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Elıszó 
 

Az Albireo indulásakor, 1971 körül a legnagyobb problémát a katalógusok és csillagatlaszok hiánya jelentette. Ezért 
határozta el Szentmártoni Béla, hogy összeállít egy mély-ég katalógust, melyet gépeléssel sokszorosítva küldött szét az 
akkori, körülbelül 20 klubtagnak. 

Béla nem vállalta a teljes anyag egyszerre történı gépelését, így az éppen látható csillagképeknek megfelelıen, öt 
részben továbbította az észlelıknek a katalógust. 1972. január 12-i levelében jelzi az elsı rész elkészülését. Az utolsó 
rész befejezésének idıpontjára nem találtam utalást, de a csillagképek alapján és Béla munkabírásának ismeretében 
biztos vagyok benne, hogy a nyárra elkészült a teljes anyag. Saját példányom „címlapja” kivételesen az én kezem nyo-
mát viseli ☺. 

Az idézett levélben olvasható, hogy Béla 1971-ben állította össze a katalógust, de a gépeléssel történı sokszorosítás 
átcsúszott 1972-re. A levélben egyébként egészen részletesen ismerteti egy kezdı amatırcsillagász számára a tudniva-
lókat. Ha ezt csak a klubtagok felének írta meg, már az is fantasztikus teljesítmény! Ezt is nyugodtan legépelhette volna 
a katalógus bevezetıjeként. 

A katalógus érdekessége, hogy még nem vezette be a késıbbiekben használt két betős rövidítéseket a mély-ég ob-
jektumok típusára. A Távcsıátmérı oszlopában a 70-es években kipipáltam azokat az objektumokat, amelyeket sikerült 
megfigyelnem egy 4,5 cm átmérıjő, f/6,7-es refraktorral. Ha egy csillagképpel végeztem, akkor azt is bejelöltem. 

Ez a katalógus jelent meg aztán 1973-ban nyomtatásban, s lett az alapja a késıbbi, továbbfejlesztett változatoknak. 
Ezekben Béla már figyelembe vette az Albireo klub észlelıinek tapasztalatait. 
 
2009. november 8. 
 

Juhász Tibor 
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Kaposvár, 1972. I. 12. 

5. Kedves Tibi!1 
 

Mindkettıtök levelét megkaptam, s hogy egyszerőbb legyen, most egyszerre válaszolok neked is és Smicinek is.2 
Elıször is: küldök egy-egy Messier-objektum útmutatót,3 valamint mélyég-katalógus I. részt. A teljes katalógus le-

gépelve is 10 oldal lett, s hogy minden megfigyelınek kb. egyszerre el tudjam küldeni, kb. 4-5 sorozatban készítem a 
gépelését. Az I. rész a most látható csillagképeket tartalmazza, amire újabb csillagképek is feltőnnek, addigra elkészül a 
következı rész is. Így meg tudok birkózni a nagy mennyiségő gépeléssel. 

Néhány tudnivaló a katalógussal kapcsolatban: 
1.) Az M. és NGC. katalógus-jelzéseket már biztosan ismeritek. Az IC = „Index Catalogue” rövidítése, ez a katalógus 

az NGC. folytatása; Mel. = Melothe4 angol csillagász katalógusa; H = Harvard obszerv. katalógusa (késıbbi részben 
lesz majd). 

2.) A koordináták a külföldön elterjedt egyszerősített formában szerepelnek. Pl. az elsı objektum koordinátáját (NGC. 
7640): így kell (23197+4035) így kell olvasni: RA = 23h 19,7m; Dekl.: +40° 35’. 

3.) A fényesség vizuális magnitudo általában, amelyikrıl csak a fotografikusat tudtam, azt „f” bető jelzi a szám után. A 
diffúzködökrıl ritkán közölnek magn-t, így sokról én sem tudtam megszerezni. 

4.) Az átmérınél, ahol csak egy szám szerepel, az objektum köralakú; ahol kettı (pl. 10x5’) – ez elnyúlt alakot, vagy 
szabálytalant jelent. 

5.) A típusok rövidítése könnyen érthetı. 
6.) A csillagok száma a nyílthalmazokban lévı csillagokra vonatkozik; de nem biztos, hogy egy amatır-távcsı ennyi 

csillagra felbontja. 
7.) Az észlelésekhez szükséges legkisebb távcsıátmérı csak egy feltételezett, elızetes adat, de sok helyen figyelembe 

vannak véve eddigi tapasztalataink. Csak 4 fokozatfelosztást csináltam: 5, 8, 11, 15 cm Ø. Tehát el lehet képzelni 
egy objektumot, amely 11 cm Ø-vel nem észlelhetı, de 12, 5 cm-el már igen.5 
Ha még más problémátok is lenne, írjátok meg! 
Majdnem elfelejtem: ehhez a katalógushoz nem lehet használni a Mihajlov-féle „Звездный Атлас”-t, mert ennek 

1900,0-ra vonatkoznak a koordinátái!6 Nem tudom viszont, hogy sikerült-e megkapnotok az „Atlas Coeli”-t?7 Ha nem, 
akkor tudok kölcsönadni egy csillagtérképet (hosszabb idıre is), mely nyugatnémet kiadású, lapokból áll melyek kar-
tonra vannak felragasztva s 6 1/3m-ig tartalmazza a csillagokat.8 Kisebb mint az A. Coeli és nincs annyira részletes, de 
elég sok mélyég-objektum be van jelölve s nem nehéz tájékozódni róla. Ez szintén 1950 évi koordinátájú. Elküldhetem 
postán csomagként, s addig nálatok lehet, amíg nem tudtok szerezni A. Coeli-t. 

A Hold-észleléseket csináld nyugodtan tovább is, s minél többféle fázisnál készíts feljegyzést. Majd idıvel kialakul 
a végleges eredmény, mert késıbb gyakran fogod tapasztalni, hogy olyan alakzatokat is felismersz, amit pl. az elızı 
hónapban még nem! Egyébként ez így van a távcsöves látványoknál is. Egyben nagyon jó tapasztalat számodra arról, 
hogy mit jelent a „megfigyelési gyakorlat-szerzés”! 

Jó hogy megvetted a „Kalender für Strernfreunde”-t, én is nemrég kaptam meg, s a Szaturnusz-holdakat ebbıl írtam 
volna ki.9 Viszont figyelj majd arra, hogy általában „MEZ”-ben (a középeurópai idı német rövidítése) vannak benne az 
idı-adatok s nem UT-ben (világidıben). 

Kíváncsi vagyok, milyennek találjátok majd a mélyég-objektumokat a 42x nagyítással10 s viszonylag nagy látóme-
zıvel? Persze ez nem lesz még az „igazi”, mert ahhoz túl hosszú fókuszú a távcsı (bár Holdra és bolygókra ez a jobb). 
Így nem is annyira a minısége nem jó optikailag az Uránia tükreinek, hanem az a baj, hogy nem alkalmas egy f/8 körüli 
távcsı annyi fajta objektumhoz, mint egy f/5 – f/6 körüli. 

                                                           
1  Szentmártoni Béla leveleit eleinte számoztam, ez volt az 5. levele. Az elsıt 1971. november 7-én írta nekem. 
2  Schmidt József barátom és gimnáziumi osztálytársam. Együtt léptünk be az Albireóba és tartottuk a kapcsolatot Bélával. Akkori-

ban fıleg Smici 12,4 cm átmérıjő, f/8,4-es Uránia-tükrös távcsövével észleltünk. 
3  Nem vagyok biztos benne, de talán a reprint sorozatban olvasható Messier-objektum útmutatóról van szó. 
4  Melotte nyílthalmaz-katalógusa. Nem feltétlenül Béla tévesztette el a nevet, ilyen elírás máshol is elıfordult (lásd például: 

„http://adsabs.harvard.edu/full/1918Obs....41..102.”) 
5  Utalás Smici távcsövére. 
6  Akkortájt sajnos csak a Mihajlov-atlasz („nagy Mihajlov”) állt a rendelkezésünkre, amely ugyan 8 ¼ mg-ig tartalmazta a csilla-

gokat, de semmilyen mély-ég objektum nem volt bejelölve. 
7  Bečvar híres csillagatlasza, az akkori korszak slágere. Sajnos már lemaradtam róla, éppen elfogyott a Csehszlovák Kultúra köny-

vesboltjában, s többet nem is hoztak (vagy csak a pult alól lehetett hozzájutni?). 
8  Schurig-Götz: Himmelsatlas Tabulae caelestes-ét, amit aztán évekig használtam a megfigyelésekhez. Csak akkor adtam vissza 

Bélának, amikor sikerült nagy nehezen beszereznem egy saját példányt. 
9  Paul Ahnert csillagászati évkönyve a magyarnál sokkal inkább felhasználható táblázatokat közölt az amatırcsillagászok számára. 
10  Béla itt arra utal, hogy Smicinek küldött egy Erfle-okulárt. Addig ugyanis csak egy 106-szoros nagyítású Uránia-okulár állt a 

rendelkezésünkre, ami nem éppen ideális a mély-ég megfigyelésekhez. ☺ 
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Ha van türelmed egy-két hónapot várni, elkészítek neked egy 15 cm-es tükröt. Idıpontot azonban nem ígérek, leg-
késıbb a tavasszal meglesz;11 a közeljövıben azonban semmiképpen nem lenne rá idım. Üveganyagot nem kell szerez-
ned, nemrég kaptam korongokat, a nagykanizsai üveggyárban készültek és sokkal jobb üveganyag; nem az a zöld pa-
lack-üveg amit az Uránia kap! Írd meg azonban, hogy milyen fényerejőt szeretnél? A tavasszal Smicinek is csiszolok 
majd egy tükröt, hogy legyen egy fényerıs távcsöve is!12 

A következık már Smicinek szólnak: megkaptam a távcsöved fényképét, igazán szépen van elkészítve s nagyon he-
lyes, hogy ennyire törekedtél a rezgésmentességre. Keresıtávcsövet azonban nem látok rajta, ez nélkül nehéz lesz hal-
vány objektumokat megtalálnod. Finommozgatást akkor lesz érdemes felszerelned, ha akarsz rendszeresen foglalkozni 
bolygókkal is, s ezeknél jó ha folyamatosan lehet követni megfigyelés közben. 

A tegezés kérdésében ne hagyd befolyásolni magadat! Én úgy szeretem, hogy tegeztek, s éppen azon sértıdnék meg, 
ha ezen változtatnátok!13 

Befejezésül még annyit, hogy az „Albireo” 7. szám stencilezése most folyik a TIT-nél, de különbözı problémák mi-
att elég lassan megy, lehet hogy még a jövı héten sem lesz készen.14 Egyébként 18 oldal lesz. Szó van arról, hogy átál-
lunk modernebb nyomdai kivitelre (rotaprint), viszont akkor ritkábban jelenik meg, ¼ évenként, de az oldalszám kb. 
50–60 lesz. 

Ha lesznek derült esték, használjátok ki, lehet hogy a következıkre megint sokat kell várni. 
Várom következı leveleiteket! 

 
Üdvözöl benneteket 

Béla 
 
 
 
 
 

 

Schmidt József és Juhász Tibor 1974 körül 
a Szentmártoni Béla levelében említett 

12,4 cm-es távcsıvel 

                                                           
11  Béla valószínőleg megbánta, hogy ilyen elhamarkodottan és ilyen rövid határidıvel felajánlotta egy távcsıtükör csiszolását a 

részemre. A következı hónapokban megindult a klub fellendülése. Így évekig jártam a nyakára, hogy tartsa be ígéretét. A tükör 
végül is 1976-ra (!) készült el. 

12  Smici tükre viszont soha nem készült el, bár ı nem is nagyon erıltette. 
13  Smici szülei nem tartották illınek, hogy tegezzük Bélát. Végül is mi 15 évesek voltunk, ı pedig 41. 
14  Az Albireo szempontjából történelmi jelentıségő mondat! A „különbözı problémák” odáig vezettek, hogy a TIT be is szüntette a 

lap kiadását. A 8. szám (egy hónap kihagyással) már a Kilián György Ifjúsági és Úttörıház kiadásában jelent meg. Rotára pedig 
csak a 12. számtól, 1972 augusztusától sikerült átállni, igaz, marad a havi gyakoriság és a 20 oldal körüli terjedelem. 
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