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Előszó 
 
1980-ban meglepő felfedezést tettem a budapesti Egyetemi Könyvtárban. A katalógus böngészése közben rá-

akadtam E. E. Barnard, a híres amerikai amatőrcsillagász–csillagász Tejút-atlaszára. A könyv első kötete a tejút-
felvételek reprodukcióit és Barnard sötétköd-katalógusát tartalmazza. A második kötetben részletes térképek talál-
hatók a lefényképezett vidékekről. Mint ismeretes, Barnard maga készítette a reprodukcióhoz a negatívokat, és 
személyesen felügyelt a 35 ezer fotóra, amit a 700 példány kiadása igényelt. 

Felfedezésemről természetesen egyből értesítettem Szentmártoni Bélát, és felajánlottam, hogy készítek egy fü-
zetet az amatőrcsillagászok számára a sötétködökről. Bélának nagyon tetszett az ötlet. Elkérte a könyvet, lefordí-
totta Barnard sötétköd-leírásait. Levelének tanúsága szerint Hevesi Zoltán lefényképezte a könyvben szereplő 
keresőtérképeket (akkor jobb másolási lehetőség nem állt a rendelkezésünkre). A fotók sorsáról sajnos nincs tu-
domásom. 

Az észlelési tájékoztató 1981 júniusában jelent meg. A sötétködök közül kiválasztottuk azokat, melyek vélhe-
tően amatőrcsillagász eszközökkel is megfigyelhetőek. Béla kiegészítette a füzetet ezen sötétködök leírásaival és 
keresőtérképével. 

Néhány évvel később egy ismerősöm már hiába kereste a Barnard-atlaszt a könyvtárban. Szőrén-szálán eltűnt 
(sajnos nem nálam maradt ☺). 

Ma már persze könnyű dolgunk van, hiszen Barnard atlasza megtalálható az Interneten (bár a fotók reproduk-
ciói nem túl jó minőségűek): 

http://www.library.gatech.edu/barnard/ 
Azért nem árt gyorsan lementeni, hátha onnan is eltűnik! ☺ 
Barnard 1919-ben készült listájában a sorszámozás 1-től 175-ig terjed. Az eredeti katalógus későbbi kiegészí-

tésében 201-től 370-ig számozta a sötétködöket. Így 176–200-as sorszámú objektum nincsen. 
Tudomásom szerint Béla fordítása a sötétködök Barnard-féle leírásáról sosem jelent meg. Következzen itt az 

általa legépelt anyag, néhány megmaradt keresőtérkép eredeti, természetesen kávéfoltos ☺ változatával együtt, 
amiket Béla rajzolt pauszpapírra a könyv térképei alapján. 

A sötétköd-füzet készítésekor Barnard fotói alapján megpróbáltam megbecsülni, mennyire lehet vizuálisan 
megfigyelni a sötétködöket. A táblázat a fordítások után olvasható. 

A sötétködök nem váltak népszerűvé az albireósok körében. Ebben a távcsövek minőségén túl valószínűleg a 
magyarországi észlelési körülmények is szerepet játszottak. A vizuális megfigyelés nehézségeit egy példával sze-
retném illusztrálni. A kalocsai Haynald Obszervatórium 11 cm-es távcsövével hosszas küzdelem után sikerült 
észlelnem a Lófej-ködöt. Az itt közölt leírás eredetileg az Albireo 106. számában jelent meg (1981. december). 

Béla érdeklődését a sötétködök iránt jelzi, hogy akkori levelei szinte teljes egészében erről a témáról szólnak. 
Ezek a levelek nem csak munkamódszerébe és az Albireo Klub életébe nyújtanak bepillantást, hanem utalnak a 
kaposvári csillagvizsgáló építésével kapcsolatos nehézségekre is. 

 
2009. november 20. 

Juhász Tibor 
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Fordította: Szentmártoni Béla 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 3 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 4 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 5 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 6 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 7 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 8 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 9 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 10 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 11 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 12 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 13 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 14 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 15 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 16 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 17 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 18 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 19 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 20 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 21 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 22 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 23 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 24 

 



 Albireo Amatőrcsillagász Klub 

Barnard sötétködök 25 

A sötétködök vizuális megfigyelhetősége 
 

A Barnard-féle Tejút-atlaszban lévő fotók alapján összeállította: Juhász Tibor (1981) 
 

B1 közepes B79 nehéz B160 közepes 
B3 közepes B84 nehéz B201 nehéz 
B4 közepes B84a közepes B204 közepes 
B5 könnyű B85 nehéz B209 könnyű 
B7 könnyű B88 nehéz B213 közepes 

B18 közepes B89 nehéz B216 közepes 
B19 könnyű B91 nehéz B226 nehéz 

B23/24 közepes B92 könnyű B227 nehéz 
B34 közepes B93 közepes B238 nehéz 
B40 könnyű B94 nehéz B251 nehéz 
B41 közepes B95 közepes B259 közepes 

B97 közepes B270 közepes B42 nehéz 
(túl délen van) B100 közepes B276 közepes 

B101 nehéz B280 nehéz B43 közepes 
(túl délen van) B110 közepes B297 nehéz 

B111 könnyű B312 nehéz B44 könnyű 
(túl délen van) B112 nehéz B314 közepes 

B113 könnyű B337 közepes 
B119 közepes B339 nehéz 
B138 közepes B343 nehéz 

B45 közepes/nehéz 
(két különböző 
fotó alapján, 
túl délen van) B139 nehéz B348 nehéz 

B61 nehéz B141 nehéz B350 nehéz 
B62 közepes B142 könnyű B352 könnyű 
B63 könnyű B143 könnyű B353 közepes 
B64 közepes B144 nehéz B354 nehéz 
B68 nehéz B145 nehéz B358 nehéz 
B72 nehéz B150 közepes   

 
 

 
 

Részlet a Barnard-atlasz Interneten található (nem túl jó minőségű) másolatából 
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Juhász Tibor: Észlelve a Lófej-ködöt 
 
November 3/4, 6/7 gyönyörű, csillagfényes éjszakák. A távcső1 11 cm átmérőjű, 14,5 fényerejű Merz-refraktor; tö-

kéletes optika, csak egy kicsit fényerőtlen. Hosszas keresgélés után sem találok semmit. 
November 7/8 már a harmadik kiváló éjszaka. A meteorológia szerencsére havazást ígér, így kristálytiszta az égbolt. 

Fúj a szél, kissé hideg van, de semmi pára. 
Végre éjjel 2-kor eszembe jut, hogy a Menzel-könyvben2 lévő felvétel segíthet a keresésben. Miután gondosan beál-

lítottam a pozíciót, sejtelmes fátyolként vonul át a látómezőn az IC 434. Keleti oldala élesen határolt, ahogyan illik; 
szinte látom vöröslő fényét. A fénykép alapján fantasztikusan halványnak vélt csillagokat sikerült azonosítanom. Már-
már bosszantó, hogy a B 33 helyére3 függesztve tekintetemet, a szemem sarkából éppen elfordított látással látom az 
NGC 2023-at egy fényesebb csillag körül. 

Múlnak a percek, de a Lófej sehol. Most meg mintha fokozatosan romlana a látvány! Talán felhők tűntek fel? Egy 
gyors pillantás az égboltra: a feszült figyelem közepette nem vettem észre, hogy a kupola lassan eltakarja a vidéket. 
Gyorsan odébb a kupolával, s vissza a távcsőhöz. 

Látom a Lófejtől közvetlenül északra lévő igen halvány csillagot, s néha felvillan a keleten mellette lévő csillagocs-
ka is. Itt mintha a diffúzködben is látszana egy fényesebb csomó. Ekkor a sejlő ködösségben egy pillanatra felvillan egy 
halvány bevágás. Nézem mereven tovább. Sehol semmi. Majd néhány perc múlva újra felvillan valami. De egészen 
kicsi, ujjbegyhez hasonló sötét folt. Most láttam a Lófej-ködöt vagy nem? 

Becsukom a szemem, hogy a távcsőben látható csillagok fénye se zavarjon. Felpillantok, ragyog az egész látómező 
az 50-szeres nagyítású okulárban. Nézek feszülten tovább, közvetlen látással, elfordított látással – hiába. Azonban egy-
szer csak, elfordított látással föléje pillantva felvillan, most már tökéletesen. Órámra nézve, 3 óra. Egy óra hosszat tar-
tott. Ezután még egyszer-kétszer felvillant egy-egy pillanatra. Sikerült! 

Nagyon hideg van. Pár perc múlva, kakaskukorékolásra fejeződik be az észlelés. 
 

(Albireo, 106. szám, 13. old., 1981. december4) 
 

 
Egy a Menzel-könyvben szereplőhöz hasonló felvétel a Lófej-ködről 
(Forrás: Astronomy Picture of the Day, http://antwrp.gsfc.nasa.gov) 

                                                           
1 A kalocsai Haynald-obszervatórium kisebbik kupolájában. 
2 Donald H. Menzel: Csillagászat (Gondolat Kiadó, Budapest, 1980) 
3 Maga a Lófej-köd a Barnard-katalógusban 33-as sorszámmal szerepel. 
4 Az eredeti cikkben szereplő rövidítések itt kifejtve olvashatók. 
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Szentmártoni Béla levelei a Barnard-atlasszal és az albireós sötétköd-észlelési tájékoztatóval kapcsolatban 
 

1980. dec. 4. 
 
Kedves Tibi! 
 
A korábbi leveleink eléggé kerülték egymást. Most meg az időjárás okozta nehézségek jelentik a problémát; de bíz-

zunk benne, hogy enyhülni fog. Decemberben nekem a következő napok lennének azok, amelyeken ellátogatva Kapos-
várra, vendégül tudnálak látni: 

 dec. 20. vagy 21. (szombat v. vasárnap) 
 dec. 26. vagy 27. (Kar.5 másnapja, ill. a 3. munkaszüneti nap) 
A legcélszerűbb lenne a reggeli „Zselic” expressel érkezned: 10h után érkezik Kvárra6; s van egy „Zselic” visszafelé 

d.u. ½ 6h-kor. Tekintve a téli időszakot, ez a rövidebb időtartam is sok szempontból megfelelő lenne. 
Írd meg időben, hogy a fenti dátumok valamelyike jó-e; ha nem, akkor legfeljebb áttesszük januárra! 
A „sötétköd-füzet” javaslatodat nagy tetszéssel fogadtam, mivel már jó ideje elkezdtem gyűjtögetni hasonló céllal 

azokat az objektumokat, melyeket külföldön észleltek vagy írnak róla (Burnham, Deep-Sky Monthly, S&T7/Deep-Sky 
Wonders). Ezt a füzetet összeállíthatnánk közösen! Így ha van hozzá anyagod, el is hozhatnád magaddal! Arra nem 
lenne lehetőség, hogy a Burnham-atlaszt8 is magadhoz ragadd s szintén elhozd? 

Egyéb hírekről most nem írok, mert hosszadalmas lenne (kaposvári csillagvizsgáló, Zeiss-műszerek megrendelése, 
stb.), inkább majd elmesélem. 

Tehát írd meg előre hogy mikor fogsz jönni?! 
 

Szia 
Béla 

 
 

 

 

                                                           
5 Karácsony 
6 Kaposvárra 
7 Sky and Telescope 
8 Béla itt valószínűleg figyelmetlenül fogalmazott, Barnard-atlaszt akart írni. 
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1981. jan. 29. 
 
Kedves Tibi! 
 
Már régóta készülök írni, de valami miatt mindig elmaradt. 
A Barnard katalógus fordítása már megvan, most vagyok a katalógust kiegészítő „megjegyzések” szövegének fordí-

tásában. 
Remélhetőleg februárban meg tudom csinálni az észlelő-térképeket is. Mindenesetre a könyvtárban kérj egy hónap 

hosszabbítást! 
Közben összeszedtem a sötétködökről végzett korábbi AAK9-észleléseket. Sajnos nem valami sok. A másolatát kül-

döm. 
A rovatok átadása „simán” lezajlott, az összes várakozásnak megfelelően.10 Egyébként jan. 8-án volt itt a Zombori 

és Ponori. 
Időközben a pléh-pofát is feltettem, s jártam a TIT-ben is! Sőt, voltam kint a csillagvizsgálóban11 is – tényleg az épí-

tési munkák készek, csak a távcsőpavilonokra kell feltenni a lehúzós tetőket. Reálisnak látszik, hogy áprilisban felavat-
ják!!! 

Persze ha esetleg késnél a szöveggel,12 az nem tragédia! 
Most hirtelen más újság nincsen. 
 

Szia! 
Béla 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
9 Albireo Amatőrcsillagász Klub 
10 Erre az időszakra esett, hogy az Albireóból kiselejtezett rovatokat (például meteor, változócsillagok) átvette a Meteor. 
11 A készülő kaposvári csillagvizsgálóban. 
12 A tervezett sötétköd-füzet szövegével. 
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1981. márc. 26. 
 
Kedves Tibi! 
 
Nagyon régóta készülök már írni, de sajnos mindig valami miatt elmaradt. 
A „Sötétköd Album”-ot megkaptam13; nagyon jól sikerült. A terjedelme sem túl sok: 14 oldal, ennyinek kell is lenni. 
Időközben lefordítottam a B-katalógust14, sőt le is gépeltem. Borzasztó nagy terjedelmű: 19 oldal! Erős kétségeim 

vannak, hogy ezt célszerű-e mind leközölni? S persze mégiscsak át kellene tenni az 1875-ös koordinátákat 1950-re, de 
fel kellene tüntetni a csillagképet is, melyben az objektum van. Ez utóbbi azzal kellene hogy járjon, hogy az objektu-
mokat mind be kellene azonosítania Coeli-be15, s ez piszok nagy munka. 

Az észlelőtérképekkel is olyan problémáim vannak, hogy tulajdonképpen az eredeti Barnard-térképeket kellene 
használni, nem a Coeli-t, mert az észlelésekhez ezeknek a skálája a jobb! Viszont akkor oltári sok lesz a térképlap – s a 
tervezett füzetből egész könyv lesz!!! Ami elméletben a legszebb és legjobb lenne, de már nem menne a sokszorosítás. 

Gondoltam, sőt, megkíséreltem a szelektálást – de ehhez is tulajdonképpen először meg kell ismerni az egész térkép-
, ill. objektum-anyagot! 

Tehát még nem tudtam kialakítani egy végleges formát, mely célszerű lenne. Sajnos az „időhiány” is állandóan za-
var, meg az olyan külön problémák mint pl. a kaposvári csillagvizsgáló dolga; a borzasztóan felfutott levelezés; meg 
még sok más. 

A gyakorlati helyzet az, hogy jelenleg az RDC-atlaszhoz16 készített katalóguson (mély-ég és kettős), ennek sokszo-
rosításán dolgoznak az orosháziak. De hogy mikor készülnek el vele, azt nem tudom, remélem, hogy legkésőbb április-
ban. 

Ez után következhetne a sötétködös füzet, de nem hiszem hogy júniusnál korábban ebből lesz valami. 
Így van még egy-két hónap a végső forma kialakításáig. 
Kérdés, hogy a Barnard-könyv meddig lehet kint? Lehetőleg még áprilisra hosszabbítsd meg! 
Most be is fejezem; majd express adom fel a levelet, hogy a hét végén ha otthon leszel, megkaphasd.17 Egyúttal kül-

döm a Mizser-féle „asztrohumort”. 
 

Szia! 
Béla 

 

  

                                                           
13 A kéziratot. Végül is A Barnard-objektumok címmel jelent meg. 
14 Barnard sötétköd-katalógusát 
15 Atlas Coeli-be 
16 Revues des Constellations, a francia csillagatlasz Albireo-kiadású változata 
17 A mondat arra vonatkozik, hogy egyetemistaként Budapesten laktam, de Béla az otthoni címemre küldte leveleit. 
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1981. máj. 6. 
 
Kedves Tibi! 
 
Elég régen írtam már, így éppen ideje, hogy „tollat ragadjak”! 
A Barnard-könyveket időközben visszaküldtem, nehogy valami probléma legyen. Ha még kellenek, nyilván ki tudod 

venni a könyvtárból. Egyébként Hevesi Zoli lefotózta az összes térképet, bár még nem csinálta meg a kópiákat, de való-
színűleg sikerültek. 

A sötétködös füzeten elég sokáig „elücsörögtem” (hiába, most már én is lassulok!). 
Amint látod, az orosháziak foto-rotával végre megcsinálták az RDC-katalógust; azonban ők még lassúbbak mint én. 

A következő füzetet a „II. félévre” vállalták, ami miatt kiesett a sötétköd program elkészítése általuk (gyakorlatilag az 
ősszel készülne el). 

Így olyan variációt kellett kidolgozni, hogy a megjelenés 1-2 hónapon belül legyen. Ez csak AAK-kivitelezésben 
megy ilyen gyorsan! 

Közbevetőleg meg kell említeni, hogy a B-objektumok észlelő-térképei nagy mennyiségben így nem megy; így csak 
minimális térképről lehet szó. Azonban azokról a B-objektumokról, melyek vizuálisan észlelhetőnek vannak minősítve 
az amerikaiak által, ráfér kb. 4 oldalra. 

Újabb közbevetés: túl sok objektumról nem érdemes egyelőre észlelőtérképet kiadni – ismerve azt, hogy milyen mű-
szer felszereltséggel „rendelkezik” a jelenlegi mély-ég észlelő amatőr. 

A lényege a dolgoknak: az általad írt szöveg (13 oldal) feltétlenül szükséges s le is jön, kivéve a legvégén olyan kor-
rekcióval, hogy a B33 4,5 L-el18 nem lett észlelve, így ezt kihagytam a szövegből. (A „kétséges”-nél is negatívabb ész-
lelést a Keszthelyi produkálta!). 

A borítólap (fehér karton) mind a 4 oldalán észlelőtérképek lesznek, általában azokról a B-objektumokról, melyekről 
van vizuális észlelési beszámoló az amerikaiaktól. Az ezen szereplő objektumokról egy valamivel több mint 2 oldalas 
szöveget állítottam össze, belevonva Barnard eredeti leírásait. Így kijött egy 16 oldalas szövegrész (még a tartalomjegy-
zék is ráfért). 

Ez a füzet júniusi számunkhoz (101. sz) el fog készülni, ill. vele együtt kiküldésre fog kerülni. Összességében azt hi-
szem, hogy elég jól „kinéző” füzet lesz!!! 

 
 

  
 

                                                           
18 A 4,5 cm átmérőjű lencsés távcsővel. 
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Tehát egyelőre „minimális” észlelési program lesz 
„bedobva”; ami után – ha észlelni fogja őket a nép – lehe-
tőséget találunk majd újabb észlelőtérképeknek a sokszo-
rosítására is! 

Egyébként a TIT csillagvizsgáló építése és felszerelé-
se, s a működtetésének megszervezése a TIT-re jellemző-
en tovább húzódik, de a nyárra csak összejön! 

A nyáron elég sokfelé fogok utazgatni, de még részle-
tesen nem terveztem be a dolgokat; viszont köztük van a 
napfogyatkozás expedíció Bratszkba!19 

Most hirtelen többet nem is írok. Ha kb. máj. 15-20 
közt elkészült majd a sötétködös füzet, küldök belőle egy 
csomag „szerzői példányt”. 

Ha van időd, írjál néhány sort! 
 

Baráti üdvözlettel 
Béla 
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