a Polaris előadótermében zajlanak majd, hanem
tanulmányi kirándulásokat is szervezünk a
város és környéke csillagászati nevezetességeihez, obszervatóriumaihoz. Lehetőséget és
segítséget adunk továbbá hazai és külföldi
csillagászati, űrkutatási pályázatokon való
induláshoz, melyeken már sok szép sikert
értek el szakköröseink. A szakkörökön ezért
kiemelt figyelmet fordítunk a távcsöves megfigyelések végzésére. Megismerkedünk az
égbolt leglátványosabb égitestjeivel, barátságot kötünk az obszervatórium korszerű
távcsöveivel és mindenki elvégezheti első
csillagászati észleléseit is. Az égbolt jobb
megismerése érdekében észlelőhétvégét is
szervezünk, melyre a „nagyok” szakkörének

Gyermekszakkörünk a távcsövekkel ismerkedik

Észlelőszakkör – mindenkinek
A kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égen és az észlelési területek között
történő eligazodást segíti szakkörünk.
A foglalkozások során sorra vesszük az
egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok,
kettőscsillagok és a fotózás alapjai), minden észlelési területről rövid, lényegre törő
előadást tartunk, a területet rendkívül jól
ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát,
műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe
véve az adott területhez kapcsolódó észlelési
specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat megismerkedünk a fotózás alapjaival
és a különböző fotózási technikákkal.
A foglalkozásokat havi rendszerességel,
szombati napokon tartjuk, legtöbbször kora
délutáni kezdéssel, melyet a sötétedés beálltával követ a gyakorlati észlelőmunka.
Szakkörvezetők: Hannák Judit és Molnár Péter
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2012. november

Jelenségnaptár
Nov. 7.
Nov. 15.
Nov. 20.
Nov. 28.

HOLDFÁZISOK
00:36 UT
22:08 UT
14:31 UT
14:46 UT

utolsó negyed
újhold
elsõ negyed
újhold

A bolygók láthatósága
Merkúr: A hónap elején háromnegyed órával nyugszik a Nap után, de láthatósága
gyorsan romlik. 17-én alsó együttállásban
van a Nappal. Hamarosan megjelenik a keleti égen, 20-án már fél órával kel a Nap előtt.
A hónap végére ez az érték egy és háromnegyed óra, így idén már másodszor kerül
kedvező hajnali megfigyelési helyzetbe.
Vénusz: A hajnali égbolt feltűnő égiteste,
magasan ragyog a keleti égen. A hónap elején még három és fél, a végén két és fél órával
kel a Nap előtt. Fényessége –4,0m, átmérője
13,3”-ről 11,8”-re csökken, fázisa 0,81-ról
0,88-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez az Ophiuchus, majd a Sagittarius csillagképben. Két
órával a Nap után nyugszik, este kereshető
a délnyugati ég alján. Fényessége továbbra
is állandó, 1,2m, de látszó átmérője tovább
csökken, 4,6”-ről 4,4”-re.
Jupiter: Hátráló mozgást végez a Taurus
csillagképben. Este kel, az éjszaka nagy
részében látható délkeleti-déli égen, mint feltűnő égitest. Fényessége –2,8m, átmérője 48”.
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a
Virgóban. Hajnalban kel, a napkelte előtt
látható a délkeleti égen. Fényessége 0,6m,
átmérője 15”.
Uránusz: Az éjszaka első felében kereshető
a Pisces csillagképben. Éjfél után nyugszik.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg az Aquarius csillagképben. Éjfél
körül nyugszik. Mozgása 11-én vált hátrálóból előre tartóra.
Kaposvári Zoltán
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A hónap mélyég-objektuma: az
NGC 1245 nyílthalmaz a Perseusban
Ajánlati objektumunk egy 8 magnitúdós,
8–9 ívperc átmérőjű, eléggé csillaggazdag
nyílthalmaz, amely a Tejút egy sűrű területén
bújik meg a híres a Persei halmaz, a Melotte
20 árnyékában. 200 csillaga 11 magnitúdónál
halványabb, ezért 8 cm-nél nagyobb átmérőjű műszerrel részleges bontást érhetünk el.
Sánta Gábor

Lõrincz Imre rajza az NGC 1245-rõl (10 L, 47x, 42’)

A hónap változócsillaga: az FO Persei
Novemberi ajánlatunk nagyobb távcsővel
rendelkező észlelőink számára jelenthet
mindennapos kihívást. A l Perseitől (amely
a kis térképen felül látható 4,3 magnitúdós
csillag) 1 fokkal északra található FO Persei
törpenóva ugyanis maximumaiban is aligalig közelíti meg a 13 magnitúdót, ám kárpótolhat bennünket, hogy ezt meglehetős
nagy gyakorisággal teszi; a FO Per az ősztől
tavaszig tartó időszak egyik legváltozatosabban viselkedő UG típusú csillaga. Az átlagosan 11 napos periódusát váratlan inga-

jelenségnaptár

dozások tarkíthatják, 7 vagy akár 20 napos
időközönként is kitörhet. (11,8 magnitúdós
szupermaximuma ennél jóval ritkábban
következik be.)
Sajnálatos azonban, hogy a csillag még
az AAVSO-észlelők körében is méltatlanul
elhanyagoltnak tűnik, míg hasonló paraméterekkel rendelkező társai, pl. a CY Lyr

és a CZ Ori lényegesen népszerűbbek nála.
Az FO Perseit érdemes és izgalmas naponta felkeresni, hiszen kitöréseinek pontos
ideje, maximális fényessége, sőt, esetenként
néhány napig 14 magnitúdó körül „leragadó” fényállandósulásai semmilyen előre
jelezhető viselkedésmintát nem követnek.
Bgb
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programajánlat
Helyi csoportjaink programjaiból

Távcsöves bemutatók minden kedden, csütörtökön és szombaton sötétedéstől (Budapest, III. ker., Laborc u. 2/c.). A belépődíj
felnőtteknek 600 Ft, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 400 Ft. MCSEtagok számára programjaink ingyenesek.
A Polaris Csillagvizsgáló vállal kihelyezett
előadásokat és bemutatókat is (előre egyeztetett időpontban).
http://polaris.mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 0670-548-9124
Folyamatos tagfelvétel. Az esti bemutatások alkalmával – telefonos egyeztetés után
– napközben is lehet intézni az MCSE-tagságot.
Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfelvétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi programok megbeszélése.
Szerdáként 17 órától gyermekszakkör 8–12
éveseknek.
Csütörtökönként 18 órától középiskolás
csillagászati szakkörünk tartja foglalkozásait, folyamatos jelentkezéssel.
Tükörcsiszoló szakkör indult csillagvizsgálónkban szombati napokon (részletes
információk honlapunkon olvashatók).
Csoportok (legalább 15 fő) számára előre
egyeztetett időpontokban és témában tartunk előadásokkal egybekötött távcsöves
bemutatókat.
Polaris Hírlevél: A csillagvizsgálóval kapcsolatos programokról, eseményekről tájékoztat hírlevelünk, melyre a polaris.mcse.hu
bal oldali sávjában található felületen lehet
feliratkozni.
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Helyi csoportjaink aktuális programjai
megtalálhatók saját honlapjaikon is, a www.
mcse.hu „Helyi csoportok” elnevezésű linkgyűjteményében. Programajánlónkban csak
az állandó csoportprogramokat tüntetjük
fel.
Baja: Pénteken 18 órától éjfélig foglalkozások a Tóth Kálmán u. 19. sz. alatt.
Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00
között összejövetelek a Munkás Művelődési
Központban.
Esztergom: A Bajor Ágost Művelődési Házban (Imaház u. 2.) minden szerdán 18 órakor
találkoznak a tagok.
Győr: Péntekenként páratlan héten előadás
18:00-tól (Gyermekek Háza, Aradi vértanúk
útja 23.), páros héten napnyugtától bemutató
a csillagvizsgálóban (Egyetem tér 1.).
Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó
péntekjén 19 órától találkozó a Sillye Gábor
Művelődési Központban.
Kaposvár: Kéthetente hétfőnként 18 órától
foglalkozások a TIT Dózsa György úti székházának nagytermében.
Kiskun Csoport: Az aktuális havi programok a csoport honlapján: kiskun.mcse.hu,
tel.: +36-30-248-8447
Kunszentmárton: Összejövetelek minden
hónap utolsó szombatján 15 órától a József
Attila Könyvtárban (Kossuth L. u. 2.).
Miskolc: Összejövetelek péntekenként 19
órától a Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgálóban.
Paks: Összejövetel minden szerdán 18 órától az ESZI egyik osztálytermében, jó idő
esetén az udvaron távcsövezés.
Pécs: Minden hétfőn 18 órakor találkoznak a helyi MCSE-tagok a Felsőmalom u.
10-ben.
Szeged: Felvilágosítás Sánta Gábornál,
melyeg@mcse.hu, tel.: +36-70-251-4513.
Tata: Foglalkozások péntekenként a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban.
Tápiómente: Majzik Lionel, tel.: +36-30833-2561, e-mail: majlion@dunaweb.hu
Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia Szilárdnál, tel.: +36-70-283-5752, e-mail: zeta1@
freemail.hu

A július 15-i Jupiter-fedés Nagy István felvételén (belépés). A felvétel a Madarasi
Hargitáról készült 150/1200-as Newton-távcsővel és Canon PS70 fényképezőgéppel

A Hold mögül kilépő Jupiter. Szabó Szabolcs Zsolt felvétele a szolnoki toronyházból
készült 63/840-es Zeiss refraktorral és Canon EOS1000D fényképezőgéppel

Éjszakai fények a Nemzetközi Űrállomásról. Don Pettit hosszú expozíciós idejű
felvételén jól látható a földfelszín fölött mintegy 100 km-re mutatkozó zöldes
légkörfény (NASA)

Ladányi Tamás nagyszerű panorámaképe a Dolomitok emblematikus formációja, a Három Nővér felett mutatja a légkörfény jelenségét, amint zöldes sávokba rendeződve kiindulni
látszik a sziklák sziluettje fölött. A felvétel szeptember 6-án a nap képe volt a NASA által működtetett Astronomy Picture Of the Day honlapon

