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galaxis halója jól látható ezen a felvételen, amely az
ESO Nagyon Nagy Távcsövével készült (ESO 1525 PR).
Bõvebben l. Elõször alkottak képet egy fekete lyukról
(4. o.) és Távcsõvégen az M87 (43. o.) címû cikkeinket.
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Asztrofotográfia
A nyári távcsöves bemutatók gyakori célpontja az M57, vagyis a Gyűrűs-köd. Könnyű
beállítani a látómezőbe, hiszen nagyjából
félúton van a b és a g Lyrae között. A
híres planetáris ködöt nem Charles Messier,
hanem Antoine Darquier de Pellepoix
fedezte fel, 1779-ben. Ugyanő hasonlította
először a ködösséget a Jupiterhez – látszó
mérete hasonló az óriásbolygóéhoz –, persze egy nagyon halvány korongot mutató
Jupiterhez. A planetáris köd elnevezés elterjesztése azonban már William Herschelhez
fűződik. Való igaz, jó néhány planetáris
ködöt ismerünk, amelyek kis-közepes távcsövekkel kékes-zöldes korongocskáknak
látszanak, és sokkal inkább hasonlítanak
az Uránuszra, mint a Jupiterre. Az Uránuszt
pedig, mint tudjuk, William Herschel fedezte fel 1781-ben.
A különös kinézetű Gyűrű-ködöt – A
Messier-album magyar kiadásában így szerepel Kun Mária fordításában, ami pontosabbnak tűnik, ám mihozzánk a Gyűrűs
alak „gyűrűzött be” – 1779 óta ki tudja,
hány milliószor vették célba a legkülönfélébb távcsövekkel. Nem sok hozzá hasonló
„lyukas” köd látható egünkön, ilyen fényes
meg éppenséggel egy sem. Vajon miért nem
nevezzük Lyukas-ködnek? (Egyre több
bugyuta mélyég-elnevezésről olvasok, már
fel se tűnne közöttük egy Lyukas-köd.)
Ez a sötétebb régió már régóta izgatta
az észlelőket, mígnem fel nem fedezték a
köd közepén a halvány, hihetetlenül nehezen észlelhető központi csillagot. Helyben
vagyunk! Vajon ki fedezte fel a Lyra-gyűrűsköd központi csillagát? Természetesen a
magyar Gothard Jenő! Hányszor hallottam
ezt távcsöves bemutatókon!
Hízelgően hangzik ez a mi amatőr lelkünknek, csak sajnos nem igaz. A 15 magnitúdós, nehezen észlelhető központi csillagot
nem a mi Gothard Jenőnk fedezte fel, hanem
Friedrich von Hahn német csillagász, még

m

1800-ban, egy 20 hüvelykes teleszkóppal,
amelynek főtükrét William Herschel készítette (természetesen fémtükörről van szó).
Gothard Jenő érdeme egészen máshol
keresendő: ő volt az első, aki 1886-ban először lefényképezte a központi csillagot egy
26 cm átmérőjű Newton-távcsővel, amely az
1880-as években is kis távcsőnek számított,
és ezzel bebizonyította, hogy a fotográfia
mennyire hatékony eszköz lehet értő kézben. A nevezetes központi csillagot jóval
nagyobb távcsövekkel, így az akkoriban
igen jelentős műszernek számító 68 cm-es
bécsi refraktorral is csak nehezen tudták
észrevenni vizuálisan.
Gothard Jenő fotografikus érdemeit mintha messze túlragyogná az M57 központi
csillaga. Holott rengeteg felvételt készített
más égi célpontokról is – alighanem ő készítette el az első hazai napfogyatkozás-sorozatfelvételt –, amelyek mára óriási tudománytörténeti értéket képviselnek. Gothard
asztrofotográfiai teljesítményeit még bő
száz évvel később se tudták megismételni a
magyar amatőrcsillagászok. (Gothard Jenőt
a szó legnemesebb értelmében tarthatjuk
amatőrnek, hiszen nem tudományos tevékenységéből élt, tehát nem számított hivatásos csillagásznak a szó mai értelmében.)
A központi csillag megörökítése ma már
nem jelent problémát a magyar amatőrök
számára. Sokat fejlődött a világ 1886 óta.
A vizuális látvány, az igen! Nem sok amatőr mondhatja el, hogy sikerült megpillantania a híres-nevezetes központi csillagot. Az
észrevehetőséget nagymértékben zavarja a
közeli, fényes gyűrű, az alacsony kontraszt
– a köd belseje nem teljesen sötét –, az átlátszóság, a seeing stb. Habár vannak, akik
már 25 cm-es átmérővel is sikerrel jártak,
de minél nagyobb távcsővel próbálkozunk,
annál jobb. Szerencsére manapság már távcsőátmérőből sincs hiány.
Mizser Attila
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Először alkottak képet egy fekete
lyukról

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO)
ALMA és APEX antennái is részt vettek a
távoli M87 galaxis centrumát uraló szupernagy tömegű fekete lyuk paradigmaváltó
észlelésében.
Az Eseményhorizont Távcső (Event
Horizon Telescope, EHT) nyolc földi rádióteleszkóp nemzetközi együttműködésben
üzemeltetett bolygóméretű hálózata, amelyet arra terveztek, hogy képet alkossanak
egy fekete lyukról. Az EHT kutatói világszerte egybehangolt sajtókonferenciákon
jelentették be, hogy sikerrel jártak, bemutatva egy szupernagy tömegű fekete lyuk
és árnyékának első látható bizonyítékát. A
hatalmas tudományos előrelépés egy kétszáznál is több kutatóból álló csapat munkájának eredménye.”

Az M87 a VLT FORS2 műszerével készült felvételén.
A fotó a Kozmikus Gyöngyszemek programban
készült, amelynek célja, hogy érdekes, látványos
objektumokról rögzítsenek az oktatásban és
népszerűsítésben hasznosítható képeket

Egy fekete lyukról alkotott első kép. Az objektum
az M87 katalógusjelű óriás elliptikus galaxis
centrumában helyezkedik el (EHT)

A létrehozott kép a Virgo galaxishalmaz
centrumát uraló M87 galaxis központjában
helyet foglaló fekete lyukat fedi fel, amely
55 millió fényévre van tőlünk, tömege pedig
a Napénak 6,5 milliárdszorosa.
A fekete lyukak hatalmas tömegű, de szélsőségesen kis méretű, rendkívüli kozmikus
objektumok, amelyek környezetükre is szél-



Egy fekete lyuk első képére várva Jordy Davelaar
és kollégái létrehozták a lenyűgöző asztrofizikai
objektumok virtuálisvalóság-szimulációját,
amelyben a fekete lyukat fénylő anyag veszi körül.
Ez az anyag spirálozva zuhan a fekete lyukba, de
a szélsőséges körülmények miatt előtte még izzó
plazma lesz belőle. A kibocsátott fény a fekete lyuk
rendkívül erős gravitációs terében elhajlik és torzul
(Jordy Davelaar)

Az M87 a Földtől 55 millió fényévre, a Szűz
csillagkép irányában elhelyezkedő hatalmas elliptikus galaxis. Tömege kb. kétszerese a saját galaxisunkénak, és legalább
tízszer annyi csillagot tartalmaz, mint a
Tejútrendszer, ezzel pedig az Univerzum
közeli részének egyik legnagyobb galaxisa. Szokatlanul sok gömbhalmaz található benne: míg a Tejútrendszer nagyjából
kétszáz ilyen objektumot tartalmaz, az
M87-ben kb. 12 ezer van. Néhány kutató
úgy véli, hogy ezeket kisebb szomszédaitól gyűjtötte be. Mint minden más nagy
galaxis esetében, az M87 centrumában is
egy szupernagy tömegű fekete lyuk foglal
helyet. Tömege nem független a galaxis
egészének tömegétől, így nem meglepetés,
hogy az M87 fekete lyuka az ismertek
közül a legnagyobbak közé tartozik. A
fekete lyukakkal magyarázható a galaxisok legnagyobb energiájú jelenségeinek
egyike is, a közel fénysebességgel kidobódó anyag alkotta relativisztikus kifújások. A fekete lyukat az Eseményhorizont
Távcsővel végzett paradigmaváltó észlelések célpontjának választották, két okból
is. Minél nagyobb tömegű egy fekete lyuk,
annál nagyobb az átmérője, így az M87
központi fekete lyuka szokatlanul nagy
látszó méretű célpont, ami azt jelenti, hogy
a közelebbi, de kisebb fekete lyukaknál
könnyebben leképezhető. A választás
másik oka már sokkal prózaibb: az M87
bolygónkról nézve az égi egyenlítő közelében helyezkedik el, ezért az északi és a déli
félteke nagy részéről is megfigyelhető. Így
az EHT teleszkópjai közül a lehető legtöbb
irányulhatott rá, növelve ezzel a végső kép
felbontását.
sőséges hatásokat gyakorolnak: meggörbítik
a téridőt, és óriási hőmérsékletűre fűtik
az anyagot maguk körül. Egy fekete lyuk
árnyéka az a térrész, ameddig képet alkothatunk magáról a fekete lyukról, egy egyébként teljesen sötét objektumról, amelyről
még a fény sem tud elszökni. A fekete lyuk
határa – az eseményhorizont, amelyről az
EHT a nevét kapta – kb. 2,5-szer húzódik
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beljebb, mint az általa vetett árnyék, átmérője valamivel kisebb 40 milliárd kilométernél. A szupernagy tömegű fekete lyukak
tehát viszonylag kis méretű csillagászati
objektumok, ezért idáig nem is lehetett közvetlenül megfigyelni őket. Mivel egy fekete
lyuk eseményhorizontjának mérete arányos
a tömegével, minél nagyobb ez utóbbi, annál
nagyobb az árnyék. Óriási tömegének és
viszonylagos közelségének köszönhetően az
M87 fekete lyuka a Földről megfigyelhetők
egyik legnagyobbika, tökéletes célpontot
szolgáltatva így az EHT-nek.

A fantáziarajz a fotonok útját mutatja egy fekete
lyuk közelében. A gravitációs térben bekövetkező
fényelhajlás és a fotonok eseményhorizonton
történő befogása okozza az árnyékot, amelyről az
Eseményhorizont Távcső képet alkotott (EHT)

„Egy fényes régióba, például izzó gázból
álló korongba ágyazott fekete lyuk esetében
azt várjuk, hogy árnyékhoz hasonló, az
Einstein-féle általános relativitáselmélet
által megjósolt sötét terület alakul ki körülötte, ilyet azonban eddig még nem sikerült
megpillantanunk” – mondta Heino Falcke
(Radboud University, Hollandia), az EHT
tudományos tanácsának elnöke. „A gravitációs fényelhajlás és az eseményhorizonton
csapdába esett fotonok által okozott árnyék
sok mindent elárul a rendkívül érdekes
objektumok természetéről, és lehetővé teszi,
hogy megmérjük az M87 központi fekete
lyukának elképesztően nagy tömegét.”
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Az összetett kalibrációs és képalkotási
módszerek gyűrűszerű, sötét központi
részű – a fekete lyuk árnyéka – struktúrát
fedtek fel, amely több független EHT-észlelés során is jelen volt.
„Amikor meggyőződtünk róla, hogy az
árnyékról alkottunk képet, azt össze tudtuk
vetni nagy számú, a fekete lyukak körüli
változatos fizikai folyamatokat modellező

nyújt a kutatóknak a Világegyetem Einsteinféle általános relativitáselmélet által megjósolt szélsőséges objektumainak vizsgálatára, éppen az elméletet először igazoló tudománytörténeti jelentőségű mérés századik
évfordulójának évében. (100 évvel ezelőtt
egy-egy expedíció indult az afrikai partok
közelében fekvő Principe szigetére és a brazíliai Sobralba, hogy megfigyeljék az 1919-

– tengerszint feletti magasságokban már
üzemelő rádiótávcsövet kellett fejleszteni és
összekapcsolni hozzá. A helyszínek között
vannak hawaii és mexikói vulkánok, hegycsúcsok Arizonában vagy a spanyolországi
Sierra Nevadában, de a chilei Atacama-sivatag és az Antarktisz sem maradt ki.
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hangolni, mégpedig atomórák – hidrogénmézerek – segítségével, amelyek pontosan
megadják az észleléseik idejét. A megfigyeléseket 1,3 mm-es hullámhosszon végezték
egy világméretű kampány során 2017-ben.
Az EHT mindegyik antennája elképesztő
mennyiségű – naponta durván 350 terabájt

A chilei Andokban 5100 méteres magasságban fekvő Chajnantor-fennsíkon az ESO nemzetközi partnereivel
közösen működteti az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) antennarendszert.
Az ALMA összesen 66 nagy pontosságú parabolaantennából áll, amelyek egy nagyjából 16 km átmérőjű
területen elszórva helyezkednek el. Az ALMA meghatározó eleme az Eseményhorizont Távcsőnek, amelyet
arra hoztak létre, hogy képet alkossanak egy fekete lyukról (ESO)
EHT: egy bolygóméretű hálózat. Az ábra az EHT-t alkotó távcsövek elhelyezkedését
és a távcsövek közötti hosszú bázisvonalakat mutatja (EHT)

numerikus számítógépes eredménnyel”
– tette hozzá Luciano Rezzolla (Goethe
Universität, Németország), az EHT vezetőségének tagja. „Az észlelt kép jól egyezik
az elméleti előrejelzéseinkkel, így biztosak
lehetünk megfigyeléseink értelmezésének
helyességében, beleértve a fekete lyuk tömegére adott becslésünket is.”
Az EHT a Föld különböző részein működő
rádiótávcsöveket kapcsolja össze egyetlen,
mindeddig példa nélküli bolygóméretű virtuális teleszkóppá. Ez pedig új lehetőséget



es napfogyatkozást, mégpedig azért, hogy
teszteljék az általános relativitáselméletet:
kimérhető-e a csillagok fényének elhajlása
a napkorong közvetlen közelében, ahogyan
azt Einstein jósolta. Ezen észlelésekhez
hasonlóan az EHT a világ legmagasabban
fekvő és legelszigeteltebb rádiótávcsöveihez
küldte csapatának tagjait, hogy újra teszteljék a gravitációra vonatkozó ismereteinket.)
Már az EHT létrehozása is hatalmas feladat volt, hiszen nyolc, a világ különböző
részein, különböző – néha egészen nagy

Az EHT az ún. nagyon hosszú bázisvonalú interferometria (Very Long Baseline
Interferometry, VLBI) módszerét használja,
amelynek során a Föld különböző részein
működő távcsövek megfigyeléseit hangolják
össze, a bolygó forgását kihasználva egy
Föld-méretű, az 1,3 mm-es hullámhosszon
észlelő virtuális teleszkópot létrehozva így.
A VLBI technika lehetővé teszi, hogy az EHT
elérje a 20 mikroívmásodperc szögfelbontást, amely elegendő lenne ahhoz is, hogy
a New Yorkban kifüggesztett újságot egy
párizsi kávézóból olvassuk. Bár a teleszkópok fizikailag nincsenek összekötve, az általuk rögzített adatokat enélkül is össze lehet

– adatot szolgáltatott, amelyeket nagy teljesítményű, héliummal töltött merevlemezeken tároltak. Ezeket aztán repülőgéppel
a Max Planck Rádiócsillagászati Intézetben
és az MIT Haystack Obszervatóriumában
működő speciális szuperszámítógépekhez
– ún. korrelátorokhoz – szállították, hogy
azok egyesítsék az adatokat. A gépek pedig
fáradhatatlanul dolgoztak, hogy azokból az
együttműködés által kifejlesztett új számítástechnikai módszerekkel képet állítsanak
elő.
A világméretű összefogásban élvonalbeli európai távcsövek és európai pénzügyi
finanszírozás is kulcsfontosságú szerepet
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játszottak, különösen az Európai Kutatási
Tanács 14 millió eurós támogatása a
BlackHoleCam projektnek, de az ESO, az
IRAM és a Max Planck Társaság hozzájárulása is meghatározó volt. „Az eredmény a
milliméteres hullámhossztartományú csillagászatban felhalmozódott évtizedes európai tapasztalatokon nyugszik” – mondta
Karl Schuster, az IRAM igazgatója és az
EHT vezetőségének tagja.

Csillagászati hírek
Ősi galaxisok világították
be a korai Univerzumot

A fantáziarajz egy tömegbefogási korong által
övezett gyorsan forgó szupernagy tömegű fekete
lyukat ábrázol. Az örvénylő anyag alkotta vékony
korong egy Naphoz hasonló csillag maradványa,
amelyet a fekete lyuk árapályereje
szaggatott szét (EHT)

Az ESO által üzemeltetett APEX (Atacama
Pathfinder Experiment) teleszkóp Atacamasivatagban 5100 m magasságban fekvő Chajnantorfennsíkon Az APEX 12 méter átmérőjű, a
rádiótartomány és az infravörös hullámhosszak
közötti milliméteres és szubmilliméteres
tartományban működő távcső (ESO)

Az EHT létrehozása és a most bejelentett megfigyelések több évtizedes észlelési,
technikai és elméleti munka betetőzését
jelentik. A globális csapatmunka szép példája a világ minden részén dolgozó kutatók
legszorosabb együttműködését igényelte.
Felhasználva a már létező infrastruktúrát
és igénybe véve számos szervezet – köztük
az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti
Tudományos Alapja (NSF), az Európai Unió
Európai Kutatási Tanácsa (ERC) és keletázsiai pénzügyi alapok – támogatását, az
EHT létrehozásában tizenhárom partnerintézmény működött közre.
„Nagy öröm az ESO számára, hogy európai vezető pozíciójának és az EHT Chilében



működő két távcsövének – ALMA és APEX
– létrehozásában és üzemeltetésében betöltött meghatározó szerepének köszönhetően
hozzájárulhatott ehhez az eredményhez”
– tette hozzá Xavier Barcons, az ESO főigazgatója. „Az ALMA az EHT legnagyobb érzékenységű komponense, amelynek 66 nagy
pontosságú antennája nélkülözhetetlen volt
az EHT sikeréhez.”
„Olyan eredményt értünk el, amely még
egy generációval ezelőtt is elképzelhetetlennek tűnt” – zárta a sort Doeleman.
„Technológiai áttörések, a világ legjobb
rádiótávcsöveinek összekapcsolása és innovatív algoritmusok vezettek oda, hogy teljesen új ablak nyílt a fekete lyukakra és
eseményhorizontjaikra.”
Az EHT projektben több mint 200 kutató
vesz részt Afrikából, Ázsiából, valamint
Észak- és Dél-Amerikából. Az eredmény
elérésében használt teleszkópok a következők voltak: ALMA, APEX, IRAM 30-meter
telescope, James Clerk Maxwell Telescope,
Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano,
Submillimeter
Array,
Submillimeter
Telescope, South Pole Telescope.
Kovács József
(eso1907 – Tudományos közlemények)

A NASA Spitzer-űrtávcsöve nemrégiben az
Univerzum első egymilliárd évéből származó galaxisok nagy mintáját vizsgálta meg.
Az eredmények szerint a vizsgált galaxisok
általánosságban az infravörös tartomány
bizonyos jellemző hullámhosszain a vártnál
jóval fényesebbek voltak. A szakemberek
szerint a magasabb fényességet a galaxisok,
illetve csillagaik által kibocsátott jelentős
mennyiségű ionizáló sugárzás adja. Ez az
eredmény ugyanakkor segíthet megérteni,
mi váltotta ki a Világegyetem ún. reionizációs korszakát, amelynek eredményeképpen a
világot kitöltő anyag megszűnt átlátszatlan
lenni, és így a ma is ismert csillagos égbolt
feltárulhatott. A reionizációs korszak előtt
az Univerzumot kitöltő anyagban csak az
igen nagy hullámhosszú sugárzás terjedhetett, a rövidebb hullámhosszú sugárzásokat
(pl. ultraibolya-, röntgen- és gamma-sugárzás) a semleges hidrogén elnyelte. Az ekkor
jelen levő ionizáló sugárzás azonban nem
sokkal ezt követően lehetővé tette az elektromágneses sugárzások szélesebb spektrumának terjedését.
Bár az első csillagok „begyulladásának”
pontos időpontja egyelőre nem ismert, az
adatok szerint erre 100–200 millió évvel
az ősrobbanás után került sor. Ebben az
időben a Világegyetemet szinte teljes mértékben semleges hidrogén töltötte ki, amely
csomósodások mentén csillagokká omlott
össze, amelyek galaxisokat alkottak, majd
kb. 1 milliárd évvel az ősrobbanás után az
Univerzumot már galaxisokból álló fénylő
szálak szőtték át.
NASA Spitzer, 2019. május 8. – Molnár Péter

Az Univerzum első molekulája

A Világegyetemet születése után sokáig
forró plazmaanyag töltötte ki, amelyben
atomok nem létezhettek. Tágulása és hűlé-
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se során jelenhettek meg az első atomok,
ám a világot ekkor is csupán hidrogén és
hélium töltötte ki, töredékrésznyi lítiummal. A hőmérséklet további csökkenésével
vált lehetővé a molekulák megjelenése. A
modellek szerint az első ilyen molekula a
sok szempontból különleges hélium-hidrid
volt. Mivel a hélium nemesgáz, így általában
nem lép kölcsönhatásba más anyagokkal,
azonban már 1925-ben sikerült laboratóriumi körülmények között előállítani ezt a
molekulát. Az 1970-es években a kutatók a
Hattyú csillagképben levő, Földünktől mintegy 3000 fényévre található NGC 7027 jelű
planetáris ködben kezdtek kutatni a molekula után, mivel az ott uralkodó viszonyok
(a csillag ultraibolya sugárzása, valamint a
megfelelő hőmérséklet) ideálisak a molekula
kialakulásához – azonban a kutatás nem járt
sikerrel.
Ugyanezen célpontot 2016-ban már megfigyelték a NASA SOFIA nevű, repülőgépre telepített obszervatóriumával. A 15 km
magasságban repülő távcső nagy előnye,
hogy a földi légkör jelentős része már nem
zavarja a megfigyeléseket, ugyanakkor az
űrtávcsövekkel szemben minden megfigyelés után leszáll, így adva módot folyamatos
fejlesztésre és karbantartására. A nemrégiben üzembe helyezett GREAT (German
Receiver at Terahertz Frequencies) pedig
érzékeny a hélium-hidridre jellemző hullámhosszakon is, így a legutóbbi repülések
során sikerült a molekula kimutatása.
A molekula jelenléte megerősíti, hogy az
Univerzum korai szakaszában is létezhetett, ami különösen fontos a Világegyetem
kémiai fejlődése szempontjából. A molekula ugyanis később hidrogénatomokkal kölcsönhatva a molekuláris hidrogén létrejöttéhez járult hozzá, amely a – későbbiekben
az összes kémiai elemet legyártó – csillagok
keletkezéséhez volt elengedhetetlen.
NASA SOFIA, 2019. április 17. – Mpt
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Egy vendégcsillag utóélete

Nóvakitörést olyan kettőscsillagok hozhatnak létre, amelyek egyik tagja, egy fehér törpecsillag, anyagot kap fősorozati vagy vörös
óriás kísérőjétől. Amikor a fehér törpe által
felvett gáz kellően nagy menynyiségben
gyülemlik fel a csillag felszínén, a magas
nyomás és hőmérséklet hatására hirtelen
megindul benne a hidrogén magfúziója. Ez
a termonukleáris robbanás leveti a felszín
anyagát, ami egyre táguló és halványuló
gázburokként marad vissza a központi csillag körül. Amikor ez a táguló gázfelhő már
kellően nagy ahhoz, hogy megpillanthassuk
a távolból, ám még nem halványult el túlságosan, olyankor csillagászati léptékben
átmeneti ideig tartó nóvamaradványt figyelhetünk meg.

A 2000 évvel ezelőtt robbant, Kínából megfigyelt
nóva mai maradványa, egy táguló, halványvörös
gázfelhő az M22 gömbhalmazban
(ESA/Hubble NASA, F. Göttgens [IAG])

A Göttingeni Egyetem csillagászai ilyen
ritka nóvamaradványt találtak Galaxisunk
M22 jelű gömbhalmazában. Habár a fehér
törpecsillagok kifejezetten gyakran fordulnak elő ilyen halmazokban, ez mégis csupán
a második ismert nóvamaradvány egy galaktikus gömbhalmazban. Saját Galaxisunkban
mintegy 200 hasonló, gömbszimmetrikus,
több százezer idős csillagot tartalmazó
objektum található. Ezek közül két tucat-
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nyit észlelt az ESO (European Southern
Observatory) a chilei Atacama-sivatagban
levő Nagyon Nagy Távcsövén (VLT) levő
MUSE nevű műszer, amely nem csak képet
alkot a célpontról, de a beérkező fény képpontonkénti spekrtálelemzésére is képes.
A most felfedezett nóvamaradvány átmérője mintegy 8000 CSE, tömege azonban
roppant csekély: mindössze 30 földtömegnyi
anyag alkotja a gázfelhőt, ami a robbanás
következtében ma már hatalmas térrészben
oszlik el.
Science Daily, 2019. április 19. – Sódor Ádám

tekén nagy kiterjedésű tengerek találhatók
kis magasságban, kanyonokkal és szigetekkel tarkítva, míg a nyugati féltekén levő
kis méretű (néhányszor 10 km-es) tavak az
átlagos magasságnál kilométerekkel magasabban, hegyek között helyezkednek el, és
jellemzően mélyebbek. Ez utóbbiak kialakulásához valószínűleg a földi karszt-tavak
keletkezéséhez hasonló folyamat vezet: az
áramló folyadék a környezet anyagát kémiai
úton gyengíti, majd ez beomolva mély tó
kialakulását eredményezi.

A Titan tavainak titkai

A NASA Cassini-szondája 2004-ben érkezett
meg a gyűrűs bolygóhoz, majd 2017-ben
a gázóriás légkörébe csapódva semmisült
meg. Munkája során mintegy 1,6 millió
négyzetkilométeres területen térképezte fel
a bolygó Titan nevű holdjának felszínét,
majd az utolsó közelítés során is számos
érdekes felfedezést tett.
A Titan a Naprendszerben az egyetlen
égitest (a Földön kívül), amelyen aktív folyadékkörzés működik. Az alacsony hőmérséklet miatt azonban nem víz, hanem a Földön
szokásos hőmérsékleten gáznemű metán
és etán játssza ezt a szerepet. A felszínen
metánt és etánt tartalmazó tavak, folyók
találhatók, amelyekből az anyag elpárolog,
majd a keletkező felhőkből ismét aláhull.
A Cassini-szonda tavak mélységére vonatkozó mérései alapján az északi féltekén levő
tavak a délieknél sokkal mélyebbek, akár
több száz méteresek. Az eddigi információk
szerint a legnagyobb északi tavakat metán
tölti ki, de a kisebbekről eddig nem állt rendelkezésre megfelelő információ. A szonda
ezt megelőzően csak a déli félteke egyik
nagy tavát, az Ontario Lacust vizsgálta meg,
amelyben az eredmények szerint egyenlő
arányban fordul elő metán, illetve az ennél
valamivel nehezebb etán.
Az új adatok hozzájárulnak a Titanon zajló
folyadékkörzés jobb megértéséhez. Úgy
tűnik, a folyamatok az északi és déli féltekén
eltérő módon zajlanak. Ezen felül további
különbségek is mutatkoznak: a keleti fél-

A közeli infravörös tartományban készült
felvételen a Titan északi régiójában levő tengereken
megcsillanó napfény figyelhető meg (NASA/JPLCaltech/Univ. Arizona/Univ. Idaho)

Az új eredmények szerint átmeneti tavak
is létezhetnek, amelyekben – az egyéb
tavakhoz hasonlóan – jelentős, valószínűleg
évszakos változások okozta szintváltozás
figyelhető meg. Mindez hatással lehet a talaj
alatti rétegekben tárolt folyadék mennyiségére is, mivel a tavakba hulló csapadék egy
része elpárolog, más része azonban a felszín
alá szivárogva jelentős mennyiségben halmozódhat fel.
NASA Cassini, 2019. április 18. – Mpt

Meteorbecsapódások és a holdi víz

Holdunkat nem veszi körül klasszikus értelemben vett sűrűbb légkör. A rendkívül
ritka exoszféra tanulmányozása azonban
nem csak a holdi víz története, reakcióinak megértése szempontjából, de a jövőben
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létesítendő holdbázisok tervezése miatt is
fontos feladat.
A NASA LADEE (Lunar Atmosphere and
Dust Environment Explorer) nevű szondája 2013 októbere és 2014 áprilisa között
keringett a Hold körül és vizsgálta a légkör
víztartalmát. A NASA és a Johns Hopkins
Egyetem kutatóinak nemrégiben közzétett
eredményei szerint az égi kísérőnket érő
meteoritbecsapódások felelősek elsősorban
a légkörben megfigyelhető víz (H 2O) és
hidroxilgyök (OH) jelenlétéért. Az eredmények számos becsapódási esemény vizsgálatára épülnek, emellett pedig az adatok elemzése során négy, eddig ismeretlen meteorrajt
sikerült felfedezni, amelyek a 2014-es évben
rendre január 9-én, valamint április 2-án, 5én és 9-én jelentkeztek. Bár a modellek már
jelezték a fenti anyagok jelenlétét a holdi
légkörben, most első alkalommal sikerült
megfigyelni ezeket.
A vízkibocsátás előidézéséhez a becsapódó égitestnek legalább 8 cm-re a felszín alá
kell behatolnia. A modellek szerint ugyanis
a rendkívül száraz felső réteg alatti vékony
átmeneti réteg vizet is tartalmazó tartományt fed. Ebben a rétegben a vízmolekulák
a finom szemcséjű regolitrögökhöz kötődnek. Egy becsapódás során felszabaduló
energia lökéshullámot kelt, ennek hatására
a környezetben a vízmolekulák kiszabadulnak, és a holdi légkörbe kerülnek. Mivel a
felszín is igen laza szerkezetű, akár 5 mm-es
meteorszemcsék is képesek vízmolekulák
kiszabadítására.
Mindazonáltal földi fogalmak szerint a
vízben gazdagabb réteg is rendkívül száraz,
vizet 200–500 ppm mennyiségben tartalmaz, azaz 500 gramm víz mintegy egy tonnányi kőzetben fordul elő. A víz felszabadulásának üteme meteorrajok jelentkezésekor
megnövekszik, így könnyebben kimutathatóvá válik. A kiszabadult víz körülbelül
egyharmada a világűrbe szökik, a maradék
visszahullik a Hold felszínére. Ez a folyamat
magyarázatot adhat a napsugárzás által soha
nem ért sarki kráterekben felhalmozódó víz
megjelenésére, és akár milliárd évekig tartó
stabil létezésére. A vizsgálatok kimutatták,
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hogy a víz valóban a Hold felszínéből származik, a megfigyelt víz mennyisége túlságosan nagy ahhoz, hogy csupán a meteorikus testekből származhatott volna.
NASA LADEE, 2019. április 15. – Mpt

Veszélyes kisbolygók követése
– segítség amatőröknek

Nemrégiben mintegy 250 kutató, mérnök és
katasztrófavédelmi szakember gyűlt össze
Washingtonban a kétévente megrendezett
Bolygóvédelmi Konferencián. Itt a NASA
szakembereinek irányításával öt napon
keresztül egy szimulált katasztrófahelyzetet
dolgoztak fel. A program szerint a csillagászok egy háztömb méretű, eddig ismeretlen
kisbolygót fedeztek fel, amely a pályaszámítások alapján 2027-ben Földünkbe csapódik.
A NASA szakembereinek irányításával a
résztvevők megpróbálták kidolgozni a lehető legjobb stratégiát a katasztrófa megelőzésére. A kísérlet során a NASA szakértői által
megszabott ütemben telő hónapok és évek
során folyamatosan döntöttek a teendőkről. A közönség a kisbolygó eltérítését egy
hagyományos rakétákból álló, nemzetközi
„flotta” tagjainak az égitestbe ütköztetésével gondolta megvalósíthatónak. Sajnos a
módszer nem vált be tökéletesen: az égitest

A Földre potenciálisan veszélyes (bolygónkat
7,6 millió km-nél jobban megközelítő), 140 méternél
nagyobb átmérőjű, ismert kisbolygók pályái
(NASA/JPL-Caltech)
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egy 60 méteres töredékének pályája úgy
módosult, hogy pontosan New York városába csapódik be, aminek következtében
tízmillió ember gyors evakuálására volt
szükség igen rövid idő alatt.
Az ilyen, pontosan egy sűrűn lakott városra hulló, nagy méretű kisbolygó becsapódása rendkívül valószínűtlen. Ugyanakkor
kisebb-közepes méretűek légkörbe lépésére
már jóval nagyobb az esély. A modellek szerint mintegy 25 000, 140 méternél nagyobb,
Földünkre potenciálisan veszélyt jelentő
kisbolygó létezik, azonban ezek nagy részének pályája nem ismert kellő pontossággal.
A cél így a veszélyt jelentő kisbolygók 90%ának felfedezése, tulajdonságainak vizsgálata, hiszen egy ekkora égitest becsapódása
már regionális katasztrófához vezethet.
Ezen égitestek megtalálása a szakcsillagászok nagy és érzékeny égboltfelmérő rendszereinek működtetését kívánja meg (pl.
Pan-STARRS, LINEAR, Catalina Sky Survey,
stb.). Ezek a programok állami, intézményi
és magánszemélyek által biztosított költségvetésből működnek, és kulcsfontosságúak
bolygónk védelme szempontjából. Azonban
egy égitest felbukkanása a programok által
vizsgált égterületen viszonylag rövid időtartamú megfigyelést eredményez, amely
alapján csak igen pontatlan pálya számítható. Éppen ezért van szükség szorgalmas és
megfelelő műszerezettségű amatőrök bevonására is. Igen sok amatőr dolgozik kiváló,
nagyméretű műszerekkel, sőt, sokuknak
sötét észlelőhelyen felállított, esetleg automatizált, távelérésű műszere is van. Egyegy objektum folyamatos megfigyelésével,
pozíciójának és fényességváltozásának feljegyzésével az amatőrök is nagyban hozzájárulhatnak ezen égitestek katalógusba
vételéhez, és a pontos pályaszámításhoz.
Az amatőrök által szolgáltatott adatokat
a Smithsonian Intézet által üzemeltetett
Minor Planet Center (MPC) gyűjti.
1997-ben a Planetary Society Eugene
Shoemaker kisbolygókutatóra emlékezve
indította el a Shoemaker Near Earth Object
(NEO) programot. A program során amatőrök is díjazásban részesülnek: olyan, inkább

félprofesszionális szinten levő műkedvelők,
akik hozzájárultak valamilyen módon a kis
égitestek követéséhez, de némi anyagi támogatással továbbfejleszthetik műszereiket és
megfigyelési technikájukat. Az elmúlt 22 év
során összesen 382 ezer dollárnyi támogatást osztott szét a társaság 18 ország összesen 41 megfigyelőjének.
A támogatás egyetlen feltétele a rendszeres munka, valamint a rendszeres adatszolgáltatás. A társaság minden évben
megjelenteti a legérdekesebb beszámolókat,
amelyek között a legutóbbi években kettős
kisbolygók felfedezői, valamint üstökösként
széteső kisbolygó megfigyelői is voltak.
Valódi rekorder a 22 magnitúdós objektumok megfigyelésére is képes amatőrcsillagász. Támogatást nem csak egyének kapnak:
2018-ban például egy marokkói csillagvizsgáló részesült ebben. Néhány amatőr sikeresen nyomon követte a csillagközi térből
érkező titokzatos ’Oumuamua kisbolygót
is, egy másik jutalmazott Olaszországból a
Pluto 2016 közepén bekövetkezett csillagfedésének megfigyelésében működött közre.
A Shoemaker NEO program oldalán megtekinthetők a programban való részvétel
feltételei, amelyek alapján július 30-áig van
lehetőség benyújtani a támogatási kérelmeket. Reméljük, egyszer hazai amatőr részvételről is beszámolhatunk majd.
Sky and Telescope, 2019. május 9. – Mpt
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A szonda indítása 2021 nyarán, egy SpaceX
Falcon–9 hordozórakétával történik majd
meg. A szokásos, kis méretű, hidrazinnal
működő korrekciós hajtóművek mellett
a szondán a NASA Evolutionary Xenon
Thruster Commercial (NEXT-C) ionhajtóműve is helyet kap, amely a felbocsátás után
a kisbolygóig tartó utat rövidíti le egészen a
tervezett, 2022 szeptemberében bekövetkező becsapódásig.
A kisbolygó és holdja mozgásának pontos
megértéséhez 2015 óta követik folyamatosan
nyomon az égitestet. Idén nemzetközi megfigyelési kampány is indul. Bár kis mérete
és távolsága miatt a rendszer egyetlen fénypontként észlelhető csak, a fényváltozásból
és annak lefutásából következtetni lehet a
keringés jellemzőire. Ugyancsak nem áll
rendelkezésre semmiféle adat a Didymos B
összetételére és felépítésére nézve, így a
kutatóknak számos lehetőséggel kell számolniuk.
A becsapódást és hatásait a DART szondán
levő DRACO kamera, valamint a szondával
együtt felbocsátott, az Olasz Űrügynökség
által fejlesztett LICIACube nanohold segítségével lehet majd megfigyelni.
NASA Asteroids, 2019. május 9. – Mpt

Ütközés egy kisbolygóval 2022-ben

Szerencsére nem Földünkkel történő ütközésről van szó, csupán az első bolygóvédelmi rendszer teszteléséről. Ennek során a
NASA DART (Double Asteroid Redirection
Test) szondája a Didymos kettős kisbolygó
holdját fogja célba venni. Egy kettős kisbolygó apró holdjával való ütközés a hatások
felmérése szempontjából előnyös, hiszen a
kis sugarú pályán, apró égitest körül mozgó
holdacska pályájában beállott változásokat
könnyebb kimutatni és mérni, mint egy
magányos, Nap körül keringő kisbolygó
mozgásának változásait. A Didymos nem
jelent veszélyt Földünkre, de a fentiek miatt
kiváló célpont.
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Civil Díj a BCSE-nek

Talán nem túlzás azt mondani, hogy
2019. április 16-a történelmi pillanat volt
a Bakonyi Csillagászati Egyesületben: egy
olyan pillanat, amit az életünk végéig emlegetni fogunk! Amikor először hallottunk
a Civil Díjról, úgy gondoltuk, miért is ne
pályázhatnánk meg, hiszen nem veszítünk
vele semmit.
A Civil Díjat a NIOK Alapítvány (Nonprofit
Információs és Oktató Központ – elnöke
Gerencsér Balázs) azért alapította, hogy széles közönség számára is ismertebbé váljon
a civilek tevékenysége és munkájuk össztársadalmi hatása. Életre hívásával a NIOK
Alapítvány és együttműködő partnere, a
Civil Iránytű Alapítvány célja, hogy felhívja
a szektor és a társadalom figyelmét azokra
az innovatív és különleges civil kezdeményezésekre, melyek kiemelkedő eredményeket értek el, és/vagy összefogást generáltak,
változást indítottak el. A program célja,
hogy a díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté váljanak a legjobb
hazai civil szervezetek és legsikeresebb projektjeik. A pályázaton nyertes szervezetek
oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével
a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj
2019 logó használatának jogát.
A Civil Díj 2019 Gálán kiderült, kik az idei
év legsikeresebb és legjobb szervezetei. A
„legígéretesebb új szervezet” kategóriában
pályáztunk, tavalyi, egyesületté válásunk
apropóján. Először az elődöntőn kellett
átjutnunk, ahol mintegy 118 egyesület és
civil szervezet közül választottak ki minket
is a 31 döntős közé. Mi már ennek is nagyon
örültünk, hiszen úgy gondoltuk, az is jelent
valamit, ha az egyesület eleve eljut egy ilyen
nívós eseményre. Azt azonban, hogy mi lesz
a vége, nemhogy nem sejtettük, de még csak
álmodni se mertük…
2019. április 16-án mi, az egyesület négy
képviselője – Ivanics Ferenc, Ivanics-Rieger
Klaudia, Veisz András és Csánitz László
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– úgy indultunk el Budapestre, hogy csinálunk magunknak egy jó napot. Ebben
szerepelt a Budapesti Távcső Centrum (BTC)
meglátogatása, séta a Vajdahunyad-várban,
ebéd stb. Ki optimistán, ki realistán állt
hozzá a díjátadóhoz, melynek témája a nap
folyamán többször is szóba került…
Magára az eseményre este 6-kor került sor
a MagNet Bank székházában, az Andrássy
úton. A szervezet régóta támogatja a civil és
közösségi kapcsolatokat. Mivel mi mindig
szeretünk adni valamit az embereknek, úgy
készültünk, hogy – akár nyerünk, akár nem
– a LEGO robotokat elvisszük magunkkal.
Így érkeztünk meg a díjátadó színhelyére.
Természetesen nem tudtuk, hogy milyen
lesz; ám már az est kezdetén egy vidám,
barátias légkör teremtődött meg a szervezők
és a résztvevők közt. Több különböző kategóriában is díjaztak pályázókat, a miénk, a
„Legígéretesebb új szervezet” díja nagyjából
az este felénél került kiosztásra. Minden
egyesület képviselőjét, akik ebben a kategóriában indultak, felhívtak a színpadra,
és így hirdették ki a győztest. Minden díjat
más-más zsűritag adott át. A nyerteseket
vállalati vezetőkből, neves kommunikációs szakemberekből, nonprofit szervezetek
vezetőiből álló szakértő zsűri választotta
ki, a kilencedik díjat pedig a nagyközönség
ítélte oda. Mi ez utóbbin is indultunk ugyan
(a többiekkel együtt), és köszönjük a lájkokat, de nem ez volt a döntő! Összesen kilenc
szervezetet díjaztak nyolc kategóriában.
Általában megszokott volt, hogy elmondják,
miről is szól az adott kategória, mialatt az
egyesületek izgatottan várják az eredményt.
Nos, a mi esetünkben ez nem így történt.
Éppen csak elhelyezkedtünk a színpadon,
és még mindig úgy voltunk vele, hogy
milyen jó, hogy itt vagyunk, akkor is, ha
nem nyerünk semmit. Aztán egyszer csak
bemondták a végeredményt (kicsit Oscarfeelingje volt): „A legígéretesebb új szerve-

zet kategóriájának győztese pedig a Bakonyi
Csillagászati Egyesület”. Azt hiszem, mind
a négyünkről elmondható, hogy az első
másodpercben nem jutottunk lélegzethez.
Nem vártuk, hogy nyerünk (na, jó; egy
kicsit igen), és ez meg is látszott rajtunk.
Megkértek, hogy mondjunk magunkról
néhány szót, és hirtelen rá kellett jönnünk,
hogy nem készültünk beszéddel… és még
mindig alig bírunk megszólalni, miközben
már ott volt a díj a kezünkben.

m

jobban csináljunk, és egyáltalán mindenkit, aki valaha is képviselt minket bárhol,
bármilyen rendezvényen. Nekik köszönjük.
Mindenkinek köszönjük. Az újságíróinknak
különösen, akik még a legkisebb programjainkat is megjelentetik, segítve tevékenységünket.
Eltelt majdnem egy nap, de még mindig a
történtek hatása alatt vagyunk, Egy kicsit
még mindig nem akarjuk elhinni. És aztán
hirtelen leesik a tantusz. Nemrég volt az

Veisz András, Ivanics Ferenc, Ivanics-Rieger Klaudia és Csánitz László a díjátadón

De mindannyian ugyanarra gondoltunk:
hogy itt vagyunk, hogy megcsináltuk. És
hogy ebben nemcsak mi négyen vagyunk
benne, hanem az egész egyesület. Ezalatt
értem mind az alapító tagokat, akik önfeláldozó munkájukkal szabadidőt és sok
minden mást sem sajnálva végzik az egyesület munkáját (viszik a szekeret, ha úgy
tetszik); de értem ezalatt az összes tagunkat, akik részt vesznek a programjainkon.
Az anyukákat, akik mindig hoznak egy
tálca sütit, ha éppen arra van szükség; az
apukákat, akik segítenek a pakolásban; a
családokat, akik tevékenyen vesznek részt
a programjainkon; az ifjoncainkat, akik inspirálnak minket abban, hogy mindent még

űrhajózás világnapja. Négy évvel ezelőtt,
akkor április 15-én négy lelkes amatőr csillagász gyűlt össze egy kis falusi sportpályán, hogy létrehozza a későbbi Bakonyi
Csillagászati Egyesületet. Ha ott és akkor
bárki azt mondja nekünk, hogy négy év
múlva elnyeritek a Civil Díjat, nyilván nem
hisszük el neki. Ez a nap egyesületünk születésnapja, de erről a napról idén kissé elfeledkeztünk – mentségünkre legyen szólva,
rengeteg programunk volt. Ám mégis azt
kell, hogy mondjam, a Bakonyi Csillagászati
Egyesület ennél szebb születésnapi ajándékot nem kaphatott volna!
Ivanics-Rieger Klaudia
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Svábhegyi élmények

E sorok írásának idején még kevesebb,
mint egy éve, hogy első alkalommal ellátogathattam a MTA CSFK Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Intézetébe. Minden
egy e-mail-váltással kezdődött, valamikor
2018 kora tavaszán, amikor is Kuli Zoltán
műszaki vezető felvetett egy problémát az
intézet 600/15 000-es Cassegrain-távcsövével kapcsolatban. Mizser Attila javaslatára keresett meg, minthogy ezzel a ritka
távcsőtípussal csak kevesen foglakoznak
itthon, a hagyományos Cassegrain-rendszernek talán még forgalmazója sincs, elkészítését is csak kevesen tűzik ki célul. Tavaly
májusban Rózsahegyi Márton, aki szintén
az intézet munkatársa, szervezett egy találkozót mindannyiunk számára, ahol kedves
fogadtatás várt; lendületes, tettrekész gárdát

ismerhettem meg. Ekkor láttam először a
nagy műszert is, melynek már új festése,
részben elektronizált mechanikája volt, és jó
volt látni, hogy a csaknem százéves monstrum szépül, és modernizálódik. A távcső
szinte minden eredeti eleme megvolt, de
hiányzott a főtükörtől induló árnyékolócső.
Ennek pótlásának lehetőségéről volt szó
elsősorban, de ha már ott voltam, rengeteg
egyéb régi műszert is megnézhettem.
Nem sokkal később megszületett a döntés,
miszerint a kellemetlen kóbor fények kirekesztése az elsődleges feladat, és felkérést
kaptam ennek megoldására. A távcső alapadatainak ismeretében nekiláttam a rendszer
„rekonstrukciójának”. Ez abból állt, hogy az
optikai elemek egymáshoz képesti viszonyát, valamint a görbületeket visszakapjam

A svábhegyi 60 cm-es távcső tubusa vízszintes állapotban. A műszert telepítése óta túlnyomórészt
Newton-fókuszban használták, akárcsak ezen az 1960-as években készült felvételen, amelyen nyoma sincs a
Cassegrain-elrendezésnél elengedhetetlen árnyékolócsőnek (MTA CSFK CSI)
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úgy, ahogy az az eredeti terveken létezhetett. Egyszerű, kifejezetten Cassegrainre
készült tervezőprogrammal dolgoztam, de
sehogy nem tudtam összeilleszteni a biztosan ismert fényerőt a segédtükör mért fizikai méreteivel, és különösen nem a szintén

m

mért görbületekkel. A Cassegrainek minden adata nagyon szoros összefüggésben áll
egymással, de nem mindhez kell szigorúan
ragaszkodni, mert nem mindnek az eltérése
van jelentős hatással a működésre. Később
kiderült, hogy ez volt az, ami megzavart

A svábhegyi 60 cm-es teleszkóp a 20-as évek végén, Cassegrain üzemmódban.
Az észlelőlépcsőn Tass Antal igazgató látható (MCSE-archívum)
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kezdetben. Számos levélváltás után Csák
Balázs küldött egy újabb adatsort, melyben
szerepelt a főtükör 130 mm-es furata is.
Ez általános esetben szinte mellékes adat,
azonban itt ekkor került helyére minden,
ugyanis rögtön kiderült, hogy a segédtü-

Február közepén ismét a Svábhegyre utaztam abból a célból, hogy helyet találjunk a
leendő árnyékoló rögzítésének, illetve hogy
egyéb méreteket is rögzíthessek. Miután
eltávolítottuk a cseppet sem könnyű kihuzatot, meglepődve láttam, hogy nincs rög-

cső helyett, ahogy az a piszkés-tetői 1 m-es
teleszkópban is van. Sosem láttam ilyen
megoldást, idegenkedtem is tőle, azonban
ha elég blende kerül megfelelő helyre, akkor
nagyon hatékony is lehet, és ami fontos: egyszerűbben, rövidebb idő alatt elkészíthető.

m

alumínium blendék, közöttük alumínium
távtartókkal 3 db 8 mm-es köracélra vannak
felfűzve 120 fokos osztásban, melyeknek
a segédtükör felőli végén zárt anya van, a
főtükör felől pedig normál anyák, ezek szorítják össze a szerkezetet. Alattuk még egy

A 60 cm-es távcső Newton-elrendezésben, az 1960-as években. Az okulárnál Elter János műhelyvezető, aki a
gurítható észlelőágyon fekve pillant bele a távcsőbe (MTA CSFK CSI)

Az elkészült árnyékoló blendesor (balra), pillantás a
blendesorba (jobbra)

kör mérete 132 mm-re adódik a terveken,
ekkor a meglévő görbületek is megfelelőek.
Többnyire minden Cassegrain-főtükör furata körülbelül segédtükör méretű. Engem az
zavart meg, hogy a Zeiss a távcsövet 172
mm-es segédtükörrel szerelte fel, ami közel
40 mm-rel nagyobb, mint szükséges lenne.
Ennek egyetlen pozitív hatása van: a szórt
fény kirekesztése könnyebbé válik, de nem
a szokásos eljárás, ugyanis a hiperbolikus
segédtükröket legfeljebb néhány mm-rel
szokták túlméretezni. Mindenesetre igencsak örültem, hogy megoldódott a rejtély, és
neki tudtam látni a tulajdonképpeni munkának. Egy árnyékolócső elkészítésén és
legalább tíz fényrekeszen gondolkodtam,
amit a lehető legmélyebben a fényút közelébe lehetne tolni, de elég hosszú idő kellett
volna az elkészítéséhez, és legalább négy-öt,
menettel csatlakozó darabból állt volna.

anya, ezek segítségével dönthető a rendszer
az alaplemezhez képest, hogy azt az optikai
tengelybe lehessen állítani. Az alaplemezt
leszámítva a szerkezet könnyű, talán 2 kg,
de elég hosszú, ezért a csavarok utánhúzása
még biztosan szükséges lesz. A felszerelésre
2019. április 8-án került sor, megnyugtató
eredménnyel, hiszen még nappali fénynél
sincs számottevő fényszóródás, kizárólag a
segédtükör csillog a kihuzatból betekintve.
Örülök, hogy rám bízták ezt a feladatot,
nagyon sok élménnyel gazdagodtam. Persze
ahogy az a műszaki életben lenni szokott,
azt is tudom már, hogy mit csinálnék most
másképpen. Tapasztalataim szerint soha
nincs vége az utólagos fejtörésnek, ritkán
lehet elmondani azt, hogy egy megrögzött távcsőépítő véglegesen befejezte kedves
műszere fejlesztgetését.
Kurucz János
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zítési pont az árnyékolócső részére, vagyis
készíteni kell egyet. Egyetlen hely adódott
erre, mégpedig a kihuzat és tükörfoglalat
közé csavarozott acélkarika, középen egy
furattal, ahol a fény a kihuzatba juthat.
Szabadkézi rajzokon rögzítettem a méreteket, a kupolában. Ekkor hasított belém a
felismerés, hogy egyszerű karika nem lesz
elég, ugyanis a kihuzat csaknem a főtükör
hátsó síkjáig bejár, és 90 mm-t veszít a mozgástartományából, ha majd az acélgyűrűnek
ütközik. Már ott módosítottam az elképzelésen, és egy „kalap” alakú alaplemezt
rajzoltam le, mely majdnem a főtükörig ér,
a kihuzat pedig belefér, így az mindössze
kb. 15 mm-t veszít a mozgástartományból,
ami már nem számottevő az 500 mm-es
fókuszkinyúlás mellett. Mivel az elkészítés viszonylag sürgős volt, Kuli Zoltán azt
javasolta, hogy készüljön egy blendesor a

Amikor csak lehet, mindig készítek legalább egy skiccet, mielőtt bármit számolnék.
Ebben az esetben milliméterpapírra vetettem méretarányosan az optikai elemeket.
Ekkor hozzávetőleges adatokat nyertem a
készítendő árnyékolócsőről, amely mintegy
1500 mm hosszúra és kb. 110 mm átmérőjűre adódott. A blendesor azonban nem lehet
olyan vékony, mint egy cső fala, így az újabb
hozzávetőleges mérések 1100 mm hosszt és
120 mm-es átmérőt adtak.
A végleges összeállítás egy 20 blendéből
álló sor lett, melyek 1100 mm-en sorakoznak
a főtükörtől kezdve egyenletes osztásban. Az
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Nyugaton a helyzet változatlan

Az észlelési szempontból szűkös téli lehetőségeink február és március hónapokban
se sokat változtak: számtalan front érkezett
nyugatról – kevés olyan éjszaka akadt, amikor végig kedvező körülmények uralkodtak
volna.
Február elején a Vénusz és a Jupiter még
elég közel jártak egymáshoz, majd a kelő
Szaturnusz is csatlakozott a reggeli bolygókhoz, de az eseménysorozat legszebb,
holdsarlóval közös pillanatairól lemaradtunk. 7-én alkonyat után Hegyi Imre
(Dabas) és a rovatvezető (Veszprém) a holdsarlón látványos földfényt figyeltek meg.
12-én a Mars és az Uránusz közelségéről
Hegyi Imre (Ürbőpuszta) fotón, és Földvári
István Zoltán (Budapest) rajzon és szövegesen is beszámolt: „A két igen eltérő bolygó,
a Mars és az Uránusz éppen olyan szép
látványt kínál, mint a tavaly év végi Mars–

Neptunusz együttállás. A két planéta csak
kicsit több mint 1° közelségbe került erre a
néhány napra. Az Uránusz kékeszöld színe
nagyon szépen kivehető, a Mars pedig távolodásában is lazacosan, uralkodóan világít.”
17-én este a Hold az M44 mellett haladt el,
ezt a rovatvezető örökítette meg.
Február 17-én és 18-án a Szaturnusz és a
Vénusz igen közel jártak egymáshoz, erről
Rosenberg Róbert (Adony), és a rovatvezető mindkét napon, illetve 18-án Szauer
Ágoston (Szombathely) számoltak be. Utóbbi
észlelőnk a Vénusz közvetlen közelében látszó p Sgr-ról sem feledkezett meg: „A csillag
vizuálisan már nem látszott, de a fotón jól
azonosítható a Vénuszhoz közel”. A rovatvezető Márkó közelében Vénusz-kelte után
még látta a Vénusszal szinte egybemosódó
csillagot, de nem sokáig, mivel hamar beleveszett a hajnal világosságába. Rozner Péter

(Piliscsaba) 18-án a Garancsi-tó partján,
hangulatos tájképen örökítette meg a közeli
együttállást, Rosenberg Róbert a Duna partján fotózta sejtelmes, párás hajnali fények
közepette az együttállást, nála a két bolygó
vízen tükröződő ezüsthíd-jellegű képmása
is hozzátett a látvány szépségéhez.
Állatövi fény szempontjából a február első
és utolsó hete megfigyelésre ideális lett
volna, ha az időjárás is úgy akarja… 27-én a
rovatvezető Hárskúton fotózta a fénykúpot,
28-án Rosenberg Róbert vethetett egy pillantást a jelenségre.
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örökített meg, látványos felső érintő ívvel
együtt, a hónap halói közt kiemelkedően
ez volt a legszebb! Ugyanezen a délutánon
Hegyi Imre is észlelte a melléknapokat, 17
órától egészen napnyugtáig. Hadházi Csaba
(Hajdúhadház) 20-án délben 22 fokos halót
fotózott, 22-én pedig Budaörsön járva fényes
melléknapot örökített meg.
A március kissé kedvezőbben alakult, és
ennek köszönhetően az észlelők is felébredhettek téli álmukból, leporolhatták kameráikat. 1-jén délelőtt Hadházi Csaba 22°-os
halót és kis időre megjelenő melléknapot

Faragó Sándor látványosan ragyogó melléknapokat és felső érintő ívet fotózott február 18-án Mezőfalván

A dunai pára és a vízen játszó tükröződések teszik igazán gyönyörűvé Rosenberg Róbert felvételét, amelyen
a Vénusz és a Szaturnusz párosa látható
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A hónap során az általában rövid életű
halójelenségekből Szöllősi Tamás (Érd,
Százhalombatta) gyűjtötte be a legtöbbet:
15-én 22°-os holdhalót, 18-án melléknapot,
20-án és 22-én a nap körüli 22°-os halót
észlelt. A rovatvezető 20-án 22°-os naphalót,
25-én nappal 22°-os naphalót, este 22°-os
holdhalót és holdoszlopot látott, de mindegyik jelenség halvány volt. 5-én Ábrahám
Tamás síelés során Bad Gasteinben fotózott szép, 22°-os naphalót fényes felső érintő ívvel. 14-én este Rosenberg Róbert 22
fokos holdhalót fotózott, 15-én hajnalban
pedig naposzlopot. 18-án Faragó Sándor
(Mezőfalva) igen szép fényes melléknapokat

fotózott. 2-án Szöllősi Tamás látott 22°-os
naphalót, 4-én délelőtt a rovatvezetőnél volt
22°-os haló, 5-én ismét, bár halványabban,
majd 6-án délután fényes melléknapok voltak nála, és kis időre a 22°-os haló darabjai
is feltűntek. 7-én ismét fényesebb 22°-os
halót látott a rovatvezető, majd 10-én délelőtt komplex haló volt: 22°-os, felső érintő,
zenitkörüli ív és felső oldalív látszottak. 11én reggel Ábrahám Tamás (Zsámbék) szép
krepuszkuláris sugarakat fotózott.
13-án Hadházi Csaba fotózott fényes és
színes 22°-os halót melléknapokkal, felső
érintő ívvel, zenitkörüli ívvel és halvány
felső oldalívvel. 13-án a rovatvezetőnél a
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Hold körül volt halvány 22°-os haló, másnap, 14-én pedig a Nap körül alakult ki
a jelenség. Rosenberg Róbert 14-én látványos szépségű 22°-os holdhalót látott. 16án Ábrahám Tamásnál a távozóban lévő
felhőzeten szép holdkoszorú jelent meg,
ugyanő 20-án alkonyatkor a kelő teliholdat a
Vénusz-öve élénk rózsás sávjában örökítette
meg. 19-én Szöllősi Tamásnál kis ideig 22°os naphaló látszott. 21-én Hadházi Csabánál
szép 22°-os naphaló volt, Hegyi Imre melléknapokat fotózott alkonyat előtt, 22-én ismét
Szöllősi Tamásnál, ill. a rovatvezetőnél volt

figyelhette meg. Ez utóbbi estén 22 óra után
még az ellenfény is felderengett, de csak
elfordított látással.
Keszthelyi Sándorék Bucsu határból észleltek 23-án: „19:30-tól érezni lehetett, hogy
az Oriontól jobbra sötétebb az ég, aztán
van valami fényesebb rész. Ugyanígy a
Cassiopeiától és Andromedától balra is sötétebb az ég, de azután valamivel fényesebb.
Mellésandítva, a tekintetet járatva mindig
ugyanott volt és ugyanolyan volt. Ez már
az állatövi fény! Eleinte gyenge volt, de
ahogyan 19:35-től a téli Tejút szalagja is

Az állatövi fény március utolsó estéjén, a bakonyi égen átvonuló Nemzetközi Űrállomással a rovatvezető
kompozit felvételén

22°-os naphaló melléknappal és felső érintő
ívvel. 27-én a rovatvezetőnél volt 22°-os naphaló, majd 29-én Faragó Sándor fényes balos
melléknapot fotózott, Szöllősi Tamás pedig
22°-os halót fényes felső érintő ívvel.
Szakály Nikoletta 23-án a Kendig-csúcsról örökítette meg az állatövi fényt, másnap, 24-én pedig Szauer Ágoston figyelte
meg Szombathely határából. 26-án a rovatvezető Márkón kis ideig látta az állatövi
fényt (beborult az ég), 30-án a bakonyi
Szamárhegyről, 31-én pedig a szintén bakonyi Lókút közeléből már teljes pompájában
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jobban látszott. A Tejút a horizonttal párhuzamos volt, míg az állatövi fény a horizontra
nagyjából merőleges. Az állatövi fény volt a
fényesebb és egyre bizonyosabban látszott.
A Tejút inkább sárgás-sárgásfehér színű volt,
míg az állatövi fény zöldesfehér-kékesfehér
neonos árnyalatúnak tűnt.” A megfigyelők:
Keszthelyi Sándor, Sragner Márta, Schütz
Péter, Schütz Oszkár, Sági Péter feleségével
és három gyermekükkel voltak.
A márciusi együttállásokból sikeresen észlelte a rovatvezető 17-én a Hold és az M44
párosát, 27-én a Hold–Jupiter közeli kettő-

sét, majd 29-én a Hold–Szaturnusz szintén
közeli kettősét. Rosenberg Róbert 12-én a
növekedőben lévő holdsarlót a Bika csillagaival örökítette meg. A hónap fénypontját
az utolsó napokban egymás közelében járó
Mars–M45 kettős jelentette. A rovatvezető
26-án, 30-án és 31-én is megörökítette a látványos párost. Ladányi Tamás 30-án a bakonyi Szamárhegyen asztrotájképen örökítette
meg a kettőst. Ábrahám Tamás 29-én fotózta
a párost, Szendrői Gábor 30-án, Hegyi Imre
31-én örökítette meg őket. Az együttállás
idején szerencsére kedvező volt az időjárás,
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szürkület idején is sikerült szépen megörökíteni. Ráadásnak Szauer Ágoston még egy
extrát kapott: nála 31-én este a második ISS
átvonulás pont az együttálló páros alatt zajlott, így igazán különleges formában sikerült lefotóznia az eseményt.
A rovatban változás áll be mostantól.
Mivel egyre kevesebb az észlelés és az olyan
esemény, amelyről érdemes hosszasabban is
megemlékezni, ezentúl csak akkor jelentkezünk, ha valami különlegeset látunk. Talán
ezzel csökkenthető az érdektelenség is, amit
egyre jobban lehet tapasztalni, ha ritkábban

Ábrahám Tamás március 29-én este a Mars és az M45 közelségét fotózta

így igazán látványos kék-vörös színjátékot
fotózhattunk! Erre Szendrői Gábor nagyon
finom színeket mutató felvétele a legjobb
példa, amely méltán lett a hét csillagászati
képe április 4-én, ám minden beküldött
észlelésben sikerült a színkontrasztot megörökítenie fotósainknak. Ábrahám Tamás
egyik fotóján a teljes Bika látszik, ez egyúttal arra is lehetőséget ad, hogy az Aldebaran
és a Mars színei közti finom eltérést megcsodálhassuk. A rovatvezető 31-i felvételein
a remek átlátszóságot az jellemezte, hogy a
Fiastyúk kékes ködösségét már a navigációs

kerül sorra a „szabadszemes”, akkor talán
többen fogják olvasni is, nagyobb lesz az
újdonság ereje. Szeretném arra kérni a kedves és eleddig szorgalmas észlelőket, hogy
akik korábban emailen küldték az észleléseiket, legyenek szívesek az észlelőoldalra feltölteni (http://eszlelesek.mcse.hu), az
emailek nem őrződnek meg és nem kutathatóak, az észlelőoldal adatbázisa viszont igen.
Bármilyen, a rovat témájába vágó kérdéssel
továbbra is fordulhatnak hozzám emailen a
kedves amatőrtársak!
Landy-Gyebnár Mónika
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kozás alkalmával sikerrel alkalmazták ezt
a módszert. Ők ketten Aix-en-Provenceből észlelték a jelenséget. Amikor összehasonlították adataikat a párizsi kollégák
eredményeivel, elfogadható pontossággal
meg tudták határozni a két hely földrajzi
hosszúságkülönbségét. Bár kísérletük sikeresnek mondható, be kellett látniuk, hogy
ahhoz, hogy ez a módszer – meghatározott
holdalakzatok árnyékba be és kilépési idejének a pontos meghatározása – csak akkor
alkalmazható széles körben, ha van egy jó
holdtérkép, egy mindenki által elfogadott
nómenklatúrával. A térkép készítéséhez egy
kiváló művészt, Claud Mellant kérték fel,
akiről már olvashattunk a fentebb már említett, öt évvel ezelőtti rovatunkban. Sajnos
Peiresc 1637-ben bekövetkezett halála megakadályozta a végleges holdtérkép elkészülését, csak három, meglepően szép és élethű
metszet maradt ránk. Gassendi naplójában
és levelezésében fennmaradt néhány általa
javasolt elnevezés.

A Gassendi-kráter

Amikor holdi célpontokat tárgyalunk, gyakoriak az olyan jelzők, mint például: csodálatos, elképesztően szép, a holdfelszín
legnagyobb, egyike a Hold legérdekesebb,
és a sort még sokáig lehetne folytatni. Ám
a legtöbbször ezek a jelzők helytállóak, ahogyan Gassendi esetében is, mert kráterünk
valóban az egyik legszebb, ha nem a legszebb holdi célpont. Ezt misem bizonyítja
jobban, mint az a tény, hogy évtizedek óta,
messze a legtöbbet észlelt holdi objektum.
Ahhoz, hogy egy alakzat népszerű legyen
az észlelők körében, nem elég annyi, hogy
az szép legyen. A holdkorongon elfoglalt
pozíciója, és a szűkebb, de még a tágabb
környezete is meghatározó.
A Gassendi megfelelően nagyméretű
(átmérője 110 kilométer) ahhoz, hogy már a
legkisebb távcsövekkel is részleteiben lehessen megfigyelni, ugyanakkor a nagy távcsővel észlelők számára is tartogat részleteket.
Félúton van a holdkorong centrálmeridiánja
és a pereme között. A ferde rálátás miatt
a kráter alakja kissé elliptikus, de a krátertalaj még jól tanulmányozható. A ferde
rálátás egyfajta madártávlat-hatást is okoz,
ha kellően nagy műszerrel és nagyítással
észlelünk, vagyis olyan érzetünk támadhat,
hogy éppen átrepülünk a kráter fölött. A
Gassendi környezete is nagyon szerencsés.
A kör alakú Mare Humorum északi szélén
ül, úgy néz ki, mint egy ékkő egy gyűrűben.
Közvetlen közelében nincs nagyobb kráter,
délről a Mare Humorum sötét és sima felszíne még inkább kihangsúlyozza a Gassendi
szépségét.
Pierre Gassendi (1592–1655) francia matematikus, csillagász, filozófus és teológus
nevével már találkoztunk rovatunk hasábjain, amikor Claud Mellan holdrajzait tárgyaltuk (Meteor 2013/5.). Korának kiemelkedő
tudósa volt, leginkább arról a – Galilei állítását bizonyító – kísérletéről híres, amiben
egy hajó árbocáról dobott le vasgolyókat,
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Pierre Gassendi (1592–1655) francia matematikus,
csillagász, filozófus és teológus

amelyek pontosan az árboc tövébe estek
le, függetlenül attól, hogy a hajó állt, vagy
haladt. 1631-ben elsőként figyelte meg, ahogyan a Merkúr elhalad a napkorong előtt,
amivel Kepler Rudolf-táblázatainak pontosságát demonstrálta. Az elsők között szorgalmazta pontos holdtérkép készítését. Ennek
kizárólag praktikus okai voltak.
A földrajzi hosszúság meghatározásához
volt szükség megbízható holdtérképre. III.
Fülöp spanyol király 1598-ban 6000 dukátot ajánlott fel annak, aki a gyakorlatban
is használható megoldást ad a hosszúság
meghatározására. Galilei a Jupiter-holdak
pozícióinak a megfigyelését szorgalmazta,
ám az általa javasolt módszer használhatatlannak bizonyult. Gassendi a holdfogyatkozáskor a földárnyékba merülő, illetve onnan
kibújó alakzatok megfigyelését javasolta.
Munkatársával, Nicolas Claude Fabri de
Peiresc (1580–1637) francia csillagásszal, az
1628 januárjában bekövetkezett holdfogyat-

Gassendi által javasolt név
Caspia (Kaszpi-tenger)
Anticaspia (A Kaszpi-tengerrel szemben)
Humoncio vagy Thersite
Umbilicus Lunaris (A Hold köldöke)
Carthusia
Hecates Penetralia (Hekaté oltára)
Eoum Mare (Keleti-tenger)
Boreum Mare (Északi-tenger)
Riphaeus
Vallis Umbrosa (Árny-völgy)
Rupes Nivea (Havas szirt)
Salinae (Só gödrök)

Mai név
Mare Crisium
Mare Humorum
Mare Serenitatis
Tycho-kráter
Copernicus-kráter
Mare Vaporum?
Oceanus Procellarum
Mare Frigoris
Montes Apenninus
?
?
?

Néhány esztendővel Peiresc halála után
Gassendi levelezést folytatott a témában
Juan Caramuel y Lobkowitz (1606–1682) spanyol pappal és matematikussal. Lobkowitz
egy új nomenklatúrát dolgozott ki. Ahogyan
Gassendinak írta: „Minden barátunk ott
lesz, Kegyed is, Peiresc, Mersenne és Naude.”
Gassendi és Lobkowitz elnevezései a feledés
homályába vesztek, és a tervezett holdtérkép sem készült el. A folytatás jól ismert,
többször írtunk már róla, így most csak dió-
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héjban foglaljuk össze. 1645-ben megjelent
Langrenus holdtérképe, rá két évre Hevelius
nagy Selenographiája, benne két nagyon
szép térképpel. Végül, 1652-ben, a mai holdi
nevezéktan alapját adó Riccioli-féle holdtérkép is napvilágot látott, amit Grimaldi készített, Hevelius térképe és saját megfigyelései
alapján. Ami témánkat illetően érdekes,
az a Gassendi-kráter nevének alakulása.
Langrenus első, vázlatos holdtérképén a
mai Gassendi-kráter mint S. Marci szerepel,
ugyanígy szerepel a végleges változaton is.

Edmund Neison (1849–1940) angol szelenográfus
rajza a Gassendiről

Ugyanakkor mindkét térképen szerepel a
Gassendi név, de más-más alakzatot jelöl.
A vázlaton a Gassendi a mai Eratosthenest,
a végleges, metszett térképen viszont a mai
Timocharis-krátert jelöli. Hevelius 1647-ben
kiadott térképén a mai Gassendi-kráter mint
Mons Cataractes szerepel. A kárter végleges
nevét Ricciolinak köszönhetjük, igaz, ő a
latinos Gassendus nevet használta. A mai
Gassendi írásmód Beer és Mädler 1837-es
kiadású Der Mondjában lett rögzítve, amit
később mások is átvettek.
A fenséges Gassendi egy FFC (floor fractured crater), vagyis töredezett aljú kráter.
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A Hold legszebb kráterei közülük kerülnek ki. Rovatunk hasábjain többüket bemutattuk már (Posidonius, Pitatus, Hesiodus,
Petavius stb.). Ezek a kráterek eredetileg
normál becsapódásos kráterek voltak, de
később vulkanikus módosuláson mentek
keresztül. Az FFC-k mindig nagy becsapódási medencék peremén helyezkednek el,
ahol a Hold kérgén, a medencét létrehozó
becsapódás hatására, repedések keletkeztek. Később, ezeken a repedéseken keresztül
láva nyomult kráter alá. A benyomuló láva
a krátertalajt megemelte, azon törések, rianások keletkeztek, néha még lávafolyások is
előfordulhattak.

a tárgyilagos hangvitelű The Moon című
1895-ben kiadott könyvében a következő
leírást adja a Gassendiről:

A Gassendi-kráter John Phillips (1800–1874) angol
geológus rajzán. Phillips ezt a rajzot emlékezetből
készítette, miután alaposan megvizsgálta
kráterünket Lord Rosse „Leviatánjával”

Johann Friedrich Julius Schmidt (1825–1884) német
szelenográfus gyönyörű rajza a Gassendiről és tőle
délnyugatra, a Mare Humorum nyugati szélén
található alakzatokról

A Gassendi keletkezését régebben a nectari korba helyezték a holdkutatók, ami
számszerűsítve 3,92–3,85 milliárd éves kort
jelent, de a SMART–1-es űrszonda adatainak
az elemzéséből a 3,6 milliárd év reálisabbnak tűnik. Ez azt jelenti, hogy a Gassendi
imbriumi korú (3,85–3,2 milliárd év közötti
korszak). Thomas Gwyn Elger vasútmérnök,
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„A Hold látható felszínének egyik legszebb, szerkezetét tekintve pedig talán a
legérdekesebb, legszemléletesebb alakzata. A Gassendi egy 55 mérföld átmérőjű,
határozottan sokszög alakú fallal körülvett
síkság. Az északkeleti és a délkeleti falszakaszok egyenesek, míg a keleti rész közepe
enyhén görbült, és ez a görbület az alakzat
belsejének az irányába mutat. A nyugati
oldal alakja szögletes, ami leginkább napkelte környékén válik nyilvánvalóvá. Az
északi falat áttörte, azt csaknem tönkre is
tette, a hatalmas Gassendi A gyűrűs síkság. A sáncfal fényes, nyugati része egyes
helyeken nagyon magas, például az egyik
csúcs – a jól ismert háromszög alakú mélyedéstől kissé északra – eléri a 9000 lábat, de
ugyanezen az oldalon néhány másik csúcs
még ennél is magasabbra tör. Ugyanakkor
a déli sánc nagyon alacsony, mindössze
500 lábbal emelkedik a talaj fölé. Északon
a talaj 2000 lábbal fekszik magasabban a
Mare Humorum szintjénél. Keleten egy
csúcs 4000 lábbal tornyosul a falak fölé,

ami azt jelenti, hogy 5000 lábbal van a
talaj, és 8000 lábbal a Mare Nubium szintje fölött. Figyelemre méltó objektum egy,
a Gassendihez kapcsolódó kicsiny, fényes
tömb, amely északkeletről csatlakozik alakzatunkhoz, és amitől mindössze egy vékony
fal választja el. Északnyugaton a Gassendi
A, délkeleten és északkeleten pedig egy
durva, a keleti faltól induló, majd egy sötét
színű, szabálytalan mélyedésben eltűnő,
kanyargós gerinc határolja. Gaudibert egy
krátert figyelt meg ennek a fényes síkságnak
a délnyugati szélén, amely néhány ovális
dombot is magában foglal.
A Gassendi belseje minden kétséget
kizáróan páratlan a részletek változatossága tekintetében, és a Plato után a legtöbb
figyelmet kapta a megfigyelőktől, többet,
mint bármelyik másik objektum. A fényes
központi hegy, vagy inkább hegyek – merthogy számos csoportba rendeződött tömbből, összezsúfolt csúcsokból áll, melyek
közül a legmagasabb nagyjából 4000 láb –,
az egyik legszebb a Holdon. Ezt a központi hegyet nagy gonddal tanulmányozta a
geológus Phillips professzor, a 6¼ hüvelykes Cooke-refraktorral. Ő a földi dolomit,
vagy trachit hegyekkel talált hasonlóságot.
E központi hegy alapjának a támfalai és
kiszögellési kifejezetten darabos megjelenésűek, ami a megfelelő megvilágításnál jól
látható. Nagyjából 30–40 hasadék található
a talajon, többségük alakzatunknak a délkeleti negyedére korlátozva. A legkönnyebben
látható ezek közül az a csoport, amelyik a
központi hegytől indul, és egészen a délkeleti falig fut. Ezek meglehetősen nehéz
objektumok, láthatóságuk kivételes légkört
és nagy nagyítást követel. Egy finom hegyvonulat, a Percy-hegység, a Gassendi nyugati sáncától húzódik délnyugati irányban a
Mersenius felé, és egyben a Mare Humorum
északnyugati felét is lezárja.”
Az Elger leírásában szereplő Phillips professzor, teljes nevén John Phillips (1800–1874)
angol geológus volt, a geológiai időskála
kidolgozója. Úgy vélte, hogy a holdi és a földi
alakzatok összehasonlítása meglepő analógiák felfedezéséhez vezethet. Kezdetben
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csak egy kis 60 mm-es refraktorral észlelt, a
saját kertjéből. 1852-ben azonban lehetősége
adódott arra, hogy Lord Rosse óriástávcsövén át is tanulmányozhassa a holdfelszínt.
A Gassendiről egy rajzot is készített, mégpedig emlékezetből. A hatalmas, 1,8 méteres
átmérőjű távcsővel látott holdkorong mély
benyomást gyakorolt Phillipsre: „Még sohasem láttam a Hold néhány részletét annyira
jól, mint akkor.” Megjegyezte, hogy szinte
lehetetlen volt közvetlenül a távcső okulárja
mellett rajzolni, aminek többek között az
volt az oka, hogy az észlelőplatform nagyon
magasan volt.

Ezt a felvételt a Lunar Orbiter IV amerikai
holdszonda készítette a Gassendiről

Ez az eset meggyőzte Phillipset arról,
hogy több értelme van egy kisebb, de jól
használható távcsővel rendszeresen észlelni, mint egy nagy monstrumba időnként
belenézni. Végül ez vezette el Phillipset,
hogy megrendelje Thomas Cooktól az Elger
által említett 6¼ hüvelykes (158 mm) refraktort. Phillips később arról számolt be, hogy a
Gassendi és a Copernicus több darabból álló
központi csúcsán határozott nyomait látta
az eróziónak, ami kétségtelen bizonyítéka a
holdi légkör létezésének (l. a Meteor 2018/11es számban megjelent holdrovatot: Webb
barázdája és a Müller-kráter).
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Észleljük a Gassendi-krátert!

A Gassendi megtalálása nem okozhat gondot. Megfelelő holdfázisnál annyira feltűnő,
hogy azonnal magára vonja a figyelmet. A
rovatvezető még élénken emlékezik arra,
amikor 1988-ban, 80/600-as, Kulin-tükörrel
szerelt Newtonjával, élete első holdrajzát
készítette a Gassendiről. A Gassendi még
a legkisebb távcsövekkel, akár egy 7x50-es
binokulárral is megfigyelhető. Cherrington
a követlezőket írja róla: „A Keplertől két
Crisiumnyi hosszúsággal délre, a fényes,
heggyel körülvett síkság, a Gassendi vár vizsgálódásunkra. Megtalálhatjuk úgy is, ha egy
vonalat húzunk a Platótól a Copernicusig,
majd ezt a vonalat meghosszabbítjuk a két
kráter közti távolság háromnegyedével. Az
5-ös osztályba tartozó, 70 mérföld átmérőjű
és 6600 láb mélységű Gassendi, Wilkins és
Moore szerint: »az egyik legszebb és legfontosabb fallal körülvett holdi alakzat.«
Ma este a terminátor már messze eltávolodott nyugatra, aminek köszönhetően a
kráter teljesen megvilágított, és mint fényes
gyűrű látható. A helyi napkelte és napnyugta idején rendkívül érdekes látványt
nyújt. Ilyenkor az egyébként alacsony kráterfal magasnak és meredeknek látszik, és
a hármas központi hegy is feltűnő látvány,
csakúgy, ahogyan ma este is. Az északi falat
áttörte az 1-es osztályú Gassendi A. Ennek
átmérője 20x24 mérföld, mélysége 8500 láb,
és nagy valószínűséggel nehézség nélkül
megpillanthatjuk. Figyeljük meg, hogy a
fiatal betolakodó sokkal mélyebb, mint az
öreg házigazda. A Gassendi déli fala egy
nagyjából harminc mérföldes szakaszon
csaknem teljesen eltűnt, a lávafolyások csak
néhány alacsony dombot hagytak hátra.
A kráter alakja a valóságban tökéletes kör,
de a holdperemhez való közelsége miatt
ellipszissé torzult, ami ráadásul – a libráció
miatt – hétről hétre észrevehetően változik.
A krátertalaj rengeteg részletet tartogat a
távcsöves észlelők számára. Rianásokban és
hegyhátakban bővelkedik.”
A Gassendi egyik szembetűnő sajátossága
az egyenetlen mélysége. A 110 kilométeres
átmérőjéhez képest meglepően alacsony fala
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Ezt a felvételt az Apollo–16 űrhajósai készítették a
Gassendiről

a déli részeken hiányosnak tűnik. Az Apollo
16 felvételén azonban jól látszik, hogy erről
szó sincsen. Régebben úgy gondolták, hogy
a Gassendi déli részét kitöltő bazaltláva a
hiányos szakaszokon folyt a kráterbe. Az
Apollo felvételek óta viszont az lett az általános vélemény, hogy a láva a kráter alatti
repedésekből tört fel. Az egyenetlen kráterfalak annak köszönhetőek, hogy a Gassendi
a Mare Humorum központja felé dől. Ennek
oka, hogy kráterünk a még fiatal Humorummedence északi szélébe csapódott, és ahogyan évmilliókkal később a láva felhalmozódott a medence belsejében, az egy kissé
megsüllyedt a teher alatt, megdöntve ezzel
a medence peremén fekvő krátereket. A
Gassendi sáncának a nyugati részén egy
érdekes, háromszög alakú omlást láthatunk.
Ezt Elger is megemlíti. Hasonló omlást a
Plato-kráter nyugati sáncán is láthatunk.
A Gassendi központi csúcsának az összetettsége már kis távcsövekkel is megfigyelhető. Magas napállásnál jól látható, hogy
három nagyobb, és néhány kisebb tömbből
áll, a legmagasabb csúcs 1600 méterrel emelkedik a talajszint fölé. A legszebb és egyben
a legnehezebben megfigyelhető alakzat a
Rimae Gassendi, a kráterünk talaját keresztül-kasul átszelő rianásrendszer. A hét
nagyobb és számtalan kisebb ágat számláló
rianásrendszer megpillantása rezzenéstelen

légkört és nagy nagyítást követel. A hét fő
ágat római számokkal jelölik. Különösen
érdekes az I-es és a III-as szakasz. Ezek a
központi csúcstól délre indulnak, és egymással csaknem párhuzamosan futnak.
Közöttük fekszik a 8–10 cm-es távcsővel
már jól látható 3,74 kilométeres Gassendi
N-kráter. A I. szakasz a keleti, míg a III.
szakasz a nyugatra húzódó ág. Nehezebb
dió a központi csúcstól nyugatra fekvő 2,3
kilométeres Gassendi P-kráter. A Gassendi
délkeleti sáncához közel található 3 kilométeres M-kráterrel pedig inkább a fogyó fázisnál érdemes próbálkoznunk, amikor nem
takarja el a keleti sánc árnyéka. A Gassendi,
az északi falán ülő 33 kilométer átmérőjű és
3600 méter mélységű Gassendi A-val, és a
hozzá északnyugatról csatlakozó, valamivel
kisebb Gassendi B-vel egy nagyon jellegzetes triót alkot. A Gassendi A éles pereme,
valamint a talajának a keleti felére lezúdult
törmelék szép látvány. Kicsiny központi
csúcsa délre tolódott, a törmelékből alig
emelkedik ki. Alakja ötszög csakúgy, mint
az öregebb és jelentéktelenebb megjelenésű
25 kilométeres Gassendi B-kráteré.
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es Schmidt–Cassegrain-távcsövével készített nagy mozaikot. Ebből vágtuk ki egy kis
szeletet, a Gassendiről és szűkebb környezetéről. A fogyó fázisnál készült képen szenzációs részleteket láthatunk. Három lunációval később, 2018. december 18-án, Erdei
József készített egy szép rajzot 200/1000-es
Newtonjával. A légkör igen nyugodt volt
ezen az estén (7-es seeing), így észlelőnk
300x-os nagyítást használhatott. Ahogyan
leírásában megjegyezte: „Rendkívül látványos kráter, úgy gondolom, érdemes volt
felkeresni.”

Erdei József rajza 2018. december 18-án készült
200/1000-es Newton-távcsővel, 300x-os nagyítás
mellett

Csabai István nagyfelbontású felvétele egy
Celestron–14-gyel, és egy Basler acA2040-120um
IMX 252 sensorkamerával készültek, 2018.
szeptember 5-én, fogyó fázisnál

Hazai észlelések

Archívumunkban nagyon sok észlelést találunk a Gassendi-kráterről, ezért most csak a
legfrissebbekből válogattunk. Ezek közül a
legfrissebb egyben a legnagyobb felbontású
is. Csabai István 2018. szeptember 5-én C–14-

Görgei Zoltán így látta a Gassendit 2019. február
15-én 90/1000-es refraktorral, 200x-os nagyításnál,
zenittükörrel

A Meteorban és az interneten meghirdetett felhívás hatására 2019. januárban és
februárban is szép számú észlelés készült
kráterünkről. A rovatvezetőnek február 15én sikerült észlelnie 90/1000-es refraktorral.
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„200x: Csodálatos látvány! A terminátor
éppen túlhaladta, árnyéka azzal még összeér, de a belsejét már bevilágítja a napfény. A
keleti fal árnyéka talán a 15 százalékát fedi
a rendkívüli részleteket mutató krátertalajnak. Az összetett központi csúcs hosszú,
háromszög alakú árnyékot vet nyugatra.
A központi csúcstól két vékony, egymással
közel párhuzamos rianás indul déli irányba,
egészen a keleti fal árnyékának a szélén
húzódó gerincig. Közöttük az apró N-kráter
látszik. A Gassendi kétségtelenül a Hold
legszebb krátere.” (Görgei Zoltán)
A rá következő napon, február 16-án többen is felkeresték a Gassendit. Fehér Tamás
Budapestről egy 80/600-as ED-refraktorral
észlelt vizuálisan. „240x: A párás levegő
az átlátszóságot kicsit rontja, a nyugodtság
közepesnél kicsit jobb. Nagyon jól kivehető
a délnyugat felé kinyúló törés, de a kráter
belsejében lévő rianások már jóval halványabbak, a nyugtalan légkör néha el is tüntette őket, inkább csak sejthetőek. Nagyon
markáns az északi falat megtörő kráter, és
mellette, a nem sokkal kisebb szomszédja.”
Ugyanezen az estén Kárpáti Ádám
220/1200-as Dobsonjával, Földvári István
Zoltán pedig 70/500-as refraktorával vette
célba a Gassendit. Kárpáti rajza mellett a
következő leírást olvashatjuk: „Nagy, kissé
töredezett sáncfalakkal határolt kráter. A
sáncfal északi részét vágja ketté az A jelű
kráter. A Gassendi közepén három hegycsúcs látható, mint központi csúcs. A kráter
belsejében több domb és kis kráter is látható.
A Mondatlas által jelölt rianások nem figyelhetők meg. Mindez talán a nem túl jó légkör
miatt van így.” Földvári a következőkkel
egészítette ki digitális rajzát: „100x: Nem
egy könnyű rajztéma a Mare Humorumhoz
északi irányból csatlakozó, 111 kilométeres
Gassendi. A Posidoniushoz hasonlóan, a
Gassendi is a repedezett talajú, félig bazalttal elárasztott nagy kráterekhez tartozik.
Észlelésem idején a kráter talaja (vizuálisan
legalábbis) az albedóalakzatainak észlelhetőségében merül ki, a rianásokat nem látom.
A kráterünk fala alacsony, déli irányban
nyitottnak látszik. Központi csúcsa három
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Ugyanezen az estén Kurucz János is készített egy kiváló felbontású webkamerás felvételt saját készítésű 249/5000-es Cassegrainteleszkópjával. A következő megjegyzést
fűzte felvételéhez: „A hatalmas Gassendi
rianásrendszere és rengeteg apró részlete
nyugodtabb légkörnél hihetetlen látvány.
A több tömbből álló központi csúcs, és a
rianások okulárral való tanulmányozásával
majdnem egy órát töltöttem. Nagyon nehéz
kamerával közelíteni a látványt.”

Szamosvári Zsolt február 16-i felvétele a Gassendiről
és tágabb környezetéről (120/1000-es refraktor,
ASI 120 MC kamera)
Kárpáti Ádám 2019. február 16-án rajzolta le a
Gassendi-krátert a 220/1200-as Newtonjával

részből áll, míg talaján a csúcsaitól déli
irányban két fényes kis kráter látszik, a
Gassendi-N, és M (3–3 km). Északi falát a
33 kilométeres Gassendi A törte át, ennek
központi csúcsa dombként érzékelhető, míg
ettől északnyugati irányban egy rombusz
alakú kráter, a Gassendi B (26 km) látható.
Feltűnő még a főkráter keleti külső sáncán
egy hófehér hegytömb, illetve a Gassendi Akráterből kiinduló sötétebb kis lejtő árnyéka
is. A Gassendi környezete változatos, nehezen rajzolható dombok kísérik.”

Ezt a szép digitális rajzot Földvári István Zoltán
készítette egy kis 70/500-as refraktorral, 100x-os
nagyítást használva

2019 első negyedévében öten észleltek
digitálisan: Gulyás Krisztián, Hadházi
Csaba, Kurucz János, Szamosvári Zsolt és
Szántó Szabolcs. Helyszűke miatt most csak
két észlelést mutatunk be. Olvasóinknak
javasoljuk, hogy keressék fel egyesületünk
észlelési archívumát, ahol nagy felbontásban is megtekinthetik a Gassendiről készült
valamennyi felvételt (eszlelesek.mcse.hu).
Szamosvári Zsolt 120/1000-es refraktorral és
ASI 120 MC-webkamerával készítette felvételét a február 16-i észlelési akcióban. Ezen a
képen Gassendi tágabb környezete is jól látszik, beleértve a Merseniust és a terminátoron fekvő Cavendisht. Szépen mutatkoznak
az előbb említett kráterektől délre húzódó
de Gasparis-rianások is.

Kurucz János 2019. február 16-án készült felvétele a
Gassendiről (saját készítésű 249/5000-es Cassegrainreflektor és QHY 5 II L-kamera)

Görgei Zoltán részletrajza a Gassendi központi
csúcsáról. A rajz 2019. április 15-én készült egy
90/1000-es refraktorral, 200x-os nagyításnál

Április 15-én Görgei Zoltán csak a központi csúcsot rajzolta le nagyon nyugodt
légkörnél, 90/1000-es refraktorral. „200x:
A rezzenéstelen légkörnek köszönhetően
nagyon szépen látszik a Gassendi összetett
központi csúcsa. Hosszú, enyhén csipkézett
szélű, csonka kúp alakú árnyékot vet nyugatra. A központi csúcs négy nagyobb tömbből áll, ezek egy háromszöget formálnak.
A keleti, tojás alakú tömbtől nyugatra egy
L-alakú következik. Ennek déli része 9-es
intenzitással ragyog. Az L alakú tömbtől
északnyugatra egy csepp alakú, délnyugatra pedig egy hosszúkás tömb emelkedik ki
az árnyékból. A keleti tömb délkeleti szélétől indul ki a Rimae Gassendi egyik ága. Az
észlelés végére már szépen látszik.”
A Gassendi csodálatos alakzat! Bármekkora
távcsövünk is van, észleljük a krátert akár
vizuálisan, akár digitálisan!
Görgei Zoltán
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A hónap képe: a kráter peremén

Egy világhírû meteorit

Az 50 ezer éve történt hatalmas aszteroidabecsapódás során egy ún. egyszerű kráter
jött létre: a világ legismertebb meteoritkrátere. A Barringer-kráter 1740 m tengerszint
feletti magasságban található az Egyesült
Államokban, Arizonában, a híres 66-os útról
lekanyarodva, Flagstaff városától keletre.
A nevezetes turistalátványosság 1,2 km
átmérőjű, kb. 170 m mély és 45 m magasra
emelkedik ki a környező sivatagos tájból.
Korábban még mélyebb volt, de mára a kráter belseje 210–240 m vastagságú törmelékkel feltöltődött, a perem 20–25 m-t lekopott,
de benne állva így is erőteljes „kráterélményt” ad. A Meteor-, vagy hivatalos nevén
Barringer-kráter egyediségét relatív fiatal
kora és a sivatagi klíma miatt viszonylag jól
konzervált állapota adja. Az egyik legjobb –
ha nem a legjobb – állapotban megőrződött
impakt kráternek tartják a szakemberek.
A kráterkeletkezési folyamat során az alapkőzetek sorrendje felcserélődött, a lökéshullám felülre nyomta a régebbi rétegeket és
alulra kerültek a frissebbek, ugyanakkor
a becsapódás energiája erősen sokkolta az
ott lévő kőzetet, így a kráter alatt jelentős
mennyiségű megtört kőzet, ún. breccsalencse található. Az ütközés során a kráterperemen túli invertált sorrendű rétegek
1–2 kilométerre kerültek attól, ugyanakkor
a belső tányérban néhány helyen tektonikus
eredetű törések keletkeztek.
A becsapódó test mintegy 50 m átmérőjű vas-nikkel tartalmú kisbolygótöredék
volt, amely a számítások szerint kb. 12,8
km/s sebességgel érte el a Föld légkörét,
nagy része az abláció (anyagleolvadás) és
a lökéshullám miatt elpárolgott. Magát a
krátert nem ezek a testek vájták, hanem
a lökéshullám energiája. A kráterperemen
túl ma is jól megfigyelhetők a kidobódott
kőzettömbök (ejekták). A vasmeteoritokból
csupán néhányat találtak a kráterben, többségüket a pár mérföldre lévő Canyon Diablo

1751. május 26-án délután 6 óra körül
Zágrábtól 45 km-re északkeletre levő
Hrašćina község határában kövek hullottak
az égből. A keleti égen feltűnő, két nagyobb
és több kisebb darabra hulló hangrobbanásos, füstnyomot hagyó, nagyon fényes
tűzgömböt sok szemtanú látta, elsősorban a
környékbeli földeken dolgozó rémült helyiek. Szigetvári észlelések is maradtak ránk,
ahonnan viszont hanghatást nem jelentettek. A ritka jelenség híre gyorsan eljutott
Bécsbe, Mária Terézia császárnő a hírek
ellenőrzésére bizottságot küldött a helyszínre, ők rögzítették a szemtanúk máig felbecsülhetetlen értékű megfigyeléseit. Később
rajzos észlelések is előkerültek; a Wilhelm
von Haidinger művében megjelent illusztráció a legismertebb (Der Meteoreisenfall
von Hraschina bei Agram am 26. Mai 1751).
Ezekből tudjuk, hogy a füstnyom órákig
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(Ördög-katlan) környékén találják még napjainkban is. A terület a navahó indiánok
földjein található, és le van zárva bármiféle
meteoritkeresés elől.
Napjainkban a kráter látogatható, szakszerű kiállítás várja az érdeklődőket. Itt
állították ki a Samuel Holsinger által 1911ben megtalált legnagyobb Canon Diablo
vasmeteorit-darabot, a felfedezőről elnevezett 639 kg-os példányt. A XX. század elején
Daniel Barringer geológus azzal a feltételezéssel élt, hogy az arizonai kráter alatt
jelentős mennyiségű (kb. 10 millió tonna)
meteoritikus eredetű vasnak kell lennie.
Befektetőtársakat szerzett és megalakította
a Standard Iron Company nevű céget, hogy
kinyerjék és jó haszonnal értékesítsék a
nyersanyagot. Hamarosan megkezdődtek a
fúrások, de nem találtak semmit, a cég tönkrement, de a kráter a Barringer család tulajdonában maradt. A kráter becsapódásos
eredetét végül a neves amerikai geológus,
Eugene Shoemaker igazolta a 60-as években,
méghozzá a kráter homokköveiben található sokkolódott kvarc és az ún. nyomáskúpok
alapján. A NASA az Apollo-holdutazások
során többek közt ide szervezte a terepgyakorlatokat az űrhajósok számára. Több
film is játszódott a kráternél, mint pl. a
Csillagember (Starman, 1984) vagy a Meteor,
(1979).
Geológusokból, planetológusokból és más
szakemberekből álló csapatunk az Apolloholdraszállás, 50. évfordulója tiszteletére
tartott Lunar and Planetary Science konferencián vett részt Houstonban 2019 márciusában. Ennek zárultával nyugat felé
vezető autós túránk során látogattuk meg
a Barringer-krátert, azt megelőzően pedig
a texasi Sierra Madera-kráternél és más
érdekes helyeken jártunk. A panorámafotó
ekkor készült.
Kereszty Zsolt

A meteorit „emlékműve” a horvátországi Hrašćina
községben
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látszott, és alakja a szél miatt folyamatosan
változott.
A Magyar Korona területén a – korabeli
átírással – hrasinai meteorithullás az egyik
legjelentősebb, ezért is érdemes vele részletesebben foglalkozni.
A legnagyobb, 39,7 kg-os meteoritot Michl
Kollar helybeli lakos találta meg szántás
közben, körülbelül egy héttel az esemény
után. Elmondása szerint a töredék egy 50
cm széles és 120 cm mély tölcsér alakú kráterszerűségben ült. A kisebb, 9 kg-s meteorit
a nagyobbtól mintegy 2000 lépésre volt, egy
90 cm széles és 90 cm mély gödör alján. A
darabokat a zágrábi püspökhöz küldték,
aki bemutatta azokat a bécsi vizsgálóbizottságnak. A nagyobbik darab először a
kincstárba, majd 1777-től a császári ásványgyűjteménybe került, ahol ma is látható
annak egyik legbecsesebb kincseként. A
kisebbet a helyi kovácsok három részre
vágták (Zágrábba, Pozsonyba, Hrascinára
kerültek), de végül nyomuk veszett az időközben eltelt 270 év alatt. Érdekesség, hogy
a bécsiek először nem fogadták el, hogy ezek
az égből esett valóságos meteoritok, ami
nem csoda, hiszen akkoriban nem tudták,
hogy mik is ezek és honnan érkeznek. A
vitára a francia Chladni tett pontot, éppen
az 1803-as L’Aigle mellett hullott kondritokra és a hrascinai hullásra alapozva.
A fő tömeget a korabeli jelentés háromszög alakúnak és regmagliptekkel (apróbbnagyobb lekerekített peremű gödröcskék a
felszínen) tarkított, fekete fémes színűnek
írta le. A meteoritból Bécsben csak kisebb
kiemelkedő részeket vágtak le, az egyik
ilyet Alois von Widmanstätten, a birodalmi „Fabriks-producten Kabinet” igazgatója
vizsgálta meg 1808-ban. A felületet nagy
nehézségek árán síkra csiszolta, még nehezebb munkával tükrösre polírozta, majd a
korban elterjedt egyik fémvizsgálati módszerrel szabadlángon felhevítette. A vas-
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Az 1751-es, Zágráb melletti meteorithullásról – a fennmaradt rajzok és feljegyzések alapján – Wilhem von
Haidinger közölte ezt a rendkívül látványos illusztrációt 1859-ben. A szigetvári szemtanúk igyekeztek a
lehető legpontosabban megörökíteni a tűzgömb robbanását és a füstnyom változásait. A jelenség észlelői:
Gabriel Cigani, Josephus Ant. Mazorani, Friedrich Carl v. Linndenfels,
valamint de Laurents ezredes, Szigetvár kapitánya
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meteoritokban lévő alacsony Ni-tartalmú
kamacit és magas Ni-tartalmú ténit fázis
eltérő módon oxidálódik, és ez meglátszik
a felhevített felületen. Widmanstätten észlelte, hogy a 4x2,5 cm-es minta felülete
hevítéskor érdekes, színes, egyedi rajzolatú
– földi anyagokban akkor még nem ismert
– rácsos szerkezetet mutat. Így fedezte fel –
az angol természettudós Thomson után pár
évvel – a vasmeteoritok egy jelentős részére
jellemző, és ma Thomson–Widmanstätten
néven ismert mintázatot (gyakran csupán
Widmanstättent mondunk, de ez helytelen az első felfedező Thomsonra nézve…).
Rövidesen megismételte a kísérletet, de
ekkor már salétromsavas keveréket használt, és ekkor is jelentkezett a korábban
megfigyelt struktúra, de ekkor már nem
tapasztalt elszíneződést. A barátai körében elvégzett kísérletet végül soha nem
publikálta, Neumann volt az, aki 1812-ben
elsőként leírta a tapasztaltakat. Az eljárás
hamar elterjedt a kor meteoritos szakemberei között. Néhány év múlva a különös
„struktúra-előcsalogató” módszerrel igazolták a császári gyűjtemény elbogeni és lénártói vasmeteoritjain is az oktaedrites szerkezetet. Később a mintázatot mesterséges
fémes anyagokban is kimutatták (Arnold &
McWilliam 1904).
Mivel a fő tömeg soha nem lett jelentősen
elválasztva/megvágva, így a meteorit szerkezetére csak a felszín közeléből vett kisebb
minták tanulmányozásából következtethetünk. A dán vasmeteorit-szakértő Wagon F.
Buchwald – ő találta a nagy grönlandi Cape
York meteoritot – ma is alapműnek számító „Iron meteorites” című 1975-ös kiadású
könyvében meg is jegyzi, hogy a hrašćinai
meteorit kémiai összetétele bizonytalanul
tisztázott, különösen amiatt, hogy egyes
nagy gyűjteményekben meglévő példányai
valójában nem is hrašćinai minták (például
Londonban egy Toluca nevű vasmeteoritot
hittek annak).
Az első tudományos igényű leírást Holger
adta 1830-ban, ő 11,84% Ni-t, 1,26% Co-t
mért, Wehrle (1835) pedig 8,88% Ni-t. Cohen
és Weinschenck 1891-ben sósavban feloldott
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egy 31 grammos darabot és 0,133 g schreibersitet, 57,46% vasat, 25,78% nikkelt, 1,32%
kobaltot és 15,31% foszfort talált. Buchwald
szerint, habár összetétele pontatlan, de talán
az alábbi tájékoztató jellegű becslés adható: 10,1 ± 1% Ni, 0,6 ± 0,1% Co, 0,4 ± 0,1%
P. A problémát az okozza, hogy a felszín
közeléből több helyről vett kis (!) minták
eltérő kémiai összetételt mutathatnak, sőt a
modern mikroszondás vizsgálatok esetében
nagyon nem mindegy, hogy hol mérünk,
mert a kamacit lamellák szélein feldúsul a
nikkel, míg a sáv közepe felé lecsökken. A
vasmeteoritok korszerű geokémiai klaszszifikációja viszont nem a fenti elemeken,
hanem a Ga, Ge és Ir nyomelemek eloszlásán alapul. Eszerint a hrašćinai meteorit a
viszonylag ritka, mindössze 26 tagot számláló IID típusba sorolható. Ebből csupán
kettő a szemtanús hullás, a másik az 1912-es
dél-afrikai N’Kandhla.
Buchwald készítette az eddigi legpontosabb vizsgálatot a meteoriton egy bécsi és
egy Smithsonian Intézetből származó kismintán. Az újrakristályosodott kamacitvonalak szélességét változónak, de átlagban
0,7 ± 0,1 mm-nek találta, a kamacitszemcsék
méretét 50–100 μm-nek mérte, határaikon
1–6 μm-es foszfidszemcsékkel. A keménység 185 ± 10 (Vickers), de megjegyzi azt
az ismételten jelentkező problémát, hogy a
minták sehol sem voltak távolabb a leolvadt
felülettől, mint 8 mm. A ténit és plesszit a
teljes mennyiség mintegy 35%-át teszi ki, a
ténit lamellák olykor szélesebbek és sárgák.
Apró schreibersitet, rabditot, troilitet, daubrelitet is kimutat, de grafitot, szilikátokat
nem. Nagyobb méretű troilit és schreibersit
csomókat nem talált. A meteorit szerkezete
rokonságot mutat a Treysa, Zacatecas és
Sanderson IIIAB osztályú meteoritokkal,
ami felveti a kapcsolatot a IID és IIIAB típusok között. Hogy ennek mi a valódi oka,
még nem tudjuk, talán a közös kozmikus
eredet sem elvethető.
A meteorit bécsi Természettudományi
Múzeumban forgózsámolyon bemutatott,
tankönyvbe illő szépségű példányát évről
évre megcsodálom, és mindig valami újat
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fedezek fel rajta. A nagy nyílhegyre emlékeztető példány matt fekete-kékes, olykor
barnás-sárgás – utóbbi elszíneződés a 270
éves oxidáció hatása vagy éppen földi talajszennyeződés lehet – olvadási kérge közül
az éleken kibukkan a fő összetevőt adó
fémes vas-nikkel. Bár a világosabb belsejű
regmagliptek lekerekítettek, néhol feketébb
éles peremek és egyenes, tűszerű benyomódások figyelhetők meg, ez más vasmeteoritok esetében a schreibersit és/vagy az ún.
Brezina-lamellák jele, de itt ezt még nem
mérték. A felszínen gyakori a hullás közben keletkező párhuzamos, radiális jellegű
tipikus folyásnyomos hálózat. A példány
teteje repeszszerűen olvadt le, talán a robbanáskor itt vált le egy kisebb fémes zóna. A
forgó platformon a meteorit alját nem látni
túl jól, de ott is regmagliptes a felszín, és
nem látni másodlagos olvadási nyomokat
és ajakrúzsszerű körülfolyást (ún. rollover
lip). Ismert egy másik töredék is, Martin
Horejsi amerikai magángyűjtőnél, amely
teljesen eltér a fő tömeg jellemzőitől. Ez egy
tipikus repesz alakú példány, feltételezhetően a kisebb darabhoz tartozhat, de ezt a
gyűjtő birtokában található – és nem közölt
– régi múzeumi cédulák alapján lehetne
csak beazonosítani.
Az ismert töredékek a világ múzeumainak legritkább darabjai között szerepelnek. A Monica Grady-féle (NHM London)
„Catalogue of Meteorites” alapműnek tekintett meteoritregisztere az alábbi ismert példányokat közli: 39 kg (NHM Bécs), 20,5 g
MfN Berlin, 0,8 g AMNH, New York, 9 g
FMNH Chicago, 0,4 g USNM Washington,
1,6 gr GSI Calcutta. Megjegyezni kívánom,
hogy korábban ismert volt 4 db „Hrasina”
néven katalogizált magyar minta is, amelyek
szerepelnek az 1951-es Tokody-Dudichnéféle „Magyarország meteoritgyűjteményei”
című katalógusban is (63 g, 1,5 g, 0,7 g,
0,3 g). De a Természettudományi Múzeum
1956-os sajnálatos leégése után az 1969-ben
készült Ravasz Csaba-féle új katalógusban
ezek már nem szerepelnek. Hogy a példányok elvesztek vagy felismerhetetlenül,
esetleg rosszul azonosítva, „félrecédulázva”
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hevernek-e a raktárban, ezt célszerű lenne
tovább vizsgálni.
Komolyabb magángyűjteményekben minimális mennyiség található, a gyűjtők által
rendkívül ritkának és No. 1-nek minősített
példány az utóbbi két évtizedben csak 1–2szer bukkant fel. Amikor az egyik komoly
gyűjtő barátommal beszélgettem róla, hogy
milyen jó lenne belőle akár csak egy pici
is, azt mondta erre: jó, ha egyszer az életben tudunk belőle szerezni, de leginkább
egyszer sem… Tapasztaltam, hogy régi
magán- és közgyűjteményben nem kellően
igazolt eredetű vagy rosszul katalogizált,

lenne, ha igaz lenne, de ezt egy ilyen régi
meteoritnál modern mérőeszközökkel kellene igazolni. Az eladó nem akárki volt, a ma
élő legjelentősebb meteoritgyűjtő, aki bele
is ment a mérésbe, amit Párizsban végeztettünk el. Végül kiderült, hogy nem Hrašćinapéldányról van szó. Fájdalomdíjul kaptam
tőle egy másolatot a falamra a meteorit
Brezina professzor által készített korabeli
reprodukciójáról.
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ténő maratást (étetést) magam végeztem. A
makrofotókon jól látható a jellegzetes középoktaedrites Thomson–Widmanstätten-mintázat és a kissé oxidált kéreg.
További érdekesség, hogy a 2018. áprilisi
horvátországi bolida esetleges példányainak keresésére indítottunk egy „gyorsreagálású” expedíciót, szinte közvetlenül az
esemény után (Csizmadia, Hegedüs, Zelkó
számításai alapján, Madar, Nagy, jómagam

Saját Hrašćina-példányom rajzolata

A meteorit fő tömege a bécsi Természettudományi
Múzeumban

összetévesztett minta található. A nemzetközi meteoritikai közösségben sokan tudják
rólam, hogy elsősorban a magyar, illetve
régi magyarországi meteoritok érdekelnek,
ezért jó pár évvel ezelőtt felkínáltak nekem
egy régi osztrák, „Agram” cédulával ellátott viharvert példányt, amely állítólag a
bécsi múzeumból származott. A kisördög
ott motoszkált bennem, hogy milyen jó

Szintén pár éve egy másik komoly forrásból lehetőségem nyílt megvásárolni
egy pár cm-es, hrašćinainak mondott régi
amerikai gyűjteményből származó szeletet. Rutinosan itt már alapból elvégeztük a
méréseket immáron itthon és láss csodát a
kamacitvonal szélességek, a mintázat és a
Ni, Co és P értékek kísértetiesen passzoltak
a szakirodalomban részletezettekhez. Jelen
pillanatban a Ga, Ge és Ir nyomelemek
meghatározásán van a sor. Ez sajnos nem
egyszerű és ráadásul roncsolásos mérés,
de rendkívül összecsengenek és biztatóak a korábbi mérési eredmények, igazából
egy második kontroll mérést szeretnék a
magam megnyugtatására. Ha ez beigazolódik, akkor valószínűleg ez lesz az egyetlen
(!) igazolt magyarországi Hrašćina-meteorit
példány! Ennek fotóját most adom közre
először, a minta restaurálását és a savval tör-

A szerző Hrašćina határában, 2018 áprilisában

és mások, mint keresők). A hullási zóna
közel esett Hrašćina községhez, természetesen meglátogattuk a nevezetes települést.
A kisvárosias hangulatú hegyi falu szépen őrzi az 1751-es meteorithullás emlékét.
Többnyelvű tájékoztató táblák, útirányjelzők kalauzolnak el a hullás helyén felállított
emlékműhöz. Itt a fő tömeg 1:1 méretű fémből készült, jó minőségű másolata van kiállítva, a hullásról és általában a meteoritokról
szóló tájékoztató táblával. Expedíciós társaimmal „beleszimatoltunk” a hely autentikus
levegőjébe, lelki szemeink előtt láttuk a két
részre robbanó tűzgömböt, és elképzeltük,
ahogy mi találjuk meg a világhíres és első
magyar vonatkozású meteoritunkat – 267
évvel ezelőtt…
Kereszty Zsolt
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Tavaszi törpenóvák és egyéb változók

A február és április közötti három hónap
során szakcsoportunk megfigyelői 5753
vizuális és 7341 CCD észlelést végeztek, ez
ugyan kicsit több, mint az előző időszak
termése, de még mindig jóval elmarad a
nyári időszaktól. Az elmúlt év nagy nóvadömpingje után, idén egyelőre nem akarnak
újabbak érkezni. Helyettük a mostani három
hónapban az új felfedezések közt a törpenóvák voltak túlsúlyban, a legfényesebbek
csaknem kizárólag UGWZ típusúak voltak,
és most is főként japán megfigyelők voltak
eredményesek a megtalálásukban.
Február 21-én Shizuo Kaneko talált rá a
TCP J06373299-0935420 jelzésű objektumra a
Monoceros csillagképben; fényessége ekkor
10,4 magnitúdó volt, és a várakozásoknak
megfelelően márciusban két visszafényesedése volt észlelhető.
Yuji Nakamura március 14-én volt eredményes: a TCP J05390410+4748030 nevű törpenóvát 11,3m-s fényességénél találta meg az
Aurigában, az ASASSN program csak egy
héttel később detektálta az új változót.
Április 1-én és 9-én Hideo Nishimura kétszer is eredményes volt, a Camelopardalisban
és a Serpensben fedezett fel két 13 magnitúdó
körüli fényességű új változót, melyek a TCP
J05515391+6504346 és TCP J18200437-1033071
nevet kapták. Április 14-én Masayuki
Moriyama figyelte meg az AL Com soron
következő kitörését, amely a hónap végéig lassú, egyenletes halványodást mutatott
13–16 magnitúdó között, de még e sorok
írásakor is aktív. Ezt megelőzően 2015-ben
sikerült kitörését megfigyelni.
0215+58 S Per SRC. Abban bizonyosak
vagyunk, hogy a vörös hiperóriások, nagy
tömegüknek köszönhetően II-es típusú szupernóvaként végzik életüket, egy neutroncsillagot hagyva maguk után. Azonban az
még nem teljesen világos, hogy pontosan
hogyan jutnak el a végső fázisba, milyen
jelek előzik meg azt. Vannak elméletek,
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Név
Bagó Balázs
Bakos János
Biriukova Olga
Cziniel Szabolcs
Csukás Mátyás RO
Erdei József
Görgei Zoltán
Hadházi Csaba
Juhász László
Keszthelyi Sándor
Keszthelyiné S. Márta
Kocsis Antal
Komáromi Tamás
Kovács Adrián SK
Mátis István RO
Mizser Attila
Nagy Barbara
Papp Sándor
Poyner, Gary GB
Rätz, Kerstin D
Seli Bálint
Szalai Péter
Szauer Ágoston
Tepliczky István
Timár András
Tordai Tamás
Török Tünde
Tuboly Vince
Uhrin András
Vincze Iván
Zsíros Zoltán

Nk.
Bgb
Bkj
Olg*
Cin
Ckm
Erd
Ggz
Hdh
Jlo
Ksz
Srg
Koc
Kmr
Kvd
Mvn
Mzs
Nab
Pps
Poy
Rek
Sli
Spt
Szu
Tey
Tia
Tor
Tti
Tuv
Uha
Vii
Zsz

Észl.
424
1176
7
250
106
654
34
496
57
149
4
36
11
51
82
199
1
182
1889
164
8
1
44
195
114
6416
20
110
165
2
1

Mûszer
25 T
30 T
10x50 B
10 L
20 T
15 T
8L
20 T
25 T
10 L
7x35 B
31 T
30 SC
25 T
10x50 B
25 T
10x50 B
24 T
50 T
10x50 B
10x50 B
10x50 B
10x50 B
20 T
25 SC + CCD
25 T + CCD
10x50 B
50 T + CCD
10x50 B
17 T
10x50 B

melyek szerint nagy amplitúdójú, extrém
hosszú periódusú pulzáció lehet a jel, és az
S Persei korábban eleget is tett ennek a kritériumnak, már-már mira jellegű változásokat
mutatva. Azonban mintegy 20 évvel ezelőtt,
szinte egyetlen periódus alatt megváltozott
a fényváltozás, az amplitúdó felére csökkent, és az addigi 820 napos periódus mellett több más ciklus is megjelent. Ami még
bizakodásra ad okot, hogy az átlagfényesség
csökkenése nem állt meg, ami szintén a csillag belső szerkezetének változására utalhat.
0515+32 UV Aur M+ZAND. Az UV Aur
akár a kettősrovatban is helyet kaphatna, mivel 3”-re észlelhető mellette egy A0
színképtípusú kísérő. A jelentősen eltérő
hőmérsékletek miatt Albireo-szerűen színes
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látványt nyújtanak. Hamar kiderült, hogy a
3000 CSE-re keringő kísérő nem lehet felelős
a vörös óriás komponens színképében megjelenő forró csillagokra jellemző színképvonalaknak, így szükségszerűen a rendszer
tartalmaz egy láthatatlan forró komponenst,

Ebben az időben az AAVSO egyik fő tevékenysége az EB típusú fedési változók észlelése volt, így érdekes módon külön programot indítottak az U Geminorum fedéseinek
vizuális megfigyelésére, még külön efemeriseket is jelentettek meg hozzá. A fedések

így alkotva – nem szokványos – szimbiotikus kettőst, és ez talán még az átlagfényesség jelentős, 1 magnitúdót is meghaladó,
évtizedes változását is megmagyarázhatja.
0749+22 U Gem UGSS+E. Amikor a 60-as
években világossá vált, hogy a kataklizmikus változóknak komoly asztrofizikai jelentősége van, a szakcsillagászok igyekeztek az
amatőröket is bevonni ezek megfigyelésébe.

maguk 4,2 óránként következnek be, közel
1 magnitúdó mélységűek, és 20–25 percig
tartanak. Abból azonban, hogy a fénygörbén
nem látjuk ezeket a fedéseket, sejthető, hogy
megfigyelésük még a mai CCD-vel felszerelt
megfigyelőknek is kihívást jelent.
0942+11 R Leo M. Új, nagy felbontású
rádiócsillagászati megfigyelések az R Leonis
legszűkebb környezetében nagyon komplex
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struktúrákat mutattak ki, többek között egy
forgó, tórusz alakú gázstruktúrát, amelynek
kialakulására egy kisméretű, hideg kísérő a
legkézenfekvőbb magyarázat, amely leginkább egy Jupiter méretű bolygó lehet. Ez az
elmélet egybevág a néhány évvel korábbi, a
csillag légkörében megfigyelt mézerek polarizációjában mutatkozó periodikus változásokra adott magyarázattal, illetve a pulzáló
változók fénygörbéjén látható zavarok egyik
lehetséges okával.

1058+38 Mark 421 BLLAC. A BL Lacertae
objektumok, avagy blazárok, olyan aktív
galaxismagok, amelyekben egy relativisztikus jet – közel fénysebességgel történő
anyagkilökődés – nagyjából a megfigyelő
felé irányul. Ezek főként nagy energiájú
röntgensugárzást bocsátanak ki, de ezen
kívül feltehetőleg számtalan olyan egzotikus részecskét is, melyeket egyelőre csak
a részecskefizikai elméletek jósolnak. A
Markarian 421 az egyik legközelebbi ilyen
objektum a maga 130 megaparszekes távolságával egyben a legfényesebb is, különösen
röntgentartományban. A belőle érkező kozmikus részecskék – melyek között feltételezések szerint nagyenergiájú neutrínó, axion,
vagy különös kvarkanyag is megtalálható
– a föld légkörébe ütközve müon-záport idéz
elő, így földi detektorokkal érzékelhetők.
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1544+28A R CrB RCB. Mostanra kijelenthetjük, hogy véget ért az R Coronae Borealis
eddigi leghosszabb minimuma, és kedvenc
változónk újra 6 magnitúdós fényességgel
ragyog. Ám a nevével fémjelzett változócsillagok kialakulását még mindig homály
övezi. Néhány éve úgy tűnt, hogy sikerült a
csillagot körülvevő porhéj eredetét megmagyarázni; ez a jelenlegi aktivitás eredménye
lenne, és nem a korábbi planetárisköd- vagy
fehér törpe összeolvadás-fázis maradványa.

Azonban néhány RCB csillagnál sikerült
kettős porkorongot azonosítani, ami újra
kétféle lehetőséget vet fel: vagy a csillag
portermelése képes megszűnni és újraindulni időszakonként, vagy a külső héj mégis
a korábbi aktivitás maradványa. Habár az
első lehetőség tűnik valószínűbbnek, azért
kérdőjel maradt még bőven.
1815+07 ASASSN-18EY LMXB/BHXB:/
XN. Az utóbbi időszak egyik legérdekesebb
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objektuma volt az ASAS-SN tranzienskereső program keretében megtalált, ASASSN18ey jelű változó, melyet pár nappal később
a Swift űrszonda is felfedezett röntgentartományban. Ahogy a nagyon hosszú típus-

utolsó fázis, mielőtt planetáris köd alakul
ki a végállapota felé fejlődő csillag körül.
A különféle modellszámítások az ebben az
állapotban eltöltött időt 200–10 000 év közé
teszik, az ilyen objektumok számossága és

megjelölésből kiolvasható, objektumunk
egy kis tömegű, fekete lyukat tartalmazó
röntgenkettős, amely nóvakitörésen esett
át. A rádiótartományban végzett megfigyelések jet jelenlétét is valószínűsítik. A rendszer fényessége közel egy év után érte el
újra a nyugalmi fényességet. A fénygörbe
érdekessége, hogy közel 12 000 – többnyire
CCD – fényességmérés alapján készült, ami
a legjobban észlelt változóink közé emelte
ezt a csillagot.
1842–05 R Sct RVA. A csillagfejlődési
modellek alapján az RV Tauri állapot az

a rendelkezésre álló adatsorok alapján nem
lehetetlen, hogy egy-egy csillagnál éppen
megfigyeljük az átalakulás fázisát. Ezen
az alapon minden olyan RV Tauri változót,
amely nem a tankönyvi ábra szerint változtatja a fényességét, érdemes fokozottan
észlelni. Az R Scuti az egyik ilyen furcsán
viselkedő változó, a mostani időszakban a
fényváltozása minimális lett, míg korábban
nem volt ritka a 9 magnitúdót is elérő főminimum.
1903+17 SV Sge RCB. Nézőpont kérdése,
hogy a R Coronae Borealis típusú válto-
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zókat hálás, vagy éppen hálátlan célpontnak tartjuk-e, de az biztos, hogy mindig
okoznak meglepetéseket. Az SV Sagittae
éppen túljutott az eddigi leghosszabb, 14
éve tartó unalmas maximumán, melynek
során alig-alig mutatott változásokat, ezt
követően pedig – a vizuális változóészlelők
bosszúságára – az eddig megfigyelt leghalványabb minimumát érte el, 17 magnitúdó
körüli fényességgel, melyből e sorok írása
idején kapaszkodik vissza. Csak reménykedni tudunk, hogy nem egy újabb évtizedes állandó fényű időszak következik, és
további izgalmas fényváltozást láthatunk
csillagunktól.
2353+50 R Cas M. Az R Cassiopeiae azon
kevés mira változó közé tartozik, amelyik

maximumban szabad szemmel is megfigyelhető. Illetve csak volt megfigyelhető: az
utóbbi néhány periódusa során nem fényesedett 6 magnitúdó fölé, mintha az átlagfényessége kisebb lenne, mint korábban. Hogy
ez jelenti-e valamilyen asztrofizikai jelenség
kezdetét, vagy csak a hosszú periódusú
változóknál szokásos bizonytalankodás, ezt
majd a következő évtized fényességbecslései
fogják eldönteni. Azonban intő jel, hogy a
2009-ben, a csillag körül felfedezett 0,12 parszek átmérőjű anyaghéj tágulási sebessége
alapján a legutóbbi héliumfelvillanás körülbelül tízezer évvel ezelőtt történt, ennyi idő
viszont már elég lehet egy következő hasonló esemény bekövetkeztéhez.
Kovács István

Fekete fény

híradás vagy a 9/11-es események). Ezekben
az esetekben nemcsak a hír ténye, hanem az
észlelés körülményei is bevésődnek a tanúk
emlékezetébe, extrém részletességgel. A
dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet termeiben megrendezett bemutatón az 1999-es
teljes napfogyatkozás is egy ilyen kiemelt
helyzetként jelenik meg.
A kiállítás három részből áll. Az első
egység alapját egy 2019-ben kiírt nyilvános
fénykép- és videogyűjtési akció adja. Itt a
korabeli riportfotók mellett az 1999-es teljes
napfogyatkozás és annak nézőire fókuszáló
privát fotók, valamint privát videók kapnak
helyet egy multimediális installáció formájában. A második egység a napfogyatkozást
vizsgáló, 2019 előtti fotó- és videoművészeti alkotásokat mutat be, köztük a címadó
Fekete fény című kollektív filmet, amelyet
Dunaújvárosban forgattak 1999. augusztus
11-én. A kiállítás harmadik részében olyan,
meghívott kortárs fotográfusok és képzőművészek által készített új munkák kapnak
helyet, amelyek a napfogyatkozás jelenségét
különböző szempontok szerint; kultúrtörténeti, fotóelméleti vagy spirituális összefüggésekben értelmezik újra.
A fotókat, videókat, személyes visszaemlékezéseket a következő oldalon lehet feltölteni: capacenter.hu/napfogyatkozas/
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

Csoportos kiállítás az 1999-es teljes napfogyatkozás 20. évfordulója alkalmából
A kiállítás megtekinthető 2019. július 20-tól
2019. augusztus 23-ig minden héten hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között. Vasárnap
és ünnepnapokon (augusztus 20.) az ICA-D
zárva tart. Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet
– Dunaújváros (ICA-D), Vasmű út 12.
Kurátor: Mucsi Emese
Társkurátor: Barakonyi Szabolcs
A Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros
szakmai partnerségben a Robert Capa
Kortárs Fotográfiai Központtal Fekete fény
címmel kiállítást szervez az 1999-es teljes
napfogyatkozás 20. évfordulója alkalmából.
A teljes napfogyatkozás egy zavarba ejtő,
közösségteremtő élmény volt azok számára,
akik 1999. augusztus 11-én a szabadban
tartózkodtak vagy közvetítve nézték, ahogy
a Hold teljes árnyéka a Földre vetül. A
jelenség a szemtanúk emlékezetében ún.
vakuemlékként őrződött meg. A vakuemlék fogalmat az olyan emlékek jellemzésére használják, amelyeket egy nagyszámú embercsoport tagjai közös tapasztalat
alapján rögzítenek meglepő, fontos vagy
érzelmileg megrázó események átélésekor
(pl. a Kennedy-gyilkosság, a Reagan elleni merénylet, a Challenger-katasztrófa, az
Antall József halálhírét közvetítő rendkívüli

42

m

Távcsővégen az M87
A Szűz csillagkép hatalmas elliptikus galaxisát, a Virgo-halmaz legnagyobb tömegű tagját mindenki ismeri. Idén áprilisban
mégis új oldaláról mutatkozott be, hiszen
első alkalommal sikerült közvetlen képet
alkotni egy fekete lyuk eseményhorizontjáról és az azt körülölelő akkréciós korongról az Eseményhorizont Távcsővel (lásd
„Először alkottak képet egy fekete lyukról”
című cikkünket a 4. oldalon!. Ez a szenzációs megfigyelési eredmény indokolja,
hogy az M87-et amatőrcsillagász oldalról is
bemutassuk – mi látható ebből a gigászból
a távcsőben?
A Messier 87 (NGC 4486) Charles Messier
saját felfedezése, amelyet 1781. március 18án éjjel talált, nyolc további ködös objektummal együtt. A ködfolt pontos természetére
Edwin Hubble világított rá, aki távoli csillagvárosként azonosította. A teljesen kerek
(E0 típusú) elliptikus galaxisban Heber
Curtis 1918-ban egy különös, a magból kiinduló egyenes anyagkiáramlást fedezett fel.
Ennek pontos fizikai mibenlétére Walter
Baade és Rudolph Minkowski munkája nyomán lehetett következtetni, ők ugyanis 1954ben sikerrel azonosították a Virgo A néven
ismert rádióforrást a galaxissal. (Ugyancsak
tőlük származik a „jet” – kifúvás – elnevezés a különös alakzatra.) A rádiósugárzás
zöme ebből kiáramlásból ered, oka pedig a
szinkrotronmechanizmus, amikor is töltött
részecskék erős mágneses térben mozognak
relativisztikus sebességgel. A kinyúló jet
miatt 1966-ban Halton C. Arp is felvette
pekuliáris galaxisokat tartalmazó atlaszába
152. sorszámmal (mint poláris anyagkifúvást mutató galaxist). 1977-ben szintén ő volt
az, akinek sikerült a jetet felbontania: több
különálló anyagcsomót, gázfelhőt figyelt
meg benne. Az M87 röntgensugárzását
(Virgo X-1) 1966–67 során fedezték fel szuborbitális rakétákra telepített röntgentávcsövekkel. A jet első és hosszú időn keresztül

Az M87 jetje a HST felvételén

(1991-ig) egyetlen vizuális megfigyelője Otto
Struve, orosz származású amerikai csillagász volt, aki a 2,54 m-es Hooker-távcsövet
használta a bravúros észleléshez.
Az M87 magjában rejtőző szupernagy
tömegű fekete lyukra elsőként 1978-ban
utaltak megfigyelési eredmények, amikor
a galaxis mozgását modellező számítások
alapján kb. 5 milliárd naptömegű magot feltételeztek. Ez az eredmény jó összhangban
áll a szupermasszív fekete lyukra kapott
legfrisebb, 6,5 milliárd naptömeges értékkel.
A fekete lyuk körüli magrész emissziós
színképet mutat H-alfa és H-béta vonalakkal (LINER típus). 1992-ben a Hubbleűrtávcsővel felfedezték a jet ellenpárját a
mag ellentétes oldalán: itt a kifúvás maga
nem látható a csillagközi anyag elnyelése
miatt, de megfigyelhető egy lökéshullám a
magtól 6000 fényévre, azaz a jet hosszának
megfelelő távolságban. A lökéshullám akkor
jön létre, amikor a jet anyaga a galaxis ritka
csillagközi anyagába ütközik.
Az M87 a hozzánk legközelebbi óriás elliptikus galaxis, távolsága 53,5 millió fényév,
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átmérője legalább 240 ezer fényév, tömege
minimum ötszöröse a Tejútrendszernek.
Legalább 50 kísérőgalaxis tartozik hozzá,
amelyek közül az NGC 4478, 11,4 magnitúdós fényessége és 1,5 ívperces mérete miatt
nagyon könnyen megfigyelhető, de további
három kísérő látható még amatőr eszközökkel (NGC 4476, NGC 4486A és 4486B).
Eddig kb. 12 000 gömbhalmazt azonosítottak benne, amely óriási szám a Tejútrendszer
kb. 200 gömbhalmazához képest. Ezek a halmazok az óriástávcsövekkel készített felvételeken csillagszerű objektumok halójaként
veszik körbe az M87-et (a legfényesebbek
Szitkay Gábor fotóján is szépen látszanak).

lyukról készült felvétel bejárta a világsajtót,
közétettem egy felhívást a legaktívabb hazai
amatőrcsillagászok között az M87 részletes vizuális és fotografikus megfigyelésére. Várakozásaimat felülmúló mennyiségű
és minőségű észlelés gyűlt össze, amelyek
megengedik, hogy ezt az objektumot részleteiben is bemutassuk – méghozzá hazai
amatőrök munkáján keresztül!
Az M87 fényessége 8,6 magnitúdó, amely
kb. 7x7 ívperces térrészen oszlik szét. A
vizuális észlelések során azonban a kisebb
fényszennyezés is eltünteti a legkülső, halvány részeket, így a látható összfényessége
inkább 9 magnitúdó, amely egy 5x5 ívperces

figyelni, amely egy 30 – 40”-es, egyenletesebb fényű korong közepén ül, innen kifelé
haladva a galaxis fényessége fokozatosan
csökken. Ez a mag csupán 15–20 cm feletti
távcsövekkel pillantható meg, de a korong
kis műszerekkel szemlélve is feltűnő. A
beérkezett felvételek közül Sebestyén Attila
fotóján lettem figyelmes arra, hogy az M87
felületi fényessége nem egyenletes, hanem a
magvidéktől kifelé haladva az északi régiója
egy kb. 80 fokos legyező alakú területen
kissé fényesebb. Később mások fotóin is felismertem ezt a kismértékű aszimmetriát. Az
elliptikus galaxisok felületi fényességében
néha találhatóak hasonló gyenge inhomogenitások.
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részének megpillantására, de még nem kaptunk erről hazai beszámolót. Nagy Mélykuti
Ákos felvételén azonban a haló egyes részei
már szépen megmutatkoznak, az elnyúlt
külső rész az NGC 4486B-től majdnem a
4486A-ig ér, így a galaxis nagytengelye kb.
13 ívperc!
Az M87 legérdekesebb részlete kétségkívül a fekete lyukból PA 293° felé kiáramló
relativisztikus jet, amelynek egy része az
optikai tartományban is viszonylag fényes.
Ha megnézzük a róla készült nagy felbontású fotókat, láthatjuk, hogy a legfényesebb
tartománya a magtól távolabb, mintegy 11–
13”-re kezdődik. Ez a szakasz három fényesebb csomóra tagolódik, és nagyjából 8-10”
hosszú, szélessége pedig 1” körül mozog. Az
amatőrtávcsövek felbontása teljes mértékben lehetővé teszi ezeknek a távolságoknak
a feloldását, így már csak a jet fényessége,
színe és kontrasztja a kérdés.

Nagy Mélykuti Ákos felvételének kontrasztosított
részletén szépen előtűnik az M87 halója. Ezen a
képen jelöltük meg a négy fő kísérőt is (20 T, Canon
EOS 750D, ISO 1600, 20x180 s)
Nagy Mélykuti Ákos felvétele az M87-ről és környezetéről (20 T, Canon EOS 750D, ISO 1600, 20x180 s)

Találunk még kb. 100 db ultrakompakt törpegalaxist (UCD) is az M87 körül, amelyek
tömegükben és fényességükben a törpegalaxisokhoz, de méretükben a gömbhalmazokhoz állnak közel.
Láthatjuk, hogy az M87 már az idei, rendkívül jelentős megfigyelés előtt is kiemelt
célpontja volt a galaxisokat kutató csillagászoknak, eredményeik pedig számos
megdöbbentő tényt fedtek fel. Az amatőrcsillagász ezen a ponton óhatatlanul
felteszi a kérdést: vajon mi láthat ebből
a távcsövön keresztül? Amikor a fekete
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térrészből ered. Belső része teljesen kereknek tűnik, de halója már kissé elliptikus
(észak-déli irányban). Mivel nagyon fényes,
és felületi fényessége is magas, ezért jobb
égen már a legkisebb, kb. 5–6 cm átmérőjű
lencsés távcsövekkel (és kisebb nagyításokkal) is meg lehet figyelni, sőt, 7–8 cm-es
műszerekben már kifejezetten kellemes látványt nyújt. Tömör centuma révén akár még
városi vagy holdas égen is ereményesen próbálkozhatunk vele, de ekkor nagyobb átmérőt célszerű használni. Középpontjában egy
halvány csillagszerű magot tudunk meg-

Bár könnyen észrevehetjük az M87-et,
részleteket nehezen láthatunk benne, hiszen
elliptikus galaxisról van szó. A már említett
magon és belső korongon kívül gyakorlatilag csak a galaxis külső, elliptikus halója és
maga a jet észlelhető.
A csak hosszú expozíciós fotókon mutatkozó haló az árapályerők hatására erősen
elnyúlt a Markarjan-lánc irányába (amely
voltaképp a Virgo-halmaz tömegközéppontja), és a legjobb fotókon mintegy 40x15
ívperc (a hosszabbik tengely mentén kb.
500 ezer fényév) kiterjedésű! Igazán kiváló égbolt alatt, nagyobb távcsövekkel és
kisebb nagyításokkal lehet esély a haló egy

Sebestyén Attila fotója az M87 környezetéről.
A felvételen érzékelhető az M87 északi részében
jelentkező legyező alakú, aszimmetrikus
kifényesedés (15 T, ASI 174MM, 82x120 s,
Astronomik CLS szűrő)

Ha megnézzük a galaxisról készült felvételeket, a magtól kb. 2’-re délkelet felé – de
még bőven a galaxis külső részein belül
– két háttérgalaxist látunk, amelyek egy
figyelő szempárra emlékeztetnek (UGC 7652
és UGC 7652B). Ezek kb. 14–15 magnitúdós
fényességűek, és 30-40 cm-es műszerekkel
jó égbolton gond nélkül megfigyelhetőek.
Vigyáznunk kell, hogy az M87 észlelése
közben nehogy véletlenül ezt a két, viszony-
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lag feltűnő objektumot véljük a jet két csomósodásának! Láthatóságuk ugyanakkor
segíthet a tényleges anyagkiáramlás megkeresésében, ugyanis tudjuk, hogy a galaxisok maghoz viszonyított pozíciószögéhez
képest körülbelül 80 fokkal észak felé kell
keresnünk a jetet. A két galaxis szögtávolsága kb. 40”, a jet távolsága a magtól ennek az
értéknek durván a harmada. Minden beérkezett fotó mutatja a galaxispárost.
A jet fényessége optikai tartományban
nehezen mérhető, de a hosszú fókusszal
készített felvételek alapján megbecsülhető.
Az UGC 7652-7652B galaxisoktól valamivel
halványabb a jet fényes, kettős foltja, így
ha 15,5 magnitúdót tételezünk fel, akkor
nem járunk messze a valóságtól. Egy kb.
8x1”-es, magas felületi fényességű foltocskát kell tehát megpillantanunk, ami igen
közel van a maghoz, és ehhez nagyon nagy
távcsőre és extrém nagy nagyításra lesz
szükség. Sutba kell dobnunk azt az általánosítást, hogy mélyég-objektumokat kicsi
vagy közepes nagyítással kell észlelnünk:
az M87 kifúvásának észrevételéhez addig
kell növelnünk a nagyítást, ameddig csak
lehetséges! Tapasztalt észlelő, gyakorlott
szem esetében is legalább 40 cm-es műszer
szükséges a sikerhez, ahogyan azt saját,
2013-ban Namíbiában végzett észlelésem
bizonyítja. A jelzett, 405/1800-as Dobsonnal,
450x-es nagyítással szinte csak a galaxis
kerek, 30”-es magvidéke látszott, benne
csillagszerű mag ült. Az UGC 7652-7652B
galaxisok egyértelműen, szépen láthatóak
voltak, így hozzájuk képest igyekeztem a jet
irányát viszonyítani. Hosszas koncentrálást
követően megpillantottam egy leszakadt
foltocskát a megfelelő irányban és távolságban – nagyon közel a maghoz. Úgy éreztem, ennél kisebb nagyítással esély sincs a
sikerre.
Mivel az észlelés előtt nem néztem meg a
jet fényképét, emlékeimben úgy élt, hogy a
magból kiáramló anyagsugár folyamatos,
csak néhány kisebb folt tarkítja. Ehhez képest egy, a magtól teljesen elkülönülő, csepp
alakú, kettős szerkezetű, szinte apró, csóvás
üstökösre hasonlító foltot láttam, amelynek
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fényesebbik része volt a maghoz közelebb.
Később, az ellenőrzés során derült ki, hogy
pontosan láttam a jet részleteit, igaz, a folt
kettősségét nem lehetett felbontani, arra
csak megnyúltsága és aszimmetriája utalt.

a látvány, mert halványodott a belső terület,
és így kontrasztosabb. Nem olyan vékony
mint a fotók alapján várná az ember, jóval
vastagabbnak tűnik.”
Észlelőnk leírása alapján a nagyobb átmérő miatt fényesebbnek látta a magot, és
könnyebb volt észrevenni a jetet is, de a
jet fényesebb foltja összeolvadt a maggal.
Ugyanakkor a halványabb folt, elkülönülten jelent meg a műszerben, ami az egyetlen hazai vizuális észlelés, amely felbontva
mutatja a kifúvást!

Sánta Gábor rajza az M87 kifúvásáról és a galaxis
mögött látszó UGC 7652 és 7652B galaxisokról.
A rajzon szereplő csillag 15,2 magnitúdós
(40 T, 450x, részlet)

m

nált, mivel a jet, a magvidék sárgás, vöröses
árnyalatával szemben, kékes színű.
Sebestyén Attila 15 cm-es Newton-reflektort és CLS szűrőt használt, amely szintén
inkább a kékes-zöldes tartományban ereszt
át, így javította a kontrasztot a mag és a jet
között. Erdeményeik magukért beszélnek:
Csuti István képén a mag mellett apró foltként azonosítható, de Sebestyén Attiláén
már kivehető a szokatlan, földimogyoróra
emlékeztető alak is. A jetről rajtuk kívül
Molnár Iván és Szitkay Gábor készített részletes felvételt. Szitkay Gábor megfigyelése a
legjobb, hazai amatőrcsillagász által készített M87-észlelés: a rövidebb expozíciókkal készített fotók összeadásával kiválóan
látszik a jet, benne három csomó vehető
észre. Sőt az eredeti fotón a jet halványabb,
elkanyarodó vége is kivehető!

Csuti István felvétele az M87-ről és a jetről
(7 L, ATIK 428 EX mono kamera, 9x600 s, Hb szűrő)

Szitkay Gábor és Koch Barnabás „közelképe” az
M87 kifúvásáról (40 T, Canon EOS fényképezőgép,
376 perc expozíció ISO 800-on)

Szabó Sándor rajza a jetről (60 T, 648x, részlet)

Szabó Sándor 2012 tavaszán szintén
Namíbiából (a Hakos asztrofarmról) észlelt,
méghozzá egy 60 cm-es Dobsonnal, 400x-os
nagyítással:
„A galaxis magja nagyon fényes, a diffúz
belső vidéken nehéz észrevenni a csúcsos
kinyúlást. EL-sal először egy csúcsos háromszögként látszik, majd egy levált csepp is
észrevehető távolabb. 648x: még könnyebb

Sebestyén Attila fotója az M87-ről és az UGC 76527652B galaxisokról (15 T, ASI 174MM, 82x120 s,
Astronomik CLS szűrő)

Fotografikusan – a mai digitális technikával – a jet észlelése nem nehéz, de részleteinek felbontása már annál inkább. Csuti
Istvánnak sikerült egy 7 cm-es lencsés távcsővel lefotóznia, ehhez H-béta szűrőt hasz-

Lássunk most néhány leírást és rajzot,
amelyeket megfigyelőink készítettek a galaxisról!
Csuti István: „Az M87 galaxis kis távcsövek számára is könnyen elérhető célpont, de
ez a fotózás számomra mégsem bizonyult
könnyű feladatnak, ugyanis a galaxis magjából kilövellő nagyenergiájú anyagáramot
(jet) szerettem volna megörökíteni. A jet kb
10-15 ívmásodpercre van a galaxis magjától, ezért fókusznyújtást használtam, hogy
minél nagyobb eséllyel sikerüljön előcsalogatni. Ez a távcső amúgy sem nagy fényerejét jelentősen csökkentette. Ezenkívül Hb
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szűrőt használtam, mivel a galaxis magja
erősen vöröses, a jet viszont kékes színű, így
nagyobb kontrasztot reméltem ettől a megoldástól. Már a nyers képeken is látszott,
hogy van ott valami, ami az utómunkával
egyértelművé vált. Sajnos csak kevés képet
sikerült készítenem az erős szél miatt, ezért
nem sikerült olyan szépre, mint terveztem,
de mégis sikeres volt a fotózás, mert a kis
távcső megmutatta ezt az inkább nagyobb
távcsövek számára elérhető különlegességet.” (7 L+ATIK 428 EX mono, 9x600 s)

m

Sánta Gábor: „M87: Szép, fényes, kissé
elliptikus, erős centrális (korongszerű)
sűrűsödéssel és halvány csillagszerű maggal rendelkezik. NGC 4478: Fényes, kissé
elliptikus, erősen sűrűsödő galaxis, bolyhos csillaghoz hasonló. NGC 4476: Halvány,
elliptikus, kondenzáció nélküli fényfolt.”
(25 T, 200x)

Szitkay Gábor és Koch Barnabás felvétele az M87
körül zsongó gömbhalmaz-seregről (40 T, Canon
EOS fényképezőgép, 376 perc expozíció ISO 800-on)

Kernya János Gábor nagytávcsöves rajza az M87-ről
(30 T, 218x, 12’)

Hölgye Attila 120/600-as refraktorral készített
nagy látószögű rajza remekül visszaadja az M87
kistávcsöves látványát (12 L, 25x, 2 fok 40’, észak
balra, nyugat felfelé van)

Szalma Zsolt: „Könnyű ráakadni, mivel kb.
10 ívperccel É-ra egy fényesebb csillag van
a közelében. Fényes, nagyjából kör alakú
GX. EL-sal felfényesedik. Diffúz megjelenésű, hamuszürke derengésű. A centrum felé
haladva nem látszik erős kondenzáció: a
központi és a perifériás részek nem válnak
el élesen egymástól. Átmérője mintegy 2
ívperc.” (20 T, 80x)
Kárpáti Ádám: „Az M87 megjelenése
gömbhalmazra emlékeztet. Centruma felé
gyorsan fényesedik, pereme diffúz. Nagyon
fényes galaxis. Tőle nyugatra halványan
mutatkozik az NGC 4478 galaxis. Megnyúlt,
sűrűsödést mutat. Az M87-ben 240x-es
nagyítással gyenge csillagszerű mag látható.” (22 T, 100x)
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Görgei Zoltán: „Nagyméretű, enyhén elliptikus galaxis. Átmérője 2,5’ körüli, a közepe
felé fokozatosan fényesedik, de nincsen csillagszerű központi magja. A megnyúltság
mértéke nagyon csekély, iránya észak–déli.
Megjelenése egy felbontatlan gömbhalmazra emlékeztet.” (30 T, 214x)
Kernya János Gábor: „A méltán híres M87
óriás elliptikus galaxis a 30 cm-es távcsőben
elegáns látvány: 218x-os nagyításnál izzó,
nagy ködlabda, melynek ragyogó centruma
golyószerű. Egyéb részlete nem pillantható
meg, viszont tőle néhány ívperccel nyugatra
– már a látómezőn kívül – az NGC 4476 és
NGC 4478 jelű halványabb galaxisok párosa
is szép látvány.” (30 T, 218x)
Az M87 kísérőgalaxisai közül négy
viszonylag könnyen megfigyelhető, fotósaink képein ezek mind szerepelnek (lásd
például Nagy Mélykuti Ákos felvételét).
Legfényesebb az NGC 4478, amely a maga
11,4 magnitúdós fényességével és 1’-es átmérőjével kisebb vagy közepes távcsövekkel is

megfigyelhető. A hasonló méretű, de halványabb NGC 4476 tőle 4,5’-cel nyugatra fekszik, és már sokkal keményebb dió, hiszen
felületi fényessége is elmarad szomszédjáétól. Biztos azonosításához jó égbolt és 15–20
cm-es távcső szükséges. Az NGC 4486A az
M87-től bő 7’-cel délre található, alig 40”-es,
és rendkívül fényes csillagszerű maggal
rendelkezik, amely luminozitásának nagy
részét adja. Ez a mag 12 magnitúdó körüli,
így a galaxis a 15–20 cm-es távcsövekben
ezen csillag körüli párásságként látható. Az
anyagalaxistól észak-északnyugat felé van
az NGC 4486B, amely csupán 25–30”-es,

13,5 magnitúdós foltocska, de magas felületi
fényessége miatt mégis észrevehető 20 cm
körüli műszerekkel.
A hatalmas M87 körül úgy zsonganak a
gömbhalmazok, mint a méhek. Tizenkétezer
halmaza közül a legfényesebbek 20–21 magnitúdósak, de többségük inkább a 23–24m-s
tartományba esik. Vizuális megpillantásukra nincs remény, és megörökítésük is
komoly kihívás. Nem csak el kell érni ezt
a határfényességet, de kellő felbontásra is
szükség van, hogy az apró csillagoknak látszó halmazokat lefotózhassuk. Ez sikerült
Szitkay Gábornak és Koch Barnabásnak,
felvételükön az óriásgalaxis gömbhalmazai
közül már jó néhány látszik. A munkához
Szitkay Gábor 40 cm-es Newton-távcsövét
használták, ami nagyjából az ehhez a bravúrhoz szükséges legkisebb átmérő.
Az M87 a tavaszi és a kora nyári égbolton
kiválóan megfigyelhető objektum. Bár nem
olyan hálás, nem örvendeztet meg bennünket annyi részlettel, mint például az M51,
ennek ellenére érdemes felkeresnünk távcsöveinkkel ezt a különleges óriást. Észlelés
közben elmerenghetünk méretein és azon
az elképesztő energiamennyiségen, amit a
világon először itt sikerült az emberi szem
számára láthatóvá tenni.
Sánta Gábor

Tagtoborzó!
Kérem felvételemet a Magyar Csillagászati Egyesületbe rendes tagként!
Név: …………………………………………………………………………………………………
							
Cím: …………………………………………………………………………………………………
Szül. dátum: …………………… E-mail: ………………………………………
A rendes tagdíj összege 2019-re 8000 Ft (illetmény: Meteor csillagászati évkönyv 2019
és a Meteor c. havi folyóirat 2019-es évfolyama).
Tagilletmény: Meteor csillagászati évkönyv és a Meteor c. havi folyóirat.
A tagdíjat átutalással kérjük kiegyenlíteni (bankszámla-számunk: 62900177-16700448),
a teljes név és cím megadásával. Személyesen a Polaris Csillagvizsgáló esti bemutatói
alkalmával lehet intézni a belépést. MCSE, 1300 Budapest, Pf. 148., www.mcse.hu
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Csillagképeskönyv

Gesztesi Albert: Csillagképeskönyv
Kossuth Kiadó, 255 oldal, 7500 Ft
Amióta csak ember él a Földön, mindig
voltak olyanok, akiket lenyűgözött az égbolt
látványa. A csillagok jó barátaink lettek,
ismerősként üdvözöltük őket. Megismertük,
hogyan változik helyzetük, mintázatot
fedeztünk fel elhelyezkedésükben, melyekhez alakokat, történeteket társítottunk.
Összekapcsoltuk őket az évszakok váltakozásával, az idő múlásával, segítettek a
tájékozódásban.
A modern ember ma már ritkábban tekint
fel az égboltra. Általában csak néhány csillagot, csillagképet ismer a nevéről, a történetek is a múlt homályába vesztek. Hogyan
is voltak azok a régi mesék? Gesztesi Albert,
a kiváló ismeretterjesztő és planetáriumi

szakember új könyve, a Csillagképeskönyv,
erről mesél nekünk. Nemcsak segít feleleveníteni régi tudásunkat, alaposan végig vezet
bennünket firmamentumunk történetein.
Az első fejezet az égbolton való tájékozódás alapjait ismerteti. Mekkora az égbolt,
milyen távolságra vannak tőlünk és egymástól a csillagok? Hogyan találjunk meg
egy csillagot a másik segítségével? Mi állandó és mi nem? Az alapvető ismeretek után
belevethetjük magunkat a csillagképek világába, a csillagképek születésébe.
Az emberiség bölcsőjétől indul a történet, hiszen az első barlangrajzokban már
fellelhetők az első csillagképábrázolások.
„A csillagászati megfigyelések egyidősek
az emberiséggel”, írja a szerző. Valóban,
már az ősi kultúrák feljegyzéseiben fontos

szerep jut a csillagászatnak. Az időmérés, a
naptárkészítés elképzelhetetlen volt égboltismeret nélkül. Hamarosan benépesült az
égbolt: megtelt az adott kultúra szerinti
fontos istenségekkel, akik vagy a harcban,
vagy a mezőgazdaságban, vagy az élet más
területén segítették a földieket.
Ezekkel a történetekkel ismerkedhetünk
meg a második fejezetben. Találkozunk az
ókori Mezopotámia csillagvilágával, amely
tovább élt a görög–római kultúrában, de
csak arab közvetítéssel jutott el később a
középkori Európába.
Ellátogatunk az egyiptomi égbolt alá, ahol
számunkra ismeretlen csillagképeket rajzoltak az éjszakai égboltra (hallott már valaki
a Marhacomb konstellációról?), de olvashatunk a Bibliában említett csillagképekről
is. Alaposabban megismerhetjük az ókori
görög csillagászatot és csillaghitet, melynek
a ma is használt csillagképeket köszönhetjük az alap 48 konstellációjával.
Tovább haladva az időben, a középkor
a könyvnyomtatás megszületésével a csil-

lagképek csodálatos világát hozta. Egymás
után készültek az égboltot bemutató csillagatlaszok, melyeken a klasszikus csillagképeken kívül újabb és újabb konstellációk
kaptak helyet. Sok közülük nem élt túl
sokáig (pl. a Felis, a Corona Firmina, a
Custos Messium), de számos „túlélő” ma
is megtalálható a katalógusokban (Sextans,
Apus, Mensa, Fornax).
A könyv teljességét jól bizonyítja, hogy a
klasszikus csillagképeken kívül más népek,
idegen égboltok csillagképeit is bemutatja. Itt
ismerkedhetünk meg a kínai, japán, hindu,
perzsa csillagmesékkel, de még távolabbi,
afrikai, ausztrál és csendes-óceáni égbolttörténetekkel is. A fejezet végén a magyar
csillagos égbolt históriáiról olvashatunk.
A könyv utolsó része a ma elfogadott csillagképeket és mondáikat ismerteti. Bár az
összefonódó történetek miatt a csillagképeket családokba sorolják, ezeket a könnyebb
kereshetőség miatt a magyar elnevezésnek
megfelelő ábécésorrendben veszi végig. A
szerző a már nem létező csillagképek történetét is elmeséli a megfelelő helyeken. A
csillagképeket a gyönyörű klasszikus és a
modern, egyszerűbb ábrázolásban is megtekinthetjük a könyv lapjain.
A Csillagképeskönyv a Kossuth Kiadó gondozásában jelent meg. Az igényes kötetnek,
melyet számos gyönyörű, színes illusztráció
díszít, ott a helye minden csillagászattörténet, vagy csak a bennünket körülvevő világ
iránt érdeklődő könyvespolcán. Az élvezetes olvasmány pedig talán további tanulmányozásra is ösztönöz bennünket.
A szerző a kötetet az Óbudai Polaris
Csillagvizsgálóban is bemutatta 2019. március 26-án, az előadásáról készült felvétel
megtalálható egyesületünk Youtube-csatornáján (a „Hol volt, hol nem volt csillagképek” címre kell rákeresni).
Török Tünde

Egy illusztráció a sok közül: a Cygnus csillagkép Bayer 1603-ban megjelent Uranometriájából
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frissen induló kettőscsillag rovatának vezetője lett. 1984 és 1990 között kéthavonta
jelentkezett, majd átadta a munkát Ladányi
Tamásnak. Két évtizedet átívelő tudományos ismeretterjesztő kapcsolatot ápol a
Bajai Csillagvizsgálóval, amelynek működését segítette gépésztechnikus munkájával is. Ismeretterjesztői, megfigyelői tevékenységét a 2004-es esztendőben a Magyar
Csillagászati Egyesület oklevéllel ismerte
el. 2004-ben a Meteor kettőscsillag rovata
új vezetőt keresett, a feladatot Berkó Ernő
vállalta el, párhuzamosan a mélyég rovat
szerkesztése mellett. Vaskúti György ebben
az időszakban is segítette a rovatot.
Berkó Ernővel szoros megfigyelői kapcsolatot ápolt, megerősítendő a vizuális észleléseit, a kiemelt kettőscsillagokról Ernő
CCD felvételeket készített. A vele folytatott
közös munka során ezen párok közül elsőként hat került a WDS-be VAS névkóddal
az Androméda, a Háromszög és a Halak
csillagképek területéről. Ezt követően további nyolc pár eredetileg VSK 1-8 (ma már
VAS 7-14) névkóddal az Orion, az Ikrek és
az Egyszarvú csillagképekből. Utóbbi nyolc
kettőscsillag a VSK 5 (VAS 11) kivételével
korábban már névkóddal ellátott párok C, D

Magyar kettőscsillag felfedezők:
Vaskúti György

Az elmúlt években többször foglalkoztunk a
régmúlt nagy kettőscsillag-felfedezőivel. Itt
az ideje, hogy szerepeljenek azon honfitársaink, akik az elmúlt években felfedezéseikkel hozzájárultak a kettőscsillag-katalógusok bővüléséhez. Célunk egy személyesebb
hangvételű, a felfedezés körülményeit, a
felfedező személyes élményeit is tartalmazó
cikksorozat – ezzel is szeretnénk a magyar
vonatkozású csillagpárok megfigyelésére
biztatni észlelőtársainkat.
Cikksorozatunkat Vaskúti György, a hazai
kettőscsillag-megfigyelők elismert képviselőjének felfedezéseivel kezdjük. Ezen írás
megszületését egy személyes levélváltás
előzte meg, amelyben Cziniel Szabolcs észlelőtársunk felajánlotta, hogy iránta érzett
tiszteletéből szívesen összefoglalná egykori
mentora tevékenységét és ezt elküldi számunkra további kiegészítésre, szerkesztésre. Ezúton is köszönjük észlelőnk önzetlen
segítségét, amellyel folyamatosan hozzájárul a rovat működéséhez!
Vaskúti György amatőrcsillagász tevékenységét a Bajához közeli Vaskúton kezdte,
mégpedig egy saját készítésű, Kepler-elrendezésű távcsővel. Az akkori időszakban
megszokott és szükséges volt a távcsövek és
mechanikák egyéni elkészítése, így hamarosan igen jó barátságot kötött Papp Sándorral
és Berente Bélával, majd 1981-ben megkezdte kettőscsillag-észleléseit, immár az Albireo
Amatőrcsillagász Klub tagjaként. Barátai
támogatásával hamarosan megépítette saját
készítésű 200/1120-as Newton-távcsövét,
megfigyeléseiben nagy segítséget nyújtott
a klub alapítója, Szentmártoni Béla is. Az
amatőrcsillagászok között teljesen egyedülálló módon, térkép használata nélkül,
pusztán pozícióadatok ismeretében, osztott
körös beállítás útján, óragép használatával
észlelt. Napjainkban aktív észlelést sajnos
már nem folytat, ám 2006-ig észlelőnaplója szerint 3194 megfigyelést végzett 2654
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párról, melyek közül 276 katalogizálatlan
kettőscsillag volt. Ezen utóbbi észlelései, a
„Vaskúti-kettősök” három részre oszthatók:
1. Az angol DSSC-ben megjelent, és onnan
két részletben a WDS-be átemelt VAS, VSK
névkóddal szereplő 6+11 pár mondható
„igazi Vaskúti-kettősnek”. Ezeket Vaskúti
György vizuálisan észlelte, majd Berkó Ernő
fotózta, a felvételeket végül Vaskúti dolgozta fel és küldte be. Jelenleg ezek a csillagpárok mindegyike VAS kóddal található meg a
WDS sorai között.
2. Azok a kettősök, amelyek ugyanígy
kerültek „felfedezésre”, de nem készült róluk
kimérhető felvétel, a VGy privát névkódot
viselik saját precíz dokumentációjában.
3. Végül azon észlelések, amelyeket már
katalogizált kettősök nem katalogizált kom-

Az MCSE 2004-ben oklevéllel ismerte el
Vaskúti György kettőscsillag-észlelő tevékenységét

Balról jobbra: Sápi Csaba, Vaskúti György és Papp
Sándor az észlelőteraszon, ahol – egyebek mellett
– a VAS-kettősöket is felfedezte Vaskúti György
(Mizser Attila felvétele)

ponenseiként jegyzett fel. Ezeknél az eredeti
név megtartása mellett a komponens jelzésére a WDS nagybetűjétől megkülönböztetendő kisbetűt használta naplójában.
Az Albireo c. folyóiratban sorozatosan
jelentek meg megfigyelései, majd a Meteor
WDS kód

Név

Első mérés

Utolsó mérés

PA

SEP

Mag1

Mag2

00554+3910

VAS 1

Tagok

1928

2015

307

30,7

10,58

11,52

01206+3642

VAS 2

1929

2015

62

20,7

12,28

12,7

01207+3643

VAS 3

1998

2015

227

32,6

11,99

13,93

01216+3641

VAS 4

1998

2010

192

18,3

10,47

13,4

01350+3019

VAS 5

1901

2015

136

31,7

9,95

10,34

01406+1511

VAS 6

1898

2015

124

12,9

10,9

11,3

06154+1856

VAS 7

BC

1997

2015

14

18,4

12,6

13,6

06325+1720

VAS 8

AC

1999

2015

132

86,6

10,9

11,86

06327+1716

VAS 9

AC

1999

2015

309

63,1

10,5

12,27

06335+1658

VAS 10

AC

1997

2015

166

45,7

11,6

12,53

07100-0044

VAS 11

AB

1893

2016

159

20,8

9,47

11,4

07100-0044

VAS 11

AC

1894

2016

201

49,2

9,47

12,32

07103-0052

VAS 12

AC

1894

2015

226

52,1

9,71

11,9

07144+2443

VAS 13

AE

1998

2015

176

174,4

6,88

12,1

07410+2148

VAS 14

AC

1991

2015

347

78,5

9,11

10,91

07410+2148

VAS 14

AD

1991

2015

304

108,6

9,11

11,32

07410+2148

VAS 14

AE

1991

2015

38

127,3

9,11

10,42

A Vaskúti György által felfedezett kettőscsillagok listája
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illetve E komponenseinek WDS katalógusba
történő felvételét jelentette.
A párok döntő többsége közepesen nehéz,
de nagy távcsövet nem igénylő, 9–13 magnitúdó közötti fényességű standard, illetve nyílt kettőscsillag. A párok – Vaskúti
György mélyég iránti érdeklődését is mutatva – rendkívül szép égterületeken találhatóak, az Andromeda-galaxis, a Triangulumgalaxis, az M74, vagy a Pillangó-köd közvetlen közelében. A kettőscsillagok az őszi-téli
hónapok során észlelhetőek.
A sorozat első részeként a Pillangó-köd
mellett 1985. március 25-én felfedezett, a
WDS-ben VAS 11 és VAS 12 azonosítóval
megtalálható kettőscsillagokat mutatjuk be,
Vaskúti György észlelőnaplójának sorait is
idézve. A két pár a tündöklő fehéres, A2V
spektrumú 4 magnitúdós g Mon és az apró,
11 magnitúdós NGC 2346 planetáris köd
közötti szűk egy fokos égterületen található.
A VAS 11 az NGC 2346-tól mindössze 10’-re

kező megjegyzést fűzte: „A »felfedezés«
az Uranometriának köszönhető, ugyanis az
előzőtől DDK felé 8 ívpercre kettősnek jelölt
egy csillagot, amiről semmilyen katalógusadatom nem volt. 90-szeres nagyítással egy
közelebbi társ biztosan, de nagyon nehezen
látszott, míg egy harmadik komponens szélesen, könnyen. A 220x-os nagyítás nem
adott jó képet, 140-szeressel volt egyértelmű
a standard pár PA 75 irányban. A triónak
sorrendben a VGy 201 nevet adtam. Az
azonosításra nem sokkal később került sor;
Leoš Ondra Csehszlovákiából 1989-ben küldött a Meteor kettősrovatához észleléseket,
és kérésemre az IDS alapján azonosított
néhány, addig azonosítatlan kettőst; így
tudtam meg a BAL 769 és RST 4839 neve-

Név

Első mérés

Utolsó mérés

PA

SEP

Mag1

Mag2

07100-0044

VAS11AB

1893

2016

159

20,8

9,47

11,40

07100-0044

VAS11AC

1894

2016

201

49,2

9,47

12,32

07103-0052

BAL769AB

1893

2015

88

12,0

9,71

11,8

07103-0052

VAS12AC

1894

2015

226

52,1

9,71

11,9

07103-0052

RST4839CD

1943

1969

200

1,1

10,23

13,5

A VAS11 és VAS12 rendszerek részletes WDS-beli adatai
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VAS11 és VAS12
WDS: 07100-0044, 07103-0052
Dátum: 2019.02.26. S: 3, T: 6

A 200/1120-as Newton-távcső Vaskúti György
észlelőteraszán, 1993-ban (Mizser Attila felvétele)

WDS kód

keletre látszik. Főcsillaga 9,3 magnitúdós
G8/K0IV spektrumú, fősorozatot már elhagyó szubóriás csillag a Földtől 600 fényév
távolságban. A „B” és „C” komponensekkel
egy szép, 20, illetve 50 ívmásodperces triót
alkot, melyek között a Stelle Doppie adatai
alapján fizikai kapcsolat nincs.
„A VAS 11 (eredetileg VSK 5) trió felfedezése 1985. március 25-én UT 20-kor
történt az NGC 2346 PL észlelésem kapcsán, ami az MCSE archívumában olvasható. Ekkor kapta a VGy 87 ideglenes jelölést. Pontos koordinátájának meghatározása
négy évvel később, 1989. március 5-én volt.
Erre a következő módszert használtam: egy
közeli fényes, ismert koordinátájú csillagtól
– ez itt a d Mon volt – stopperrel mértem a
rektaszcenzió-különbséget, és egy 75x-ös

m

mind a VAS 12-re, mind a VAS 11-re felvettek
1894-es mérést is.”

nagyítású szálkeresztes okulárral a deklináció-különbséget, természetesen precízen pólusra állított mechanikával. Ebben az
időben sem számítógép, sem internet nem
állt rendelkezésre. A fényes csillag koordinátáját az Uranometriából határoztam meg.
Érdekes módon a második alkalommal
(1989-ben) sokkal nehezebb volt megfigyelni, a C komponenst éppen hogy valószínűsítettem elfordított látással, a korábbiak
ismeretében.” (Vaskúti György)
A VAS 11-gyel egy látómezőben, attól 8’-cel
DDK-re látszik a következő, 12-es sorszámú
Vaskúti-pár, mint a korábban már katalogizált Baillaud 769 pár AC komponense. A
pár főcsillaga mindössze 61 fényévre lévő
A2 spektrumú 9,7 magnitúdós fősorozati
törpecsillag. Vaskúti György ehhez a követ-

A Vaskúti György által felfedezett VAS11 (VSK5)
és VAS12 (VSK 6) többes rendszerekről készült
látómezőrajz. Észlelő: Cziniel Szabolcs, 20 SC, 163szoros nagyítás

A VAS11 és VAS12 kiméréséhez Berkó Ernő készített
DSLR felvételt

ket. Az IDS-ről még elmondhatom, hogy
Kocsis Anti barátomnak – tudomásom szerint Magyarországon egyedül – birtokában volt az IDS katalógus; személyes találkozásunk alkalmával bele is lapozhattam.
Észlelőnaplóm szerint az IDS a főcsillagra
adta meg a Rossiter-párt, de ennek nincs is
jelentősége, mert az 1,1 ívmásodperc szögtávolságú nagyon eltérő kettős nem amatőr
objektum. (Mint sokan tudhatják, a WDS az
IDS felhasználásával készült, és a többszörös rendszereknél a komponensek betűjelét
sokszor az A jelű főcsillaghoz kapcsolták,
amit az évek folyamán szükség szerint korrigáltak: a RST 4839 valamikor 2013 után
kapta a CD komponensjelzést.) Így a 2011-es
DSLR mérést követően került be a WDS-be a
pár VAS 12 AC néven. Érdekes, hogy később

20 SC, 163x: Az NGC 2346 planetáristól bő
10 ívperccel keletre egy látómezőben a BAL
769 és VAS12 (VSK 6) kettőscsillagok.
A VAS11 már 78-szoros nagyítással gyönyörű látvány, három kis csillag apró csoportosulása. A főcsillag 9,5 magnitúdós,
kékesfehér színű. Az AB pár standard 20
ívmásodperces, a 11 magnitúdós társ PA
160° felé látszik. A halvány „C” látványához
163-szoros nagyítás a kényelmes, 13 magnitúdó körüli, tágan, 45 ívmásodpercre, PA
200° felé látszik. (Cziniel Szabolcs)
20 SC, 163x: A VAS11-től (korábban VSK
5) DK-re látszik a BAL 769. Szép standard
nagyon eltérő pár. A főcsillag 9,5 magnitúdós, fehéreskék színű, tőle 12 ívmásodperc
távolságra és PA 85°-ra látszik a 12 magnitúdós társ. Az AC a Vaskúti 11 pár. A főcsillagtól tágan, 1 ívpercre, PA 220° felé látszik
a kissé eltérő, kékesfehér 10 magnitúdós „C”
csillag. (Cziniel Szabolcs)
Cziniel Szabolcs, Szklenár Tamás
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Járdacsillagászat egykor

Vándorcsillagász érkezéséről tudósított
a Nyírvidék 1896. április 12-i számában.
Renk Emil optikus egy nyolc hüvelykes lencsés távcsővel érkezett Nyíregyházára, hogy
bemutassa az égbolt látványosságait a nagyközönség számára. A Nyírvidék szerint
bejárta már Németország, Olaszország és
Ausztria nagyobb városait, hazánkban pedig
Szabadkán, Temesváron, Nagyszebenben,
Kolozsváron, Nagyváradon és Debrecenben
tartott már bemutatókat. A lapok mindenütt dicsérték hatalmas távcsövét, amelynek
egyszeri használati díja 20 krajcár.
Júniusban már Budapesten bukkan fel, a
Károly körút egy szegletén (a Vademberhez
címzett ház, a későbbi Diana ház előtt),
amint arról a Fővárosi Lapok 1896. június
27-én beszámolt. A Csicseri Bors álnevű szerző szerint a teleszkópos ember Drezdából
érkezett, és német csillagászok ajánlólevein
kívül Konkoly Thege Miklóstól is kapott
„menlevelet”, ami azt igazolja, hogy a csillagászat tudományában jártas, megfelelően
el tudja igazítani mind a távcsövet, mind
pedig a járókelőket a csillagok világában.
A Károly körúti csillagász 1908-ban a
Középítési Bizottmányhoz fordult kérelemmel, amiről ekként írt a Fővárosi Közlöny:
„Renk Emil magáncsillagász engedélyt kér
arra, hogy a Népszínház előtt levő kis téren,
a Tinódy Sebestyén szobra mellett csillagvizsgáló teleszkópot állíthasson fel. A teleszkóp előtt az érdeklődő közönség a csillagos
eget szemlélheti, a csillagász pedig a szemlélést népszerű magyarázatokkal kíséri. Az
ügyosztály az engedély megadását java-solja
azzal a kikötéssel, hogy a mutatványt zajos
reklámmal hirdetni nem szabad.”
A magáncsillagász utcai tevékenységéről
a Halley-üstökös 1910-es érkezése kapcsán
is olvashatunk, Károly körúti „törzshelyén”
fogadja az érdeklődőket. Hihetetlen volt az
érdeklődés a csóvás égi vándor iránt, amit
Renk Emil jó érzékkel ki is használt, és még
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csak nem is vezette félre a nagyközönséget.
A Vasárnapi Újság fényképet közölt a távcső körüli tolongásról, mely szerint fényes
nappal kereste az utcai közönség a Halleyüstököst valamikor 1910 áprilisában. Az
izgalom oka az volt, hogy Földünk május
19-én áthaladt az üstökös csóváján, ami
némelyeket rémülettel töltött el – mi lesz,
ha a ciánvegyületek miatt kipusztul az élet
bolygónkon? A Károly körúti „obszervatóriumról” így ír Az Ujság 1910. május 18-án:

természetesen a jó öreg hold helyettesített.
És bámulták az emberek a holdat és nézték
olyan szomorúan, mintha igazán búcsúzni
kellene a szerelmesek napjától.
Voltak azonban, akik nem elégedtek meg
a holddal és minden áron üstököst akartak
a pénzükért, üstököst hatalmas csóvával,
a csóvában gázokkal és egyéb jókkal. A
mutatványos bácsi pörölt az üstököst követelőkkel:
– Én azt adok, amit tudok. Itt a hold, tessék azt nézni. Akinek üstökös kell, menjen
Halley-hoz, a Gellért-hegyre.”
Mezei Ernő
UTCAI CSILLAGÁSZAT
Utca közepén egy teleszkóp üvegje
Rá van szegezve a csillagos egekre,
Kiki rajt’ elnézhet mérföld milliókra,
S olcsó mód rándulhat égi regiókba.
Inas, diák, polgár szemmeresztve bámul,
Szinte elszédül is a csodás látványtul.
Lát sok égitestet szerfölött nagyítva,
S föltárul előtte napok, bolygók titka.

„Utczai messzelátó. A budapesti közönség keresi a
Halley-üstököst.” Fénykép a Vasárnapi Újság
1910. április 24-i számából

„A harminc millió kilométeres csóva
végigsöpör-e a földön, vagy nem? — ez a
kérdés izgatta a messzelátó körül táborozókat. Öreg nénik a világ pusztulásáról meséltek és voltak balgák, akik mélységes megilletődéssel vették tudomásul, hogy holnap
vége a világnak, vége, könyörtelenül vége.
Jöttek apró gyerekek a krajczárjaikat csörgetve :
– Bácsi, hogy az üstökös?
– Tíz krajczár, fiam.
– Tessék adni, kérem szépen, ötért, nincs
több krajczárom.
Olyan szépen könyörögtek, hogy az öreg
német utczai »csillagdás«-nak megesett rajtuk a szíve és öt vasért is mérte az üstököst,
amelyet tárgyi és egyéb nehézségek miatt

Megérti, hogy holdunk egy hegy-völgyes ország,
Marsot általszelik művészi csatornák,
Ragyogó Vénuson csak sivatag táj van,
Jupiter még forrong zűrös ősmocsárban.
1897

A magáncsillagász budapesti jelenléte a
költőket is megihlette. Mezei Ernő hírlapíró,
országgyűlési képviselő 1897-ben énekelte
meg az utcai csillagászatot (a költeményből
közlünk egy rövid részletet). Lenkei Henrik
1917-ben verselte meg a messzelátót, amely
akkor „a Nagykörút egy kis piacterén” várta
a kíváncsiskodókat, de a tél beköszöntével a
büszke műszernek bealkonyult (tulajdonosa
bizonyára nem szívesen fagyoskodott esténként a bizonytalan bevételre várva). A tubus
mindeközben a régi szép időkről álmodik,
az égi célpontokról, lelkes földi közönségéről, hogy legvégül felébredjen, mi több,
ráébredjen arra, hogy kell lennie egy szebb,
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ragyogóbb világnak, kell jönnie egy új üstökösnek amely csodás változást hoz.
Az Est 1916. június 4-i száma is ír a Károly
körúti csillagászról, elismerően emlékezik
meg arról a P. B. monogramú szerző, hogy a
távcsőbe tekintés ára nem változott a háború
előtti időkhöz képest. „A csillagász minden
nézőnek magyarázattal is szolgál és mikor
valaki belenéz a távcsőbe, mély hangon,
idegen kiejtéssel mondogatja:
– A Vénusz most lép be a látmezőbe. De
a föld forgása következtében csakhamar
elhágyja azt. A Vénusz, amely a naphoz való
helyzete miatt kiflialakú égitestnek látszik,
most igen jól megfigyelhető. Kérem az egyik
szemet behunyni.
Az izgatott néző engedelmesen behunyja
szemet és így nézi a Vénuszt, ezt a kiflialaku
égitestet és jól megfigyeli. Lefizettem a húsz
fillért, belenéztem a távcsőbe, azonban a csillagos ég végtelenségéből csakhamar viszszazuhantam a földi nyomoruságba, mert
a kiflialaku égitest emlékezetembe, idézte
azokat a boldog időket, a mikor valamikor
régen, ifjúságom hajnalán, a kávéházban
ropogós kiflialaku égitesteket tett elébem a
pincér. Távozz tőlem, gonosz Vénusz, akiről,
mielőtt távcsövön láttam, hogy kiflialaku
égitest vagy, egész más véleményem volt.”
A Károly körúton állomásozó csillagászati
„ágyúcsövet” a kiváló fotográfus, André
Kertész is megörökítette ekkortájt – egy
olyan pillanatban, amikor se az érdeklődők,
se a távcső gazdája nem volt a közelben.
∗
Budapesti gyerekként sokat hallottam a
csillagász bácsiról, aki a Keleti pályaudvarnál mutogatta az égi jelenségeket egy hatalmas távcsővel. Személyesen csak egyszer
láttam, de nem a Keletinél, hanem a Blaha
Lujza téren, a 7-es busz megállójánál. Fényes
nappal fürkészte a Vénusz titkait. Mások
másutt is látták felbukkanni a nagy refraktorral, például a Móricz Zsigmond téren.
Járdacsillagásznak mondanánk manapság,
habár ez a szó csak tíz évvel ezelőtt kezdett
gyökeret verni, a Csillagászat Nemzetközi
Évében, amikor számtalan alkalommal
és helyszínen tartottak a magyar amatő-
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rök bemutatókat a járókelők számára.
Járdacsillagászat, vagyis nyilvános, szabadtéri, nem csillagvizsgálóban rendezett
alkalmi bemutatók persze léteztek már jóval
korábban is – mint láthattuk Renk Emil és
teleszkópja valóságos utcai nevezetességnek számíthatott a századelő Budapestjén.
A fogyatkozások alkalmával összeverődő
alkalmi sokadalmakban nem csak kormozott üveggel, hanem távcsővel is figyelhették az eseményeket az érdeklődők.
A régi idők pesti flasztercsillagászai nem
mérték ingyen a csillagfényt. A „tudomány
nem eladó” nagyon nemesen hangzik, de
nem árt, ha van bevételi oldal is. A távcsőbe
pillantásnak megkérték az árát, elvégre az
instrumentum nem volt ingyen, továbbá
a szolgáltatásért már csak azért is pénzt
kértek, mert ugyan a kifli alakú Hold ingyenesen függ az égen, ám a kifli alakú kiflit
a pék nem adja ingyen. Az égnézést lehet
vállalkozási alapon is űzni. A járdán való
távcsöves strázsálásból meg lehetett élni, ha
nem is túl fényesen.
A negyvenes évek végén a Keleti pályaudvar mellett ütött tanyát Álló József, aki egy
8 cm-es refraktorral mutogatta az égitesteket az arra járóknak. Ő volt az a csillagász
bácsi, akit gyerekként is volt alkalmam látni
távcsövével. A „csillagász-mutatványos”
ténykedése természetesen a korabeli sajtó
figyelmét se kerülte el, Szilágyi György a
Ludas Matyi 1952. augusztus 20-i számában
emlékezett meg róla Asztronómia című kis
írásában.
„Egyik nap a késő esti órákban a Keleti
előtt csoportosulásra lettem figyelmes.
Közelebb kerültem és meglepetéssel tapasztaltam, hogy az emberek egy teleszkópot
vesznek körül, melyre a következő szövegű
tábla volt akasztva:
Láthatók különböző időben a Hold-kráterek,
Vénus változatai, Mars tengerei, Jupiter, a holdjaival és Saturnus a gyűrűjével. Ködök, halmazok stb. — Egy égitest megtekintése személyenként 50 fillér.
A teleszkóp előtt egy asszonyka álldogált,
aki igyekezett minél kecsegtetőbb színben
feltüntetni a teleszkópba való betekintés
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örömeit az egybegyűltek előtt. A rögtönzött kis utcai obszervatórium a jelek szerint
népszerűségnek örvendett és a jelenlévők
egymásnak adták a lencsét, hogy láthassanak valamit a világmindenségből. […]
Mindenesetre az asztronómia iránti fokozódó érdeklődés tanújelét látjuk abban,
hogy akadnak emberek, akik este 11 órakor
kíváncsiak a Saturnus gyűrűjére, vagy a
Vénus változataira. Csak azt nem értem,
hogy milyen csillagászati számítás eredményeként állapították meg egy égitest megtekintéséért az 50 filléres ellenszolgáltatást.”

„Hajmási József tanárnak, a szakkör vezetőjének azonban most három esztendeje
különös ötlete támadt.
Kivitt egy csillagászati távcsövet a fehérvári piactérre. […] Ott vár a nap minden
órájában a busz indulására rengeteg falusi
ember is, akit a megyeszékhelyre szólított
valamilyen ügye–dolga.

m

Alighanem a piactéri csillagnézés híre
jutott el Nagyvelegre, Martonvásárra,
Zámolyba, hogy az ottaniak arra kérjék a
TIT-et, tartsanak náluk is előadást a csillagos ég titkairól. Immár két esztendeje, hogy
megyeszerte gyakorivá lettek a csillagászati
bemutatók. A művelődési autóval vidékre
utazó négy előadó közül az egyik általában

Hajmási József érdeklődők gyűrűjében tart bemutatót a székesfehérvári piactéren
Rendkívüli napfoltok láthatók 1 forintért.
Álló József távcsöve a Keleti pályaudvarnál,
1968 nyarán (a felvétel forrása: regifotok.hu)

Kulin György egyik kedvenc példája volt a
mozgalomszervezésre Hajmási József (1910–
2010) tevékenysége, aki a hatvanas évek
elején tartott bemutatókat a székesfehérvári
piactéren – több tízezren láthatták az égitesteket egy 72/500-as refraktorral. Részben
ebből a tevékenységből nőtt ki a város bemutató csillagvizsgálója. A bemutatók híre
Bajor Nagy Ernő figyelmét is felkeltette, aki
a Szabad Föld 1966. január 23-i számában
így ír Hajmásiról (Falusi Galileik):

Telitalálatnak bizonyult a tanári ötlet.
Pillanatok alatt sokadalom vette körül a
távcsövet.
– Mit tetszik csinálni? – szólalt meg a
kíváncsiság egy elszánt szemlélődőből.
– A Vénust nézem – szegezte tácsövét a
tanár a fehéren ragyogó bolygóra.
– Én is belenézhetnék abba? – mutatott
másvalaki a távcsőre.
Attól fogva órákig se vége – se hossza
nem volt a kérdezősködésnek, nézelődésnek. Az űrhajózás nagy eseményei amúgyis
sokakban fölébresztették a vágyat: hej, ha
egy szempillarezdülésnyi időre is láthatnám
közelből a Holdat…

csillagász. Az élőszavas magyarázatot és
távcsöves bemutatót rendszerint filmvetítés
egészíti ki. Az érdeklődés mértékének szép
bizonyságaként emlegetik Fehérvárott a
nagylók-nagyhantosi első előadást. E pusztán, az iskolatermet zsúfolásig megtöltötték a kíváncsiak. Gyermekektől a vénekig.
Emlékezetesek és tanulságosak voltak az
előadóhoz intézett kérdések is. Hogy mi
bizonyítja a Föld gömbölyű voltát; miből
állapítható meg, hogy a Föld mozog; milyen
erő tartja mindig ugyanazon a pályán a
Földet; hogyan keletkezett a csillagtengerekből álló világmindenség.”
Mizser Attila
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Jelenségnaptár – Programajánló
2019. július

Bolygók

Merkúr: A hónap elején még kereshető a
napnyugta után a nyugati ég alján. Július
1-jén egy és negyed órával nyugszik a Nap
után, majd 10-én már kevesebb mint fél óra
múltán eltűnik az alkonyati fényben. 21-én
alsó együttállásban van a Nappal. A hónap
legvégén újra megfigyelhető napkelte előtt,
a keleti látóhatár közelében. 30-án már közel
egy órával kel a Nap előtt.
Vénusz: A hónap első felében még kereshető napkelte előtt a délkeleti látóhatár
közelében, majd lassan belevész a hajnalpír
fényébe. A hónap elején még 50 perccel,
20-a után már csak fél órával kel a Nap
előtt, ezzel idei hajnali láthatósága véget ér.
Fényessége –3,9m, átmérője 9,9”-ről 9,7”-re
csökken, fázisa 0,98-ról 0,997-re nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a
Cancer, majd 30-ától a Leo csillagképben.
Napnyugta után kereshető a nyugati látóhatár közelében, de láthatósága egyre romlik,
a hónap végére elvész az alkonyati fényben.
Fényessége 1,8m, látszó átmérője 3,7”-ről
3,5”-re csökken.
Jupiter: Egyre lassuló hátráló mozgást
végez az Ophiuchus csillagképben. Az éjszaka nagy részében fényesen ragyog a délnyugati égen, hajnalban nyugszik. Fényessége
–2,5 magnitúdó, átmérője 44”.
Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a
Sagittariusban. 9-én van szembenállásban
a Nappal, egész éjszaka megfi gyelhető.
Fényessége 0,1 magnitúdó, átmérője 18,4”,
és az oppozíció időszakára 18,3”-es maximumot ér el.
Uránusz: Éjfél körül kel, az éjszaka második felében látható. Előretartó mozgása az
Aries csillagképben egyre lassul.
Neptunusz: A késő esti órákban kel. Az
éjszaka nagy részében látható, hátráló mozgást végez az Aquariusban.
Kaposvári Zoltán
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Július 2.
Július 9.
Július 16.
Július 25.

HOLDFÁZISOK
19:16 UT
10:55 UT
21:38 UT
01:18 UT

újhold
elsõ negyed
telehold
utolsó negyed

A hónap változócsillagai: az
Ophiuchus fényes RV Tau változói

Közismert, hogy az RV Tauri változók, a
vörös óriás állapotot követő cefeida instabilitási sávon keresztül haladva életútjuk
egy igen rövid szakaszában tartózkodnak,
ezáltal a változócsillagok egyik legritkább
típusát alkotják. A Kígyótartó csillagkép
azonban három fényes képviselőjüket is tartalmazza, mindössze 10 fokos égterületen
belül. Típusukra jellemző módon pulzációjukra váltakozó fő- és mellékminimumok jellemzők, periódusuk a főminimumok között
eltelt idő. Az RVa csillagok átlagfényessége
állandó (szemben az RVb altípussal), és
mivel mindhárom változó rövid periódusú,
pár hónap alatt látványos fénygörbéket kaphatunk egy-egy ciklusukat végigkövetve,
akár heti többszöri fénybecsléssel. 2011-ben
a csillagok összehasonlítói jelentős bővítésen és revízión estek át, így immár teljes
fénymenetük kényelmesen becsülhető. Az
Ophiuchus és a Hercules közeli miráival
együtt igazi kistávcsöves objektumok, akár
fényszennyezett városi égen is.
Bagó Balázs

Részleges holdfogyatkozás
július 16-án

Az év negyedik fogyatkozása egy nagymértékű részleges holdfogyatkozás, amely
Magyarországról teljes mértékben megfigyelhető a holdkelte utáni órákban. A távcsöves bemutatók szempontjából nagyszerű

az időzítés, a teljes árnyék megjelenése a
holdkorongon égi kísérőnk felkelte után
mintegy másfél óra elteltével következik
be. Az egész jelenség látható lesz Afrikából,

Európa nagy részéről, a Közel-Keletről,
Közép-Ázsiából és Nagy-Britanniából, illetve a Skandináv-félszigetről nézve. Ázsia
keleti-délkeleti részein és Ausztráliában a

61

m

részleges fogyatkozásban levő Hold nyugszik le.
A félárnyék 18:43:53-kor érinti a Holdat,
ennek jelenléte azonban csak 19:20 után
észlelhető, mint szürkés-barnás fátyol
a holdkorong bal felső részén. A részleges fogyatkozás 20:01:43-kor kezdődik, az
umbra a holdkorong bal felső sarkáról indul.
Fokozatosan beteríti a Hold felső kétharmadát, legnagyobb kiterjedését másfél óra
múlva, 21:30:45-kor éri el. Ezután újabb másfél óra kell, hogy az árnyék levonuljon a
Hold korongjáról, 22:59:39-kor el is hagyja
azt. A félárnyék jelenléte bő negyven percig
még érzékelhető marad, de valójában csak
17-én 0:17:36-kor távozik róla.
A részleges holdfogyatkozás 2 óra 57 perc
56 másodpercig tart, maga a teljes jelenség 5
óra 33 perc 43 másodperc hosszú.
A holdfogyatkozás idején a Hold a Nyilas
csillagkép keleti felében tartózkodik. A
részleges fázis maximumában ugyan a Hold
még viszonylag fényes marad, így a nyári
csillagképeknek csak a fényesebb csillagai
lesznek jól láthatóak. A Szaturnusz 7°-kal
nyugatra látszik, míg jóval távolabb, közel
40°-ra a Jupiter ragyog a déli-délnyugati
égen. A közeli Tejút fényét elnyomja a még
mindig erős holdfény.
A fogyatkozás nagysága 0,6531 magnitúdó,
a félárnyékos fogyatkozásé 1,7037 magnitúdó. A maximum pillanatában a holdkorong
északi pereme 20,36’-re van az árnyékkúp
tengelyétől, és 19,57’-re az árnyék szélétől.
A déli perem ellenben 10,39’-re kinyúlik a
félárnyékból, de a félárnyékba csak 21,08’-re
lóg ki, ami azt jelenti, hogy ezen a részen is
érvényesül már a félárnyék fénycsökkentő
hatása.
A penumbra átmérője 2,38°, az umbráé
1,331°. A Hold négy nap múlva lesz földtávolban, látszó átmérője csak 29,96’, így bőven
elfér a penumbra 31,47’ vastag gyűrűjében,
vagyis ennek a holdfogyatkozásnak van
tisztán félárnyékos fázisa.
Ez a holdfogyatkozás a 139-es Szároszsorozat 22. fogyatkozása a 81-ből.
A részleges holdfogyatkozás éppen az
Apollo–11 startjának ötvenedik évforduló-
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Dátum UT
nap h m s
11 21 21 22
12 22 3 8
16 0 43 49
25 1 23 12
29 0 45 9
29 2 0 25
30 1 41 32
30 1 58 41
30 1 59 40
30 2 5 5
30 7 59 43

J csillag
be
be
be
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

2180
2313
2754
110334
837
77323
78546
78566
78560
78574
1047

m
6,8
7,0
5,9
7,8
6,2
7,7
8,7
9,0
8,1
7,6
5,3

Hold
fázis h
76+ 19
84+ 16
99+ 11
50– 32
12– 4
12– 16
6– 5
6– 7
6– 7
6– 8
5– 61

m

Pozíció
Korr.
CA PA a b
68N 85 +1,3–1,1
62S 131 +1,3–1,7
89N 82 +1,2–1,0
56N 284 +1,4+1,1
70N 285 –0,2+1,0
49N 305 +0,4+0,6
79N 282 –0,3+0,9
52S 233 –0,5+1,7
71N 290 –0,1+0,9
33N 328 +0,5–0,4
37S 221 +1,3+2,9

A Hold csillagfedései 2019 júliusában.
A táblázat oszlopai: Dátum, UT – az esemény
bekövetkeztének időpontja Világidőben, Budapesten
+47,5 –19,0 földrajzi pozícióban. J: az esemény típusa,
D: eltűnés a Hold mögött, R: előbukkanás a Hold
mögül, csillag: ZC katalógus száma, m –
a csillag fényessége, fázis – a holdfázis (+ növekvő,
– csökkenő, h – a Hold horizont feletti magassága
CA – az esemény pozíciószöge a holdkorongon a
terminátor északi (N) vagy déli (S) pólusától
(a negatív érték a világos oldalt jelöli),
PA: az esemény pozíciószöge a holdkorongon az
éggömbi északi iránytól mérve, Korr.: – az esemény
idejét átszámíthatjuk saját földrajzi helyzetünkre:
a – nyugati irányban fokonként ennyi perccel
korábban, keletre később következik be az esemény,
b: észak felé pozitív érték esetén ennyivel később,
negatív értéknél korábban következik be az
esemény. Déli irányban fordítva

ján következik be, ami kiváló lehetőség
a holdutazással kapcsolatos megemlékezésekre, ismeretterjesztésre, nagybemutatók
szervezésére.
Kaposvári Zoltán

Helyi csoportjaink, partnereink

Az MCSE közösségi csillagvizsgálója, a
Polaris változatos programokkal várja az
MCSE-tagokat és az érdeklődőket Óbudán.
Címünk: 1037 Budapest, Laborc u. 2/c.,
polaris.mcse.hu, tel: (1) 240-7708, 06-70-5489124. MCSE-tagok számára programjaink
ingyenesek.
Távcsöves bemutató minden kedden,
csütörtökön és szombaton 20:00–22:00-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.
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.
Debrecen: A MACSED összejövetelei csütörtökönként 18 órától az Újkerti Közösségi
Házban (a hónap első csütörtökén az Agórában). Információk: macsed.csillagpark.hu
Dunaújváros: Péntekenként 16:00–18:00
között összejövetelek a Munkás Művelődési
Központban.
Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó
péntekjén 18 órától találkozó a Sillye Gábor
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.).
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
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: www.mcse.hu
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Hónapsoroló (június)

Júniusban a Nap korán kel és későn nyugszik, az éjszakák nagyon rövidek. Hiába
derült az ég, sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy este
11-kor kezdjenek észlelni. Márpedig nagyjából ekkor köszönt ránk az éjszaka. Így megy
ez 1980, a NYISZ-korszak kezdete óta. Lehet
persze júniusban is észlelni, hogyne lehetne!
A tanítási időszak végeztével mindjárt június végén lehet észlelőtáborokat is szervezni,
habár ezek valamiért nem annyira népszerű
időpontok, nyár közepén mintha szívesebben táboroznának a magyar amatőrök.
Akár észlelünk, akár nem, akár táborozunk, akár nem, az éjszaka rövidségével
nem lehet mit kezdeni. Nem kell azonban
siránkozni, inkább észlelni kell, mert akinek
komolyak a szándékai, észlelőprogram szerint dolgozik, azt hat ökörrel se lehet visszatartani. Boldogult aktívabb észlelő koromban magam is sok időt töltöttem a friss júniusi estéken-éjszakákon a kora nyári égen
barangolva, persze főként változócsillagok
után kajtatva. Mert hát kell egy program,
és ha már csinálja az ember, minél több változót észleljen, ahányszor csak képes rá, a
minél folyamatosabb adatsorok érdekében.
Kortársaim alighanem egyetértenek abban,
hogy legemlékezetesebb júniusi észleléseink
2004-ben és 2012-ben történtek. Szerencsés
időszakban élünk, hiszen két Vénusz-átvonulást is láthattunk. Azok, akik 2012 után
kezdtek csillagászkodni, már nem élhetik át
azt, ami nekünk megadatott: életünk első és
utolsó Vénusz-átvonulását. A mai gyerekek
közül néhányan azért megérhetik a 2117-es
és talán a 2125-ös eseményt, de abban az
életkorban már nem biztos, hogy érdekli
őket bármiféle Vénusz átvonulása.
A mi két átvonulásunk közül a 2004-es
volt az érdekesebb, erre készültünk jobban,
hiszen a hosszú, hat órán át tartó eseményt
mindvégig magas napállásnál figyelhettük meg, szinte teljesen felhőtlen időben.
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Előtte sokáig latolgattuk, hogy egyáltalán látszik-e az 1’-es bolygókorong a Nap
előtt szabad szemmel? Látszott, nagyon is!
Szinte nagyobbnak is érzékeltük az óriási kontrasztkülönbség miatt. A feketéllő
Vénusz mellett sápadtak voltak a napfoltok. Tartottunk a feketecsepp-jelenségtől is:
mennyire fogja megzavarni a kontaktusméréseket? Szinte alig, köszönhetően jó távcsöveinknek és a magas napállásnak, ami
viszonylag jó légköri nyugodtsággal társult.
A régi feljegyzések alapján a fekete csepp
valóságos mumusnak számított, ám úgy
tűnik, az optikai minőség (mi több, a pontos
az élesre állás), az észlelési módszer (kivetítve, szűrőn, vagy napprizmán keresztül) és
a horizont feletti helyzet mind-mind fontos
tényező a zavaró jelenség létrejöttében.
Két és fél évszázaddal ezelőtt, 1769. június 3-án két honfitársunk, Hell Miksa és
Sajnovics János a messzi északról, Vardøről
észlelte a ritka jelenséget a minél pontosabb
Nap-parallaxis megállapítása reményében.
Utazásukról, észleléseikről sokat és sokfelé
olvashattunk, hálás téma a lappföldi expedíció. Még regény is született a két jezsuita
kalandjaiból.
2004-ben már nem volt ekkora jelentősége
a Vénusz-átvonulásnak, az Európai Déli
Obszervatórium mégis észlelési kampányt
hirdetett iskolások és amatőrcsillagászok
számára. Szerte a világból 1510 észlelő 4550
kontaktusmérést végzett, és az ESO szakemberei a nagyszámú amatőr megfigyelés
alapján meglepően pontos értéket számítottak ki a csillagászati egységre. Az „amatőr
CSE” értéke: 149 608 705±11 835 km.
A 2012-es jelenség Európa számára kevésbé
alakult kedvezően, talán ezért is maradt el a
mérési akció. Mindenesetre a két jelenség itt
van legszebb észlelései emlékeink között.
Láttuk a Vénusz átvonulását életünkben
először, majd utoljára!
Mizser Attila
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