
PILLANTÁS AZ ÉGRE

I VAN A TEJÚTBAN OTT, ahol semmit sem
látunk csillagokon kívül? A Tejút égi sávja
mentén sűrű porfelhők és csillagködök

állják el a távoli fénysugarak útját. Ám más irá-
nyokba tekintve a távoli extragalaxisok fénysuga-
rai játszi könnyedséggel szelik át az univerzum te-
rét, s mivel fényüket látszólag semmi sem takarja,

MA GALAKTIKUS 
FÜGGÖNY

A FELVÉTELT ÉDER IVÁN KÉSZÍTETTE
300/1200 newton asztrográffal, Canon EOS

5DmkII fényképezôgéppel, több mint 
25 órányi expozícióval, több éven át 

tartó munkával Ágasvárról

azt gondolhatnánk, hogy abban az irányban a koz-
mosz tökéletes üressége tátong.

2004-ben egy amatőr csillagász, Steve Mandel
az egyik új-mexikói obszervatórium távcsövén ke-
resztül éppen a jól ismert Messier 81-82 galaxis-
páros fotografikus megörökítésére készült, amikor
a megszokottnál hosszabb expozíciós idejű, na-



gyobb kozmikus mélységet átfogó felvételeinek
hátterében furcsa, egyenetlen alakzatokra lett 
figyelmes. 

Ezen az égboltterületen tényleg váratlan bármit
is találni, hiszen a távoli galaxispáros a Tejútból ép-
pen a kifelé vezető legrövidebb út mentén látszik,
amerre szabad szemmel is ritkák a csillagok, csil-
lagködök pedig egyáltalán nem ismertek errefelé.
Mégis, Steve a Tejút porfelhőitől távol, rendkívül
magas galaktikus szélességeken elhelyezkedő, addig
senki által fel nem jegyzett ködkomplexumra lelt. 

Ahhoz, hogy a Tejúton túli világot, a galaxisok
birodalmát vizsgálni tudjuk, ki kell tekintenünk sa-
ját csillagvárosunkból, a Tejút belsejéből. A csil-
lagközi anyag kiterjedt felhőket alkot, amelyek a
Tejút centrumában sűrűbbek, attól távolodva rit-
kulnak, de valójában mindenütt jelen vannak, és el-
állják a fény útját. Tehát a csillagokkal teleszórt ga-
laktikus ablakunk előtt egy „függöny” van, ami
néhol sűrű és rojtos (a Tejút sávjában), másutt fá-
tyolvékonyságú (a Tejúttól távol). 

Az újonnan észlelt égitesttípus (galaktikus cir-
ruszok, vagy más néven fluxusködök) képviselői 
galaxisunk fősíkjától 100 parszek (300-400 fényév)
távolságra találhatóak. Ezen a helyen a ritka kö-
dösségeket nem ragyogják be fényükkel közeli csil-
lagok vagy csillaghalmazok (hiszen ott nincsenek
ilyenek), így azok szinte éjfekete láthatatlanságba
burkolóznak. Rendkívül halvány derengésüket ma-
gának a Tejútrendszernek a fénye okozza, amely
visszaverődik a ritkás ködösségekről. Ez a visszavert

fény rendkívül gyenge, a digitális korszak előtti
fotókon nem lehetett megörökíteni őket. A jelen-
legi, igen érzékeny digitális kamerákkal is órákat,
sőt tízórákat kell exponálni ahhoz, hogy a fluxus-
köd halvány nyoma megjelenjen a felvételen.

Ne feledjük azonban, hogy Mandel azért fordí-
totta távcsövét ebbe az irányba, hogy az égbolt
egyik legkáprázatosabb, Tejútrendszerünkhöz kö-
zeli galaxispárosát örökítse meg. Charles Messier 81
és 82-es sorszámmal jelölt égitestei a fluxusködök
mögött 12 millió fényévre találhatóak, azaz 40-
ezerszer messzebb vannak, mint az elfüggönyözött
kozmikus ablak, amin kitekintünk. Ez a távolság
viszonylag kicsinek számít a csillagvárosok biro-
dalmában, így könnyen megfigyelhetjük a két ga-
laxisból álló rendszer finom részleteit, spirális min-
tázatukat, porösvényeiket. A két galaxis gravitációs
kapcsolatban áll egymással, emiatt az éléről látszó
M82-ben heves csillagkeletkezés zajlik. 

Amióta felfedezték a fluxusködök halvány fosz-
lányait, a csillagászati fotósok számára a legna-
gyobb kihívást a galaxisok és a ködök együttes
megörökítése jelenti, ami rendkívüli felkészültséget
és óriási erőfeszítést igényel. Az így született, pár-
ját ritkító felvételen egyszerre vannak jelen a Tejút
titokzatos részletei, közeli galaxistársai és az irdat-
lan messzeségben rejtőző, apró sárga fényfoltokként
pislákoló, távoli galaxishalmazok.
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Holmberg IX törpegalaxis

A Bode galaxisának is nevezett M81 
spirálkarjai egy 10 millió évvel ezelõtti, 
   a galaxispáros közötti kölcsönhatásnak 
köszönhetôen jöttek létre

FLUXUS-ködök

Távoli galaxishalmazok

Távoli galaxishalmazok

FLUXUS-ködök

Az M82, azaz Szivar-galaxisban
intenzív csillagkeletkezés egyértelmû jelei 
fedezhetôk fel. Vörös ionizált hidrogéngáz 
áramlik kifelé a centrumból 
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