
Amit megnéztünk a nyári égbolton 
 

Szabadszemes észlelés 

 
Tejút 

Csillagszőnyeg és az abban látható porfelhők 

Küllős spirálgalaxis. Mai becslések alapján 100-400 milliárd csillag található benne, 

átmérője 30 kiloparszek (97 800 fényév, azaz 9,5·1017 kilométer), legnagyobb 

vastagsága 5 kpc (16 300 fényév). A Földről két spirálkarját, az Orion- és Nyilas-kart 

látjuk. Tudományos becslés szerint a Tejútrendszerben legalább 100 milliárd bolygó 

található. A Tejútrendszernek a Földről látható része a Tejút. Ez lényegében egy halvány, 

felhőszerű sáv, amely az egész éjszakai égbolton áthúzódik. Azért tűnik számunkra 

sávnak, mert galaxisunk korong alakú, és mi az egyik kar belsejében vagyunk, ezért a 

korongra merőlegesen kevés csillagot látunk, a korong síkjának irányában sokat. A 

Tejútrendszer középpontja a Sagittarius (Nyilas) csillagkép irányában van, távolsága a 

Naptól 27 200 ± 520 fényév. A Tejútrendszer központjában egy körülbelül 4 millió 

naptömegű, óriás fekete lyuk helyezkedik el. 

 

Mellesleg így néz ki a Tejút a Marsról : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csillagképek, amelyeket megnéztünk – a mellékelt térképen megtaláljátok 

 Kismedve (Kis Göncöl) 

 Göncölszekér 

 Ökörhajcsár 

 Cepheus 

 Cassiopeia 

 Perseus 

 Andromeda 

 Pegasus 

 Hattyú 

 Sas 

 Nyilas 

 Északi korona 

 Delfin 

 Kis róka 

 Lant 

 Herkules 



 

Csillagok 

 

 Sarkcsillag – Polaris 

A Sarkcsillag a Kis Medve csillagkép legfényesebb csillaga. Azért nevezzük 

Sarkcsillagnak, mert az északi égi pólus közelében helyezkedik el. A Sarkcsillag 

Magyarországról nézve cirkumpoláris, azaz sosem nyugszik le. Sárgásfehér színű óriás, 

mintegy 431 fényév távolságra van a Földtől. A tömege a Napénak a hatszorosa. δ 

Cephei-típusú változócsillag, a fényessége négynapos periódussal, szabad szemmel nem 

észlelhetően, 2,0m-2,2m között ingadozik. 

A 2 magnitúdós, fényes csillag valójában hármas rendszer, amelynek felbontásához már 

távcsövekre van szükség. A szabad szemmel is látszó, legfényesebb komponens cefeida, 

pulzáló változócsillag. Két kisebb társa van: az 1,4 naptömegnyi α UMi B és a Napnál 

1,26-szor nagyobb tömegű α UMi Ab. 

 

 

   



 Nagy nyári háromszög: Altair – Deneb – Vega 

Csillagalakzat, amely háromszögletű rajzolatot ad ki az északi félteke éjszakai égboltján: 

az Aquila, a Cygnus és a Lyra csillagképek legfényesebb csillagai. A Nagy Nyári 

Háromszög kifejezést az 1950-es években Sir Patrick Moore brit csillagász 

népszerűsítette, jóllehet nem ő használta először. Oswald Thomas osztrák csillagász a 

„Nagy Háromszög” néven illette az alakzatot 1920-ban, majd 1934-ben már a „Nyári 

Háromszög” névvel illette. J.J. Littrow 1866-os atlaszában összekötötte az égkép e három 

fényes égitestét egy háromszögletű vonallal és eléggé szembetűnő alakzatnak nevezte. 

Johann Elert Bode 1816-ból származó könyvében egy égtérképen összekötötte e 

csillagzat végpontjait, ám külön jellemzéssel nem látta el. Nyaranta a Nagy Nyári 

Háromszög a fejünk fölött az északi szélesség középső részén helyezkedik el és egész 

éjjel megfigyelhető.  

A Csendes-óceán déli vizein a hajósok a "navigátorok háromszöge" néven ismerik. A 

hajósok arra használják, hogy a segítségével tájékozódjanak a Csendes-Óceán déli vizein, 

egészen a Hawaii-szigetekig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Távcsöves észlelés 
 

Bolygók: 

 Szaturnusz és a gyűrűje 

A Szaturnusz gázból álló óriás, a Jupiter után a Naprendszer második 

legnagyobb bolygója. Az ókorban is ismert bolygók közül a 

Szaturnusz a legtávolabbi. Évszázadok óta gyűrűs bolygóként 

ismeretes, a négy óriásbolygó közül a Szaturnusz gyűrűi a  

legimpozánsabbak. A Jupiterhez hasonlóan ezt a bolygót is az 

egyenlítőjével párhuzamos, világos és sötét csíkokból álló mintázat 

borítja, de a sávok sokkal szabályosabbak, mint a Jupiter sávjai, és 

színük is halványabb. A fénylő foltok is ritkábban tûnnek fel. Bár a 

Szaturnusz lassabban forog tengelye körül, mint a Jupiter, mégis kissé 

lapultabb annál. Tömege kicsit kisebb, mint a Jupiter tömegének 

egyharmada, térfogata pedig  valamivel nagyobb, mint a Jupiter 

térfogatának fele, ez a legkisebb sûrûségû bolygó, sûrûsége kisebb 

mint a vízé. 

 

(a többi bolygó a horizont alatt volt, illetve Napközelség miatt nem volt észlelhető) 

 

 

Csillagok 

 Albiero - Deneb kettős csillag 

Az Albireo a Hattyú (Cygnus) csillagkép harmadik legfényesebb 

csillaga. A csillag neve egy félreértésből és egy hibás fordításból ered. 

A csillag eredeti neve al-Minhar al-Dajajah, „a tyúk csőre” volt, mint 

az arab szövegekben. Latin tudósok félreértették, azt hitték, hogy 

egyfajta gyógynövény nevéből származik, és ab ireo névre fordították. 

Később az emberek úgy tekintették, mint egy arab kifejezés 

félrenyomtatott alakját, és átírták al-bireo-ra. Az Albireo 385 fényév 

távol található a Földtől. Szabad szemmel egyetlen csillagnak látszik. 

Valójában kisebb távcsővel is felbontható kettőscsillag, melynek 

egyik összetevője sárga (3,1 magnitúdós), a másik kék (5,1 

magnitúdós), a kettőt 34 ívmásodperc választja el. Az egyik 

legkönnyebben felbontható kettőscsillag a nagyon eltérő színek miatt. 

 

 

Mélyég objektumok 

 

 Bagoly halmaz (nyílt halmaz) NGC457 

Igen fiatal csillagcsoport, körülbelül 100 csillaga fényesebb, mint 13 

magnitúdó, de közülük csak körülbelül 60 van halmaztagként 

azonosítva. A csoport átmérője 30 fényévre tehető.  

 

 

 

 

 

 



 Perseus ikerhalmaz (nyílt halmaz) NGC 884, 869 

Az NGC 884 és 869 két, egymáshoz nemcsak látszólag, de a 

valóságban is közel elhelyezkedő nyílt halmaz. Csillagai mintegy 

7600 fényév távolságból ragyognak. Mindkét halmaz viszonylag 

fiatal, koruk mindössze 11,5-12 millió esztendő. A két halmaz a 

Tejútrendszer forgása, illetve a benne levő objektumok saját 

mozgása  következtében jelenleg mintegy 40 km/s sebességgel 

közeledik hozzánk. 

 

 

 

Vállfa halmaz (nyílt halmaz) 

Brocchi halmaza (Collinder 399, Vállfa vagy Kabátakasztó): 

nyílthalmaz, a Nyíl csillagkép és a Kis róka határán található a Vállfa 

csillaghalmaz, amelynek egy hatod- és egy hetedrendű csillagát 

összekötő szakasz közepéből, mint egy kampó, négy csillag indul ki. 

 

 

 

 Herkules gömbhalmaz M13 

A Herkules-gömbhalmaz átmérője mintegy 170 fényév. Átlagos 

csillagsűrűsége köbfényévenként 1-2 csillag, ez kb. ötszázszor 

nagyobb sűrűséget jelent a Nap környezeténél. Ha az M13 belsejében 

élnénk, az égboltot sűrűn borítanák az Esthajnalcsillagnál fényesebb 

csillagok. Az M13 volt az egyik első objektum, amit 1974-ben 

kiválasztottak, hogy az esetleges földön kívüli intelligencia számára 

üzenetet küldjenek, mivel az egyik legközelebbi gömbhalmaz. A 

rádiójelet az Arecibo Obszervatórium nagy rádióteleszkópjával 

indították útnak. 

 

 Súlyzó köd M27 (valaha volt csillag) 

A Súlyzó-köd volt az elsőként felfedezett planetáris köd, mintegy 

1200 fényév távolságra található és 3000-4000 éve alakult ki. A 

központjában található egy 13,5m látszólagos fényességű fehér törpe, 

amelynek ledobott gázburkából alakult ki a köd. A planetáris ködök 

Nap típusú csillagok külső rétegeiből alakulnak ki, melyeket a 

nukleáris  “tüzelőanyagát” elfogyasztó csillagmag fúj le magáról. A 

lassan táguló gázhéjat a haldokló  csillag ultraibolya sugárzása 

gerjeszti fénylésre. 

 

 

 Gyűrűs köd M57 (valaha volt csillag) 

Az egyik leghíresebb planetáris köd a Lant csillagképben. A 2300 

fényévnyi távolságra lévő objektum kb. 20 000 évvel ezelőtt alakult ki 

a középpontjában található halvány, 14,8m fényes fehér törpe által 

ledobott gázburokból. Jelenleg 1,3 fényév átmérőjű és 18–19 km/s 

sebességgel tágul.  

 

 

 



 Androméda M31 és kísérő galaxisai  M32, M110 

Sb típusú spirál galaxis. Távolsága a Naptól 2,5 millió fényév. A 

hozzánk legközelebbi extra galaxisok egyike, a Lokális Csoport 

legnagyobb tömegű galaxisa, csak a Tejútrendszer körül keringő törpe 

galaxisok vannak közelebb nála. Átmérője 110 ezer fényév, a kevés 

anyagot tartalmazó külső tartományokkal együtt 180 ezer fényév. 

Tömege 370 milliárd naptömeg. 270 km/s-os sebességgel közeledik a 

Tejútrendszerhez. Több mint egy tucat kísérő galaxis veszi körbe, 

legtöbbjük egyetlen síkban helyezkedik el. Két legfeltűnőbb kísérő 

galaxisa az M32 és az M110, mindkettő elliptikus törpe galaxis.  

 

 

Amivel kukkoltuk az eget: 

 

SW Makszutov-Cassegrain 127/1500 

 

A katadioptrikus távcsövekben egy fókusznyújtó tag van. A 

legnépszerűbb ilyen típusok egy korrekciós lencsével (ezen 

helyezkedik el a fókusznyújtó segédtükör) valamint egy fő 

(gömb)tükörrel készülnek. Ilyen távcső a Makszutov-Cassegrain és a 

Schmidt-Cassegrain. 

 

 

 

 

A csillagászati távcsövek főbb típusai: (1) refraktor, (2) Newton-távcső, (3) Makszutov-

Cassegrain, (4) Schmidt-Cassegrain 

 

 

  



 

Akiket mélyebben is érdekel, annak egy kis irodalom: 

 

Mit látunk az éjszakai égen: 

 Csillagatlasz kis távcsövekhez (Vizi Péter) 

 A csillagképek története és látnivalói (Bartha Lajos)  

 A Hold Atlasza 

 

Aki pedig szeretné ízlelgetni a mélyebb rétegekeket: 

 Amatőrcsillagászok kézikönyve (Mizser Attila) 

 

 

 

 

Jó csillagászást 

 

Viktor & Timi 

 

 


