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A félezredik Meteor kapcsán
Az 500. Meteor-lapszám megjelenése örömteli esemény és jelentős eredmény a Magyar
Csillagászati Egyesület berkein belül és
kívül egyaránt. A csillagászat kedvelői
hónapról hónapra újabb szakmai információkat kapnak, és ez órákig-napokig tartó
olvasmányt jelent számukra, amit esetleg
internetes böngészés is követ a témával kapcsolatos részletek megismerése érdekében.
És a Meteort nemcsak olvasni lehet, hanem
írni is lehet bele. Az égbolt látnivalói szerencsére kimeríthetetlenek. Szinte mindennek
van külön rovata, és aki maga is észlel, és
a megfelelő módon eljuttatja megfigyelési
adatait a szakcsoport vagy a rovat vezetőjének, saját eredményeit is viszontláthatja
a lap hasábjain. Ha pedig nem tartozik az
aktívan észlelő amatőrök közé, de közérdekű közlendője van, akkor az Olvasóink írják
rovatban megjelenő anyagokat színesítheti a
Meteor szerzőjeként.
A színesítés apropóján: a Meteor külalakja,
a benne közölt színes képanyag önmagában
is szemet gyönyörködtető. Elfogultság nélkül állítható, hogy a lap vetekszik a hazai
folyóiratpiacon kapható havi magazinokkal.
Csakhogy a Meteort nem modern irodaépületben ülő, több főből álló, fizetett szerkesztőgárda állítja elő főfoglalkozásban.
A Magyar Csillagászati Egyesületben –
mint idegen civilizációk által nem pénzelt
civil szervezetben – minden tag önkéntes
munkával járul hozzá az egyesület tevékenységének sikeréhez. Ilyen önkéntes
munka a távcsöves bemutatás, előadások
tartása, észlelések végzése, mások észleléseinek összegyűjtése, feldolgozása, kiértékelése, az eredmények sajtó alá rendezése vagy
bármi más, a csillagászati kultúra terjesztése érdekében végzett egyéni vagy közösségi
feladat teljesítése. E sokszínű tevékenység
egyetlen közös jellemzője az, hogy a köszöneten és a megelégedettség kifejezésén túl
hivatalos elismerés, sem díjazás nem jár érte.
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Természetesen ezzel minden érintett tisztában is van. Csakhogy a Meteor havonkénti
megjelentetése (és az évkönyvnek jóval az
év vége előtt történő kiadása) ennél sokkal
többet kíván a közreműködőktől. Aki a havi
vagy az éves periodika szerkesztésében bármilyen módon részt kíván venni, annak a
szándékon és az anyagiakról való lemondáson kívül a köz érdekében még pontosnak
is kell lennie, a pontosság összes jelentését
beleértve: a leírtak igaz voltát, a szabatos
fogalmazást, a gondos helyesírást és a megszabott határidő betartását egyaránt.
Ha ezek közül bármelyik nem teljesül,
akkor még mindig ott van a szerkesztő,
hogy javítson a helyzeten, de az időt viszszafelé fordítani, és a beígért, de meg nem
írt kéziratokat elkészíteni ő sem képes. Egy
folyóirat szerkesztése gyakorlatilag havonta ismétlődő infarktus közeli állapottal jár
együtt.
Ha már klaviatúrát ragadtam, akkor az
MTA Csillagászati és Űrfizikai Tudományos
Bizottsága elnökeként a hivatásos csillagászok nevében is kiemelem a Meteor fontosságát az 500. lapszám megjelenése alkalmából. Mivel a csillagászat nem közismereti
tantárgy, ezért a csillagászati tudás minél
szélesebb körbe történő eljuttatásában jelentős az amatőr csillagászok szerepe, hiszen
ők legalább egy nagyságrenddel többen
vannak, mint a hazánkban dolgozó szakcsillagászok. Az is méltányolandó tény, hogy
az amatőr és a hivatásos csillagászok között
nálunk hosszú idő óta szoros és gyümölcsöző a kapcsolat – nem volt mindig így.
Az ötszázadik Meteor megjelenésének
méltatásához emelkedett befejezés illene.
Ezért A walesi bárdok egyik klasszikus
sorát idézem, de e gondolatsor ünneprontom-bontom stílusával összhangban megfelelően átköltve…
Ötszáz, bizony, de nem ment dalolva.
Szabados László
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A világ legnagyobb tányérja

Kína délnyugati részén, a viszonylag gyéren lakott – vagyis „csak” közel 40 milliós
– Kujcsou (Guizhou) tartományban, festői
karsztvidéken épült fel a világ legnagyobb
rádióteleszkópja. Az 500 méter átmérőjű FAST (Five-hundred-meter Aperture
Spherical radio Telescope) ünnepélyes
átadása 2016 szeptemberében megtörtént,
de még beletelik egy-két évbe, amíg a rádiócsillagászok teljesen ki tudják használni a
monumentális berendezés nyújtotta lehetőségeket. Hogyan és miért épp ott épült?
Miért ilyen nagy? Hogyan működik és
milyen megfigyelésekre fogják alkalmazni?
Ezeket a kérdéseket igyekszünk körüljárni.
A FAST történetének megértéséhez legalább az 1990-es évek elejéig kell visszaforgatnunk az idő kerekét. Ekkor kezdtek el
a rádiócsillagászok komolyan tervezgetni
egy olyan új generációs antennarendszert,
amelynek a teljes gyűjtőfelülete eléri az
1 négyzetkilométert. Ennek a jelenleg is
fejlesztés alatt álló, kiterjedt nemzetközi

együttműködéssel megvalósuló óriási tudományos beruházásnak (Square Kilometre
Array, SKA) Ausztráliában és Dél-Afrikában
lesz a helyszíne – de ez csak 2012-ben dőlt el
véglegesen. Azt megelőzően, a korai tervezés
időszakában többféle technikai megoldás és
helyszín is szóba került. Ezek közül az egyik
volt a kínai javaslat: építsünk néhány igen
nagy, akár 500 m átmérőjű rádióteleszkópot.
Ezekkel „könnyedén” kialakítható volna a
hálózat antennáinak négyzetkilométernyi
gyűjtőfelülete. Kínában pedig található is
olyan vidék, ahol a környezet ideális ekkora
„tányérok” telepítésére.
A (rádió)csillagászatban két fontos szempontból sem mindegy, hogy mekkora egy
távcső átmérője. Egyrészt a nagy gyűjtőfelület révén megnövelhető az érzékenység, az addigiaknál még halványabb égi
rádióforrások megfigyelésére is mód nyílik.
Ne feledjük, hogy az Univerzum rádióforrásai általában igen messze vannak tőlünk
és ezért nagyon halványak. Nem véletlen,

Ilyen volt a FAST számára kiszemelt völgy az építkezés megkezdése előtt…
(a Kínai Tudományos Akadémia felvétele)



hogy a rádiócsillagászati obszervatóriumok
környékén még a mobiltelefonok használatát
is korlátozzák. Egy szemléletes összehasonlítás szerint az 1930-as évek, a rádiócsillagászat születése óta a Föld összes csillagászati
rádiótávcsövével annyi energiát sem gyűjtöttek össze, amennyi egy aláhulló hópehely
mozgási energiájával vetekedne…
A méret a felbontóképesség miatt is fontos.
Egy adott hullámhosszon annál finomabb
felbontást tudunk elérni, minél nagyobb a
távcsövünk átmérője. A felbontás függ persze a hullámhossztól is. Ebből a szempontból a rádiótartomány tetemes hátránnyal
indul a hagyományos, a látható fény tartományában végzett csillagászati megfigyelésekhez képest, hiszen az elektromágneses
sugárzás hullámhosszai rádióban 5–7 nagyságrenddel nagyobbak. Egy másik szemléletes összevetés szerint egy kb. 100 méter
átmérőjű nagy rádióteleszkóp felbontása a
centiméteres hullámhosszak tartományában nagyjából az emberi szem szögfelbontásának felel meg.
Márpedig 100 méter körüli az a méret,
aminél nagyobb mozgatható rádiótávcsöveket már nem lehet, illetve műszaki és
pénzügyi megfontolások miatt nem érde-
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mes építeni. A világ FAST előtti legnagyobb
rádióantennája, a Puerto Ricóban található
nevezetes Arecibo a maga 305 m-es átmérőjével már nem is mozgatható, a tükröző
felületet adó tányért a kedvező domborzati
viszonyokat kihasználva egy természetes
karsztmélyedésbe építették. Ugyanezt a
megoldást szerették volna továbbfejleszteni
a kínaiak, csak még nagyobb méretben!
Mielőtt rátérnénk a kínai rádiótávcső-óriás
építésének ismertetésére, itt érdemes megemlíteni, hogy a rádiótartományban lehetőség van az egymástól távoli, hálózatba
rendezett antennák méréseinek kombinálására is. Ez a technika az apertúraszintézis.
Az ilyen interferométeres hálózatok szögfelbontás szempontjából meghatározó mérete
az egyedi antennaelemek közötti távolság.
Ezzel a technikával a gyakorlatban a rádiócsillagászati megfigyelések nyújtják a legfinomabb szögfelbontást, és olyan interferométeres hálózatot is sikerült már létrehozni,
amelynek egy eleme a Föld körüli pályán
kering. Így maga a képzeletbeli nagy „rádiótávcső” a bolygónknál is nagyobb kiterjedésű. A megépülő SKA is interferométeres
elven működő, egy sereg kisebb antennából
felépülő hálózat lesz.

…és ilyen lett a megépült új 500 m átmérőjű antennatányér
(a Kínai Tudományos Akadémia felvétele)
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Az SKA számára tehát legvégül nem a
néhány óriási átmérőjű antennával elképzelt megoldást választották, és a javasolt
délnyugat-kínai helyszín is lekerült a listáról. A kínaiak azonban úgy döntöttek,
hogy maguk valósítják meg az álmot, a
világ legnagyobb gyűjtőfelületű rádióteleszkópját. A FAST számára kijelölt hely,
Tavotang (Dawodang) több szempontból is
előnyös. Egyrészt a hegyes-völgyes terepen
itt találtak olyan karsztos eredetű természetes mélyedést, amelyet minimális tájátalakító munkával „kibélelhettek” a gömbsüveg
alakú, a rádióhullámokat reflektáló felülettel. A helyszínt már az 1990-es években
elkezdték keresni, amikor műholdfelvételek
alapján először nem kevesebb mint 400 ígéretes helyet azonosítottak Kína délnyugati
részén. Másrészt a táj meglehetősen néptelen, ezért a civilizációs eredetű zavaró
interferencia sem jelent akkora problémát,
mint a sűrűn lakott területek közelében.
Sőt a teknő aljáról nézve a rádiós zavarást
a környező hegyek még le is árnyékolják.
(Annyira azért nem volt kihalt a kiválasztott
völgy, hogy a környéken lakókat ne kellett
volna kitelepíteni az építkezések megkezdése előtt…)
Az építkezés szempontjából azonban a
félreeső helyszín korántsem kedvező. A legközelebbi fő közlekedési útvonal is több órányira volt, ráadásul hegyes-völgyes terepen,
falvakon át kanyargó, rossz minőségű utakon lehetett csak közlekedni. Az első teendő
tehát egy 7 km hosszú új út megépítése volt
a legközelebbi városig. A körülmények korlátozták a nehéz gépek használatát is, így
sok mindent emberi erővel kellett megoldani az időnként 40 fokos, párás melegben.
A kínai kormány 2007-ben határozott az
építkezésről, az előkészítő munkálatok már
a következő évben megindultak. Maga az
építkezés 2011-ben kezdődött, az antennatányér 4450 háromszög alakú felületeleme
közül az utolsó 2016 nyarán került a helyére.
A projektre 180 millió amerikai dollárnak
megfelelő összeget költöttek.
Nem csak a méret az, ami a FAST-ot különlegessé teszi. (Bár a rend kedvéért itt érde-



mes megemlíteni, hogy ha pusztán csak
az átmérőt nézzük, nem is ez a legnagyobb
rádióteleszkóp, hanem az oroszországi
RATAN–600. Az 1970-es években épített
berendezés azonban a közel 600 m átmérőjű körben elhelyezett reflektáló lapjaival
gyűjtőfelületét tekintve meg sem közelíti a
kínai antennatányért.) A FAST legfőbb technikai újdonsága nagy elődjéhez, Arecibóhoz
képest, hogy tükröző felülete mozgatható
panelekből áll. Így az alapesetben szférikus felületet paraboloiddá tudják alakítani,
mintegy folyamatosan követve a megfigyelt
rádióforrásnak a Föld forgásából adódó égi
elmozdulását – annak ellenére, hogy maga
a hatalmas, a talajhoz rögzített szerkezet
természetesen nem mozgatható. Ezért míg
Arecibo gömbfelületű antennájával, valamint a középpontja, mint fókusz helyére
„belógatott” vevőberendezésekkel a zenit
körül mindössze kb. 20 fokos szögtávolságban tudnak méréseket végezni, addig
a nagyobb kínai testvér ennél többet tud.
A FAST esetében akár 40 fokos zenittávolságig is el tudnak menni, és a fókuszban elhelyezett műszerek tömege is sokkal
kisebb. A számítógépes rendszerrel vezérelt
alkalmazkodó felületelemekkel valós időben kialakított paraboloid felület, illetve
a gyújtópontjába mozgatott vevők ugyanakkor a teljes 500 méteres tányérnak csak
egy kb. 300 m-es átmérőjű részét képesek
egy adott időpontban kihasználni, így gyűjtőfelület szempontjából az 500 valójában
csak 300. Mindenesetre a műszaki megoldás
révén a FAST-ra úgy is tekinthetünk, mint a
rögzített és a mozgatható antennák előnyeit
ötvöző, újszerű megfigyelőműszerre.
A világszinten is egyedülálló megoldás
annyira új, és olyan különleges körülmények között kell teljesítenie, hogy a paneleket mozgató 2225 mechanikus emelőről
menet közben ki is derült, hogy egyelőre
nem állnak a helyzet magaslatán. Ezért most
javított megoldást kell találniuk a mérnököknek. Addig a rádiótávcső csökkentett
kapacitással, lényegében tranzitműszerként
tud dolgozni, nem képes elérni a tervezett
nagy zenittávolságokat.
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A FAST rádióteleszkóp (25°39’11” é. sz., 106°51’24” k. h.) és környezete a Sentinel-2B földmegfigyelő műhold
2017. november 7-én készült felvételén (módosított Copernicus Sentinel adatok 2017 / Geo-Sentinel)

Ne becsüljük le az aktív felületmozgatás megvalósításának műszaki nehézségeit!
Először is az antennapaneleket mozgató,
az antennatányér alatti sziklába rögzített
berendezéseknek úgy kell dolgozniuk, hogy
egyáltalán ne okozzanak rádiós zavarást az
érzékeny rádiócsillagászati megfigyelések
közben. Egy másik felmerülő gyakorlati
probléma volt a megvalósítás során, hogy
a közönséges acélkábelek, amelyek révén
a deformálás után rugalmasan visszaállnak eredeti helyzetükbe az antennafelület
elemei, egy idő elteltével fáradásos törést
szenvedhetnek. Ezért olyan új fejlesztésű
kábeleket építettek be, amelyek akár 2 millió
alkalommal elszenvedett deformáció után
sem törnek. Ez a szám többszöröse a FAST
30 éves tervezett élettartama alatt várható
igénybevételnek. A felület tökéletes paraboloid alakját ezer mérési pontban lézeres
berendezésekkel ellenőrzik.
A FAST szögfelbontása nagy méreténél
fogva meglehetősen jó, már ami az egyedi (vagyis nem interferométeres hálózatba
kötött) rádióteleszkópokat illeti: 3 ívpercnél
is finomabb lehet az 1,4 GHz-es megfigyelési frekvencián. A tervek szerint a rádiócsillagászati vevőberendezések a 70 MHz
és 3 GHz közötti tartományban működnek

majd. A FAST tudományos célpontjai között
megtalálhatók a pulzárok, galaktikus mézerek, távoli aktív galaxismagok. Az egyik
jelentős tervezett program a semleges hidrogénatomok 21 cm-es színképvonalának
detektálása extragalaxisokban, azok szerkezetének feltérképezése. Egy nagy rádiótávcső reménybeli programjából természetesen
nem maradhat ki az sem, ami a nagyközönség fantáziáját a leginkább megmozgatja: az
esetleges Földön kívüli civilizációktól származó rádióüzenetek utáni kutatás.
Az ünnepélyes avatás óta eltelt idő alatt
már be is számoltak az első pulzárfelfedezésekről, pedig az új típusú, nagy műszereknél mindig előforduló technikai problémákon még úrrá kell lenni. A remények
szerint az óriás rádiótávcsőtől mintegy 1000
hasonló felfedezés várható, ami a ma ismert
pulzárok 2500 körüli számához viszonyítva
jelentős előrelépés lenne. S ha már szó volt
az interferometriáról: a FAST természetesen
kitűnő tagja lenne egy több rádiótávcsőből
álló hálózatnak, már csak a méretéből adódó
rendkívüli érzékenysége miatt is. Biztos,
hogy néhány éven belül ilyen mérés is megvalósul majd a világelső új kínai rádiótávcső
bevonásával.
Frey Sándor
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Az elsõ ötszáz szám

A Meteor 1971 elején indult és kéthavonta
jelent meg. A folyóirat azóta is folyamatos,
így 2017-ben már a 47. évfolyamát jegyezte.
Ha maradt volna az évente hatszori megjelenése, akkor ez még „csak” 282 számot
jelentene. Viszont a lap 1980 után áttért a
havonkénti, azaz az évente 12-szeri megjelenésre, és így 2018. február havában elérte az
500. lapszámot.
A lap első számaiban még azt tüntették fel, hogy a Meteor a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Csillagászat Baráti
Körének időszakos észlelési tájékoztatója,
észlelő amatőrök és csoportok számára. A
kiadvány nem került utcai terjesztésre, csak
az előfizetők kaphatták meg, postai úton.
A címoldalon feltüntetett rejtélyes „kézirat gyanánt, csak belső használatra” kitétel
annyit jelentett, hogy a három t (támogatott,
tűrt, tiltott) közül a középsőnek számított
– nem volt tiltott, de nem is volt túlságosan
támogatott.
A Meteor 1971 elején 500 példányban jelent
meg. Az érdeklődés a vártnál nagyobb lett,
így egyre több példányt nyomtattak a TIT
Sokszorosító Üzemében. 1971 végére már
700-ra, sőt 1974-től már 1500-re emelkedett
a példányszám. Megjegyzendő, hogy a TIT
Csillagászat Baráti Körének nem volt tagdíja, hanem a tagsági könyv érvényességének
egyetlen feltétele a „Föld és Ég” csillagászati
(és földtudományi) ismeretterjesztő folyóirat
éves előfizetésének igazolása volt. A tagsági
könyvvel együtt kellett hordani a postai
csekk feladószelvényét. A Meteor előfizetése nem volt kötelező. Csak az fizette elő, aki
akarta, vagyis akit érdekeltek az amatőrcsillagászati megfigyelések.
Eleinte a mozgalom központja, a TIT
Uránia Bemutató Csillagvizsgáló (Budapest,
Sánc utca 3/b.) volt a Meteor összeállításának színhelye. A lapot 1971-től 1973-ig
ifj. Bartha Lajos szerkesztette. A legelső
szám előszavában írja: „Több mint négyezer



Baráti Kör tagból három tucatra sem tehető
a rendszeres észleléseket végző amatőrök
száma, és aránylag kevés az olyan tagtársunk is, aki pontosan tájékozódik a csillagos
égbolton.”

Kézzel írt belépési nyilatkozat 1973-ból. A Meteor
éves előfizetési díja akkoriban 27 forint volt

A Meteor történetének következő éveiben,
1974-től egy hattagú szerkesztőbizottság
működött. Nagyrészt budapesti Urániások
(Erdős Tamás, Gellért András, Kelemen
János, Nagy Sándor, Piroska György,
Zombori Ottó) vették át a lap szerkesztését. Gellért, Kelemen, Piroska és Zombori
elsősorban ismeretterjesztők voltak. Nagy
Sándor akkoriban Baján élt és dolgozott.
Ő maga is rendszeresen észlelt, például változócsillagokat, sőt a hazai adatokat gyűjtötte és az AAVSO-nak küldte. 1976-tól a
szerkesztőbizottság háromtagúra változott
(Kelemen János, Nagy Sándor, Zombori
Ottó), később Ponori Thewrewk Auréllal
kiegészülve sokáig négytagú maradt.
A lap 1976-tól 1980-ig még mindig kéthavonta jelent meg. Ekkoriban négyen
(Kelemen János, Nagy Sándor, Ponori
Thewrewk Aurél, Zombori Ottó) voltak, akik
„szerkesztették és szakmailag ellenőrizték”.
Túl sok dolguk nem akadt, mert Keszthelyi
Sándor (főleg a változós Pleione rovattal,
később a meteorokkal), Mizser Attila (ő folytatta a 1977-től a Pleione rovatot), Papp János
(főleg a meteorészlelési Radiáns rovattal),

Agócs László (főleg a napos Helios rovattal),
Mohácsi Gyula (kettőscsillagokkal), és még
mások is rendszeresen teleírták a lapot. A
tőlük megkapott terjedelmes észlelési beszámolók, összesítések, feldolgozások szövegét
A4-es papírokra legépeltették TIT-es gépírókkal. A sorba rendezett cikkeket oldalszámozással látták el, és a lapszám mehetett
a nyomdába.
A Meteor utoljára 1980-ban volt kéthavi.
A Csillagászat Baráti Köre országos találkozóján, Szolnokon, 1980. augusztus 21–24én olyan pezsgés, mondhatni forradalom,
de legalábbis forrongás zajlott – az észlelő amatőrök és észlelőcsoportok megpróbáltak nagyobb beleszólást kapni a mozgalmon belül –, hogy ezzel kiharcolták a
Meteor sűrűbb megjelenését. 1981-ben egy
kibővített, hét tagú szerkesztőbizottság
állt a lap élére: Horváth András, Kálmán
Béla, Kelemen János, Nagy Sándor, Ponori
Thewrewk Aurél, Szabados László, Zombori
Ottó.
A havonkénti megjelenés csak fokozatosan valósult meg. 1981-ben 9 szám jöhetett ki, és 1982-re valósult meg az évi 12,
azaz a havi megjelenés. Ez azóta is így
van. Megjegyzendő, hogy a nyári időszak
előtt a szerkesztőség „előre dolgozik”, és
minden nyár elején egy duplaszámot hoz
össze, dupla terjedelemben. Ezt a 7–8-as
közös számot egyszerre kapják az előfizetők. Így valójában nem 12, hanem 10 + 1
dupla = 11 lapszám érkezik a postaládákba
– de 1-től 12-ig sorszámozva. A Meteornak
egyébként nemcsak évszámozása, hanem
évfolyamszámozása is van, 2018-ban már a
48. évfolyamánál tart. A lap egy éven belül
sorszámozott, a megjelent számoknak is van
egy folyamatos sorszáma (a duplaszámok
két számot kapnak), így juthattunk el az 500.
Meteor-számig mostanára.
Még térjünk vissza a nyolcvanas évekre!
Ahogy a lap megjelenése sűrűsödött, a terjedelem nőtt, az észlelők száma is növekedett:
a szerkesztőségre egyre nagyobb munka
hárult. 1981 után a szerkesztőbizottság kibővült: Both Előd, Holl András, Orha Zoltán,
Sajó Péter, Schalk Gyula, Schlosser Tamás
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is bekapcsolódott. Később koncentráltabbá
vált a vezetés. 1983 októberétől Both Előd
lett a felelős szerkesztő, Mizser Attila és
Szőke Balázs pedig a két szerkesztő. Ez 1985
januárjától annyiban változott, hogy Both
Előd felelős szerkesztőként Mizser Attila
és Tepliczky István szerkesztőkkel munkálkodott együtt. (Szőke Balázs a lap grafikai
megjelenésért felelve maradt mellettük.) Ez
sem maradt így sokáig, mert 1986 szeptemberétől a Meteort Zombori Ottó főszerkesztő és Mizser Attila felelős szerkesztő
irányította.
Hazánk 1989–1990-es politikai eseményei,
nagy változásai eleinte közvetlenül nem
érintették a Meteort, hiszen továbbra is minden hónapban megjelenhetett. Viszont az
egyesületi törvény közvetett hatást jelentett.
Ez adott esélyt és hivatalos lehetőséget a
Magyar Csillagászati Egyesület 1989. február 19-i (újra) megalakulására. 1990-től a
Meteor a Magyar Csillagászati Egyesület
és a TIT Uránia Csillagvizsgáló folyóirata lett. Amikor az MCSE vezetése és az
Uránia közötti kapcsolat megromlott (és az
MCSE-nek 24 órán belül távoznia kellett az
Urániából) –, a lapot az MCSE továbbra is
fontosnak és a magáénak érezte. Így 1992
áprilisától a Meteor a Magyar Csillagászati
Egyesület lapja, Mizser Attila főszerkesztői
vezetésével. Olyan döntés született ekkor,
hogy nincs külön csak MCSE-tagdíj és külön
csak Meteor-előfizetés, hanem az MCSE
pártoló tagsági díj fejében a fizető tagok
„ingyen”, vagyis illetménylapként kapják
a Meteort. Így a folyóiratot (mint a csillagászati látnivalókkal és megfigyelésekkel
különösen foglalkozó lapot) minden egyes
MCSE-tag havonként megkapja.
Ami a lap formátumát illeti, az mindvégig A5-ös maradt. A kinézete változott
lassanként. 1971–1973-ig még borító nélkül
jelent meg. 1974–1986 között már keményebb
papírból színes borítót kapott. A külső képe
azonban minden számnak ugyanaz maradt.
Egy először 1936-ban nyomtatott, és az 1970–
1980-as években százezres példányszámban sokszorosított úgynevezett (2 forintos)
Uránia-csillagtérkép kicsinyített másolata
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került a külső borítókra. A címlapra került
az északi égbolt, a hátlapra a déli égbolt
térképe. Ezt aztán évente más-más színnel
felülnyomva tették változatossá. Így lett kékMeteor, zöld-Meteor, piros-Meteor, sárgaMeteor, bordó-Meteor, sőt szürke-Meteor.
Már elévült a csíny, így elárulható a titok,
hogyan lett a Meteorból meteor? Amikor 1974
elején az első ilyen címlap készült, a korabeli „LETRASET” betűkészletből szedték
ki a lap címének betűit. Sajnos a készletből
a nagy M betűt már valaki felhasználta.
Állítólag Zombori Ottó ötlete volt, hogy
nem baj, legyünk modernek és szedjük a lap
címét kis m betűvel. Hagyománytiszteletből
ezt a mai napig megtartotta a lap, úgy az
akkori betűtípust, mint a kis kezdőbetűt. Így
lettünk és maradtunk meteor.
Nyomdatechnikai okból az első években
a lap csak szöveget közölhetett, fényképet
nem. Kevés egyszerű, vonalas és kontrasztos ábra azért megjelent, de már egy komolyabb bolygórajz közlése gondokat okozott.
Az észlelőgárda asztrofotós része a jobb
fényképeit a Föld és Égbe küldte be. Ott is
csak a borítón közölhették az egyre jobb és
egyre hosszabb (több tízperces) expozíciójú
képeket. Persze ahogy fejlődött az évek
és évtizedek alatt a számítástechnika és a
nyomdatechnika a világban és hazánkban,
a Meteorba már fényképek is bekerülhettek. Sőt, 1987 januárjától (1987/1-es Meteor)
már fényképes címlappal jelenhetett meg.
Innentől minden egyes lapszám más és más
címlapfotót kapott. Ez eleinte „csak” feketefehér volt, de később egy-egy szám már színes címlapot kapott (például a Meteor 200.
száma az 1993/2-es). Az 1996/5-ös számtól
kezdve folyamatosan színes lett a címlap.
1975 áprilisától a Meteor szerkesztését
„szakmailag ellenőrizte” megnevezéssel
segítették ismert szakcsillagászok: Barcza
Szabolcs, Érdi Bálint, Kelemen János, Nagy
Sándor, Ponori Thewrewk Aurél, Szabados
László.
1974–1992 között a szerkesztőség tagjai és közvetlen segítői voltak még: Both
Előd, Csaba György, Hegedüs Tibor, Holl
András, Horváth András, Kálmán Béla,

10

Kelemen János, Kolláth Zoltán, Mizser
Attila, Nagy Sándor, Orha Zoltán, Ponori
Thewrewk Aurél, Szatmáry Károly, Szőke
Balázs, Taracsák Gábor, Tepliczky István és
Zombori Ottó.
1992–1999-ig a Meteor-szerkesztőség
tagjai és közvetlen segítői voltak még:
Csaba György Gábor, Kiss László, Kolláth
Zoltán, Mizser Attila, Ponori Thewrewk
Aurél, Sárneczky Krisztián, Sebők György,
Taracsák Gábor és Tepliczky István.

Szerkesztőségi megbeszélés után, 1981 őszén, a
budapesti Urániában (balról jobbra: Süle Gábor,
Keszthelyi Sándor, Dömény Gábor, Fodor Antal,
Mátis András, Csaba István, Tepliczky István és
Szőke Balázs) – Mizser Attila felvétele

2000–2009-ig a lap szerkesztőségi tagjai és
közvetlen segítői: Csaba György Gábor, Kiss
László, Kolláth Zoltán, Mizser Attila, Ponori
Thewrewk Aurél, Sárneczky Krisztián,
Sebők György, Szabados László, Taracsák
Gábor, Tepliczky István.
A szerkesztőség 2009–2017 között állandósult. A 400. Meteor lapszámban Mizser
Attila közölte, hogy a folyóiratot 2009.
októbertől szerkesztőbizottság irányítja,
melynek tagjai: Fűrész Gábor, Kiss László,
Kereszturi Ákos, Kolláth Zoltán, Mizser
Attila, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztián,
Szabados László és Szalai Tamás. Ehhez a
csapathoz csatlakozott Tóth Krisztián az
500. számtól kezdődően.
Köszönet a szerkesztőség összes tagjának (név szerint: Barcza Szabolcs, Bartha
Lajos, Both Előd, Csaba György Gábor, Érdi

Bálint, Erdős Tamás, Fűrész Gábor, Gellért
András, Hegedüs Tibor, Holl András,
Horváth András, Kálmán Béla, Kelemen
János, Kereszturi Ákos, Kiss László, Kolláth
Zoltán, Mizser Attila, Nagy Sándor, Orha
Zoltán, Piroska György, Ponori Thewrewk
Aurél, Sajó Péter, Sánta Gábor, Sárneczky
Krisztián, Schalk Gyula, Schlosser Tamás,
Sebők György, Szabados László, Szalai
Tamás, Szatmáry Károly, Szőke Balázs,
Taracsák Gábor, Tepliczky István, Zombori
Ottó), hogy az évtizedek alatt a lapot fenntartotta, és az 500. számot is kézbe vehettük!
A szerkesztőség mellett nagy jelentősége
volt a rovatvezetőknek. Ők vállalták egy-egy
észlelési téma szervezését. Ismertető cikkeket írtak, felhívásokat tettek közzé, leírták, hogy miket, milyen módszerrel, milyen
észlelőlapra kell dokumentálni. A postacímükre bekérték a megfigyeléseket, azokról
észlelői listát készítettek, az adatokat feldolgozták, összesítették, elemezték. Minderről
havonta, kéthavonta cikket írtak és küldtek a szerkesztőségbe. Munkálkodásukat
mindvégig ügyszeretetből, ellenszolgáltatás
nélkül végezték.
Megérdemlik, hogy az 500. szám alkalmából köszönetünket fejezzük ki munkájukért, és nevüket felsoroljuk: Agócs
László, Babcsán Gábor, Balázs Sándor,
Balogh Klára, Bartha Lajos, Bartsch Tamás,
Berente Béla, Berkó Ernő, Bodó Lilla, BorosOláh Mónika, Both Előd, Csiba Márton,
Dalos Endre, Dán András, Deicsics László,
Dömény Gábor, Fidrich Róbert, Fodor
Tamás, Fűrész Gábor, Gombos Gábor,
Görgei Zoltán, Gyarmati László, Gyenizse
Péter, Hajmási József, Hannák Judit,
Harmati István, Hegedüs Tibor, Hegyessy
Péter, Heitler Gábor, Hódi Attila, Hollósy
Tibor, Horváth Ferenc, Hudi László, Huszár
Zoltán, Iskum József, Jakabfi Tamás, Józsa
Sándor, Kancsura Árpád, Karászi István,
Kárpáti Ádám, Kereszturi Ákos, Keszthelyi
Sándor, Kiss Áron Keve, Kiss László, Kocsis
Antal, Kocska Tamás, Kovács István, Krista
Larisza, Kulin György, Kurucz János,
Ladányi Tamás, Landy-Gyebnár Mónika,
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Mátis András, Mezősi Csaba, Mizser Attila,
Mód Melinda, Mohácsi Gyula, Molnár Péter,
Nagy Noémi, Nagy Sándor, Nagy Zoltán
Antal, Németh-Buhin Ákos, Orha Zoltán,
Pápics Péter, Papp János, Papp Sándor,
Petrohán Betty, Ponori Thewrewk Aurél,
Presits Péter, Prodán Márton, Reiczigel
Zsófia, Róka László, Rózsa Ferenc, Ságodi
Ibolya, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztián,
Schné Attila, Süle Gábor, Szabó M. Gyula,
Szabó Sándor, Szánthó Lajos, Székely Péter,
Szentmártoni Béla, Szklenár Tamás, Szőke
Balázs, Tepliczky István, Tordai Tamás, Tóth
Sándor, Újvárosy Antal, Vadász Sándor,
Vaskúti György, Vincze Iván, Zalezsák
Tamás és Zétényi Endre.
Nézzük részletesebben, milyen rovatok
voltak a Meteorban, és mikor ki volt a rovatvezető!
Nap. 1971-től Kancsura Árpád az első
rovatvezető. 1973-tól az Albireo és a Meteor
közötti megállapodás szerint Papp János és
Kancsura Árpád, 1974-től Harmati István és
Kancsura Árpád. Később, 1977-től Vadász
Sándor, 1978-tól Agócs László vezeti a rovatot. 1981-től Iskum József és ő 20 évig, 2001
végéig gondozta a rovatot. 2002. január 1-től
Krista Larisza lett a rovatvezető, de hamar
leköszönt, helyette 2002. június 1-től újra
Iskum József veszi vissza a rovatot és 2004.
májusig vezeti. Akkor Pápics Pétert bízzák
meg a Nap rovatvezetésével. 2009. októbertől Balogh Klára, 2013. júniustól Hannák
Judit a rovatvezető.
Hold. 1971-től a holdfényképezési program vezetője Hajmási József, de különösebb ereedmény nélkül. 1972-től a
„Holdészlelések” Balázs Sándorhoz tartoznak, 1973-tól az „Időszakos holdjelenségek”
szintén Balázs Sándor reszortja. 1973-tól a
„Változó holdfoltok” Bartha Lajosé, 1973-tól
„Holdrészletek” Prodán Mártoné. 1973-tól
az Albireo és a Meteor közötti megállapodás
szerint Balázs Sándoré és Prodán Mártoné
a téma. 1974-től a „Változó holdfoltok” a
Meteor szerkesztőségébe, 1977-től Mizser
Attilának küldendők. 1982-től a „Hold és
kisbolygók” észleléseit Dalos Endre vállalta
a Draco című lapban, de csupán a neve és
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címe szerepelt a Meteorban. Az első igazi
Hold rovatvezető Kocsis Antal lett, aki 1987
októberében vállalta el az észlelések összegyűjtését és feldolgozását. Őt 2005. szeptembertől Jakabfi Tamás követi, aki 2006. szeptemberig volt a posztján. 2006. októbertől a
rovatnak két vezetője lett: Jakabfi Tamás és
Görgei Zoltán. A történet úgy folytatódott,
hogy 2007 szeptemberétől egyedül Görgei
Zoltán vezette a rovatot. Különleges váltás
történik 2015 júniusában, amikor Kocsis
Antal régi rovatvezető áll újra a Hold rovat
élére, hogy aztán fél év múltán ismét Görgei
Zoltán folytassa.
Bolygók. 1971-től a „bolygótérképek
összeállítása” Zétényi Endre, 1972-től a „TIT
Uránia Csillagvizsgáló”, 1973-tól Hegyessy
Péter neve alatt fut. 1973-tól az Albireo és
a Meteor közötti megállapodás szerint a
Meteor szerkesztősége és Tóth Sándor a
rovatvezető, 1974-től a Meteor szerkesztősége és Hudi László. 1977-től a „Bolygók és
kisbolygók megfigyelése” témakört Deicsics
László ismertette a Meteorban.
1981-től a bolygók témáját felosztották.
Az egyik részrovat a „Merkúr–Vénusz–
Mars” lett Orha Zoltán, a másik részrovat, a „Jupiter” Gombos Gábor, a harmadik részrovat a „Szaturnusz” lett Mátis
András, a negyedik részrovat az „Uránusz–
Neptunusz” lett Papp Sándor vezetésével.
1983-tól egyedül Mátis András lett a bolygós rovatvezető. 1986 februárjától Gombos
Gábor és Mátis András, 1986 márciusától
újfent egyedül Mátis András, 1986 júliusától
megint ketten! Végül 1986. szeptemberétől
Papp János vette át témát, 1987 októberétől
Orha Zoltán, 1989 szeptemberétől Babcsán
Gábor, 1992 márciusától Vincze Iván volt a
rovatvezető. Utóbbi jó sokáig, 2001. januárig
intézte a bolygók ügyét, utána Hollósy Tibor
következett, egészen 2005 áprilisáig. Tordai
Tamás pár hónappal később, 2005. augusztusában lett bolygós rovatvezető. 2008 októberétől Tordai Tamás és Kárpáti Ádám a két
rovatvezető, 2009 júniusától már egyedül
Kárpáti Ádám. Őt 2011 májusától Huszár
Zoltán követte. Végül 2012 júniusában Kiss
Áron Keve kerül a bolygórovat élére.
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Üstökösök. Eleinte, 1971-től az üstökösészleléseket Bartha Lajos gyűjtötte. 1973tól az Albireo és a Meteor közötti megállapodás szerint a Meteor szerkesztősége
és Tóth Sándor lett rovatvezető, 1974-től
a Meteor szerkesztősége és Hudi László.
Azután 1981-től Újvárosy Antal vállalta el
az üstökös rovat vezetését, őt 1987 áprilisától Zalezsák Tamás követte, Sárneczky
Krisztián 1990 júniusától kezdve vezeti a
rovatot, 2006 novemberétől az üstökösök
mellett a kisbolygóészlelések összefogását
is magára vállalta (sőt 2010 áprilisától 2014
szeptemberéig a meteorészlelésekét is). Így
28 éve gondozza nagy szakértelemmel ezt a
változékony témát.

Szerkesztőségi élet 1984 tavaszán, a Budapesti
Planetáriumban (Tepliczky István, Mizser Attila
és Both Előd) Optima írógéppel és Comodore 64
számítógéppel (Róka László felvétele)

Meteorok. Ez sem egyszerű történet. Már
1971-ben, a Meteor legelső száma közli,
hogy a meteoradatok Mezősi Csaba és
Keszthelyi Sándor címére küldendők. Ők
ketten vezették a Meteor- és Tűzgömb-észlelő Hálózatot, és annak munkájáról többször beszámoltak. 1973-tól a „Tűzgömbök
és meteorok” rovat egyedül Mezősi Csabáé.
1974-től Papp János publikál rendszeresen
a meteorok témájában Radiáns címmel,
1977-től a „Meteomegfigyelések és állatövi
fény” Keszthelyi Sándor rovata lesz. 1979től a Magyarországi Meteor és Tűzgömb
Észlelő Hálózat (MMTÉH) egységesítésétől

Keszthelyi Sándor és Papp János a kettős
rovatvezető, 1981-től egymaga Keszthelyi
végzi ezt a munkát. 1983 elejétől hárman:
Horváth Ferenc, Keszthelyi Sándor és Süle
Gábor. 1983. október 8-án Keszthelyi Sándor
lemondott a meteoros témakör vezetéséről. Azt követően a megfigyelések Horváth
Ferenc címére küldendők, munkáját Süle
Gábor és Tepliczky István segíti. 1983 végétől
egyedül Tepliczky István a Meteor meteorrovatának a vezetője, 1985-től Horváth Ferenc,
1986 szeptemberétől ismét Tepliczky István.
Jóval később, 1997 januárjától Fodor Tamás
lett az adatgyűjtő. Tepliczky még a háttérben dolgozik, de már 1997 decemberében új
rovatvezető jelenik meg: Gyarmati László.
Tőle 2010 áprilisában Sárneczky Krisztián
veszi át a téma gondozását egészen 2014.
szeptemberéig. Azóta Presits Péter a meteoros rovat vezetője.

Meteor-csoportkép 2001 májusában, a Polaristeraszon, a szerkesztőségi ülés szünetében
(balról jobbra: Mizser Attila, Heitler Gábor,
Tepliczky István, Iskum József, Ladányi Tamás,
Kocsis Antal, Gyarmati László, Rózsa Ferenc,
Hollósy Tibor, Berkó Ernő, Keszthelyi Sándor,
Kolláth Zoltán, Sárneczky Krisztián, Csaba György
Gábor, Kereszturi Ákos, Kiss László,
Szabó M. Gyula) – Kiss Fruzsina felvétele

Változócsillagok. Ez is nagyon régi, egyben a legterjedelmesebb rovat. Már az elején, 1971-ben Nagy Sándort említi a lap, aki
a Változócsillag Adat-Bank vezetője. 1973-tól
az Albireo és a Meteor közötti megállapodás
szerint Keszthelyi Sándor és Nagy Sándor a
két rovatvezető, 1974-től Szentmártoni Béla
és Nagy Sándor. 1977-től Mizser Attila intézi
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a változós témát, a „Pleione Változóészlelő
Hálózat” (PVH) 1979-es megalakulásától
Mizser Attila és Mezősi Csaba a rovatvezetői páros. A nagy terjedelmű változócsillag-észlelési rovatot többen állították
össze, az egyes típusok szerint felosztva.
Kisebb-nagyobb feldolgozással jelentkezett:
Bartsch Tamás, Bodó Lilla, Dömény Gábor,
Fidrich Róbert, Hódi Attila, Karászi István,
Keszthelyi Sándor, Kovács István, Mezősi
Csaba, Mizser Attila, Nagy Noémi, NémetBuhin Ákos, Petrohán Betty, Ságodi Ibolya,
Szánthó Lajos, Szőke Balázs és Zalezsák
Tamás.
1981-től hárman (Mezősi Csaba, Mizser
Attila és Szőke Balázs), a változós rovat
vezetői. 1983 végétől egyedül Mizser Attila,
és ő vezeti 1994 végéig. 1995 januárjától Kiss
László veszi át a témát. 2003. január 1-től a
változós adatgyűjtést és rovatvezetést négy
fő (Kovács István, Kiss László, Mizser Attila
és Reiczigel Zsófia) között osztják meg, de
a lap utána is Kiss László nevét és címét
sorolja fel a rovatvezetők listájában. Ez csak
2010 szeptemberében változik, akkortól Kiss
Lászlót és Kovács Istvánt tüntetik fel a rovat
élén, 2011 novemberétől pedig a Kiss László
– Kovács István – Jakabfi Tamás trió vezeti
a rovatot.
Fedések, fogyatkozások. 1971-től a
„Fogyatkozások és csillagfedések” Ponori
Thewrewk Aurélé, 1972-től a „Csillagfedések
és Jupiter-hold jelenségek” a „TIT Uránia
Csillagvizsgálóé”, 1973-tól a „Fogyatkozások
és okkultációk” Ponori Thewrewk Aurélé a
Meteor szerint. 1973-tól az Albireo és a
Meteor közötti megállapodás alapján ez a
téma a Meteor szerkesztőségéé lesz, de kinevezett rovatvezető még nincsen. 1981-től a
„Fogyatkozások, okkultációk, hold-jelenségek” rovatot Karászi István kapta és vezeti
1986-ig. A témának új rovatvezetője lesz
1987 januárjától Szabó Sándor személyében,
aki azóta is a helyén van.
Kettőscsillagok. A Meteorban eleinte a
kettőscsillagok csak Mohácsi Gyula több
elméleti cikkében jelentek meg. Magukat
a megfigyeléseket az Albireo és a Meteor
közötti megállapodás szerint csak az Albireo
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közölhette. Ez így maradt az 1977-es és az
1981-es megállapodások után is. A Meteor
első kettőscsillag-rovatvezetője Vaskúti
György lett 1984 augusztusától. Őt 1991.
februártól Ladányi Tamás követte, sok éven
át. A Meteor 2003 decemberében közli, hogy
Ladányi Tamástól Berkó Ernő és Vaskúti
György vette át a rovatot. A lap csak Berkó
Ernő nevét és címét tünteti fel a rovatvezetők sorában. Ernő egyszerre két témának
(a kettősöknek és a mély-egeknek) a rovatvezetője, egészen 2005. márciusig, akkor
mindegyiket abbahagyja. A kettőscsillagok
rovatot Schné Attila veszi át 2005 májusában, 2006 áprilisától ismét Ladányi Tamás
vezeti a témát. 2009 márciusától Berente
Béla áll a rovat élére, végül 2010 januárjától
Szklenár Tamás gondozza a témát.
Mélyég-objektumok. Ez a szép téma is az
Albireóhoz tartozott, a Meteorban minimális észlelési anyag jelent meg első évtizede
alatt. A folyóiratunk első mélyeges rovatvezetője Papp Sándor lett, 1984 augusztusától.
Őt 1985 decemberében Berente Béla, 1989
januárjában Babcsán Gábor követte. 1989
októberétől ismét Papp Sándor a rovatvezető,
tőle 1998 decemberében Berkó Ernő veszi át a
témát 2005 márciusáig. Onnantól a „Mély-ég
objektumok”-ba beolvad a „Messier Klub”
– és két rovatvezető lesz: Szabó M. Gyula és
Székely Péter. 2005 novemberétől egyedül
Székely Péter, őt majd 2008 júniusában váltja
Sánta Gábor a rovat élén.
Messier Klub. A rovatot Nagy Zoltán
Antal indította 1991 decemberében, a téma
kizárólag a Messier-objektumok megfigyelése volt. 1995 áprilisától Józsa Sándor vette
át a rovatot. 1997 júniusától Szabó Gyula
lett a Messier-rovat vezetője (ő később a
miskolci Dr. Szabó Gyulától való megkülönböztetés érdekében 2001-től Szabó M. Gyula
néven szerepel). 2006 márciusáig jelent meg
a Messier rovat, aztán beolvadt a mélyég
rovatba
Szabadszemes jelenségek. Kezdetben
az „Égi fényjelenségek (sarki fény, állatövi
fény stb.) észleléseknek Kulin György a
címzettje, papíron. 1973-ban az Albireo és
a Meteor közötti megállapodás szerint a
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A Meteor 2005. áprilisi számának borítékolását
végző csapat a Polaris Csillagvizsgálóban.
Évtizedeken át havonta ismétlődő, igen fáradságos
közösségi feladat volt a Meteor-postázás.
Amatőrcsillagászok generációi vették ki ebből
részüket – munkájukért őket is megilleti a köszönet!
(Mizser Attila felvétele)

Meteor szerkesztőségéé, ugyanezen megállapodástól a „Felvillanások” Keszthelyi
Sándoré, 1977-től a „Sarki fény” az Uránia
Csillagvizsgálóé. Ezekből még nem született rovat a Meteorban. Arra csak jóval
később került sor, amikor 1985 decemberében Keszthelyi Sándort egy új rovat
vezetésével bízták meg, amelyben a szabadszemes megfigyeléseket adják közre. Ennek
neve „Szabadszemes objektumok” lett,
amely később „Szabadszemes jelenségek”re módosult. A rovatot 1988 októberében
Ságodi Ibolya vette át (aki így a Meteor
első női rovatvezetője lett), 1991 januárjától Kereszturi Ákos, 1995 januárjától pedig
Gyenizse Péter. 2004 szeptemberétől két ifjú
hölgy: Boros-Oláh Mónika és Mód Melinda
veszi át a szabadszemes észlelések gyűjtését.
2008 októberétől Landy-Gyebnár Mónika
veszi kezébe a rovat vezetését, kiegészítve
légköroptikai jelenségekkel.
Mesterséges holdak. A rovat eredetileg
észlelési tematikájú lett volna, Both Előd
indította 1987. októbertől. A témának különösebb hatása akkor nem volt.
Csillagászati hírek. A lap 1988/10-es
száma szerint: „A Meteor innentől kezdve
rendszeresen ad helyet friss csillagászati
híreknek. Ezeket Both Előd fogja összeállítani.” – és ettől a számtól valóban meg-

Mára embermagasságúvá nőttek a bekötött Meteorévfolyamok. Rovatvezetőnk, Szabó Sándor évről
évre bekötteti Meteorjait – íme az eredmény!

kezdődött a hírek áradása. A bejelentést a
Föld és Ég című folyóirat megszüntetésének
híre indokolta, majd 1991-es tényleges megszűnése még inkább fontossá tette a rovat
szerepét. A Meteorban 1992-től 1994-ig a
csillagászati híreket többen állították össze.
1995 januárjától Kereszturi Ákos lesz a hírek
rendszeres összeállítója és rovatvezetője.
2008 októberétől Molnár Péter szerkeszti a
csillagászati hírek rovatát.
A távcsövek világa. Sokáig nincs ilyen
témájú rovat a Meteorban. 1982-ben röviden
utalnak Amatőr műszertechnikára Csiba
Mártonnal kapcsolatban, de nincs folytatás. A Meteor első távcsöves rovatvezetője Dán András lesz, aki 1990 júniusától
„Távcsőépítés” címmel vállalja a témát. Tőle
1993 júliusában „Távcsőkészítés” címmel
Rózsa Ferenc veszi át a rovatvezetést egészen 2006-ig. 2006 júniusában Mizser Attila

vállalta a Meteor „Távcsőkészítés” rovatának vezetését. A távcsövek házi készítését,
a gyári távcsőválaszték közötti eligazodást,
optikák tesztelését ismertető cikkek írására
kért fel másokat, vagy ő maga írt ilyeneket a
távcsőkészítés rovatba. Mizser Attila közel
hat év után leköszönt a rovat vezetéséről,
tőle Kurucz János veszi át „A távcsövek
világa” rovatot 2012 márciusában.
Számítástechnika. Teljesen új rovatként
indult 1996 júniusában Heitler Gábor vezetésével. Több mint tíz évig vezette a rovatot. Őt 2008 szeptemberében váltotta Nagy
Zoltán Antal, aki 2009 szeptemberéig a
rovatvezető. A számítástechnika fejlődése
és általánossá válása miatt ezt követően
ilyen rovatra már nem volt szükség.
Digitális asztrofotózás. A lap legkorábbi, 1978-ben indult „Csillagfotózás, csillagászati fényképezés” című témáját Róka
László kezdeményezte. Teljesen újként,
1993 októberében „Asztrofotózás” címmel
Kocska Tamás vezetésével indult a csillagászati fényképezés rovata. Ő 1996. június 8-án
lemondott, ezzel együtt megszűnt a rovat,
de egyúttal a CCD-rovat került a helyébe,
Fűrész Gábor vezetésével. Bő egy évtized
után, 2007 februárjában őt Hegedüs Tibor
váltotta. Aztán 2008 októberében visszatért
Fűrész Gábor, és visszavette a rovat vezetését. A rovat neve akkor változott „Digitális
asztrofotózás”-ra.
Csillagászattörténet. 1988 októberétől
kezdte el Keszthelyi Sándor ezt a rovatot,
a beköszönő cikk 1989 márciusában jelent
meg.
A Meteor-évfolyamok oldalszámát könyvtáros szemmel megszámolta Sragner Márta,
szerinte az összes terjedelem 26 192 oldal
szöveg és emellett 2688 fényképes oldal
(borítólapok, belső képmellékletek). Mindez
együtt: 28 880 oldal.
A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája szerint a Meteor 47 évfolyamában és 500
számában 12 182 cikk jelent meg. Jó lenne
még az 1000. lapszámnál is hasonló összeállítást olvasni a Meteorban!
Keszthelyi Sándor
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Csillagászati hírek

A Gaia mint gravitációshullámdetektor

Az Einstein által előre jelzett gravitációs
hullámok (amelyek közül jelenlegi műszertechnikánkkal az igen nagy tömegű, kompakt objektumok – fekete lyukak és neutroncsillagok – összeolvadásakor keletkezőeket észlelhetjük) első detektálása 2016
februárjában történt a LIGO rendszerével.
Azóta a műszerek folyamatos fejlesztésével,
illetve a VIRGO rendszer elindulásával több
hasonló jelenséget sikerült észlelni.
Érdekes lehetőség űreszközök bevonása a
kutatásba, esetleg olyan műszereké is, amelyeket eredetileg nem erre a célra terveztek.
Ilyen a 2013-ban felbocsátott Gaia asztrometriai űrszonda, amely 5–7 éves működése
során egymilliárd csillag rendkívül pontos pozíciómérését végzi el (továbbá végez
radiálissebesség-méréseket is), ráadásul az
egyes célpontokat legalább 80-szor újraméri.
A kutatók által készített modellek szerint a
Gaia adatainak segítségével lehetséges lesz
rendkívül alacsony frekvenciájú gravitációs
hullámok detektálása. Amikor egy gravitációs hullám elhalad a Föld környezetében,
bolygónk is kissé „megremeg”, amit a körülötte keringő Gaia a rendkívül sok, már mért
csillag pozíciójában fellépő apró, jellegzetes,
ideiglenes változásként érzékelhet. A modellek szerint egy ilyen hullám kimutatásához
a teljes feltérképezett csillagmennyiség akár
milliomod részének ellenőrzése (a pontosak
eredmények érdekében 100 ezer csillag) is
elegendő lehet.
A módszer valamelyest hasonló a Pulsar
Timing Arrays nevű rendszerhez, amelyben milliszekundumos pulzárokat követnek
folyamatosan a kibocsátott jelek frekvenciájában bekövetkező apró változások után
kutatva. Hasonlóan a fenti elgondoláshoz, a
rendszert kis mértékben megmozgató gravitációs hullám révén rendkívül kis mértékben változik a detektorok távolsága az igen
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távoli pulzárokhoz képest, így egyes pulzárok impulzusai késni, mások sietni fognak
az eddig mért frekvenciákhoz képest.
Az adatok elemzése során természetesen
nincs garancia gravitációs hullámok nyomainak felfedezésére, hiszen számos zavaró
jelből kell kiszűrni a lehetséges eseményre
utaló adatokat (például a Gaia más okból
bekövetkező esetleges elmozdulása).
Mindazonáltal hasonló, az űrben működő,
gravitációs hullámok észlelésére (is) alkalmas eszközökre mindenképpen szükség
lesz. A roppant alacsony frekvenciájú gravitációs hullámok földfelszíni detektálása például a légkör zavaró hatása miatt nem lehetséges, márpedig éppen ilyen ősi gravitációs
hullámok keletkezhettek az Ősrobbanást
követő, rendkívül rövid ideig tartó inflációs korszak során – ezek detektálása pedig
a Világegyetem keletkezésére vonatkozó
jelenlegi elméletek pontosítása miatt fontos.
Universe Today, 2018. január 5. – Mpt

Új csillagnevek

A csillagok és más égitestek elnevezésére
egyedüliként a Nemzetközi Csillagászati
Unió megfelelő munkacsoportja jogosult,
amely újabb 86 viszonylag fényes csillag új
nevét fogadta el nemrégiben. Az általunk
használt csillagképek görög, a csillagnevek
pedig általában arab, görög, vagy latin eredetűek. Azonban természetes módon minden kultúra megalkotta saját csillagképeit,
saját legendái alapján nevezett el csillagokat. Az IAU által elfogadott új csillagnevek
célja, hogy a nem európai gyökerű kultúrák
csillagos éggel kapcsolatos hagyományai is
teret nyerjenek a mai csillagászati elnevezésekben. A 2016-ban elfogadott összesen
227 új csillagnév mellett a most elfogadottakkal együtt immár 313 csillag őrzi többek
között ausztrál őslakosok, kínaiak, koptok,
hinduk, maják, polinézek és dél-afrikaiak
ősi hagyományait. Az elnevezések során a

Csillagtérkép. A Hold, a Tejút és ősi szellemek Bill Yidumduma Harney alkotásán (iau.org)

kutatók figyelmet fordítottak arra, hogy a
különféle kultúrákat összekapcsoló elnevezések során ne kerüljenek a katalógusba
egymással összetéveszthető nevek.
Így lett például a m1 és m2 Scoprii csillagpár hivatalos neve Ximidimura (ximi
du mura: az oroszlán szemei a dél-afrikai
khoikhoi nép mitológiájából) és Pipirima
(az elválaszthatatlan ikrekről szóló tahiti
legenda nyomán, amely ikerpár leány- és
fiútagja elfutott szüleiktől, és csillagokká
lettek az égen). Az új nevek között fellelhető
11 kínai eredetű név közül három csillag
a zodiákushoz hasonló szerepet betöltő, a
Hold égi mozgásának követését segítő, az
égen függőlegesen elhelyezkedő sávokat
jelöl. Hasonló szerepet töltöttek be a hindu
hagyományokban a Revate (z Piscium) és a

Bharani (41 Arietis). A most elnevezett legfényesebb csillag a 2 magnitúdós Alsephina
(d Velorum), amely arabul hajót jelent, így
emléket állít a ma már nem használatos
Argonauták Hajója (Argo Navis) csillagképnek. Az elnevezések során a hasonló,
több csillagképben is megtalálható csillagok
nevének egyértelműsítésére is törekedtek.
Ennek érdekében a Gienah nevet mostantól
a g Corvi viseli tovább, míg az eddig ugyanezen néven ismert, jóval északabbi e Cygni
neve az arabul szárnyat jelentő Aljanah lett.
A legközelebb csillagok közül az 1916-ban
felfedezett, és a felfedezője után Barnardcsillagként emlegetett vörös törpe elnevezése hivatalosan is Barnard-csillag lett.
Az előző körben történt elnevezések során
további három, a Naprendszerhez közeli
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csillag is egyedi nevet kapott: ezek az Alsafi
(s Draconis), Achird (e Cassiopeiae), valamint a Tabit (p3 Orionis). Ugyanekkor kapta
a maja eredetű Chamukuy (őshonos, kis termetű madár) nevet a q2 Tauri (a Hyadokban).
Az ausztrál őslakosok közel 65 ezer évre visszanyúló hagyományait a Larawag, Ginan
és Wurren (e Scorpii, e Crucis és z Phoenicis) őrzi, ezek mellett a Holddal harcoló
legendabeli hős, Unurgunite nevét az s
Canis Maioris kapta.
IAU.org, 2017. december 11. – Molnár Péter

Csillagoknál kisebb objektumok
a csillagbölcsőben

A jól ismert Orion-köd egy hatalmas csillagkeletkezési régió, amely viszonylagos közelsége révén kiváló célpont a bolygókeletkezés
tanulmányozásához. A régióban a hatalmas
óriásoktól kezdve a vörös törpéken át számtalan különféle méretű és tömegű csillag

keletkezik, egészen a barna törpékig. Ezen
objektumok tömege már túlságosan alacsony ahhoz, hogy középpontjukban a nukleáris fúzió beindulhasson, így soha nem
válnak valódi csillagokká. Keletkezésük
után kezdeti hőmérsékletük folyamatosan
csökken, így egyre inkább az infravörös tartományban figyelhetők meg. Megfigyelési
szempontból a kis tömegű csillagoktól a légkörükben kimutatható vízpára különbözteti
meg. A víz jellegzetes spektrumvonala a
földi légkör elnyelése következtében a felszínről nem figyelhető meg, csupán légkörön kívül működő űrtávcsövekkel. Ezek az
objektumok jelenlegi tudásunk szerint akár
a Tejútrendszer legnagyobb számban előforduló égitestei lehetnek.
A Hubble-űrtávcső felvételén (amely
mintegy 4x3 fényévnyi területet ábrázol) a
kutatók kis tömegű, egymás körül keringő
objektumokat kerestek. Mivel még a Hubble

A felvételen minden jel egy-egy kettős objektumot jelöl. A belső gyűrű a központi objektumra, a külső pedig
a körülötte keringő égitestre utal. A fekete szín bolygókat, a sötétebb szürke barna törpét, a világosabb
szürke csillagot jelez (NASA, ESA, G. Strampelli [STScI])
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kiváló felbontása sem elegendő az egymáshoz látszólag igen közel elhelyezkedő égitestek szétválasztásához, újfajta képfeldolgozási eljárás alkalmazására is szükség volt. Az
eredetileg azonosított 1200 lehetséges, vöröses színű csillag közül a mostani felfedezés
alapján 17, vörös törpe körül keringő barna
törpét, egy barna törpékből álló kettős rendszert, valamint három, nagy tömegű (barna
törpe körül keringő) bolygót azonosítottak
a szakemberek. A legfurcsább pár pedig
a felvétel bal felső részében jelölt kettős
bolygó: a két égitest közös tömegközéppont
körül kering, de nincs azonosítható központi csillaguk.
NASA News Release, 2018. január 11.
– Molnár Péter

Újabb érdekességek az első
csillagközi kisbolygóról

A felfedezése után ’Oumuamua elnevezést
kapott csillagközi kisbolygóval kapcsolatban számos izgalmas kérdés merült fel.
Elsősorban sötét felszíne, még inkább pedig
furcsa, rendkívül elnyúlt (szivar) alakja miatt
olyan vad elképzelések is napvilágot láttak,
miszerint az objektum valójában egy idegen
civilizáció alkotta mesterséges égitest (még
a kisbolygó nyomába eredő szondák kissé
elrugaszkodott ötlete is felmerült).
Eric Mamajek az ’Oumuamua és a csillagok Galaxison belüli mozgását vetette
össze. Amennyiben egy közeli naprendszerből távozott volna, az adott rendszerre vonatkoztatott szökési sebességet nem
sokkal meghaladva, sebessége és érkezési
iránya alapján a szülő naprendszer azonosítható lenne. Mivel ilyen rendszert nem
sikerült azonosítani, valószínű, hogy a látogató egy igen távoli bolygórendszerből érkezett, igen hosszú csillagközi út megtétele
után. Természetesen elméletileg lehetséges
a közeli naprendszerbeli eredet, amelyet
követően számos (az űrszondák esetében a
bolygók között használt) hintamanőver alakította ki jelenlegi pályáját és sebességét, ez
azonban rendkívül valószínűtlen.
Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és az MTA–BME Morfodinamikai
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Kutatócsoportja szakembereinek vizsgálatai alapján pedig bizonyossá vált, hogy a
különleges alakot természetes folyamatok
alakították ki. A kisbolygók alakját a darabolódással járó ütközések között a mikrobecsapódások módosítják. Kőrakás szerkezetű, laza égitestek esetén a becsapódások
által keltett rezgések a gömbhöz mind közelebbi alakba rendezik az égitestet, így az
’Oumuamua minden bizonnyal monolitikus
kőzet, amelyet a becsapódások koptatnak.
Ez a folyamat először kiterjedt sík felületeket
alakít ki a kisbolygókon (erre számos naprendszerbeli példa ismeretes). A folyamat
végeredménye a test jelentős tömegvesztése után igen elnyúlt égitest megjelenése.
Saját Naprendszerünkben ilyen példa nem
ismeretes, valószínűleg a darabolódással és
összeolvadással járó ütközések viszonylag
rövid idő alatt törlik el a kopások nyomait.
Az ’Oumuamua azonban igen hosszú ideig
haladt nagy méretű testektől mentes csillagközi térben, ahol csupán a mikrobecsapódások hatásának volt kitéve.
Mindezektől függetlenül a csillagközi kisbolygó továbbra is igen érdekes. A megfigyelések szerint az égitest felszíne vöröses
színű, valamelyest hasonlóan a Naprendszer
kisbolygóövében levő, D típusú kisbolygókhoz. Ugyanakkor a spektroszkopikus megfigyelések nem mutattak a hasonló kőzetekben előforduló ásványokra jellemző nyomokat. Ennek oka lehet az ’Oumuamua felszínét fedő vékony, szerves anyagokból álló
réteg, amely a kozmikus sugárzás hatására
kozmikus értelemben viszonylag rövid idő
(kb. 10 millió év) alatt vöröses színűvé vált.
A megfigyelések szerint az égitest felszíni
hőmérséklete a rövid, alig 38 millió km-re
bekövetkező napközelség idején mintegy
600 kelvin-fokra szökött. Mindazonáltal a
felső, besugárzást elszenvedő, szénben gazdag réteg már fél méteres vastagságban
megóvhatta a Nap hőjétől a mélyben esetleg fagyott formában levő vizet és széndioxidot, így azok nem szublimálhattak
el. Ez azonban szöges ellentétben áll saját
Naprendszerünk üstököseivel, amelyeknél
szintén milliárd évek álltak rendelkezés-
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re a kozmikus sugárzásnak kitéve hasonló
védőréteg megjelenéséhez, ugyanakkor jól
ismert módon napközelségük idején jelentős
mennyiségű gázanyagot bocsátanak ki. A
problémára megoldás lehet, ha feltételezzük, hogy szülő bolygórendszeréből való
kidobódása előtt az égitest üstökösként már
az összes illióanyagát elveszítette. A gázkibocsátás elmaradása ugyanakkor azt is
jelenti, hogy az égitest tengelyforgása nem
kaotikus.
A mesterséges eredetre vonatkozó felvetés ellenőrzéséhez a kutatók folyamatosan
próbáltak rádiójeleket venni az égitestről.
December 13-án a Green Bank-i rádiótávcsővel több millió frekvencián próbálkoztak az
1 és 12 GHz közötti tartományban, mindenféle eredmény nélkül.
Az utolsó megfigyelések célja a Hubbleűrtávcsővel a távolodó égitest követése
és pozíciójának minél pontosabb mérése,
amely érkezési irányának pontosítását szolgálhatja.
Csillagászat.hu, 2017. dec. 18., Sky and Tel.,
2017. dec. 19., – Szabó M. Gyula, Molnár Péter

A Föld és a Hold a távolból

Számos, szülőbolygónktól távolodó szonda
tekintett vissza törékeny, apró, kék bolygónkra, az élet egyetlen ismert hordozójára.
Ilyen volt például a nevezetes földkeltekép a Holdról, vagy a Voyager–1 közismert
„Kék pont” felvétele, számos újabb szonda
mellett.

Földre juttatja – a tervek szerint 2023-ban.
Az OSIRIS-Rex több alkalommal is készített felvételeket Földünkről. Az első a rendszer NavCam-1 kamerájával, mintegy 110
ezer km távolságból készült, a Föld közelében végrehajtott gravitációs hintamanőver
alkalmával.
A második felvétel már jóval távolabbról,
mintegy 13-szoros Föld–Hold-távolságból
készült 2017. október 2-án a MapCam elnevezésű színes kamerával. A műszer elsődleges feladata a Bennu kisbolygó felszínének
feltérképezése, valamint gázkiáramlásra
utaló jelek keresése lesz.
Universe Today, 2018. január 4. – Mpt
Földünk az OSIRIS-Rex felvételén, 110 ezer km-ről.
Felismerhető Észak-Amerika, valamint a Mariahurrikán, illetve a José-hurrikán maradványai a
jobb felső sarokban (NASA)

Ezek sorába tartozik immár a 2016. szeptember 8-án indított OSIRIS-Rex szonda is.
Az eszköz célja a (101955) Bennu nevű kisbolygó felkeresése. Az égitest a földközeli
kisbolygók (NEO) családjába tartozik, és
bár több évszázad múlva várható következő
közelítése (becsapódás rendkívül alacsony
valószínűségével), anyagának kutatása a
többi kisbolygóhoz hasonlóan felfedheti az
ősi Naprendszer kémiai összetételét, illetve
segíthet megérteni fejlődésének történetét.
Ha az űreszköz sikerrel jár, akkor ez lesz az
első amerikai építésű szonda, amely mintát vesz egy kisbolygó anyagából, és azt a

A Föld és Hold párosa. A Hold korongját – halványsága miatt – utólag,
számítógépes eljárással emelték ki (NASA)
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Hol keletkezett Napunk?

Univerzumunk kezdetben csupán hidrogént
és héliumot tartalmazott. A nehezebb elemek megjelenéséhez legalább egy csillaggeneráció életére és pusztulására volt szükség,
amely csillagok a magjukban termelt nehezebb kémiai elemekkel szupernóva-robbanások során szennyezték be a csillagközi
felhőket. Ezekből az immár nehezebb kémiai elemeket is tartalmazó felhőkből pedig
már bolygórendszerek is kialakulhattak a
születő csillagok körül.
Az Astrophysical Journal Lettersben megjelent új elmélet szerint Napunk igen külön-

Egy Wolf–Rayet-csillag által fújt buborék
modelljének részlete (V. Dwarkadas & D.
Rosenberg)
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leges környezetben született. Erre többek
között azok az 1976-os vizsgálatok utalnak,
amelyek során a vizsgált meteoritokban igen
jelentős mennyiségben találtak alumíniumizotópokat, amelyek alapján a meteoritok
rövid felezési idejű, radioaktív alumíniumizotópokban gazdag környezetben keletkezhettek. Ezen izotópok forrása pedig minden
valószínűség szerint valamely, a közelben
lejátszódott katasztrofális esemény, valószínűleg egy csillag robbanása lehetett.
2012-ben Nicolas Dauphas (University of
Chicago) és csoportja további vizsgálatokat
végzett, és úgy találták, hogy a megvizsgált
meteoritokban túlságosan kevés 60Fe izotópot találtak – azonban szupernóva-robbanás
során mindkét elem jelentős mennyiségben
kerülne a beszennyezett felhőkbe. Mivel a
szupernóva-robbanásból származó, de igen
eltérő mennyiségű két elem magyarázata túlságosan bonyolult lett volna, a kutatók másik megoldást találtak. Eszerint a
Naprendszer keletkezéséhez közeli szupernóva helyett egy legalább 25 naptömegnyi,
ún. Wolf–Rayet-csillag járult hozzá. Ezek a
csillagok szinte egész életük során a felszínükről áramló igen intenzív csillagszéllel
szállítják a különféle nehezebb elemeket.
A folyamatosan kifelé áramló csillagszél
az útjába eső csillagközi anyagot mintegy
félresöpri, az előtte feltorlódik, végül pedig
egy hatalmas buborék falaként jelenik meg.
Ebbe a falba pedig az alumínium-izotópokban gazdag porszemcsék behatolnak,
így a fal anyaga alumíniumban feldúsul.
A központi csillag pusztulása után pedig a
csillagszél megszűntével a fal anyaga lehűl,
anyagából pedig új csillagok, bolygórendszerek keletkezhetnek. Amennyiben ez az
elmélet megállja a helyét, Naprendszerünk
igen különleges helyen keletkezett.
Más kutatók szerint nem szükségszerű, hogy egyetlen Wolf–Rayet-csillag által
fúvott buborék falában keletkezett Napunk.
Valószínűbbnek tartják, hogy hagyományos
csillagkeletkezési régióban jött létre központi csillagunk, amelynek anyagát sokkalta régebben szennyezték be Wolf–Rayetcsillagok. Szupernóvákra pedig talán egyál-
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talán nem volt szükség, annál is inkább,
mivel hasonló környezetben meglehetősen
ritkák lehettek a kettős rendszerben lévő
fehér törpecsillagok, amelyek a vasizotópok
elsődleges forrásainak számító Ia típusú
szupernóvák szülőcsillagai. Ezen rendszerek szupernóvává válási ideje ráadásul
jelentősen jelentősen meghaladja a WR csillagok élettartamát, amely idő alatt a csillagkeletkezési régiókból messzire távolodhatnak. Ennek hatására pedig a 60Fe sokkal
egyenletesebben dúsul fel a galaxisban, míg
az 26Al magas koncentrációja sokkal inkább
a csillagkeletkezési régiókra jellemző. A
megfigyelések egyébként hasonló 26Al koncentrációt állapítottak meg meteoritokban,
illetve csillagkeletkezési régiókban.
A kérdés eldöntése rendkívül fontos, különösen, ha az ún. Ritka Föld (Rare Earth) hipotézisre gondolunk, amely szerint számos kis
valószínűséggel bekövetkező eseményre (pl.
nagy tömegű Hold), különleges körülményre volt szükség, hogy Naprendszerünkben
az élet számára stabil csillag, valamint a
lakhatósági zónában keringő, stabil tengelyferdeségű, élet hordozására alkalmas bolygó
alakuljon ki.
Sky and Telescope, 2018. január 4.
– Molnár Péter

Thomas Bopp (1949–2018)

Sokunkban él még a Hale–Bopp-üstökös
fantasztikus látványa, jellegzetes, szabad
szemmel is kiválóan látszó kettős csóvája. Az 1997. április 1-jei perihéliuma körül
–1 magnitúdóra fényesedett üstököst egyes
felmérések szerint az amerikaiak több mint
kétharmada látta, de bizonyos, hogy a világ
egyéb részein is hasonló érdeklődést váltott
ki. Az északi féltekén élők azóta is várnak
egy hasonlóan fényes, látványos kométára.
Thomas Bopp Denverben (Colorado)
született, az égbolttal kapcsolatos alapvető tudást édesapja ültette el benne. Első,
10 cm-es tükrös műszerét tízéves korában
kapta, ezt követően azonban nem végzett
rendszeres megfigyeléseket egészen a légierőtől való 1972-es leszereléséig. Később már
Arizonában ismerkedett meg Jim Stevens
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amatőrcsillagásszal, akivel sok hétvégét töltöttek el távoli helyekre kitelepülve, Stevens
44,5 cm-es Dobsonjával észlelve. Egy ilyen
alkalommal, 1995. július 23-án észlelte Bopp
– aki egészen addig nem látott saját szemével üstököst, és még saját távcsöve sem volt
– az M70 megfigyelése közben a később
híressé vált kométát. Mivel a helyi mobil-

a kométát, később más objektumokat is.
Ugyanakkor sajnálatos tragédia is történt:
Bopp testvére és sógornője egy egész éjszakás üstökösfotózás után autóbalesetben
hunytak el. A hírnév ellenére Bopp megmaradt közvetlen, barátságos, egyszerű embernek, a planetárium előadó munkatársaként
vonult nyugdíjba.

m

hatszögletű szegmensből fogják összeállítani. A szegmensek együtt egyetlen hatalmas tükörként fognak működni, amelynek a
fénygyűjtő képessége több tízmilliószorosan
meghaladja az emberi szem teljesítményét.
Az ELT segédtükréhez hasonlóan a
SCHOTT a főtükör szegmenseit is alacsony
hőtágulású Zerodur üveganyagból gyártja.
Ez a cég nyerte el a lehetőséget arra, hogy
legyártsa az ELT első négy tükörüvegét
(M1–M4, melyek közül az M1 a főtükör). Az
első szegmensek előállítása nagyon fontos
lépés, mivel a SCHOTT mérnökei ezzel tesztelik és optimalizálják a gyártási folyamatot,
valamint a szükséges szerszámokat.

Thomas Bopp a felfedezéskor használt 44,5 cm-es
Dobsonnal (Kevin Gill felvétele)
A Hale–Bopp 1997. március 31-én. Iskum József
felvétele (Praktica VLC fényképezőgép, 2,8/50
objektív, ISO 400-as film, 30 másodperc expozíció)

hálózat meglehetősen megbízhatatlan volt,
Boppnak haza kellett autóznia, hogy a felfedezésről szóló táviratot Brian Mardsennek
feladja – akik meg is lepődött kissé, hiszen
akkoriban szinte egyáltalán nem küldtek
már táviratot az emberek. Szinte egy időben
futott be Alan Hale szakcsillagász e-mail
értesítése, aki új-mexikói otthonából fedezte
fel az üstököst. Mint kiderült, a felfedezés
az amatőr- és a szakcsillagász részéről alig
5 perc eltéréssel történt, így hivatalosan is
a Hale–Bopp elnevezést kapta az égi vándor. Ezt követően egészen a következő év
végéig nem találkoztak a felfedezők, első
találkozásuk is hatalmas közönség előtt zajlott le. A felfedezést követően Bopp számos
elismerést kapott, díszdoktorrá választották, előadásokat, tanfolyamokat tarthatott.
Saját családjára is jelentős hatást gyakorolt
az üstökös: édesapjával sokkal szorosabb
kapcsolatba került, gyakran észlelték együtt

Az egyik legismertebb modern kori üstökös felfedezője 68 éves korában rákbetegségben hunyt el. Családjából leánya, unokája,
és öt testvére gyászolja. Alan Hale is megemlékezett eltávozott barátjáról: „…neveink
örökre összefonódtak az üstökös kapcsán.
Ha lesz még emberiség 4393-ban, amikor a
Hale–Bopp-üstökös visszatér, talán megemlékeznek rólunk, és arról a távoli múltról,
amikor éltünk.”
Sky and Telescope, 2018. január 12. – Mpt

Készül az ELT 39 méteres főtükre

A németországi SCHOTT üvegművek
mainzi üzemében sikeresen kiöntötték az
Európai Déli Obszervatórium (ESO) ÉszakChilében, a Cerro Armazoneson épülőben lévő Extremely Large Telescope (ELT)
műszere főtükrének első hat szegmensét.
Az ELT 39 méter átmérőjű főtükrével messze a világ legnagyobb optikai-infravörös
távcsöve lesz. Ilyen óriási optikai elemet
azonban lehetetlen egyetlen darab üvegből
elkészíteni. A főtükröt ezért 798 különálló,
egyenként 1,4 méter átmérőjű és 5 cm vastag

Az ELT tükörszegmensei még fényvisszaverő bevonat
nélkül az ESO tesztpadján (ESO/H.-H. Heyer)

Az első hat szegmens kiöntésével fontos
mérföldkőhöz érkezett tehát a főtükör készítése, ám a mérnökök előtt még nagyon hoszszú út áll a távcső 2024-re tervezett átadásáig. Összesen több mint 900 szegmenst kell
majd kiönteni és megcsiszolni, melyek közül
798 alkotja majd a főtükröt, 133 pedig tartalék lesz. A gyártás felfuttatásával nagyjából
napi egy szegmenst fognak tudni kiönteni
az üzemben. A kiöntött tükörüvegeket először lassan hagyják lehűlni, majd további
hőkezelésen is átesnek, végül csiszolni és
polírozni kell a felületüket. A polírozást
az egész optikai felületen 15 nanométeres
pontossággal kell elvégezni. A csiszolást
és polírozást, valamint a tükörszegmensek
ellenőrzését a francia Safran Reosc cég fogja
végezni.
www.csillagaszat.hu – Sódor Ádám
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Elhunyt a legtapasztaltabb ûrhajós

Ünnepi rakétanyomok

John Young 1930. szeptember 24-én született
San Franciscóban, majd másfél éves korában
a nagy gazdasági válság miatt szüleivel
Georgiába költöztek, ahol iskoláit végezte,
majd érdeklődése a repülés felé fordult. A
helyi egyetem repülőmérnöki fakultásán
1952-ben szerzett repülőmérnöki diplomát.
Az egyetemet követően különféle katonai
alakulatoknál szolgált, többek között a
koreai háború idején a Japán-tengeren is.
Pilótaként 1954-ben végzett, majd kiváló
eredményeinek köszönhetően berepülőpilóta-képzésre jelölték. Az ekkortájt induló űrhajóskiképzésre azonnal jelentkezett,
rövidesen más, mára legendássá vált űrhajósok között találhatjuk (pl. Neil Armstrong,
Pete Conrad, Ed White, Jim Lowell).
Young rögtön az első, Gemini–3 repülésben részt vett (az eredetileg kijelöltek
pilótáknál jelentkezett egészségügyi probléma miatt). A kiválóan sikerült repülés
után megrovást kapott, mivel a fedélzetre
csempészett marhahúsos szendvicsének
morzsái a szakemberek szerint veszélyeztették az elektromos csatlakozókat. A következő (Gemini–10) repülés során két alkalommal hajtottak végre összekapcsolódást
két különböző Agena rakétával, melyek
során társa, Collins két űrsétát is végrehajtott. Young kétszer is járt a Hold térségében: a holdraszálllás főpróbájának számító
Apollo–10 küldetés során egészen 15 kmes magasságig süllyedtek a holdkomppal,
majd visszaemelkedve összekapcsolódtak
a parancsnoki modullal – munkájuk során
a lehetséges leszállóhelyek fényképes felderítését végezték. Második alkalommal
az Apollo–16 parancsnokaként le is szállt
égi kísérőnk felszínére, melynek során a
Descartes-fennsíkról a Hold idősebb kőzeteiből, illetve a feltételezett vulkáni aktivitás
nyomaiból kellett mintát hoznia társával,
Charles Duke-kal.

December két jeles, ember alkotta égi tüneménnyel örvendeztette meg az űrtechnika
iránt érdeklődőket: a SpaceX a kaliforniai
Vandenberg Légibázisról útjára bocsátotta a
Falcon-9 fedélzetén a következő tíz Iridium
Next műholdat, illetve az orosz hadsereg
interkontinentális rakétakísérletet hajtott
végre Kapusztyin Jarból.
A két űrkísérlet közös pontja a rakéták
látványos nyoma, amelyeket az alkonyati
illetve kora hajnali felbocsátást követően
igen sokan láthattak. A közönség számát
tekintve biztosan a SpaceX a nyerő, hiszen
az USA nyugati államainak jó részéből megfigyelhető volt a kora esti indítás után a
Falcon és a nyoma, az orosz haditechnikai
kísérlet viszont kora hajnali időpontja miatt
kevesebb nézőt vonzott a kelet- és közép
európai országokból.
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John Young az Apollo–10 parancsnokaként,
1969-ben (NASA)

A történelmi jelentőségű Apollo-program
után Young a NASA kötelékében maradva vezetői pozícióba került, majd a Space
Shuttle első repülésén vett részt a Columbia
űrsiklóval 1981-ben. Utolsó űrrepülésére
1983. november-december fordulóján került
sor, ismét a Columbia fedélzetén, a Spacelab
kvázi-űrállomás első kipróbálásának alkalmával. Hetedik űrutazását a Challenger
katasztrófáját követő átszervezések hiúsították meg. Bár 74 esztendős korában nyugdíjba vonult, lényegében mindvégig aktívan
részt vett a NASA munkájában.
2018. január 5-én, 87 éves korában egy tüdőgyulladás szövődményeivel vívott harcban
a legendás űrhajós alulmaradt. Távoztával
immár kevesebb, mint felére apadt a Holdon
járt emberek exkluzív klubja.
Űrvilág.hu, 2018. január 8. – Dancsó Béla

A Falcon első fokozatának koncentrikus nyomai a
második fokozat anyagsugarában (Jeremy Perez)

December 22-én, alig három nappal karácsony előtt a SpaceX utolsó 2017-es startját
nagy várakozás kísérte az űrcég követői
körében, a kaliforniai indítás ideális helyszínű és időpontú is volt. A jó ideje kiadott
információk ellenére persze így is sok
hozzá nem értőt ijesztett meg a látvány, Los
Angeles rendőrsége és tűzoltósága is számtalan hívást kapott miatta, s még a város
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polgármestere is a Twitteren tett közzé bejelentést, hogy csak a SpaceX rakétáját látják
a lakosok. No de mit is láttak valójában a
megfigyelők?
A rakéta alkonyati felbocsátása után egyre
magasabbra jutott légkörünkben, s a hajtóanyag égéstermékeit, amelyek a rakétából
folyamatosan kiáramlottak, a nagy légköri
magasságban még a Nap fénye megvilágította. A nyom formája függ attól, hogy
milyen szögből láthatjuk, hány hajtóműből
milyen irányokba áramlik ki az égéstermék,
illetve nyilvánvalóan függ a repülési magasság szélviszonyaitól. A Falcon repülésének
első szakaszában az első fokozat munkája
végeztével rendben levált (akik követték
a fellövést, itt egy kis hézagot láthattak az
addig a repülők kondenzcsíkjára hasonlító
rakétanyomban), majd a második fokozat
beindulását követően vált igazán látványossá a nyom. A levált első fokozat (ezúttal nem
került újrahasznosításra) nem tért vissza a
kijelölt helyre, azonban irányítottan kellett
hogy aláhulljon, hogy ne okozzon kárt a
földet érésekor. A második fokozat által
kibocsátott, a járműtől távolodva táguló,
bálnaszerű alakot öltő nyom közepén jól
megfigyelhető volt az első fokozat manőverezése, a pulzálva működtetett segédhajtómű koncentrikusan látszó nyomocskájával.
A számtalan felvétel legtöbbjén csupán a
„bálna” szemeként, pontszerűen látszik az
első fokozat nyoma, de a jó minőségű felvételeken jól követhető a koncentrikus mintázat,
illetve az első fokozat kissé későbbi esése is.
Ilyen felvételt produkált Jeremy Perez amatőrcsillagász, aki 2005 óta követi a kaliforniai és új-mexikói fellövéseket Arizonából
(a kaliforniai Vandenbergtől 800 km-re),
professzionális módon, kiváló videóját
érdemes megnézni (vimeo.com/248630010).
A repülési magasságnak köszönhetően a
nyomot igen nagy távolságból is látni lehetett, gondoljunk csak az éjszakai világító
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A jelenség lefolyása a Zselici Csillagpark teljeségbolt-kamerájának felvételein. A képek készítésének
időpontjai: 4:35, 4:37, 4:42, 4:43, 4:45, 4:47 (idokep.hu)

A Falcon december 22-i indítása Jeremy Perez felvételén. A második fokozat által létehozott hatalmas
„bálna” gyomrában még világít a lendületét vesztve aláhulló első fokozat

felhőkre, azokat is csak a 85–90 km körüli
légköri magasságnak köszönhetően észlelhetjük hazánkból is az alkonyi és hajnali
időszakban (a sarkokhoz közel egész éjszaka
láthatóak maradnak).
A december 26-i orosz katonai kísérletről előre mit sem tudtunk, így többen is
lecsúsztunk a megörökítéséről (jómagam
20 perccel a látványosság után indultam
ki fotózni). Azonban néhány webkamera
rögzítette, illetve Európában pár szerencsés fotós is akadt, aki lefényképezhette a
nyomot. December 26-án kora hajnalban,
magyar idő szerint hajnal 4:34 körül tűnt fel
a keleti égen egy izzóan fényes pont, amely
igen gyorsan hatalmas, medúzaszerű, fehéres-világoskék folttá növekedett. Először azt
hittük, hogy az aznapra tervezett bajkonuri Angosat indítás nyomát láttuk, ám
hamarosan kiderült, hogy a nyom máshonnan származik. Ekkor jutott eszembe, hogy
2013 karácsonyán egy pontosan ugyanezen
égrészen fotózott (akkor kora esti) Topol
interkontinentális rakétának bizonyult
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nyomhoz nagyon hasonlít a mostani. Amint
a különböző képek elárasztották az európai médiát, csak órák kérdése volt, hogy
az oroszok mikor nyilatkoznak, azután a
katonai források nyilvánosságra is hozták
kora délután, hogy sikeres tesztet hajtottak végre Kapusztyin Jarból a kazahsztáni
Szari-Sagan irányába indított Topol SS-25
interkontinentális rakétával.
Többen kétkedve viszonyultak az orosz
kísérlet igazságtartalmához, mivel az interkontinentális rakéta tesztelésére nem tűnt
racionális időpontnak a karácsony. Azt
azonban valószínűleg elfelejtették e kétkedők, hogy az oroszoknál a karácsony
máskor van, mint nálunk, hála az ortodox
egyházi naptárnak.
Európából a Topol kiáramló égéstermékeire hátulról és persze alulról láttunk rá, a
medúza alak ennek köszönhető. Érdekesség,
hogy a legtávolabbi fotó, ami készült a rakétanyomról (az adott helyen 30 fokos magasságig látszott), hollandiai, vagyis a felbocsátás helyszínétől 2800 km távolságból! A fotót

A fényjelenség látványa Tihanyból, az Incom
Technologies Kft. által üzemeltetett kamerán. Jól
látható, milyen nagy égterületet foglalt el a gázfelhő
december 26-án 4:37-kor (idokep.hu)

a Bussloo Közösségi Obszervatóriumban
készítették, a holland meteorfigyelő kamerahálózat ottani egységével, külön szerencse volt, hogy a hálózat többi, felhős ég
alatt pihenő tagjától eltérően itt nem volt
zárt a felhőtakaró. A hollandok azt is kiszámolták, hogy a Topol nyoma kb. 3000 km
magasságban lehetett (feltételezve, hogy az
Kapusztyin Jar felett volt pontosan – persze
a rakéta útjának precíz ismerete nélkül).
Hazánkból a nyom közel a zenitig jól látható
volt a Zselici Csillagpark all-sky kamerája
felvételein! Ez esetben is a fellövés időpontja
volt a meghatározó a láthatóságát illetően, a
kora hajnali égen a rakétanyom már bőven
napfényben ragyogott, míg mi idelenn még

sötétben voltunk, ezért az égi háttérből
ragyogva kiemelkedett a fehéres-kékes színével. A rakétakísérletekből (számos van
évente, több orosz rakétaközpontból is) csak
azokat láthatjuk, amelyek megfelelő időpontban történnek, vagyis a megvilágítás
szempontjából kedvező időben, így a kora
esti és a hajnali órák alkalmasak tőlünk ezek
megpillantására. Az, hogy milyen alakú
lesz az égéstermék felhője, attól függ, merre
irányítják a rakétát (milyen szögből látunk
rá), mivel ezek az interkontinentális ballisztikus rakéták igen nagy magasságba jutnak
el, ezért csak a röppálya legalsó szakaszán
befolyásolja a felhő alakját a légköri szél. Ezt
követően a magaslégkörbe érve csak tágul
és távolodik a rakétától – ahogy a Falcon
esetében is látszott az amerikai felvételeken,
ahol oldalirányból figyelhették meg a második fokozat működését.
Amíg Kapusztyin Jar rakétabázisa üzemelni fog, minden bizonnyal lesznek még
hasonló fellövések, amelyeket hazánkból is
láthatunk. A keleti égrészen feltűnő, emelkedő és táguló, kékes árnyalatú felhő láttán
ne a tűzoltóságot hívjuk, hanem amatőrtársainkat, hogy minél többen megörökíthessék e ritka tüneményt!
Landy-Gyebnár Mónika
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mezt hajlítottam, ami magát a segédtükröt
körbefogja. Természetesen minden, a fényútban lévő részt matt feketére fújtam.

Égre nézõ monitor*

Miközben a meglehetősen nehezen készülő
tükröt csiszoltam, igyekeztem a leendő távcső egyéb részeivel is haladni . Már az előző
távcsövemnél is azt a módszert követtem,
hogy elsősorban a környezetemben, illetve
barátaimnál fellelhető anyagokat igyekeztem felhasználni. Ezen kívül sokat gondolkodtam azon, hogy az egyes alkatrészeket
miből tudnám a legegyszerűbben és legolcsóbban elkészíteni. Nem siettem semmivel,
mert a költségeket így tudtam alacsonyan
tartani. Sokat nézelődtem mindenfelé, jó
ötleteket keresve.
A Crayford rendszerű fokuszírozó kezdettől tervben volt, alapja egy tönkrement
építőipari villanymotor alumíniumházának
fele lett. Csapágyak helyett egy szétszedett nyomtató műanyag görgőit használtam,
rozsdamentes lemezből hajlítottam hozzájuk tengelyrögzítő elemeket. Mikrofókusz is
van rajta, mivel a nyomtatóban volt egy erre
alkalmas fogaskerékpár. Az egyik tekerő
gomb egy laptovábbító gumírozott görgő,
a másikat kaptam valahonnan. Tengelyként
egy 120-as Skoda szelepszára szolgál, a
kihuzat csövét viszont meg kellett vásárolnom, amely 3500 Ft ráfordítást jelentett
egyméternyi 50 mm belső átmérőjű alumíniumcsőre.
A segédtükörtartó póklába 1,5 mm-es
rozsdamentes lemez; mivel a tapasztaltabb
tácsőépítők szerint nagy fényerőnél fontos
a stabilitás, két sorban is használtam ezeket, középen egy négyzet alapú műanyag
hasábhoz csavarozva. M8-as csavarokat hornyoltam be hosszában, ebbe illeszkednek a
pókláb lemezei a tubus irányában, keresztben csavar tartja őket össze csapszegként.
A műanyag tömbön egy M10-es menetes
szár megy át és tartja a segédtükörtartót. Utóbbinak egy 45 fokban levágott, kb.


 A Meteor 2018/1. számában megjelent cikk
folytatása.
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A tubus bordás alumíniumlemez, egy régi
kiselejtezett dobogó része volt. Hengerítéssel, majd
szegecseléssel nyert cső formát. A póklábak az
elegendő stabilitás érdekében kettőzöttek

50 mm átmérőjű danamid rúddarab a lelke.
Mivel a segédtükör 70 mm-es, a ferdén levágott részre egy nagyobb átmérőjű műanyag
korongot csavaroztam. Valószínűleg porszívókeréknek esztergálhatta valaha valaki, én
a danamidot az esztergába fogva méretre
munkáltam. Ennek peremére alumíniumle-

A főtükörtartó alapja egy háromszög alakzat, ezt egy régi, irodai forgószék alumíniumlábaiból állítottam össze és 6,5 mm
vastag rozsdamentes acél háromszögekkel
csavaroztam egymáshoz a csúcsokban. A
főtükör egy hajdani köszörűkorong alumínium alaptestén fekszik. Három oldalról alumíniumhasábokat szereltem rá és az
ezekben lévő menetekben műanyag hernyócsavarok pozicionálják. A tükör vékonysága

A tükörtartó többek között egy régi irodai szék
anyagát is tartalmazza, a vékony üveg 18 ponton
fekszik fel rá. A szilikon felfekvési pontok a 2 mmes alumínium háromszögeken nyugszanak

A kihuzat egyetlen vásárolt alkatrésze a kihuzatcső.
A csapágyak kimustrált nyomtató görgői, a
fogaskerék áttétel szintén nyomtatóból való. Az
alapot egy építőipari villanymotorból alakítottam át

A 210/718-as „égre néző monitor”, vagyis az
elkészült távcső, bevetésre készen
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miatt 18 pontos alátámasztást készítettem
2 mm-es alumínium lemezből, a háromszögek sarkaiban szilikontámaszokkal. Ezeket
lyukasztószerűen kiélezett csővel vágtam
ki egy lapból, és kétoldalas ragasztó tartja
őket elég gyengén a helyükön. Mivel a
tükör külső részét le kellett blendéznem, az
alumíniumlemezből egy gyűrűt vágtam ki,
amit L alakú lábak rögzítenek a tükör alatti
koronghoz. Ez a gyűrű tartja felülről a tükröt. A főtükör jusztírozását régi csapokról
származó, krómozott fém tekerőkkel-fogantyúkkal oldottam meg, amikbe általam hajlított rozsdamentes csöveket ragasztottam, a
végükre pedig anyacsavart hegesztettem. A
tükör alatti korongba rögzítettem a jusztírozó csavarokat.
A tubus 2,5 mm vastag alumínium bordás
lemez, a munkahelyemen ilyen anyagból
készült dobogókat selejteztünk néhány éve
és tudtam én, hogy egyszer jók lesznek
még valamire! Egy műhelyben 4000 Ft-ért
egészen szép csövet hengerítettek belőle,
de azért az egyengetéssel volt még munkám bőven. Mivel alumíniumot nem tudok
hegeszteni, szegecseket vettem és egy, a
tubus anyagából származó betétet belülre
erősítve oldottam meg a tubussá alakítást.
Nem volt egy termelékeny folyamat, füldugó is kellett hozzá.
A kihuzat nyílását, valamint a főtükör
felszíne fölötti szellőzőket dekopír fűrésszel
vágtam ki, acélhoz való fűrészlappal (sűrűn
olajozva). Úgy terveztem, hogy egy befúvó
és két kisebb szívó ventilátor távolítsa el az
esetleges meleg levegő határréteget. A tubus
belseje is matt fekete, a külső részt viszont
nem festettem le, így legalább nem verődik le róla a festék. Nagyjából szálcsiszolt
felületűnek néz most ki, amit úgy értem
el, hogy egy polírozósorozat legfinomabb
korongját már nem használtam, ugyanis
így jobban leplezi a hibákat, nyomódásokat,
karcolódásokat. A tubuson futósúly is van
a jó kiegyensúlyozás érdekében. Mindennel
együtt tömege 13 kg lett, ami nem éppen
könnyű, viszont igen masszív.
Dobson-állványt is terveztem. A tubus
súlypontja környékén, a két oldalára alumí-
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niumkorongokat erősítettem, nevezetesen
a már említett Skodám dugattyútetőit. Itt
egy távtaró tuskó is van még, amibe a tubus
henger alakját a tubus egy leeső darabjára
fektetett csiszolópapíron alakítottam ki. Az
állvány jó része szintén munkahelyi szerzemény: egy kidobott irodai asztal alumínium
váza. Ez egyelőre egy pozdorja lapra van
szerelve, ami teflon lapocskákon forog egy
másik ilyen lapon. Elég nehéz alkotmány,
de előbb-utóbb birtokomba kerül egy 50 cm
átmérőjű köszörűkorong szénszálas erősítésű műgyanta alapteste, ami nagyon könnyű,
és ezzel tervezem a pozdorját kiváltani.
A végére marad a kérdés: megérte-e a sok
küzdelem a távcső elkészítéséért? A tükör
csiszolása jóval több idő volt, mintha normális vastagságú anyagot vettem volna, de
a monitor csak 2500 Ft-ba került. Legalább
5–10 ezer Ft-nyi rozsdamentes csavart vettem, 30 000 Ft volt a Sky-Watcher gyártmányú segédtükör. Ha a rengeteg munkaórát
nem számítom, akkor 45–50 000 Ft-ot költöttem rá összességében. Ezért egy f/3,4-es
műszerem lett, egészen jó képalkotással,
széles látómezővel, ami a főtükör átmérőjével megegyező nagyítást bírja és már eddig
is sok észlelési élménnyel ajándékozott meg.
De nem is akarom erőltetni a nagyítást,
mivel nyilván nem adna a tükör ideális
képet az ismert hibák miatt. Viszont ezzel
a nagyítással is már egy seregnyi galaxist
elérek Budapestről.
Korábban az Andromeda-galaxis magvidékét és az Orion-köd legfényesebb régióit
leszámítva szinte semmi mást nem láthattam a halványabb mélyég-objektumokból.
Most viszont felfedező útra indulhattam
közöttük a fényszennyezés ellenére is!
Az Orion-köd télen olyan szép volt, mint
egy festmény. A Leo-tripletből csak egy
duett lett ugyan, de ezek voltak az elsők,
amiket azonosítani tudtam a galaxisvadászat elkezdésekor. Sok szép újdonsággal
ismerkedtem meg a Virgo-halmaz galaxisai
közül, délebbre a Sombrero-galaxis porsávját néztem hitetlenkedve. A Vadkacsa-halmaz rengeteg csillaga és sötét sávjai ámulatba ejtően szépek voltak. Tarjánban a Nyilas
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Decemberi égfoltok

A segédtükörtartó

szépségei között barangoltam, és még a
nagyobb műszerekbe se nagyon pillantottam bele, mert a látvány odaszögezett az
okulárhoz. Itt a jóval sötétebb égi háttér miatt
végre kisebb nagyításon, egy látómezőben
láthattam az M81–82-t is. Lakóhelyemről a
hasonló galaxisokat nagyjából 70x-es nagyítás fölött látom csak. Nyáron Budapestről
még a Fátyol-köd egy részét is láttam – elfordított látással, és csak egy kis szakaszt, azaz
szépnek nem nevezném, de pozitív észlelés
volt (UHC szűrővel).
A távcső tükre gyorsan hűl, mire az összes
felszerelést kiviszem a lakásból, a ventilátorok beindítása nélkül is felveszi a környezet
hőmérsékletét. A jusztírozást csillagon mindenképpen finomítani kell. Kómakorrektor
persze nem ártana hozzá, bár egyáltalán
nem tartom zavarónak a kómahibáját.
Ha hasonló paraméterű gyári műszert
akarunk venni, akkor kevés pénzért általában gyenge minőséget kapunk, vagy pedig
mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.
A képcső üvegének vékonysága (és az
amúgy erősen kerülendő esetleges rétegessége) miatt nehéz belőle jó tükröt csiszolni,
és ahogy a két példám mutatja, a végredmény is kétséges. Akár azt is mondhatnánk,
hogy felesleges is belevágni.
Hacsak az ember nem akar egy olcsó
és vastagságához képest viszonylag nagy
átmérőjű tükröt…
Tardos Zoltán

Ahogy azt már szinte megszokhattuk, a
tél nem az égi jelenségek megfigyelésének
legalkalmasabb időszaka. Habár az idei telet
a szokatlanul enyhe idő miatt eddig még
csúfolni se lehetne télnek, ez az enyheség
az észleléseket rendre meghiúsító gyakori frontátvonulásoknak köszönhető. Amit
nyerünk a fűtés számláin, azt elveszítjük az
észleléseken… Szinte 2–3 naponta érkezett
az Atlanti-óceán felől egy-egy újabb ciklon,
– gyakorlatilag az számított anomáliának,
ha derült volt ég.
A fentiek fényében a 2017-es év utolsó
hónapjában az észlelések száma is alacsony.
A probléma másik felét az jelenti, hogy
az esti égen nincsenek bolygók, így látványos együttállásokat is csak hajnalonta
láthatunk, s ehhez, valljuk be, nem mindenkinek alkalmas a bioritmusa, azonban
még a korán kelők se tudtak a hónap során
egyetlen együttállást sem megörökíteni az
időjárás miatt.
Az este már megfigyelhető „tavaszi” állatövi fényről a rovatvezetőnek sikerült még
december 7-én fotót készítenie Hárskúton,
a nem épp tökéletes körülmények ellenére.
Reméljük, a január-február azért hoz majd
szép derült estéket is, hiszen az esti megfigyelések száma mindig magasabb, mint
az ősszel, a hajnali égen megjelenő állatövi
fényé. Azonban decemberben még látható
a hajnali égen is az állatövi fény, ezt 25-én
fotózta a rovatvezető.
Légköroptikai jelenségünk szerencsére
akadt – némiképp ez is a folyamatos frontátvonulásoknak köszönhető, a frontokat kísérő, vagy azokat megelőző felhőzeten gyakori volt a holdhaló, holdkoszorú, de a nappali
jelenségekből is akadt néhány.
December 1-jén este Hadházi Csaba
(Hajdúhadház) fotózott teljes 22 fokos holdhalót, Hegyi Imre (Dabas) ezen az estén a
Hold körüli irizáló felhőket örökített meg.
2-án este Bacsó Zétény (Százhalombatta),
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Szöllősi Tamás (Érd), illetve a rovatvezető
(Veszprém) fotózott szintén 22 fokos holdhalót. 4-én Hegyi Imre újfent irizáló felhőket figyelt meg a Hold közelében, 7-én
hajnalban a rovatvezetőnél volt látványos
holdkoszorú, ami ráadásul a már erősen
világos égen is látható maradt szokatlanul
sokáig. 8-án a rovatvezetőnél felső érintő ív
és zenitkörüli ív volt a délelőtt során, de csak
kis ideig látszottak a gyorsan vonuló felhőzeten. 10-én délben Hegyi Imre igen fényes
bal oldali melléknapot örökített meg. 13-án
Szöllősi Tamás fotózott látványos 22 fokos
naphalót és a tetején erős színekkel ragyogó
felső érintő ívet. 15-én délelőtt ismét Szöllősi
Tamásnál, valamint a rovatvezetőnél volt
22 fokos haló, 18-án pedig Hadházi Csaba
jelentkezett újabb reggeli 22 fokos halóval,
amit fényes felső érintő ív kísért.
December 19-én reggel Bakos Liza
(Székesfehérvár) csodaszép fényes és magas
naposzlopot fotózott kevéssel napkelte után,
az oszlop erősen nyújtott ellipszis alakja
jellegzetes volt: a Nap közelében szűk, feljebb kissé kiszélesedő, majd a végén ismét
beszűkülő. Ez az oszloptípus kimondottan
akkor látható, ha a létrehozó jégkristályok
nem a szokványos lap-, hanem oszlopkristályok, amelyek a horizonttal párhuzamosan
lebegnek a felhőzetben, s a különös alak
mellett jellemzően a magasságuk is látványos lehet, s nem ritka, hogy az oszlop tetején a felső érintő ív is megjelenik. December
24-én is voltak, akik ráértek kicsit az ünnepi
készülődés közepette az égre pillantani:
Rosenberg Róbert (Adony) igen látványos
és élénk színű holdkoszorút s irizáló felhőt
fotózott, a rovatvezetőnél kora délután volt
22 fokos naphaló, Hegyi Imre és a rovatvezető pedig a 33%-os megvilágítású hold
árnyékos oldalán még ekkor is megjelenő
földfényt örökítették meg. December 27én szintén Hegyi Imre figyelte a Holdat,
ezúttal halványan kivehető holdkoszorút
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látott. December 30-án Rosenberg Róbert
ismét rendkívül látványos és élénk színekben pompázó holdkoszorút fényképezett,
a koszorú a rovatvezetőnél is megjelent,
de csak szakadozott felhőzeten, így nem
alkothatott teljes gyűrűket, viszont a veszprémi égen halványan a 22 fokos holdhaló
is előtűnt a vonuló alacsonyszintű felhők
felett. A jelenséget Földvári István Zoltán
(Budapest) is sikeresen megörökítette: „Kis
kompakt fényképezőgépemet felkapva,
azt fotóállványra csavarva igen gyorsan a
helyszínen találtam magam. Eredetileg a
közösségi teraszra szándékoztam felmenni,
de inkább a lift előtti részen fotóztam a
Holdat és udvarát, le ne késsek róla. Eleinte
semmit nem láttam a Hold éles korongja
körül, de hamarosan megjelent néhány felleg foszlánya ÉNy-i irányból igen lomhán.
Szerencsére 4–5 fotón sikerrel meg tudtam
fogni a jelenséget, vöröses, kékes, zöldes
íveivel, mely igen rövid ideg látszott – kb.
15 másodperc –, és utána egy vastag felleg szó szerint megfojtotta Holdunk fényét.
Örülök neki, első ilyen jellegű felvételeim
Holdas irizációról.” Észlelőnk beszámolója
azt is elárulja, hogy mennyire rövid életű
lehet a jelenség, amikor a vonuló felhőzet
hozza létre, így azok járnak sikerrel, akik
a változóan felhős időszakokban is az égre
pillantanak.
December 31-én, az év utolsó napján
Rosenberg Róbert figyelte az égi tüneményeket: kora délután a Nap felett látható
felső érintő ívet fotózta, majd megörökítette
az év utolsó napnyugtáját, s ezzel az év
utolsó nap-délibábját és zöld sugarát is,
majd este igen látványos 22 fokos holdhalót
fotózott. Molnár Nikolett (Szolnok) szintén a
szép 22 fokos holdhalót fotózta.
Hegyi Imre ezen az estén holdkoszorút
örökített meg, Szöllősi Tamás szintén az eget
és a nála is hosszú időn át látható holdhalót
figyelte. A rovatvezetőnél is holdhaló volt,
látszott a fényes 22 fokos haló, illetve a kora
esti időben még egy kis időre a halványan,
de kivehetően zenitkörüli ív is megjelent a
hold felett, illetve a vonuló felhőzeten időről
időre a mellékholdak is feltűntek.
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December 31-én este fotózta ezt a 22 fokos
holdhalót Molnár Nikolett Szolnokról

Különlegesség is akadt a hónap során:
24-én alkonyatkor sokan, főként az ország
északi részén furcsa irizáló felhőket figyeltek meg, amelyek a napnyugta előtti és utáni
percekben tűntek fel. A jelenség általában
egészen hétköznapi (gyakorlatilag bármikor
feltűnhet irizáló felhő a Nap közelében, ha
épp van nem túl vastag felhő ott, emiatt is
került ki az észlelendő jelenségek közül a
nappali irizáló felhő). Azonban a jelenség
egészen alacsony napállásnál (napnyugta
vagy napkelte idején) előforduló formája
nem hétköznapi. Az ezen az alkonyon megfigyelt élénk színű irizáló felhők a tőlünk
északra húzódó futóáramlat (jet stream)
igen nagy magasságú, gyakorlatilag a troposzféra–sztratoszféra határán lévő felhőzetén alakult ki. A megjelenésében kissé a
gyöngyházfényű felhőkre emlékeztető jelenség éppen a nagy magasság miatt tűnik fel
alkonyatkor, amikor a felszínen már lemenő
Nap fénye a nagy magasságot még kellően
bevilágítja. A normál magasságú felhőknél
irizálás ilyenkor csak rendkívül ritkán (és
erősen vörösbe hajló árnyalatvilággal) jelenhet meg, mivel a napfény nagyon szóródik
alkonyatkor, azonban a nagyobb magasságokat ez a szóródás kevésbé érinti, így az
ott lévő felhő irizálása jól láthatóvá válik.
A speciális irizáló felhőt Klajnik Krisztián
fotózta le karácsonyfa díszítés közben…

Ellipszis alakú naposzlop Bakos Liza december 19-én, kevéssel napkelte után készült felvételén

Még egy különös jelenségünk volt,
mégpedig december 25-én hajnalban:
Kamcsatkában még 20-án kitört és 16 km
magasságig jutott a Bezimjannij-vulkán
kitörési felhője, és ez 25-ére elért hozzánk is.
Sajnos az északi sarkvidéket a műholdak a
téli időszakban nem jól látják, így a kitörési
felhő útvonaláról nincs adat, de a középeurópai területek felett 25-én reggel kissé
emelkedett volt a kén-dioxid mennyisége,
így nagy valószínűséggel a kamcsatkai kitörés okozta vulkáni napkelte tanúja lehetett
a rovatvezető. Az egyébként kristálytiszta,
rendkívül jó átlátszóságú égbolton egészen
a korai pirkadatig nem volt jele a vulkáni felhőnek, azonban a szokásosnál jóval
hamarabb elkezdett pirosodni az ég alja,
majd mintegy fél órával a napkeltét megelőzően megjelentek a jellegzetes sávok is az
horizont feletti 5–6 fokos területen. Később

kissé még magasabban is láthatóvá váltak, a
színük pedig ragyogó pirosból rózsaszínné,
majd sápadt sárgává vált, napkeltére csupán
egészen halványan voltak már kivehetőek.
A jelenség időzítése, a színezet és a sávosság
mind arra utalnak, hogy a vulkáni anyag
okozhatta a különleges látványt. Másnapra
(a meglehetősen párás és kissé felhős) égen
már nem volt nyoma a jelenségnek. Mivel
a kitörés egyetlen robbanásból állt, és a
téli légköri viszonyok csak ritkán kedveznek annak, hogy a kitörés anyaga délre
jusson, nem sok esélye van annak, hogy a
későbbiekben ismét megpillanthassuk. Ezen
a hajnalon valószínűleg pont az előzőekben említett futóáramlat segítségével jutott
le hozzánk is a kitörés sztratoszférát elért
anyaga.
Landy-Gyebnár Mónika
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A titokzatos és ismeretlen
Descartes-fennsík

Az Apollo-leszállóhelyek észlelése mindig
nagyon izgalmas feladat, még akkor is, ha
jól tudjuk, hogy a földfelszínről fizikai képtelenség meglátnunk bármiféle nyomát is a
valamikori emberi tevékenységnek. Ezt csak
a Hold körül keringő Lunar Reconnaissance
Orbiternek sikerült az elmúlt években. Ezzel
mi, amatőrcsillagászok természetesen tisztában vagyunk, de a nagyközönség számára
ez nem olyan magától értetődő. E sorok
írója több alkalomra is emlékszik, amikor a Polaris Csillagvizsgálóban és a Bajai
Bemutató Csillagvizsgálóban kifejezetten a
holdfelszínen maradt eszközöket szerették
volna megnézni a rendelkezésre álló 20,
illetve 15 cm-es távcsövekkel. Véleményem
szerint ilyen esetekben türelemmel és jó
szándékkal kell elmagyaráznunk, hogy
miért nem lehetséges ez. Ha az emberi tevékenység nyomait nem is láthatjuk, a leszál-

lóhelyeket mégis érdemes megmutatnunk a
nagyérdeműnek, már ha tudjuk, hogy hol
vannak. A Meteor hasábjain már többször
volt szó a leszállóhelyek észleléséről, néhányukat már fel is dolgoztuk. A most bemutatásra kerülő leszállóhely aktualitását egy
szomorú esemény szolgáltatta; 87 éves korában elhunyt John Watts Young, az Apollo–16
parancsnoka. Egy holdészlelő amatőrcsillagász a tiszteletét a legmegfelelőbben úgy
fejezheti ki e nem mindennapi űrhajós iránt,
ha észleli az Apollo–16 leszállóhelyét.

A Descartes-kráter és környéke

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az
Apollo– 16 leszállóhelye messze a Hold
legszebb kráterhármasának az árnyékában található. A Theophilus–Cyrillus–
Catharina-hármas olyan impozáns látvány
és ezen túl geológiai szempontból is annyira

Molnár Péter 2014. március 8-i felvételén könnyen azonosíthatjuk az Apollo–16 landolási helyét. A felvétel a
Polaris Csillagvizsgáló 200/2470-es refraktorával és egy DMK41au02.as kamerával készült
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Az Apollo–16 leszállóhelyének környéke az LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) felvételén

érdekes, hogy egy későbbi alkalommal még
visszatérünk rájuk. A Theophilus–Cyrillus–
Catharina-trió a Mare Nectaris medencéjének a nyugati szélén fekszik. Ennek a
medencének a külső gyűrűje a csodálatos
Rupes Altai. A Nectaris-medence külső gyűrűjét egészen jól ki lehet venni még a Rupes
Altaitól északra, annak folytatásaként is,
egészen a Thephillus-kráter magasságáig.
Ha az Apollo–16 leszállóhelyét akarjuk megfigyelni, akkor a Theophilus lehet a kiindulási alapunk. A leszállóhely a Theophilus
északi sáncfalával fekszik egy holdrajzi szélességen, a nyugati sánctól nagyjából 250
kilométerrel nyugatra. A kráterhármastól,
pontosabban a Nectrais külső gyűrűjétől
nyugatra elterülő táj meglehetősen kaotikus.
Kicsiny és közepes kráterek, nehezen definiálható hegyek és dombok halmazát találjuk
itt. Hogy találunk itt meg bármit is? A
helyzet szerencsére nem olyan reménytelen,
mint amilyennek először tűnik, de mindenképpen türelemre és kitartásra lesz szükségünk a biztos azonosításhoz. A megfelelő
holdfázis az első negyed környékére esik,

vagy ha a fogyó fázist választjuk, akkor a
19 napos holdkorongon próbálkozzunk. Tél
végén és tavasszal egyértelműen az első
negyed környékét javasoljuk a Hold magas
deklinációja miatt. Február 22-én és 23-án,
március 24-én, április 23-án, május 22-én és
23-án, ha az időjárás is megengedi, kiváló
alkalmunk nyílik a megfigyelésre.
Többféle útvonalon is megtalálhatjuk
leszállóhelyünket, de a legegyszerűbb és
legrövidebb út a következő: elsőként keressük meg a Theophilustól jó 120 kilométerre nyugatra fekvő Kantot. Ez egy fiatalos
megjelenésű, 32 kilométer átmérőjű, 3100
méteres mélységű Triesnecker típusú kráter. Belsejében nagyon furcsa íves omlásnyomokat találunk, melyek összeérnek a
kicsiny központi csúccsal. A Kanttól ugyanekkora távolságra (120 kilométer) nyugatdélnyugatra találunk egy nem túl feltűnő,
bizarr megjelenésű 48 kilométeres krátert,
a Descartes-tot. Ez a kráter egy nagyon
öreg, pre-nectari korú romkráter, délnyugati sáncán ül a 16 kilométeres Descartes A
parazitakráter, amely most tulajdonképpen
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a „határozóbélyeg” szerepét tölti be. Ha
nagyon biztosak akarunk lenni az azonosításban, akkor ellenőrzésként haladjunk a
Descartestől pontosan délnyugatra mintegy
fél kráterátmérőnyit. Ha itt egy jókora méretű, szabályos kör alakú és sima aljzatú krátert találunk, megnyugodhatunk, jól azonosítottunk. Ez a 65 kilométer átmérőjű és több
mint 3000 méter mélységű Abulfeda-kráter.
Sok dolgunk nincsen ezzel a kráterrel, így
vissza is térhetünk a Descartes-hoz. Elsőre
az ember könnyedén átsiklik fölötte, de ha
nagy nagyítással szemléljük, kiderül, hogy
ez nem egy hétköznapi romkráter. Délen és
nyugaton a legépebb a sáncfal, éppen ott,
ahol a Descartes A is fekszik. Délkeleten
egy érdekes, szabálytalan alakú törést
figyelhetünk meg. A kráter belsejében már
kisebb műszerekkel is megfigyelhetünk egy
érdekes gyűrűt. Ez a gyűrű nagyjából fele
akkora, mint maga a Descartes, és míg az
északnyugati részeken egy hegyszakasznak
mutatkozik, vagyis határozottan magasabb
a környezeténél, addig a délkeleti szakaszon íves rianássá változik át. De nem csak
ennyiről van szó. A Descartes úgy néz ki,
mintha valami kiömlött volna a kráterből
észak felé. De úgy is értelmezhetjük (és
valójában így a helyes), hogy egy hatalmas,
a kráternél jóval nagyobb kiterjedésű törmelékhalmazt láthatunk itt, amely részben
befedte és feltöltötte a Descartes-krátert és a
tőle északra lévő területet. A törmelék rögös
szerkezetű, mint a kilapátolt föld. És ha ez
még nem lenne elég, a törmeléket a krátertől
északra egy fényes fehér folt díszíti. Olyan
ez a folt, mint a fiatal, copernicusi krátereket
körülvevő sugársáv, csak éppen a krátert
nem találjuk, vagy legalábbis nem egyértelmű, hogy mi is ennek a foltnak az eredete.
A Lunar Prospector amerikai holdszonda erős mágneses anomáliát mutatott ki a
Descartes-fennsíkon, éppen a fehér folt területén. Charles Wood szerint ezt valószínűleg
a kéregben rekedt, a felszínt soha el nem érő
magma okozhatja. John Moore a Craters of
the Near Side Moon című könyvében ezt a
világos foltot a Reiner Gammához, a Mare
Ingenii (a Hold túloldalán van) és a Mare
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Marginisben lévő fehér színű albedópamacsokhoz hasonlítja.
Két apróbb gödörkrátert is láthatunk a
törmeléken. A kisebbet a Descartes északészakkeleti sáncának közvetlen közelében
találjuk. Ez a Descartes C, átmérője 4,3
kilométer. A kissé nagyobb E jelűt fél kráterátmérőnyivel északra, a törmelék keleti
szélén kell keresnünk. Ha idáig eljutottunk,
akkor már nagyon közel vagyunk a célunkhoz. Most már csak annyit kell tennünk,
hogy gondolatban összekötjük a Descartes
közepét (ha nagy távcsővel észlelünk, akkor
az aprócska központi csúcsot) az E kráterrel
és meghosszabbítjuk, majd az így kapott
egyenesre rámérjük pontosan ugyanezt a
távolságot. Ha jól végeztük a dolgunkat,
egy apró beöblösödéshez érünk, amely, ha
alaposan megfigyeljük, egy rég elsüllyedt és
feltöltött aljú kráternek a keleti sáncán lévő
hiányos szakasz. Pontosan ide szállt le az
Apollo–16 holdkompja, az Orion 1972. április 21-én, John W. Young és Charles Duke
űrhajósokkal.

gyeléséhez nagy távcső és nagyítás, rezzenéstelen légkör és viszonylag magasabb
napállás szükséges. Gondoljunk csak bele,
a South Ray-kráter mindössze 700 méter
átmérőjű és 143 méter mélységű. Felakkora,
mint az arizoniai Barringer-kráter. Ha nem
lenne ilyen fiatal és nem venné körül fényes
sugársáv, akkor nem sok esélyünk lenne a
megpillantására, mert magának a kráternek
a szögátmérője mindössze 0,37”! De van
még nehezebb objektum is erre. A North
Ray-kráter az öböl bejáratának északi szélén
fekszik, és bár nagyobb, mint déli társa (950
méteres átmérő, 240 méteres mélység), a halványabb sugársáv miatt nehezebb célpont.
A South Ray-krátert nem látogatták meg
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amit vártak. A földi megfigyelések és a
Lunar Orbiter nagyfelbontású felvételeinek
tanulmányozásából arra következtettek,
hogy kétféle ősi vulkanikus egységet fognak találni. Az egyik egység a leszállóhely
környékén található Cayley-síkság (többek
között az ősi névtelen krátert kitöltő anyag),
a másik pedig a Descartes-fennsík, vagyis
a rögös szerkezetű törmelék. A Cayley-síkságot ősi vulkanikus lávafolyásnak, míg a
Descartes-fennsíkot magas szilikát tartalmú
vulkanikus anyagnak tartották. Mint kiderült, az expedíció semmiféle vulkanikus
eredetű kőzetet nem talált, csak különféle
breccsákat. Ez azt jelentette, hogy újra kellett gondolni a Cayley-síkságokról alkotott

A South Ray-kráter a Stone Mountain vidékén, Charles Duke felvételeiből készített mozaikon

A leszállóhely az LRO felvételén, középen a
holdkomppal. Jól láthatók az űrhajósok által kijárt
csapások és a holdautó nyomai

Nagyobb műszerekkel megpillanthatunk
egy aprócska fehér foltot az öböl bejáratának déli szélén. Ez a South Ray-kráter,
pontosabban a krátert körülvevő fényes
sugársáv. Ennek az alakzatnak a megfi-

űrhajósaink, csak Duke készített egy fantasztikus felvételt róla. Miközben a felvételt
készítette, megjegyezte, hogy fekete és fehér
sávok indulnak ki a kráterből, amiből arra
következtetett, hogy kétféle kőzet lehet ott.
A North Ray-krátert viszont közvetlenül is
meglátogatták Youngék.
Az azonosításhoz a legjobb a Rükl-féle
Holdatlasz, amely túlzás nélkül a létező legjobban használható holdatlasz. Egyébként
mind a South Ray, mind pedig a North Raykrátert jelöli az atlasz, igaz, név nélkül.

A nagy csalódás

Szerencsére ez nem miránk, holdészlelőkre
vonatkozik. Vagy csak abban az esetben,
ha valami miatt mégsem sikerülne megtalálnunk a leszállóhelyet. A csalódás a
geológusokat érte, amikor nem azt találtak,

elméleteket. Ezek az idős krátereket kitöltő
világos felszínű formációk nem ősi lávafolyások, hanem a holdi tengerek alapját
képező medencék keletkezésekor kirepült
törmelékek. A Descartes-fennsíkon talált
breccsák nem sokban különböznek a síkságon találhatóktól, tehát ez az egység is
csak a talajra visszahullott törmelék, nem
vulkanikus anyag. A geológusok végül azt
a következtetést vonták le a Földre hozott
mintegy 95 kg minta alapján, hogy a holdi
felföldeket szinte kizárólagosan becsapódások alakították, a vulkanikus tevékenység
elenyésző volt. Az általános vélekedés az,
hogy a környéken található Cayley-síkságok
imbriumi törmelékből, míg a Descartessíkság az ennél öregebb nectari törmelékből
állnak.
Görgei Zoltán
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Kaba 160

Tavaly volt százhatvan éve, hogy 1857. április 15-én lehullott hazánk nevezetes meteoritja, a kabai szenes kondrit. A régi Magyar
Királyság területét tekintve a kabai a hatodik szemtanús hullású meteoritunk, a mai
Magyarország területét tekintve viszont ez
volt az első. Szinte már hagyomány, hogy az
évtizedes hullási évfordulókhoz kapcsolódóan a debreceni Református Kollégiumban
az aktuális kutatási eredményeket bemutató konferenciát rendeznek. A 2017. november 8-ai esemény apropóján felidézzük a
hullás történetét, a meteorit korábbi tudományos vizsgálatait, illetve a hozzá kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket.
„April 15-én dühöngött szélvihar alkalmával Kaba város határán … a mezőről hazatérő
több mezei munkás szemeláttára sajátszerű zúgó
dörgés közt egy hat fontos leb-kő (meteor) esett
le, a szemtanúk állítása szerint égve a levegőből. Mi állományát illeti, apró gömbölyű fekete
kavicsokat lehet benne megkülönböztetni, ittott fehér kovagrészecskék, és porhanyó szürke,
lyukacsos területecskék tünnek fel; küloldalain
mindezen részek összefolyva, barna mázt vonnak
az egészre, mi csakugyan égésre mutat. Az egész
rendetlen alakú; egy tökéletesen kifejlett, s két
más kifejletlenebb csúcsáról azonban azt lehet
következtetni, hogy egy 6 csúcsú alak volt belőle
készülőben…” – írta a Vasárnapi Újság 1857.
május 3-ai, 152. száma.
A sajtóhírek és szóbeszédek után egy évvel,
1858. június 7-én mutatták be először a meteoritot a Magyar Tudományos Akadémián,
ahol Török József, a Debreceni Református
Kollégium orvosa és természetrajz tanára
felolvasta beszámolóját, amelyből bemutatunk egy részletet.
A korabeli szemtanúk állításait ma már
ellenőrizni nem tudjuk. Ami bizonyos, hogy
este 10 óra tájban Kaba határában egy kb. 3
kg-os, fekete színű, szenes kondrit meteorit
hullott, amit a helybeliek megtaláltak, majd
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A kabai meteorit kúposan orientálódott alakja csodás lefolyásnyomokkal és fehér Ca-Al zárványokkal

Részlet Török József beszámolójából (Magyar
Academiai Értesítő 18. 1858. 6. sz. pp. 313–318.).
A nyelvújítás hatására ekkoriban a kőmeteoritot
még lebkőnek nevezték

valamennyit leütöttek belőle. Pár napon
belül a fődarabot eljuttatták a Debreceni
Református Kollégium természetrajz tanárához, a már említett Török Józsefhez. A
hullás híre eljutott a bécsi Mineralógiai
Kabinet igazgatójához, aki levélben több-

ször kérte, idővel pedig követelte, hogy a
meteoritot szolgáltassák be a császári gyűjteménybe. Ennek a debreceniek ellenálltak, közben hogyan, hogyan nem a darab
„véletlenül” el is veszett néhány évre… Ne
feledjük, hogy ekkor a Bach-korszak kellős
közepén járunk, így a helyiek akár hazafias érzületből is megtartották a meteoritot.
Később a bécsiek mégis kaptak egy kisebb
darabot, majd csere útján Nevil Maskelyne
kérésére jutott minta a British Múzeum
ásványtárába is. Szintén cserélt darabokat a
mai kolozsvári egyetem is, és mára a híres
meteorit nyilvántartott szilánkjai több mint
20 helyre jutottak el a világba. A Református
Kollégium különösen ügyel arra, hogy a
meteoritot biztonságosan őrzött, konzervált állapotában tartsa meg a tudománynak
és az utókornak. Levágni belőle kizárólag
kutatási célra, és csak nagyon indokolt esetben engednek. Ennek is köszönhető, hogy a
hulláskori kb. 2,94 kg-os tömege manapság
is 2,6 kg körül van.

Vizsgálatok a kabai meteoriton

A legelső szemrevételezést, fizikai és geometriai vizsgálatokat maga Török József
végezte, aki felismerte a kondrumokat és
a híres, 10–15 mm-es, mandulaszerű fehérzárványokat, a CAI-kat. Ezek Ca-Al zárványok, a Naprendszer legkorábbi, magas
hőmérsékleten kondenzálódott ásványai.
A meteorit első vegyelemzéses vizsgálatát
az európai hírű német vegyész, Friedrich
Wöhler végezte. Nevéhez fűződik a „vis
vitalis”, azaz életerő elmélet, miszerint szerves vegyület csak élő szervezetben jöhet
létre. A kabai minta elemzése során épp ez
az elmélet dőlt meg, hiszen szerves eredetű
„bitumenes jellegű” anyagot izolált benne,
elemi széntartalmát pedig 0,58%-nak adta
meg.
Az első modern, műszeres vizsgálatokat
Sztrókay Kálmán és munkatársai végezték
1961-ben, ők 68,3% mátrixot (alapanyag-hordozó fázis) mértek. Ezenkívül a kondritokra
jellemző színes szilikátokat (olivin, klino-
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ensztatit, augit), 1,22% fémfázist, plagioklászt, oxidokat, szulfidokat is meghatároztak. Legfontosabb eredményük a CAI-k első
műszeres vizsgálata volt, ugyanis kimutatták a korund ásványt, mint nagyon magas
hőmérsékleten kondenzálódó alkotórészt.
A meteoritika tudományának fejlődésével a
kabai meteorit besorolása többször változott,
jelenlegi hivatalos besorolása CV3-oxB, azaz
a Vigarano csoport (CV) Bali alcsoportjába
(oxB) tartozó oxidált anyagú, és rendkívül
alacsony hőmérsékletű átalakuláson átesett
(szaknyelven primitív) szenes kondrit meteorit. Valójában annyira egyedi összetételű,
hogy egyes kutatók szerint a hullások mindössze 5%-át kitevő szenes kondritok között
is egy önálló alcsoportot érdemelne.
A szenes kondritok szülőégitestjei nem
lehettek nagyok, átmérőjűk nem érte el az
1 km-t. Anyagukat csak az ütközések során
átadódó kinetikus energia, esetleg a korábbi szupernóvákból származó 26Al és 60Fe
izotópok radioaktív fűtése és víz-szilikát
reakciók melegítették fel viszonylag csekély
mértékben. A forró víz és vízgőz okozta hidrotermális átalakulások változtatták
meg a szilikátos kőzetanyagot, jelen esetben
például oxidálták. A fémek, a CAI-k és az ősi
üvegesedett ásványcseppek, a kondrumok
viszont nem tudtak teljesen megolvadni
ezen a hőmérsékleten, így azok állapota
– különösen a CAI-ké – közel áll az ősi szoláris köd összetételéhez. Ezért nagyon fontos
a kabai meteorit, hiszen annak primitív
anyagából közvetlenül tanulmányozhatók
a Naprendszer első 100–150 millió évének
viszonyai.
Az újabb vizsgálatok alapján úgy gondoljuk, hogy a meteorit egy testbe összeállt
anyagrészei 500–2000 K közötti hőmérsékleten alakultak ki, méghozzá szakaszos és
szelektív kondenzációval, de különböző
helyeken a korai Naprendszerben. A kialakulás során a változatos összetételű és már
lehűlt olvadékcseppek (kondrumok) álltak
össze a korábbi ütközések törmelékeivel.
Hőtörténetileg a Naphoz közeli részeken,
kb. 2000 K körül a kondenzáció először az
Al2O3 vagy hibonit kiválásával kezdődött,
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majd a hűlés során perovszkittal, spinellel
folytatódott és végül magnetittel, maghemittel, illetve változatos összetételű szerves
vegyületekkel zárult. A kabai meteorit tehát
a magas és alacsony hőmérsékletű ásványi
átalakulások szinte teljes skáláját felöleli. A
meteorit széntartalmára a leginkább elfogadott vélekedés, hogy a Naprendszer keletkezése előtt létezett vörös óriás csillagok
légköréből származik.

A kabai meteorit hullása
és annak fizikája

Mai tapasztalataink szerint egy ekkora
méretű test bolidája minimum eléri, általában pedig jóval meghaladja a telihold
fényességét, ezért –12 magnitúdónál fényesebbnek kellett lennie. A megfigyelők számára a nem várt jelenség drámai fényességű és gyors lefolyású lehetett, valószínűleg
sokat beszéltek róla azokban a napokban. A
szemtanú kocsi nagyságúnak írja le a testet,
ami nyilván nem valódi fizikai méretet,
inkább egy akkori fogatos kocsihoz hasonló szögméretet jelenthet a csillagászatban
kevésbé jártas megfigyelők számára.
A mai szimulációs kísérletek szerint a
légköri repülés során a felszín hőmérséklete
elérheti az 1800–2000 °C-ot is, de a test nem
képes teljesen átforrósodni, mert a felolvadó kőzethártya azonnal le is válik, és ez a
folyamat – szaknyelven az abláció – jobban
hűt, mint átmelegít. A folyamat rendkívül
intenzív, melynek során az eredeti tömeg
90–95%-a is elporladhat, elpárologhat,
méghozzá apró üvegesedett kőzetcseppek,
ún. szferulák formájában, amelyek aztán
a felszínre hullanak. A sűrűsödő légkör
rendkívüli mértékben fékezi a testet, így
az sokszor robbanásszerű hang mellett felrobban. Ekkor a plazmacsatorna gerjesztése
megszűnik, a bolida fénye kihuny, és megkezdődik a hulló test ún. sötét repülésének
szakasza. Az utolsó pillanatban még folyékony kőzethártya-réteg azonnal lehűl, és
rádermed a meteortest külső felületére. Ez a
milliméteresnél vékonyabb kőzetüveg-réteg
az ún. olvadási kéreg, amelyet a kabai meteoritnál 0,2–0,4 mm-nek mértek.

A kabai meteorit esetében kúposan orientált, lefolyásnyomos olvadási nyomokat
látunk. Ez azt valószínűsíti, hogy hullása
alatt az űrhajók íves fékezőpajzsához hasonlóan a haladás irányába állt. Feltételezhető,
hogy nem bukdácsolt, hanem stabilan, egy
irányba beállva száguldott a felszín felé. A
kúpos formát szinte magától kialakítva a
folyékony kőzetrétegek egy pontból kiindulva olvadtak le. Mivel ez a forma áramlástanilag ideálisabb, mint egy rücskösebb
felület, a leolvadás kisebb mértékű volt, így
a kabai meteorit az általánosnál kevesebb
anyagot, kb. 70%-ot (4 kg) veszthetett repülése során.
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ről leváló közel ideális és lamináris jellegű
leáramlás a hátoldali részen forró, kaotikus
turbulens áramlási csomókat alkotott, ami
a dermedt kőzetüveg kialakulásakor habos
fodrozódásként a felületen megmaradt.
De mi lett azokkal a darabokkal, amelyek a
meteorit hátsó oldaláról leválhattak? Tudni
kell, hogy a szenes kondritok a nedves földi
környezetben nagyon intenzíven mállanak,
így a hazai klíma mellett mára felismerhetetlenné válhattak. A hullás közben nagy
számban leváló milliméter alatti szferulák
viszont megmaradhattak. Erre gondoltak
korábban a MÁFI kutatói is, akik régebbi
katonai térképek segítségével kb. 100 méter
pontossággal behatárolták a ma már nem
létező Szilágyi-tanya helyét, és a környéken a földet átszitálva kb. 700 db szferulát
gyűjtöttek. Ezek között változatos alakúakat
szűrtek ki, még súlyzó alakú mikrotektitet
is találtak, de az ásványi összetételek nem
igazolták minden kétséget kizáróan a közös
eredetet.

A lerobbant hátsó felület, és egy korábbi
mintavágás nyoma

A szenes kondritok sűrűsége jóval kisebb
(átlag 2,95 g/cm3), mint kondritos társaiké.
A lazább szilikátos szerkezet miatt az anyag
rosszul vezeti a hőt, így az ablációnak is jobban ellenáll. Robbanásról sem tudunk, talán
azért, mert a meteorit anyaga belül homogén, ellentétben az űrben többször ütközött
társaival. De a kúposságból következik még
valami. A test hullás közben az összesűrített levegőkúp mögött néhány centiméteres
vákuumréteget tolt maga előtt, ugyanakkor
a menetirány szerinti hátoldalán a meglévő
vákuum erősebb szívóhatást gyakorolt a
hátsó felületre. A leolvadó rétegek gyűrűszerűen összegyűltek a hátsó részen, majd
leváltak. A sötét repülési szakaszra való
átváltáskor a fékeződés a hátfelületi részeket
lerobbanthatta, és ott kisebb töredékdarabok
is leválhattak. Ugyanakkor a kúpos felület-

Vasbaktériumok füzérnyomai a kabai meteoritban?
(Polgár Márta és munkatársai nyomán)
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A 160 éves konferencia

Sokan talán nem tudják, de a kollégium
állandó kiállításán a meteorit élethű másolata látható, a valódi példányt széfben
tárolják, és csak nagyon ritka alkalmakkor
mutatják meg. Ez a bemutató volt a november 8-i konferencia egyik fő attrakciója.
A Debreceni Református Kollégium korhű
öltözetű diákjai hozták be az üvegbúra alatt
tárolt eredeti kabai meteoritot. Igazán nagy
élmény volt megcsodálni a cipónyi méretű
fekete meteorit gyönyörűen kúposra olvadt,
folyásnyomos alakját, a híres, centiméteres
méretű fehérzárványát és közeli részleteit.
Szinte érezni lehetett a nemzeti kincsünket
körbelengő különlegességet, egyediséget,
zivataros történetének minden rezdülését.
Az előadásokon elhangzott legnagyobb
visszhangot kiváltó eredmény, hogy nagyfelbontású optikai és FTIR-ATR spektroszkópiai vizsgálatok alapján a kabai és más
meteoritok szövetében, a földi vasbaktériumok nyomaira kísértetiesen emlékeztető füzérszerű struktúrákra bukkantak a
magyar kutatók. Ez azt jelentené, hogy az
ismert termikus és vizes átalakulások mellett egy harmadik folyamat is alakította a
kabai meteorit szövetét, mégpedig nem földi
eredetű bakteriális átalakulások.
Nemesgáz-vizsgálati eredmények alapján
a meteorit kozmikus kitettségi ideje, azaz,
hogy meddig volt a világűrben a szülőégitesből való kiszakadás után, 13,7 millió
évnek adódott. Meteoritunk eredeti mérete
valahol 20 cm körül lehetett (ma 16,4x10,8x10
cm-es). Oxigénizotópok részletes analízisére támaszkodva igazolták, hogy bizonyos
ásványi módosulásai nem a szoláris ködben jöttek létre, hanem kb. 4,563 milliárd
évvel ezelőtt a szülőégitestben keletkeztek.
A folyadék és szilikátok közötti folyamatok
pedig 100–300 °C hőmérsékletnél másodlagos ásványokat hoztak létre.
Azt korábban is tudtuk, hogy a szenes
kondrit meteoritok széntartalma (grafit,
nano és mikrogyémántok) korábbi vörös
óriáscsillagok burkából származtatható. Xe
izotópok alapján, a kutatók a nanogyémánt
tartalmat ~500 ppm-nek mérték, ami maga-
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Nagyon nagy felbontású tömegspektrométerrel mérve a kémiai összetevőket a legtöbb
szerves komponens összetétele CxHyNzOn
képletű, a szervetlen komponensek pedig
S, Fe, Ni, Si, Co. Itt említendő meg, hogy a
meteoritban korábban aminosavakat, mint
például glicint, alanint, glutaminsavat,
valint, prolint is kimértek. Az elemanalitikai vizsgálatok során közel 50 kémiai
elemet azonosítottak, melyek többek közt
a meteorit legfontosabb kőzetalkotó ásványainak, az olivin, piroxén, spinell (CAI-k
fontos összetevője), pentlandit és troilitnak
az összetevői.

A kabai metorit ünnepélyes „bevonulása”

sabb, mint a híres 1969-es hullású Allendemeteorité (340 ppm), vagyis a mi kabai
meteoritunk primitívebb anyagú. Meglepő
eredmény volt, hogy a vizsgált mintában
lévő összes szénvegyületnek csak a gyémántszerű módosulatát találták.

A Kaba-kő titka – a Lakat Színpad előadásában

Kabán, ebben a hajdúsági kisvárosban
– kis túlzással – mintha minden az 1857.
április 15-én hullott meteorit körül forogna. A Mácsai Sándor Művelődési Központ
előtt hatalmas emlékkő figyelmeztet a
meteoritra. Felirata: „Kabai meteorit 1857.
április 15. Ebből a meteoritból következtettek arra, hogy más égitesteken is vannak
szerves vegyületek.” A településen évről
évre megrendezik a Meteorit Városnapot
a hullás évfordulóján, vagy ahhoz közeli
időpontban. 2017-ben április 20-án és 21-én
emlékeztek a nevezetes hullásra – egyebek
mellett interaktív tablókiállítással. A kabai
Lakat Színpad bemutatta A Kaba-kő titka
című tudománytörténeti színjátékot – a
Kabai Mennykő Néptáncegyüttes közreműködésével. Emléktáblát avattak a meteorit megtalálója, Szilágyi Gábor egykori
lakóházán. Vajon mekkora lehet a kabai
futóverseny távja? Természetesen 1857
méter! Ezek után természetes, hogy a helyi
futballcsapat neve: Kabai Meteorit SE. Mit
is tehetne mindehhez hozzá a Meteor szerkesztősége? Hajrá Kaba!

A kabai meteorit szelete, kondrumokkal és
fehérzárványokkal

Végül, de nem utolsó sorban nagyon
érdekes volt a meteorit jelenlegi kurátora,
Nagy Mihály előadása, aki ritka levéltári
dokumentumokat mutatott be a meteorit
történetéből. Láthattuk például a levelet,
miszerint az Erdélyi Múzeumi Egylet egy
432 g-os 1882-ben hullott mócsi meteoritért
cserébe csupán egy 3,92 g-os (!) kabai darabot kapott. Ez jól mutatja, hogy már akkor
is milyen nagy hírneve volt a kabai meteoritnak, amely a vizsgálati módszerek fejlődésével biztosan tartogat még számunkra
további meglepetéseket!
Kereszty Zsolt
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A meteorok (és kisbolygók)
új definíciója

Távcsöves bemutatók rendszeresen visszatérő kérdése, és a meteorcsillagászok évtizedes
adóssága tisztázódott, amikor tavaly ősszel
az IAU illetékes bizottsága elfogadott egy
általános konszenzuson alapuló definíciót
a meteorokról, és általában a Naprendszer
legapróbb égitestjeiről. A bizottság (F1
Meteors, Meteorites, and Interplanetary
Dust) tagjai elektronikus formában szavazhattak április 30-áig, ezek figyelembevételével definiálták a meteorikus testeket és a
kisbolygókat elválasztó határt. Ezek szerint
azok az égitestek tekinthetők meteoroidnak,
amelyek átmérője 1 méternél kisebb, de 30
mikrométernél nagyobb. Az ennél nagyobbakat kisbolygónak, a kisebbeket pedig
bolygóközi pornak nevezzük – amíg nem
érik el a Föld vagy más planéta légkörét. A
felső mérethatárnak nincs konkrét fizikai
oka, megegyezésen alapszik, de általánosságban elmondható, hogy az 1 méternél
nagyobb testek jellemzően kisbolygótöredékek, az ennél kisebbeknél viszont egyre
nagyobb az üstökösből származó, porózus
anyagok aránya.
A meteoroid, meteor, meteorit meghatározás nagy vonalakban a már ismert maradt.
A meteoroid a fenti két határ közé eső,
még a bolygók légkörén kívül mozgó test,
a meteor maga a légköri fényjelenség (ha ez
már létrejön, vagyis az égitest eléri a légkört,
akkor az eredeti test mérettől függetlenül
tekinthető meteoroidnak – az első kiskapu),
míg a meteorit a légköri darabolódást túlélő,
a sötét repülés fázisába került szemcse. Az
1 mm-nél kisebb szemcsék a mikrometeoritok, a 100 nanométernél kisebbeket pedig
meteorikus füstnek nevezzük, amely a légköri repülés során elpárolgott meteorikus
anyagból kondenzálódott legapróbb szemcséket jelöli.
Észlelési szempontból nagyon fontos,
hogy meghatározták a tűzgömb (vagy bolida) fogalmát, amely a –4 magnitúdónál
nagyobb abszolút fényességű meteorokat
jelöli. Itt persze azonnal találunk egy újabb
kiskaput, ugyanis az abszolút fényesség a
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100 km-es távolságból észlelhető fényességet jelenti, ami gyakorlatilag a fejünk felett,
vagy ahhoz nagyon közel feltűnő meteorokat jelenti. A horizont felett pár fokkal
egy jóval halványabb jelenséget is tekinthetünk tűzgömbnek (nesze semmi, fogd meg
jól, gondolja egy sokat látott meteoros). A
szuperbolidák pedig azok a tűzgömbök,
amelyek abszolút vizuális fényessége meghaladja a –17 magnitúdót.
Érdemes még visszatérni a meteoroidokat
és a bolygóközi port elválasztó 30 mikronos
határhoz. Ez is egy megegyezésen alapuló
választóvonal, de nagyjából azt a határt
jelöli, ahol a légkör elérése után párolgás is
történik, alatta csak hőkibocsátás. Az állatövi fényt okozó por és az üstököscsóvák pora
esetében a 30 mikronnál nagyobb szemcsék
is tekinthetők pornak (a harmadik kiskapu),
tehát a jövőben nem kell „üstökös por- és
meteoroid csóvát” mondanunk csak azért,
mert ezek a képződmények nagyobb szemcséket is tartalmaznak. Látható, hogy az új
szabályozás sem sikerült túl egyszerűre, de
mindenképpen érdeme, hogy végre definiálta a kisbolygók alsó mérethatárát.
Sárneczky Krisztián
*

Meteorészlelők találkozója
március 24-én

Két év után ismét találkozóra hívjuk a
hazai meteorészlelőket, melynek helyszíne
a Polaris Csillagvizsgáló lesz. A 10:30-kor
kezdődő összejövetelen előadásokat hallhatunk a meteorraj-komplexumokról, az
MTA CSFK vezetésével épülő országos lefedettségű videómeteoros hálózatról, bemutatjuk az immáron magyarul is elérhető
IMO tűzgömb bejelentő honlapot, és a szakcsoport megújult honlapját. Több észlelési
módszerről is szeretnénk műhelybeszélgetést folytatni, különös tekintettel a vizuális
és videós észlelésekre, illetve megvitatjuk
a meteorok új definícióját, külön kitérve a
tűzgömbök fogalmára.
MCSE
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Radnóti Miklós

A BOLOND ÉS A HOLD

ESTE A KERTBEN

Ma vérvörösen kel fel a telihold,
A meguntan változó vén, buta hold…
Előtte pár órával szivárvány ragyogott,
S az ember többé nem bámult, bókolt,
Az ember betelt ma a csodákkal,
Pedig vérvörösen kelt fel a hold.

Égen az újhold oly vékonyka most,
mint apró seb, melyet a fecske ejt,
villanva víz szinén s utána
rögtön elfelejt.
Már éjszakára ágyazott a kert,
az álmos sok bogár virágba bútt
s a hetyke tulipán álldigálva
ágyán, elaludt.
Könnyen lépek hát s arra gondolok,
hogy asszonyomnak nyakán a konty tán
olyan, mint szusszanó arany pont egy
boldog vers után.
S mondom a verset; törekedik már
s úgy hangosodik szájamon, mint hű
lehellet csók után és mint avar
között az új fű.
S verssel térek a házba, ahonnan
az asszony fut elém és hordja hó
nyakán a kontyot, mely ha kibomlik,
arany lobogó.
1934

Ki fog néked hold, szerenádot adni,
Hisz ma a bolondok ölnek, csalnak,
Éji zenét a Pénznek adnak…
A józanok, – a józanok meg bolondabbak,
Mint a régi nagy bolondok.
Ki fog a holdnak ma szerenádot adni.
Csak én állok itt, az éji bolond,
Régi, régi álmoknak új bolondja.
De ni, a régi Vigyorgó is ujjá válik;
Könnyezve, csukott görbült szájjal
Kapaszkodik az ég peremén a hold,
S hajlong előtte a kórus, – én, az éji bolond.
1926

Ady Endre
A FOGYÓ HOLD
Merre jár most a fogyó Hold
S boldog töltjén hogyha nézte,
Megállott a szívverése
Valakinek egy pillanatra?
Merre jár most a fogyó Hold,
Merre járhat most az Élet,
Tengert bámul, hegynek téved
Avagy csöndes erkélyre int el?
Merre jár most a fogyó Hold,
Meredt szemmel most is nézték
Az Ég e rokkant vitézét,
Kit olyan ó s jó ketten nézni?
Merre jár most a fogyó Hold,
Ifju hitek, vén emlékek
Bűnös üdvök, üdvös vétkek
Fogyó, rokkant, hű katonája?
1914
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se nagyon veszem, ám 125x-ösnél is jól
dolgozik még. Ma pihen a nagy reflektor,
ideje sem lenne áthűlni, és kipakolni is
körülményes.

Teliholdas mélyegezés

Újév második napja van, és hurrá, derült az
ég! Ez a tél, ha lehet, még az elmúlt években
megszokottnál is rosszabb, nemhogy csillagos eget, még napfényt sem nagyon láttunk.
Ez a nap viszont kivétel. A Nap hihetetlen
erővel tűz a mélykék ég déli horizontja felett
néhány fokkal, +13 fok van – igazi januári
tavasz. Szentendre utcáin csatangolunk, furcsa most, turistahordák nélkül látni a festői
kisváros hangulatos utcácskáit, zegzugait,
sikátorait. Lassan leszáll az est, ideje indulni.
Az autóban, és odakint teljes sötétség honol,
csak a telihold világít. Mobilom széles, sötét
kijelzőjén egyszercsak visszatükröződik égi
kísérőnk kékes fénye. Egyedüliként világít a sötétben, mialatt a jármű hangján
túlról is érezni az éj mérhetetlen csendjét.
Teliholdas éjek jutnak eszembe, húsz évvel
ezelőtti éjszakák, a csend, az egyedüllét az
Univerzummal, a Hold és egy kicsi távcső,
egy 20x50-es monokulár. És hatalmas élmények: Aldebaran-fedés 1996 októberében,
amikor először láttam a (majdnem) telihold
mögé bújni egy első fényrendű csillagot.
Torokszorítóan magányos januári éjjeleken
a horizont felett hetven fokkal üvöltő kék
telihold, és a kék fénybe vont, megfagyott
táj. Kesztyűben vagy anélkül kaparászom a
változócsillagok fényességbecsléseit a füzetembe, lámpa nélkül, mert olyan fényes a
Hold, hogy írni lehet a fényénél. És mínusz
tizenöt fok van.
Hol van a kis Turiszt monokulár a mai
35,5 cm-es Dobsonomtól? Messze, nagyon
messze, de ma is megvan, egy kis emlék a
múltból. Nagyobb-e az élmény a maival,
mint akkor és ott, a kisújszállási éjben az
5 cm-es távcsövemmel? Nem, számomra
ezek egyenértékűek, hiszen az élmény nem
valami rajtunk kívül is létező dolog, az
bennünk jön létre. Fényesebb-e, részletdúsabb-e az Orion-köd a nagyobb távcsővel?
Persze. A fizikai és biokémiai folyamatok,
amelyek a látványt az agyamban leképezik,
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negy egyenlőek az élménnyel. Azzá tudatos
lényem teszi. Ez az enyém, senki nem veheti
el tőlem. Nem akarom világgá kürtölni,
sem a facebookra kitenni – oda pláne nem,
mit is tehetnék ki? Nem asztrofotó vagy
szépen kidolgozott rajz ez. Nem fog lájkokat
gyűjteni, nem zsebelhetek be elégedett vállveregetéseket.

A Plejádok. Áldott Gábor felvétele (TAL 150/750 T,
Canon EOS 350D, 2,25 óra expozíció, ISO 1600)

A szerző 150/750-es Skywatcher refraktora,
acéllábas AZ4 mechanikán

Ezek a gondolatok kavarognak a fejemben,
amikor hazaérve, azon kapom magam, hogy
lefelé jövök a lépcsőn 150/750-es refraktorommal. A délnyugati fekvésű teraszon
felállított acéllábas AZ4 mechanikám olyan
egyszerű, mint egy ekevas, mégis hű társam:
rezzenéstelenül hordozza a Sky-Watcherhez
méltóan csillogó-feketére és törtfehérre színezett tubust. Kiváló távcső ez. Bár f/5-ös,
számomra teljes mértékben tolerálható a
színi hiba, azt 60–70x-es nagyítás alatt észre

Telihold van, mit is észlelhetnék ma?
A Holdat magát biztosan, de nem ez a
célom. Bolygókat? Talán az Uránuszt és a
Neptunuszt, de azok túl kicsik, és most nem
is vonzanak különösképpen. Mélyegezni
fogok, bármilyen eretnekségnek is hangzik.
Telihold van, így ma a téli ég varázslatos
nyílthalmazait veszem sorra. Rajzolni sem
fogok, ez a mai este nem erről fog szólni,
hanem az Univerzummal való kapcsolatom
bensőséges megéléséről.
Eltelt az idő, jócskán benne vagyunk már
az éjszakában, de a teraszt még nem világítja be a holdfény. Csend van és nyugalom.
A nyugati ég legsötétebb részén tisztán
ragyognak a Perseus csillagai. Nosza, célba
is veszem az M34-et, ezt az 1800 fényévre
lévő nyílthalmazt, amelyet 1764. augusztus 25-én talált meg Charles Messier, mit
sem tudva Giovanni Battista Hodierna bő
száztíz esztendővel korábbi felfedezéséről.
29x- es nagyítást adó Explore Scientific LER
(long eye relief) okulárom 62 fokos, kényelmes látómezejében fehéren izzanak a halmaz tagjai, középen tucatnyinál is több egy
alig 15’-es területen belül, köztük sok a kettős. Ezt aztán majdnem teljesen körülöleli
néhány további komponens koszorúja.
Már jócskán túl van delelésén a Plejádok.
Ahányszor csak látom, mindig letaglóz a
látványa, szinte hihetetlennek tűnik, hogy
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egy ilyen nyílthalmaz látható az egünkön. Az M45-nek nincs párja, a déli égbolt
minden nyílt csillaghalmaza elbújhat
mögötte. Integrált fényessége majdnem az
Aldebaranéval egyenlő, a holdfényes égen is
4–5 csillagot számolok benne szabad szemmel. A távcsőben, 29x-es nagyítással a kohóból szétfreccsenő izzó ón hófehér cseppjeit idézik a kékes égi háttér előtt ragyogó
csillagai. Ez a két teliholdnyi alakzat ókori
mítoszok, legendák és történetek alanya,
naptárcsillag és jelkép. Megjelenése és eltűnése szabályozta a munkák és napok rendjét. Most azonban itt van előttem, legalább
ötszázszor láttam már, és remélem még
kétszer annyiszor fogom. Megunhatatlan, a
kedvenc mélyég-objektumom.
A teraszról kiváló a déli horizont, a Nagy
Kutya déli csillagai (az epszilon, a delta és az
éta) a szomszéd házak felett öt fokkal látszanak. Bár arrafelé van Budapest és két gyár
fényburája is, ezek most nem számítanak,
hiszen a holdfény elnyomja őket. Az M41
a következő célpontom, amely az ég egyik
legszínesebb nyílthalmaza: vörös óriásai
olyanok, mintha bronzszegecsek lennének a
firmamentumhoz erősítve. Háromszögletű

Az M41 NY CMa archív fotón. Iskum József
készítette 1992. február 29-én Ráktanyán, Praktica
VLC fényképezőgéppel, 2,8/180 Sonnar objektívvel,
10 perc expozícióval Fujichrome 1600 filmre. A kép
felső részén a Szírusz látható
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alakja egy hosszú nyakú madárhoz teszi
hasonlatossá ezt a 2300 fényévnyire lévő
csillagcsoportot, amely tele van ide-oda
tekergőző csillagláncokkal is. Már Hodierna
és le Gentil is látta, mielőtt Messier 1765
januárjában felfedezte volna.
Különös, de a kék színű, erős égi háttérfény
nagyon szépen kiemeli a csillagok színét,
különösen a narancsos, vöröses árnyalatúakét, amelyek erős színkontrassztal jelennek
meg a kék háttéren. A holdfénnyel megvilágított ég annyira fényes, hogy gerjeszteni
tudja a szemben található csapokat, amelyek
a színlátásért felelősek.

Az Orion-köd (M42-43) egy teliholdas éjjelen.
A szerző rajza 114/500-as reflektorral, 50x-es
nagyítással készült Szegedről, a LM mérete 64’
(2007. január 30.)

Az NGC 2362 NY CMa a szerző rajzán. 280/2800 SC,
0,63x reduktor, 108x, 24’

A Nagy Kutya délkeleti szegletében található az 5000 fényévre lévő NGC 2362, a
másik kedvenc nyílthalmazom, amely sokak
számára a hazánkból elérhető legdélebbi
látványosságok egyike. A 4 magnitúdós
halmaz fényességének felét a t CMa adja,
az emissziós O színképtípusú, óriási tömegű csillag maga is halmaztag, amely rövid
élete végén szupernóvává fog válni. A 4–5
millió éves csillaghalmaz komponensei úgy
övezik a kékesfehéren izzó t CMa-t, mint
tyúkanyót a kiscsibéi.
Hirtelen váltással északnyugat felé indulok, célpontom a Nagy Orion-köd, az M42.
Ezt már Messier előtt is ismerték, Galilei is
készített rajzot a területről, de a ködösséget
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kortársai, (de Peiresc és Cysatus) fedezték fel. Nagyon fényes a köd belseje, és a
bajszok indulása is látható, hála a nagy
objektívátmérőnek. Olyan célpont ez, amit
bátran beállíthatunk távcsövünk látómezejébe Budapest egén, akár holdfény mellett
is. Néhány hete különös tapasztalatok birtokába jutottam. A köd ezzel a távcsővel
határozottan színek nyomait mutatja! No
persze nem egy élénk színekben pompázó
fotóra kell itt gondolni, az M42 felszínét
finom, gyöngyházfényű tónusok uralják.
Belső része zöldes árnyalatú, harmonizál
a kék háttérrel, és tele van részletekkel. A
bajszok indulása és a köd pereme határozottan melegebb tónusú, mint a centrális rész:
barnás-vöröses szürke hatást kelt. A Sky
and Telescope 2017. decemberi számában
olvastam Howard Banich cikkét erről, ő
hasonlóan írta le a ködöt, de nagyobb távcsővel még a belső részben is színeket tudott
elkülöníteni. Érdekes technikát használt:
észlelés közben egy pillanatra felvillantotta
fehér fényű lámpáját, majd folytatta az észlelést. A fehér fény hirtelen „bekapcsolta” a
csapok működését, így rövid ideig jobban
látta az Orion-köd színeit. Nemrég kipróbáltam ezt a technikát; az eredmény lehengerlő
volt. Egy rövid villanás, majd belenéztem

az okulárba. Bár sötétadaptációm csapást
szenvedett, és így nem láttam a halvány
külső részeket, mégis megmaradt annyira,
hogy a köd belseje jól észlelhető legyen. A
Trapéz környéke kékeszöld árnyalatú volt,
a peremrészek a bajszoknál barnásvörösek. Rendkívül finom részletek látszottak,
hiszen a csapok ingerlése az éleslátást is
javította. Az érzés nem tűnt el gyorsan,
hanem 30–40 másodpercig megmaradt,
majd a színek kifakultak (de nem tűntek
el teljesen), a részletek egy része elveszett,
miközben a köd mérete megnőtt.
Ezen az éjjelen nincs szükség praktikákra,
a kékes háttér előtt úszó köd 29x-es nagyítással igazi csoda, a legszebb köd az egész
égbolton!

Archív fotó az M36–37–38 régiójáról. Iskum József
készítette 1992. február 29-én Ráktanyán, Praktica
VLC fényképezőgéppel, 2,8/180 Sonnar objektívvel,
13 perc expozícióval, Fujichrome 1600 filmre

Mire kigyönyörködöm magam az Orionködben, a Szekeres elkezd lefelé kullogni
a zenitből, ezért kedvenc téli nyílthalmaztriómat is az okulár látómezejébe csalogatom. Az M36, M37 és M38 lenyűgöző
hármasa mindig elbűvöl, hiszen mindegyik
külön egyéniség, teljesen eltérő karakterű,
de hasonló fényességű halmaz. Az i és
a Θ Aur közé állítom a távcsövet, majd
lassan mozgatva megkeresem a 16–17–18–19
Aur-t magába foglaló Melotte 31 nyílthalmazt. Innen már csak egy kis ugrás a f Aur,
és mellette egyik irányban az M38, másik
irányban az M36. Előbbi szétszórtabb, négyágú csillagra emlékeztető, 15’-es csoport,
amelynek közepe kissé csillagszegényebb,
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de ott egy fényes halmaztag ül egymagában.
Látványát két, egymást X alakban metsző
csillagáram határozza meg; kevés pompásabb megjelenésű nyílthalmazt ismerek az
égen.
Az M36 mindenben a tökéletes ellentéte:
koncentrált, 8’-es halmaz, kevés, de igen
fényes csillag alkotja, ezek egymástól meglepően szabályos távolságra vannak, mintha
csak odarajzolták volna őket. Csillagai egyöntetűen fehérnek látszanak, itt nincsenek
még vörös óriáscsillagok!

Az M38 NY Aur Cseh Viktor rajzán (130/650
Newton, 65x, 37’)

Az M36 NY Aur Cseh Viktor rajzán
(130/650 Newton, 65x, 37’)

49

m

Legjobban mégis az M37 vonz, amely félholdnyi méretű, lekerekített háromszög, a
trió harmadik tagja. 29x-essel a közepén
már ott tündököl legfényesebb komponense,
egy vörös óriás, amely színével is kiemelkedik a fehér komponensek rengetegéből,
mintha egy rubin heverne a tengerpart
homokjában. 53x-os nagyításon egy kupac
sziporkázó gyémántporrá bomlik fel ez a
csodaszép, rendkívül gazdag nyílthalmaz,
amely személyes kedvenceim egyike.

ahhoz holdmentes ég és szűrő is kellene, de
a legjobb lenne egy hegytetőről figyelni.
Különleges színfoltja a téli égnek a
Collinder 69, amely az Orion fejét képező
l Ori körül helyezkedik el. A fél fok kiterjedésű halmazt alig egy tucatnyi csillag alkotja, ezért a látvány csak nagyon kis nagyítással élvezetes: a l és a f2 Ori között az Orion
övére hasonlító hármas csillagsor feszül,
további komponensek rajával körülvéve.

Az M50 NY Mon Áldott Gábor felvételén, amely
Budapestről készült. TAL 150/750 T, Canon EOS
350D, 40 perc expozíció, ISO 800)

Az M37 NY Aur Kiss Péter rajzán, amely több
helyszínen, sok órán keresztül készült.
100/400 T, 40x, 108’

Nincs messze az M35 nyílthalmaz sem,
amelyben – már mondanom sem kell –
bronzvörösen izzanak a vörös óriások, a
tagok láncai pedig egy képzeletbeli bika
fejét rajzolják az égre. Csomókba és láncokba rendeződő csillagai szemfájdítóan élesen
ragyognak a kis nagyítású okulárok látómezejében.
Megpróbálkozom az M50 nyílthalmazzal
is, holott az eddigieknél délebbre található és
jóval halványabb is. Úgy találom meg, hogy
a távcsövet beállítom a Szíriusz és a Procyon
közötti táv egyharmadára, a Szíriuszhoz
közelebb. Az M50-et néha szokták Csigahalmaznak is nevezni, mivel a tagok spirális
mintázata a fűben kúszó csigára emlékeztet.
Most nagyon szépen látszik ez a forma, sőt a
csiga szeme is kivehető, ami – nem meglepő
– egy vörös óriás.
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Kihasználom, hogy jó a déli horizontom,
és még az átlátszóság sem rossz, ködnek
nyoma sincs, így beállítom az M47-et. A
Szíruszt és a b CMa-t összekötő egyenest
kelet felé meghosszabbítom, és a csillagok
távolságát kétszer rámérem. Ott is van. Ezt
a csillaghalmazt méltatlanul hanyagoljuk el,
bár tény, hogy eléggé délen van, a Hajófara
csillagképben (Puppis). Jelentős fényessége
(kb. 4,4 magnitúdó) viszont könnyíti észlelhetőségét, ezúttal is meglepődöm, mennyire
szép látványt nyújt. 20’-es szétszórt csomóját kevés, de annál ragyogóbb, kékesfehér
színű komponens alkotja, középütt három
tag vonja magára azonnal a figyelmet, és
több kettőst is találok benne. Ez bizony a
téli égbolt egyik legszebb látnivalója, az első
ötben biztosan benne van!
Ott delel előttem a Monoceros csillagtalan
pusztasága, amely távcsővel a mélyég-objektumok, különösen nyílthalmazok kiapadhatatlan tárháza. Az NGC 2264, vagyis a
Karácsonyfa-halmaz már elhullatta díszeit,
bár nagyon szép most is, de a látványt
össze sem lehet hasonlítani az előzőkkel.
Szegényesnek tűnik, elbújhat a felsorolt
Messier-halmazok mögött…
Az NGC 2244 (a Rozetta-köd nyílthalmaza) egy kicsit szebb látvány, hálószerű
alakzatba rendeződött csillagait néhány halványabb komponens egészíti ki. A híresnevezetes köd természetesen nem látható,

Az M47 NY Pup. MPG/ESO 2,2 méteres távcső,
Wide Field Imager kamera, ESO La Silla
Obszervatórium, Chile

A holdfény lassan elárasztja a teraszt,
egyre hidegebb van. Lassan ideje bemenni.
De még marasztal az égbolt, előbújik a
háztető mögül az M44, beállítom a távcső látómezejébe. A Méhkas, avagy Jászol
(Praesepe) binokulárokkal a legszebb, amint
négy csillag között sziporkázik. Bár nagyon
közel van az Ikrekben járó telihold, a távcső
kitűnő blendéi az összes szórt fényt kinn
tartják, így a refraktorral is beállítom. 29x-es
nagyítással már majdnem a teljes látómezőt
kitölti az egy fok átmérőjű, 500 fényévre
lévő, idősebb csillaghalmaz. Mintha nem is
a természet alkotta volna, olyan szabályosan
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helyezkednek el a csillagai, egy hálószerű
mintát alkotnak. Teljesen bontottnak tűnik,
csillagai fényesen ragyognak, sok közülük
kettős. Korának megfelelően számos csillaga elérte már a vörös óriás állapotot, ezek
karneolszínű ékkövekként ragyognak ki
társaik közül.
Nagyon hideg van már, nyoma sincs a
tavaszias hőmérsékletnek, a Hold lassan
delelőre ér, fénye betölti a tájat. Elfogytak
a fényes nyílthalmazok is, így lassan bepakolok. Nehéz elszakadni az égbolttól, de
semmi sem tart örökké, épp ez adja az
égbolt alatti munka varázsát. Évtizedek óta
észlelt, régi ismerős objektumok bűvölnek
el újra és újra, mutatják addig talán kissé
ismeretlenebb arcukat. Olyanok, mint mindig, az állandóság örök oszlopai változó
világunkban.
Mint huszonkét éve januárban, amikor
a Meteor első számát megkaptam. Azóta
264 számot hozott a postás, ez nagyjából
fele az eddig megjelent 500 számnak. 2008
óta rovatvezető-szerkesztőként kedvenc
lapom alakításában is tevékeny részem
van. Nagyon megváltozott a szak- és amatőrcsillagászat, a vizuális megfigyelés, az
égboltismeret kezd háttérbe szorulni, teret
hódít a fotózás, fotografikus észlelés, emellett – sajnos – a felszínesebb hozzáállás
is egyre jobban elterjedt. Van-e még jövője a hagyományos amatőrcsillagászatnak,
vizuális észlelésnek, rajzolásnak, fényességbecsléseknek? Ha rajtam és a hozzám
hasonlóan gondolkodó amatőrökön múlik,
akkor a válasz határozottan igen! Ezek az
esték, ezek az élményekkel teli pillanatok
adnak erőt a folytatáshoz, ahhoz, hogy ezt
megoszthassuk másokkal, továbbadhassuk
a most kezdő amatőrök számára.
Még legalább 500 számot, Meteor!
Sánta Gábor

Plusz egy fő! Kérjük tagjainkat, segítsék egyesületünk toborzó munkáját 2018-ban is!
A tagtoborzáshoz szükséges információk megtalálhatók egyesületünk honlapján, ahol
online felületen is várjuk az új belépőket (www.mcse.hu).
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Az MCSE Változócsillag Szakcsoport
országos találkozója

2017-es találkozónknak immár másodízben adott helyet a részben megújult,
részben még felújítás alatt álló Svábhegyi
Csillagvizsgáló. Az MTA CSFK Konkoly
Thege Miklós Csillagászati Intézetének,
továbbá főműszere, a 60 cm-es Heyde–Zeisstávcső történetéről tavalyi beszámolónkban
részletesebben is szó esett. Örömteli fejlemény, hogy az elmúlt év során a történelmi műszer, valamint 10 m-es kupolájának
felújítása tovább folytatódik, így a távcső,
remélhetően a közeljövőben visszanyerheti
korábbi jelentőségét. Sajnos az erősen felhős
időjárás miatt az intézet birtokába került,
hazánk legnagyobb H-alfa naptávcsövével
való észlelés elmaradt, de a vendégkönyv
szerinti a hallgatóságot bőven kárpótolták
kilenc szakcsillagász és három amatőrcsillagász előadónk színes beszámolói a változócsillagászat legújabb eredményeiről, valamint az elmúlt év kiemelkedő csillagászati
felfedezéseiről.
Rögtön az első előadásban, a változócsillagok megfigyelésének „hagyományos”
témaköreit csak távolról érintő, ám az év
kétségkívül legjelentősebb tudományos
áttörésének számító GW170817 esemény
többcsatornás észleléséről kaphattunk részletes összefoglalót. Mondhatni első kézből,
hiszen előadónk, Raffai Péter a több ezer
csillagászt foglalkoztató gigaprojekt egyik
magyar kutatócsapatának vezetője. Az ELTE
LIGO-tagcsoportjának munkája, ahogy 2017
decemberi számunkban bővebb cikkben is
olvasható, a két összeolvadó, robbanásszerű kitörést előidéző neutroncsillag szülőgalaxisának azonosításában játszott nagy
szerepet. A csoport által összeállított, mintegy 3 millió galaxist tartalmazó adatbázis
a riasztást követően a potenciális jelöltek
meghatározásában nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, az esemény optikai tartományban történő igen gyors megtalálását
lehetővé téve. Bár a csillagászat.hu oldalon
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Frey Sándor tollából már az első nemzetközi publikációkat követően megjelent egy
részletes ismertetés, Raffai Péter előadását
hallgatva a jelenlévők szinte az elsők között
érezhették magukat egy, a tudománytörténet arany oldalain minden bizonnyal helyet
kapó, korábban elképzelhetetlen pontosságú észlelés megszületésébe nyerve betekintést. Második előadónk, Kiss László a témához kapcsolódva a széleskörű nemzetközi
összefogás működését, valamint a LIGOés VIRGO projektek eddigi eredményeit
ismertette, az optikai és elektromágneses
„spektrumon” is végigtekintve. A spektrális
mérésekből leszűrhető eredmény annak felismerése volt, hogy bolygónk alkotóelemei,
így a bennünket körülvevő (sőt testünket is
alkotó) magasabb rendszámú elemek nem
(vagy nem elsősorban) a szupernóva-robbanások során keletkeznek. Szülőhelyük nagy
valószínűséggel régen volt neutroncsillagösszeolvadások körül keresendő, mivel az
ilyen események bekövetkezte a vártnál
jóval nagyobb gyakoriságú.
Következő előadónk, Vinkó József ezúttal
nem az egzotikus szupernóvák legújabb
képviselőivel, hanem a Magyarországon
működő „hivatalos” obszervatóriumok

A Piszkés-tetői Obszervatórium 50 cm-es
Cassegrain-távcsövének helyére egy 80 cm-es
robottávcső kerül 2018 végére… (Vinkó József)

Panorámakép az előadóteremről. Akik nem fértek be, azok a folyosóról követték az eseményeket
(Kiss László felvétele)

nagy távcsöveivel, valamint a Piszkéstetőn
létesítendő új robottávcső telepítésével, születésének körülményeivel ismertetett meg
bennünket. A szegedi, bajai, szombathelyi,
budapesti, valamint, természetesen a piszkéstetői távcsövek mellett 2018 végére egy
teljesen automatizált, igen hatékony és precíz műszerrel bővül a hazai távcsőpark. A
80 cm tükörátmérőjű, Cassegrain-rendszerű
ASA AZ800 robottávcső elsősorban a tranziens asztrofizikai objektumok megfigyelését végzi majd, előre meghatározott, kötött

programmal, de az aktuális prioritások
figyelembe vételével. A távcső mechanikája
azimutális rendszerű lesz, látómező derotátorral kiegészítve. A detektálást egy 2k x 2k
FLI CCD kamera végzi (15μ pixelméret,
18’ x 18’ képméret), digitális szűrőváltója
Sloan u,g,r,i,z + Johnson B,V szűrőket tartalmaz, továbbá teljes számítógépes vezérléssel
rendelkezik majd.
Az első szekciót Zsidi Gabriella fiatal
csillagok fényváltozásait bemutató előadása zárta. Az intézet valójában még egye-

…amivel extragalaktikus szupernóvák folyamatos nyomon követése fog történni, kibővítve a jelenlegi
lehetőségeket. A mellékelt képpár az SN 2017eaw halványodását mutatja a 60/90/180 cm-es piszkés-tetői
Schmidt-távcső felvételei alapján. (Vinkó József)
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temi hallgató fiatal munkatársa először a
Nap típusú csillagok keletkezését mutatta
be, majd a néhány millió éves csillagok
változásainak okait elemezte, elsősorban
a porból és gázból álló koronggal körbevett HL Tauri ALMA rádiótávcsővel történt megfigyeléseinek példáján keresztül. A
csillagról készült, rendkívül részletgazdag
felvétel és a modellek alapján kimutatható,
hogy az ún. akkréciós változékonyság okai
egyértelműen a csillag körüli porfelhők által
okozott fedési jelenségek. Az infravörös tartományban működő Spitzer-, valamint a
rendkívül pontos optikai fényességméréseket végző Kepler-űrtávcsővel, továbbá a
piszkéstetői Schmidt-távcsővel látható tartományban történt észlelésekkel sikerült
feltérképezni több fiatal csillag korongjának
teljes keresztmetszetét, különös tekintettel
a bolygókeletkezési zónákra, valamint a
változások periodicitását. Így további vizsgálatok előtt nyílt meg az út, amelyekhez a
struktúrák magyar kutatók általi feltárása
hasznos segítséget nyújthat.
Az amatőrcsillagászat jelenkori kihívásait
taglaló második részt, rövid kávészünet
után Mizser Attila könnyedebbnek várt
múltidéző visszatekintése nyitotta, ám
mint archív dokumentumokkal színesített
előadásában bemutatta, a magyar amatőr
változócsillagászat hét évtizeddel ezelőtti
születése korántsem volt problémáktól mentes. A már évtizedek óta működő külföldi
változóészlelő hálózatokat követve hetven
évvel ezelőtt, 1947-ben alakult meg az MCSE
Változócsillag Szakosztálya, Rákosi Miklós
(1929–2003) vezetésével. Az észlelők száma a
nehézkes térképbeszerzés, valamint a háborút követően (nem meglepő módon) szegényes eszközpark nyújtotta lehetőségek ellenére kisebb megtorpanásokkal ugyan, de
szépen gyarapodott, hála a szakosztályvezető kitartásának, ami nem csupán a tagok
toborzásában, a tagdíjak „bevasalásában”
és akár az Uránia gondnokával folytatott
kisebb csaták megvívásában, hanem a korabeli politikai ellenszélben való „lavírozásban” is megmutatkozott. A magyar amatőrcsillagászat útját egyengetve, ahogy sok más
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esetben, ezúttal is Kulin György hathatós
közbenjárására volt szükség a megfelelő
– minisztériumi szintű – engedélyek beszerzéséhez, akár egy „nyugati” csillagászati lap
megrendelése, akár egy kiadvány sokszorosítása, akár egy egyszerű szakmai levelezés
lefolytatása is lehetett „tiltott gyümölcs”.
(Bővebben l. Így kezdődött c. cikkünket,
Meteor 2017/12., 44. o.)
Ezt követően Fidrich Róbert és Teichner
Szilárd vonultatott fel párat legújabb változócsillag-felfedezéseikből és ismertette a
program születését, fejlődését és műszerparkjának bővülését. A Stickel Jánossal,
Tordai Tamással, Horváth Zsolttal, továbbá
az utahi David Rankin kisbolygóvadásszal
kibővült csapatot nem kell bemutatnunk
az olvasóknak, hiszen – a kezdeti nehézségek után – immár futószalagon szállítják a
legkülönfélébb változótípusokba sorolható
(flercsillagok, fedési-, tranziens- és pulzáló
változók) felfedezéseiket. A jóváhagyott (az
AAVSO VSX-be is felvett) változók száma
mára meghaladja a 20-at. Ezek az újabbnál
újabb „vendégcsillagok” rendszeresen felbukkannak a Mira-levelezőlistán, vagy akár
a macsnet.hu és a Variable Star Astronomy
Facebook-oldalakon is. Ismételten, további
kitartást kívánva csak gratulálni tudunk a
Vendégcsillag-programban részt vevő amatőrtásaink sikereihez!
Magyar amatőrcsillagászok azonban nem
csupán az optikai tartományban érhetnek
el eredményeket, ezt bizonyította a szekció
utolsó előadója, Somogyi Péter legfrissebb,
spektroszkópiai úton végzett méréseinek
ismertetése. A z Aur típusú VV Cephei
tavaly megkezdett megfigyelés-sorozatát
folytatva 2017 szeptemberében sikeresen
észlelte e hosszú periódusú, gigantikus kettőscsillag B komponensének a hiperóriás
M komponens általi fedését, illetve annak
kezdetét. Részletesebb képet kaphattunk
továbbá a WR 140 jelű Wolf–Rayet-csillag
periasztronjának, az AX Per, az AG Dra és
a CT 102 jelű kvazár kitöréseinek, valamint
az NGC 6946-ban felrobbant SN 2017eaw
szupernóva utóéletének spektrális változásairól. Somogyi Péter egy, a vizuális és foto-
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A találkozó csoportképe az intézet főbejáratánál (Kiss László felvétele)

elektromos változóészlelőknél jóval szűkebb
nemzetközi közösség tagja. A csekélyebb
érdeklődés oka talán az, hogy e költséges
és nagy előképzettséget igénylő észlelési
terület kevésbé nyújt azonnali látványos
eredményeket, pedig e tudományos értékű,
hiánypótló – több esetben a szakcsillagászok figyelmét elkerülő, azokat kiegészítő
– megfigyelések a változócsillagok valódi
fizikai folyamataiba engednek betekintést a
fénygörbék elemzésén túl.
A szervezők immár hagyományosnak
mondható kedvességének köszönhetően az
utolsó szekciót változatos szendvicskompozíciókból álló ebéd előzte meg, amely
során végre lehetőségem nyílt megfigyelni a hallgatóság összetételét, így örömmel
láttam, hogy a „régi motorosok” mellett
jelentős számú fiatal érdeklődő is részt vett
a csillagászat e korántsem könnyű területének éves seregszemléjén. Csak remélni
lehet, hogy megtörni látszik az elmúlt évek
kisebb lejtmenete az új észlelők bevonzását
tekintve, és mielőbb az észlelési listákon

is üdvözölhetjük a találkozón részt vevő
érdeklődőket.
Az ebédet követően ismét szakcsillagász
előadóinké volt a főszerep, elsőként Plachy
Emese kitűnő előadását élvezhettük a
Kepler-űrtávcső sokadik virágzását jelentő,
az ekliptika környékén található RR Lyraeés cefeida-változók extrém pontosságú
megfigyeléseiről. Míg az eredeti küldetés
időtartama alatt az űrtávcső, négy éven
keresztül ugyan, de mindössze néhány tucat
RR Lyrae, egy klasszikus cefeida, valamint
egy II-es típusú cefeida folyamatos nyomon
követését végezte, addig a K2-misszió során
– a kényszerűségből előnyt kovácsolva, bár
több komoly műszaki nehézséget leküzdve
– mintegy 2000 RR Lyrae és több száz cefeida 75–80 napos megfigyelésére nyílt lehetőség, különféle látómezőkben. Az RR Lyrae
változóknál minden eddiginél nagyobb
mintán és pontossággal sikerült feltárni a
Blazskó-effektus, valamint a periódus- és
fázismoduláció működését. Új felfedezésként számos RR Lyrae-csillagnál sikerült
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perióduskettőződést és extra periodicitásokat kimutatni frekvencia-spektrumukban,
ami a csillagok különböző rezgései között
kialakult rezonancia eredménye.
A klasszikus cefeidák mint extragalaktikus távolságindikátorok vizsgálata a változócsillagászat fontos területe, így a miszszió nyújtotta hatalmas adatbázis több évre

megalapozott, részben elvetett elméleteket,
a fénygörbe-részletekből, spektrumokból és
infravörös mérésekből kirakható „Puzzledarabkákat”. A lehetséges magyarázatok
nagy száma miatt (így a porkorong-modell,
bespirálozó égitestek, trójai kisbolygók, csillagközi felhő stb., ezekről a szakirodalomban rendszeresen olvashatunk) ezúttal sem

szűkebb szakterülete a pulzáló fehér törpék
vizsgálata, amihez sokáig a Piszkéstetői
Obszervatórium 1 méteres RCC-teleszkópját használta. Az űrfotometriai forradalom,
különösen a Kepler hatása ezen a területen
is jelentős, és nem csoda, hogy a várhatóan
2018 tavaszán pályára állítandó amerikai
TESS-űrtávcső (Transiting Exoplanet Survey
Satellite, azaz tranzitos exobolygókat felmérő műhold) kutatási programjában is megjelenik a csillagrezgések vizsgálata, azon
belül is a fehér törpe pulzátorok kutatása.
Bognár Zsófia a TESS tudományos előkészítő munkájába kapcsolódott be, és pl. Kalup
Csillával, témavezetett diákjával már fedeztek is fel fényes (13 magnitúdós) új pulzáló

A Boyajian-csillag átlagos fényességének lassú
csökkenése (összesen kb. 3%-kal) a Kepler-űrtávcső
négy évnyi folyamatos mérései alapján
(Hanyecz Ottó)

Az IC 1613 törpegalaxis földi felvétele (balra fent), a Kepler-űrtávcső képe a K2 misszió során (jobbra fent) és
a galaxis négy cefeida típusú változócsillagának fénygörbéje a K2-adatokból. (Plachy Emese)

elegendő „muníciót” adhat a szakcsillagászoknak az új felfedezésű jelenségek (pl. a
W Vir csillagok fénygörbéjének ciklusról
ciklusra változása, illetve perióduskettőződése) magyarázatához és a statisztikai jellegű kutatásokhoz.
Az eredeti Kepler-misszió egyik népszerű,
a bulvársajtó által is felkapott „slágertémája” a KIC 8462852, azaz az ún. „Boyajiancsillag” szokatlan fényváltozásai okainak
kutatása. Hanyecz Ottó sodró lendületű előadásában vonultatta fel a különféle, részben
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született, nem is születhetett véglegesnek
tekinthető megoldás, a téma némileg még a
hallgatóság jelen lévő tagjait is megosztotta.
Joggal bízhatunk abban, hogy, mint annyi
más esetben a tudománytörténet során,
ezúttal sem várat magára sokáig a jelenség
okainak megnyugtató és lezártnak tekinthető feltárása.
A záró hármas előadás-csomagban a fiatal-középgenerációhoz tartozó magyar kutatók tartottak előadásokat az általuk vezetett
tudományos vizsgálatokról. Bognár Zsófia

fehér törpét Piszkéstetőn, ami a TESS asztroszeizmológiai programjába is bekerült. Jó
volt látni, hogy a hazai kutatások mennyire
szorosan kapcsolódnak a nemzetközi élvonalhoz és ehhez ma már nem feltétlenül
szükséges külföldi kutatóhelyre költözni.
Molnár László a Kepler-K2 vonalat képviselte, és a részvételével megvalósult
hazai kutatásokba nyújtott betekintést.
Naprendszerbeli kisbolygóktól extragalaktikus RR Lyrae és cefeida változókig van
itt minden, összhangban azzal, hogy a K2
ekliptikai látómezőiben néhány csillagászati egységtől fényév-milliókig terjedő távolságú objektumok egyaránt megtalálhatók.
Előadásának könnyed stílusa sem fedte el
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kutatásainak relevanciáját, amit persze az
is jelez, hogy ezekre alapozva ő is szorosan
beépült a TESS asztroszeizmológiai konzorciumba. Érdemes egyébként megjegyezni,
hogy a Molnár–Plachy–Bognár előadói hármas önállóan elnyert hazai finanszírozású
posztdoktori ösztöndíjjal dolgozik az intézetben, tehát munkájukat a magyar döntéshozók is elismerik.
A legutolsó előadó hálátlan feladatát ezúttal Sódor Ádám vállalta el, aki az utóbbi
időben a Kepler ultraprecíz adataiban szereplő d Scuti / g Doradus fősorozati pulzáló
csillagok kettőségének kimutatását kutatta. A bonyolult fénygörbéjű, viszonylag
gyorsan – órás időskálákon – rezgő csillagok esetében a láthatatlan kísérők hatása
a rezgési állapotok időbeli modulációjából
mutatható ki. A klasszikus fényidő-effektus
során a kettős rendszerben történő keringés eredményeként a pulzáló komponens
Földtől mért távolsága változik időben, emiatt a fényváltozás jelei periodikusan késnek,
ill. korábban érkeznek meg a fény véges
terjedési sebessége miatt. A Kepler pontosságával meglepő hatékonysággal fedezhetők fel a rejtett kettős komponensek, az
előadásból pedig mindenki megérezhette,
mennyire komplex adatfeldolgozás szükséges az izgalmas eredmények eléréséhez.
Izgalmas és tartalmas napot tölthettünk
az akadémiai csillagvizsgálóban. A meglepően figyelmes hallgatóság még az utolsó
előadás után is kitartott, az 50 fő befogadóképességű Detre-terembe nem is fért
be mindenki. Az ebédszünetben készült
csoportképen 54 fő számolható meg, míg a
vendégkönyvben szereplő 68 név minden
idők legnagyobb létszámú változós találkozóját indikálta. Persze sokan nem az észlelő
amatőrcsillagászatot képviselték, de talán
néhányukat sikerült megérinteni a témával.
Megnyugtató és reményt keltő, hogy még
ebben az ultradigitalizált és elszemélytelenedett világban is van igény az igazi fizikai
találkozásra, előadóként is, hallgatóságként
is.
Bagó Balázs – Kiss László
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Gábor Dénes-díjat
kapott Bakos Gáspár

Gábor Dénes (1900–1979) számos egyéb
eredménye mellett a holográfia lehetőségének 1947-es felismeréséért kapott 1971-ben
fizikai Nobel-díjat. Érdekesség, hogy valódi
holográfia létrehozására csupán az 1960-as
évek után nyílt lehetőség a lézerek megalkotásával és fejlődésével. A (72071) Gábor
kisbolygó mellett intézmények, emléktáblák
őrzik emlékét, továbbá az 1989-ben alapított Gábor Dénes-díj. Az elismerést jelentős
tudományos vagy műszaki-szellemi alkotást
létrehozó szakembereknek ítélik oda, akik
munkásságukkal hozzájárulnak világunk
megismeréséhez, elősegítik az innovatív
megoldások terjedését, ugyanakkor munkásságuk révén példaként szolgálhatnak a
jövő kutatói, szakemberei számára.
Bakos Gáspár neve többek számára ismert.
Jól emlékeznek rá a több évtizeddel ezelőtt
aktívan csillagászkodók, akik még amatőrként ismerhették meg. A 90-es évek elején
gimnazista diákként kezdett részt venni
az MCSE által szervezett észlelőakciókban.
Már akkor is kitűnt rendkívül gondosan
kivitelezett, pontos észleléseivel, precíz rajzaival, amiről a Meteor mélyég-rovatai és
észlelésfeltöltőnk is tanúskodik.
A csillagászat szeretete később sem hagyott
alább, hiszen a csillagász végzettség megszerzését követően az MTA Csillagászati
Kutatóintézetében dolgozott tudományos
segédmunkatársként. Ezt követően munkásságát az Egyesült Államokban folytatta: először a Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics munkatársa lett, majd a
Princetoni Egyetemen kapott állást. Ezzel
párhuzamosan szakmai pályafutását számos felfedezés, szakmai-műszertechnikai
újítás fémjelzi. A HATNet (Hungarian-made
Automated Telescope Network) kifejlesztése – magyar amatőrcsillagászokat bevonva – igen jelentős eredménye. A különféle
helyszíneken elhelyezett, kisméretű objektívekkel szerelt CCD kamerák rendszere
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Bakos Gáspár (középen) a Gábor Dénes-díj
átadásakor (Kiss László felvétele)

segítségével az exobolygók kutatásában
sorát sikerült jelentős eredményeket elérnie. A hálózat közel 70 exobolygót fedezett
fel, amelyek között máig sok a különleges,
eddig teljesen meg nem értett tulajdonságokat mutató bolygórendszer is.

A HATSouth távcsőrendszer két egysége a chilei
Las Campanas Obszervatóriumban
(Bakos Gáspár felvétele)

Bakos Gáspár fiaival (Áron, Botond, Csongor),
princetoni otthonuk előtt

Az exobolygó-kereső távcsőrendszer kibővítésével (HATSouth) a hálózat az első,
folyamatos észlelést lehetővé tevő, teljesen
automata csillagászati távcsőhálózattá vált.
A 2014-ben teljessé vált rendszerrel eddig
további 40 exobolygó felfedezése történt
meg.
A Bakos Gáspár és kutatócsoportja által
felfedezett exobolygók között számos
„leg”-et is találunk: az első nagy tömegű
(2700 földtömeg), amelynél mind a bolygó
sugarát, mind a tömegét sikerült meghatározni; az első retrográd irányban keringő
exobolygó; az első viszonylag kisméretű
(Neptunuszhoz hasonló átmérőjű) exobolygó földfelszíni felfedezése; az első kettős
bolygórendszer felfedezése; a legnagyobb
sugarú és legkisebb átlagsűrűségű exobolygók; a leggyorsabban forgó csillag körül
keringő exobolygó; a leghosszabb periódusú
földfelszíni felfedezésű exobolygó.

A fejlesztés következő lépése az előzőektől gyökeresen eltérő HATPI lesz, amely
az egész eget nagy pontossággal, jó tér- és
időbeli felbontással méri Chiléből. A 2017–18
telén induló program a HAT távcsőrendszernél a várakozások szerint körülbelül tízszer
hatékonyabb lesz. Mindezek a fejlesztések
és az itthoni közreműködések alapozták
meg az MTA CSFK CSI-ben a kis méretű
távcsövek tervezésének és automatizálásának munkálatait.
A műszerfejlesztéssel kapcsolatos munkák, valamint a tudományos kutatás és számos publikáció mellett ugyanakkor Bakos
Gáspár jelentős munkát végez az ismeretterjesztés terén is: a Princetoni Egyetemen végzett oktatói munkája mellett fontosnak tartja
tudománynépszerűsítést is. Ismeretterjesztő
munkásságát az Egyesült Államokban számos díjjal ismerték el, de sok kitűnő előadása érhető el magyarul is az interneten, illetve
jelent meg a Meteor hasábjain. Bár a tengerentúlon dolgozik, gyökereihez rendszeresen visszatér: családjával Magyarországon
nyaral, bár ezen időszakokban gyakran még
intenzívebben dolgozik a HAT távcsövek
fejlesztésén – az összes műszer mechanikája
és elektronikája hazai szakemberek munkája. (Évről évre rendszeres vendége tarjáni
táborainknak is.) Mindezek megvalósításához szüksége volt nemcsak megfigyelő csillagászi tapasztalataira, de igen mély asztrofizikai, optikai, műszerépítési, informatikai
tudására is. Hazai kötődését jól példázzák
a csillagászati intézet munkatársaival publikált közös cikkek, a magyar egyetemekről
kutatócsoportjába került egyetemi hallgatók
és doktoranduszok sora, valamint magyar
csillagászokkal közösen elnyert kutatási
pályázatok.
Mindezekre való tekintettel Bakos Gáspár
december 14-én az Országházban átvehette
a Gábor Dénes-díjat is, amelyhez szívből
gratulálunk, és további eredményes, sikerekben gazdag munkát kívánunk.
www.gabordenes.hu, 2017. december 18.
– Molnár Péter
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Nagy Medve égen-földön

Hosszú vonatút állt előttünk. A mintegy
14 órányi utazás szinte felfoghatatlan volt
számomra, hiszen indiai utunk se tartott
sokkal tovább, pedig mennyivel messzebb
volt, mint Budapesttől Csíkszereda! (Ugyan
nagyban javított rajta az utolsó pillanatban vett hálókocsis jegy.) Nagyon vártam
már ezt a tábort, fergetegesnek ígérkezett
– Lőrincz Barnabás hívott meg minket, a
2016-os csillagászati diákolimpia magyar
résztvevőit. Majd’ egy fél éve, a hazaérkezés
óta nem találkozott a csapat, most pedig egy
hetet tölthettünk el újra együtt, távcsövek
mellett, jó társaságban, kalandjainkra emlékezve és újakat átélve. Hatalmas öröm volt
annyi idő után újra látni az arcokat, akikkel
együtt nevetve vészeltük át a néha nem is
annyira mókás indiai pillanatokat.
Kiskorom óta nem voltam Erdélyben,
és őszintén megdöbbentem azon, hogy
Csíkszeredában szinte tényleg mindenki
magyarul beszélt, akivel találkoztunk. Úgy
éreztem magam, mint aki magyar földön
jár, mégis távol a hazájától. Nem gondoltam,
hogy ilyen hatalmas kisebbség él távol a
hazától – hiába tanulja az ember az iskolapadban és tudja ezeket, mégis csak más
megtapasztalni mindezt a valóságban.
Nemsokára már a tábor helyén voltunk – a
hargitai Homoródfürdőről vezetett fel egy
utacska az erdőbe, ahol a Sopárkút Panzió
volt a szállásunk a szűk hét alatt. Az első
pillanatban megcsapott a friss levegő, habár
valami kellemesen ismerős keveredett bele:
lovak illata. Már tudtam, hogy a lehető
legjobb helyre érkeztünk! Néhány ismerős
üdvözölt, akikkel már más csillagász táborokban megismerkedtem, ám annál több
ismeretlen ember mutatkozott be – amatőrcsillagászok, akiknek elég kis hányadáról
hallottam bármit is, pedig ahogy megismertem őket, rá kellett jönnöm, hogy csodálatos
emberek. Természetesen egyből a lovakhoz
rohantam – épp a lovaglást hanyagoltam el
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borzalmasan ezen a nyáron, többnyire csillagászati táborok és felkészítők miatt.
Szállásunk egyszerű, de hangulatos faház
volt, ahol egy nagy, közös szobában lakott a
volt csapat. Végre nem zártak el egy indiai
campus másik végére, teljesen egyedül…
A ház egy nagy étkezőasztal „köré” épült,
ahol napról napra finomabbnál finomabb
falatokkal láttak el minket a konyhában
szorgoskodók.
Természetesen a saját távcsövem vonaton
nem tudtam volna elvinni, de a binokulárom is jó szolgálatot tett. A nap folyamán az
egyik ismerősöm megkeresett azzal, hogy
Munzlinger Attila embert keres a távcsövéhez. Először nem hittem neki, hogy van
olyan ember, akinek van felesleges távcsöve,
de ő valóban többet hozott, és az egyiket
szívesen kölcsönadta. Ennek az lett a vége,
hogy este, a derült ég alatt három távcső
között rohangáltam, beállítottam az egyikbe
egy mélyeget, amíg lement a sor, ugrottam a
következőhöz, és így tovább. Fergeteges este

volt, igaz, hogy a vége felé csak úgy dőlt a
víz a tubusokról, akkora volt a párásodás,
dolgoztak is a hajszárítók becsülettel. Ilyen
szélességi körről nagyon kevésszer láttam
olyan szépnek a Nyilast, mint akkor. Többen
fotóztak, páran a Dobsonokat pörgették,
mindezt jóízű beszélgetések közepette.

Nőstény medve és bocsa a Szent Anna-tónál.
A medvemegfigyelő túra elég jól sikerült
(Morvai József felvétele)

Már csak hárman voltunk kint, amikor
neszeket hallottunk az erdő felől. Bölcsen,
halkan, de annál szaporábban besomfordáltunk a házba. Abban a pillanatban a kutya
felpattant és csaholni kezdett az észlelőrét
felé rohanva. Másnap reggel szállásadónk
kérdezte, hogy összefutottunk-e a medvével, mert hallotta a kutya medvekergető
ugatását. Többen nem hittek nekünk, hogy
medvéhez volt szerencsénk, de ez kellően
alátámasztotta igazunkat. Nem esett senkinek és semminek baja, és még a kint felejtett
Győri édes kekszem se csalogatta oda szőrös
barátunkat.
Egy előre meghirdetett, elmaradhatatlan
csapatfotó is készült – sajnos így is volt, aki
lemaradt róla. Úgy döntöttem, egy kép ked-
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véért nem hagyom kimenni a Dobsonból a
Buborék-ködöt, amiről éppen azt próbáltam
bizonyítani, hogy igenis látszik egy 25 centis Newtonban (sikerült!).
A napok alatt megismert emberekkel
nagyon jól megtaláltuk a közös hangot:
Erdélyben is létezik szerencsére egy fiatalokból álló csapat, hasonló, mint ami itthon
is összeveredőtt – sajnos jóval kisebb. Az
erdélyi emberek hihetetlen vendégszeretete,
jósága és csapatszelleme rendkívül megható
volt.
A napok folyását számos előadás tarkította: Tamási Csaba, a tábor egyik legfiatalabb
tagja szenzációs prezentációt tartott az X
bolygó létezéséről, illetve hogy mi okozhatja
azokat a hatásokat, amiből annak létezésére következtetnek. Igen részletesen, saját
gondolatmenetét hosszan taglalva, lelkesen számolt be elméleteiről, amin mindenki
meglepődött, aki nem ismerte őt. Utána
több képes beszámolót hallgattunk meg
két nap alatt: Munzlinger Attila osztotta
meg velünk a tavalyi tábor csoportképe
óta készült asztrotájképeit. A természet és
az épületek szépségét a csillagos égbolttal
vegyített kompozíciói magával ragadóak
voltak, meglepődtem azon, hogy még nem
hallottam róla, gyönyörű képei ellenére sem.
Megmutatta azt is, hogyan készülnek a 360°os panoráma képei, ami ugyan még szokatlan, de egyre népszerűbb módja a fotózásnak. Különleges, saját fejlesztésű, díjnyertes
vetületét is megmutatta nekünk, melyben a
„kisbolygó-nézetet” ötvözi annak fordítottjával, ezzel egy „fánk alakú” földet hozva
létre. Zajácz György a debreceni Magnitúdó
Csillagászati Egyesület fejlődéséről és
virágzásáról mesélt. A szünetekben György
Terézia naptávcsövében néztük a napfoltokat. Miholcsa Gyula a napórákról beszélt,
annak kapcsán, hogy az utóbbi időben felkutatta az összes erdélyi napórát, amelyek
létezéséről csak tudott – feltérképezte és fel
is kereste őket egytől egyig. Gyűjteményét
meg is mutatta nekünk, melyben mindegyik
darabhoz tartozott egy személyes történet.
Puskás Dávid azt a projektet mutatta be,
amellyel idén kijutott a Tallinban megren-
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Napészlelés a H-alfa távcsővel (Munzlinger Attila felvétele)

dezett Fiatal Tudósok Európai Versenyére
(Dávid novemberben részt vett a 2017-es
diákolimpián is, és ott dicséretet szerzett.)
Ez a projekt egy 3D nyomtatási technológiával készült leendő holdbázis – és a szükséges nyomtató – megtervezésére irányul,
melynek ötlete az előző évi táborban merült
fel Horvai Ferenccel való beszélgetésének
folyamán. Rengeteg kapcsolódó mérést végzett el, és az általa összeszerelt 3D nyomtatóval létre is hozta a makettet. Mivel sajnos
Horvai Ferenc idén nem tudott részt venni a
táborban, felkért, hogy helyette tartsak meg
egy előadást. Végül Dálya Gergő gravitációs
hullámokról szóló előadását mutattam be
a többieknek, melyhez ugyan messze nem
értek annyira, mint az előadás szerzője,
de már nem egyszer hallottam ezelőtt ezt
az előadást, és megtisztelő volt, hogy én is
beszélhettem a témáról.
Ekkor már napok óta készült az indiai
csapat a saját előadására: a hatalmas méretű
kép- és videóanyagokat összefésültük, és
részletes beszámolót tartottunk a versenyről. Az előadásnak az is megalapozta a
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hangulatát, hogy mind az öten ott tudtunk
lenni, és mindenki hozzá tudott tenni valamit az egész sikeréhez. A csapat nevében
mondhatom, hogy nagyon élveztük (remélhetőleg a közönség is), de már az előkészületek során is hatalmasakat derültünk.

Morvai József a lovaglás örömeivel ismerkedik
(Világos Blanka felvétele)

A tábor hivatalos, éjszakai csoportképe (Munzlinger Attila felvétele)

Szerencsére nem csak mi derültünk sokat
– az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen
többnyire gyönyörű, tiszta éggel áldott meg
minket. Az egyetlen kedvet szegő tényező
a (főleg augusztushoz mérten számunkra
szokatlan) hideg volt, amit vastag ruharétegekkel és teázós melegedésekkel kompenzáltunk. A tábor rendkívüli hangulata
igazán az észlelőréten tetőzött.
Egyik nap a szállásadónk jóvoltából egy
másik lovas táborozó lánnyal együtt kilovagoltunk a hargitai terepre – szenzációs
élmény volt az erdélyi tájat ilyen szemszögből is látni. Utána pedig bárki felülhetett
egy ló hátára. Mivel a lovásznak az előző
nap született kiscsikó miatt el kellett mennie, odaadta a kezembe a szárat, és én fejezhettem be a többiek lovagoltatását. Nagyon
megtisztelő feladat volt, legígéretesebb
„növendékem” Morvai József volt, aki egészen különleges kunsztokat is bemutatott.
Utolsó előtti napon kocsiba ültünk és a
Szent Anna-tóig meg se álltunk. Épp előző
nap került fel az internetre egy videó, miszerint őrült turisták szórakoztak az ott inni

vágyó anyamedvével, aki végül megelégelte
a dolgot. Így ki-ki fenntartással vagy éppen
lelkesedéssel vágott neki az útnak. A vadregényes, gyönyörű tavat körülsétáltuk, ám
medvének a nyomát se láttuk. Majd megszólalt a harang, és láttuk is a túlsó parton
a medvét – két bátor vállalkozónk, akik azt
mondták, hogy addig nem mennek haza,
amíg medvét nem látnak, össze is futott
velük – ha nem is olyan tisztességes, de elegendő távolságból.
Hazaérkezésünkkor bográcsban főtt, friss
őzpörkölt várt minket, ami kellő megkoronázása volt a tábornak és lakomáinak.
Lassan a búcsú ideje is eljött – egy utolsó
észlelés után mindenki pakolt és kissé szomorkásan indult haza. Úgy köszöntünk el
egymástól, hogy már lehetett tudni a 2018as tábor időpontját, és megígértük egymásnak, hogy újra találkozunk.
Köszönjük szépen a tábor szervezését és
hogy a meghívás révén részt vehettünk
ebben a kalandban!
Világos Blanka
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Jelenségnaptár – Programajánló
2018. március

Bolygók

Merkúr: A hónap nagyobb részében jól
látható napnyugta után a nyugati égaljon.
1-jén bő háromnegyed órával a Nap után
nyugszik, és ez az érték gyorsan nő. 15-én
van legnagyobb keleti kitérésben, 18,4°-ra a
Naptól, ekkor egy és háromnegyed órával
nyugszik utána, idei első legjobb esti láthatóságát adva. 20-a után láthatósága rohamosan romlik, az utolsó napokban eltűnik a
közeli Nap fényében.
Vénusz: Egyre magasabban ragyog az esti
égen, láthatósága fokozatosan javul. A hónap
elején egy, a végén egy és háromnegyed
órával nyugszik a Nap után. Fényessége m
−3,9m, átmérője 10”-ről 10,6”-re nő, fázisa
0,98-ról 0,94-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez az
Ophiuchus, majd 11-étől a Sagittarius területén. Kora hajnalban kel, a hajnali órákban
látható a délkeleti égen. Fényessége 0,8m-ról
0,3m-ra, látszó átmérője 6,7”-ről 8,5”-re nő.
Jupiter: A Librában folytatott előretartó
mozgása 9-én hátrálóvá válik. Éjfél körül
kel, az éjszaka második felében látható a
délkeleti égen mint ragyogó sárgásfehér
fényű égitest. Fényessége −2,3m, átmérője
41”.
Szaturnusz: Előretartó mozgása a hónap
közepétől lassul, ahogy a Sagittariusban
halad. Kora hajnalban kel, hajnalban látható
alacsonyan a délkeleti-déli égen. Fényessége
0,5m, átmérője 16”.
Uránusz: A hónap első felében még kereshető sötétedés után, este nyugszik. Előretartó mozgást végez a Pisces csillagképben.
20-a után elvész a Nap fényében.
Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem
figyelhető meg, 4-én felső együttállásban
van a Nappal. Előretartó mozgást végez az
Aquariusban.
Kaposvári Zoltán
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Március 2.
Március 9.
Március 17.
Március 24.
Március 31.

HOLDFÁZISOK
00:51 UT
11:20 UT
13:11 UT
15:35 UT
12:37 UT

telehold
utolsó negyed
újhold
elsõ negyed
telehold

A Merkúr legkedvezőbb
esti láthatósága

A legbelső bolygó március elejére az esti
ég látványos égitestévé válik, dichotómiáját
14-én éri el. A majdnem telimerkúr március
2-án −1,3 magnitúdó fényesség, 5,5”-es átmérő és 0,90 fázis mellett már biztosan megtalálható (CM = 216°). A lassan fogyó bolygó
egyre látványosabb, március 15-i dichotómiájakor −0,2 magnitúdós, 7,1”-es, fázisa
0,49 (CM = 271°). Próbáljuk minél hamarabb
megtalálni a bolygót (osztott körök vagy
GOTO segítségével akár napnyugta előtt is)!
Napnyugtakor nagy magasság és optimális
kontrasztviszonyok mellett jó esélyünk van
a fázis és a felszín részleteinek megpillantására.
Kiss Áron Keve

A hónap változócsillaga: az S Aurigae

A szénben és oxigénben gazdag, erősen vörös
színű széncsillagok között zömmel félszabályos, szabálytalan, valamint kisebb arányban mira típusú változócsillagokat találunk.
A késői AGB ágon található, viszonylag ritka
csoport egyik összetett változásokat mutató képviselőjét, a CT Lacertaet novemberi
számunkban ajánlottuk észlelésre. Ezúttal
egy hozzá sok tekintetben hasonló „téli”
változót mutatunk be, az S Aurigaet, amely
nem teljesen ismeretlen a magyar amatőrök
számára. A csillag meglehetősen lassan, bő
másfél éves periódussal, ám jelentős, akár
a 4m-t is meghaladó amplitúdóval változik. Különlegességét az adja, hogy átlagfé-

nyessége rendkívül hosszú, évtizedekben
mérhető időskálán ingadozik, így a múlt
század 40-es és 70-es éveiben, valamint az
ezredforduló időszakában, különösen 2004
körül 13m alá csökkent (minimumai ezzel
egy időben többször kerültek 14m alá, sőt
megközelítették meg a 15m-t). Fényesebb
időszakaiban (ahogy jelenleg is) 8,5 és 12m

között változik, így egy-egy ciklusa már
kis távcsövekkel is végigészlelhető. A csillag átlagfényességének hosszú periódusú
hullámzása feltehetően a széncsillagokra
jellemző, igen nagy tömegvesztéssel járó
porkibocsátásnak, és az ezzel járó intenzív
szűrőhatásnak köszönhető.
Bagó Balázs
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BEMUTATÓ ÉS KÖZÖSSÉGI CSILLAGVIZSGÁLÓK
Agóra Tudományos Élményközpont
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
www.agoradebrecen.hu/
Bajai Bemutató Csillagvizsgáló
6500 Baja, Tóth Kálmán u. 19.
www.bajaobs.hu/bbcs
Balaton Csillagvizsgáló
8184 Balatonfűzfő, Sport Centrum
www.balatoncsillagvizsgalo.hu
B&B Csillagvizsgáló Kft.
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 43.
www.csillagvizsgalo.eu
Bay Zoltán Oktatóközpont
5700 Gyula, Városerdő
mzlajos@gmail.com
Bödők Zsigmond Bemutató Csillagvizsgáló
7751 Bóly, Békáspuszta
draconid@freemail.hu
Bödők Zsigmond Csillagda
930 52 Blahová 54, Szlovákia
www.uma.sk
Canis Maior Csillagvizsgáló
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
www.nae.hu
Canis Minor Csillagvizsgáló
8866 Becsehely, Kis-hegy
www.nae.hu
Fényi Gyula Csillagvizsgáló
3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
users.atw.hu/fenyigyula/
Gaia Csillagda
3556 Kisgyőr, Szőlőkalja u. 8.
ronaorzo.csillagpark.hu/
Gedőcz-tetői Csillagvizsgáló
3100 Salgótarján, Gedőczi u. 36.
www.csillagvizsgalo.starjan.hu/
Gordon Hopkins Csillagvizsgáló
Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskola
2370 Dabas, József A. u. 107.
Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló
Győr, Egyetem tér 1. K3. gyor.mcse.hu
Hármashegyi Csillagda
Debrecen-Nagycsere, Természet Háza
zsuzsivasut.hu/termeszet-haza
Haynald Obszervatórium
Szent István Gimnázium
6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 23–25.
Hegyháti Csillagvizsgáló
9915 Hegyhátsál, Fő u. 19.
www.observatory.hu/
Hortobágyi Csillagda
Fecskeház Erdei Iskola
4071 Hortobágy-Máta, goo.gl/xDTEq4
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Jászberényi Csillagvizsgáló
5100 Jászberény, Bercsényi út 1.
jaszkonyvtar.hu/csillagda/
Kecskeméti Főiskola Csillagvizsgálója
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6–14.
kefoportal.kefo.hu/csillagvizsgalo-2
Kiss György Csillagda
5931 Nagyszénás, Ságvári utca 26.
www.kgycsillagda.atw.hu/
Kőszeg Város Oktató- és Bemutató Csillagvizsgálója
Béri Balogh Ádám Általános Iskola
9730 Kőszeg, Deák F. u. 6.
www.gae.hu
Kövesligethy Radó Oktató és Bemutató Csillagvizsgáló
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
www.gae.hu
Kulin György Bemutató Csillagvizsgáló
Könyves Kálmán Gimnázium
1043 Budapest, Tanoda tér 1.
kkgcsillagaszat.hu/
Pannon Csillagda
8427 Bakonybél, Szt. Gellért tér 9.
www.csillagda.net
Polaris Csillagvizsgáló
1037 Budapest, Laborc u. 2/c.
polaris.mcse.hu
Posztoczky Károly Bemutató Csillagvizsgáló és Múzeum
2890 Tata, Eötvös u. 19.
www.titkom.hu/tataicsillagda.html
Pozsgai János Csillagvizsgáló
Mikoviny Sámuel Általános Iskola
3742 Rudolftelep, József A. u. 43.
Specula
Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 2.
varazstorony.ektf.hu/
Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló
3534 Miskolc, Dorottya u. 1.
csillagda.web44.net/
Szegedi Csillagvizsgáló
6726 Szeged, Kertész utca
astro.u-szeged.hu/
Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló
2241 Sülysáp, Régi Úri út
www.sacse.hu
Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Fürdősor 3.
telapo.datatrans.hu/Telapo/index.htm
TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló
5000 Szolnok, Jubileum tér 5.
www.tit-szolnok.hu
Zselici Csillagpark
7477 Zselickisfalud, 064/2 hrsz.
zselicicsillagpark.hu
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Helyi csoportjaink programjaiból

Az MCSE közösségi csillagvizsgálója, a
Polaris változatos programokkal várja az
MCSE-tagokat és az érdeklődőket. Címünk:
Budapest III., Laborc u. 2/c., http://polaris.
mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 06-70-548-9124.
MCSE-tagook számára programjaink
ingyenesek.
Távcsöves bemutató minden kedden,
csütörtökön és szombaton 19:00–22:00-ig.
A belépődíj felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak
600 Ft.
Csoportokat (min. 15, max. 30 fő) előzetes
egyeztetés alapján fogadunk.
Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfelvétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi
programok megbeszélése.
Szerdánként 17 órától gyermekszakkör a
8–12 éves korosztály számára.
Csütörtökönként 18 órától ifjúsági szakkör a 15–19 éves korosztály számára.
Észlelőszakkör és tükörcsiszoló kör minden korosztály számára (l. honlapunkat).
A szakköri foglalkozásokon való részvétel
feltétele az MCSE-tagság.
Folyamatos tagfelvétel! Az esti bemutatások alkalmával – telefonos egyeztetés
után napközben is – lehet intézni az MCSEtagságot.
MCSE Hírlevél: Programjainkról tájékoztat hírlevelünk, melyre a www.mcse.hu
jobb oldali sávjában található felületen lehet
feliratkozni.

Baja: Összejövetelek szerdánként 17:30-tól
a Tóth Kálmán u. 19. alatti bemutató csillagvizsgálóban. Hegedüs Tibor +36-20-9370042, baja@electra.bajaobs.hu.
Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00
között összejövetelek a Munkás Művelődési
Központban.
Eger: Kéthetente szakköri foglalkozás a Líceum Varázstornyában (Specula).
Információk: eger.mcse.hu
Esztergom: A Technika Házában minden
szerdán 18 órakor találkoznak a tagok.
Győr: Péntekenként páros héten napnyugtától bemutató a csillagvizsgálóban
(Egyetem tér 1.).
Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó
péntekjén 19 órától találkozó a Sillye Gábor
Művelődési Központban.
Kaposvár: Minden hónap első péntekjén 18 órakor találkozó a bányai Panoráma
Panzióban.
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 Zsolnay Kulturális
Negyed planetáriumának előadótermében.
Szeged: Felvilágosítás Orosz Tímeánál,
orosz.ti@gmail.com, www.facebook.com/
mcseszhcs
Tata: Foglalkozások péntekenként 18 órától a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóban.
Tápiómente: Kiss Szabolcs, e-mail: achilles@freemail.hu
Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia
Szilárdnál, tel.: +36-70-283-5752, e-mail:
zeta1@freemail.hu
További programok a www.mcse.hu főoldalán, az Események között.
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Egy százalék a csillagászatnak:
19009162-2-43

A Magyar Csillagászati Egyesület legfontosabb, egyben legértékesebb bevételei közé
tartoznak a tagdíjbevételek, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai, továbbá a
különféle adományok. Az elmúlt bő két
évtizedben – mióta lehetőség van az SZJA
1%-ának felajánlására – az adózók százai,
ezrei tartották érdemesnek az MCSE-t arra,
hogy ilyen módon is támogassák a magyarországi csillagászatot.
Az 1%-os SZJA-felajánlások mindenkor
komoly forrást jelentettek működési költségeink fedezéséhez (bérleti díjak, postai
és kommunikációs költségek, honlapjaink
fenntartása, a Polaris Csillagvizsgáló üzemeltetése stb.), kiadványaink megjelentetéséhez (Meteor, Meteor csillagászati évkönyv,
szóróanyagok stb.), rendezvényeink, programjaink lebonyolításához (táborok, találkozók). Számos fiatalt és határon túli ama-
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tőrt is támogathattunk az SZJA-felajánlások
révén.
Ez évtől kezdve a magánszemélyek kizárólag önadózással készíthetik el adóbevallásukat.
A NAV által elkészített adóbevallás-tervezetek március 15-étől lesznek elérhetők az
eSZJA oldalon. A személyi jövedelemadó
1+1%-ának felajánlására is az eSZJA oldalon
lesz lehetőség.
Az SZJA 1%-a hagyományos, postai úton
is felajánlható, az ehhez szükséges űrlap az
MCSE honlapjáról is letölthető.
A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlási határideje: május 22.
Kérjük, támogassa Ön is a Magyar
Csillagászati Egyesület tudománynépszerűsítő, tehetséggondozó munkáját az SZJA
1%-ának felajánlásával! Köszönjük!
Magyar Csillagászati Egyesület
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