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A „CENTAURUS A” RÁDIÓGALAXIS
EGZOTIKUS TEREMTMÉNY A DÉLI FÉLTEKE EGÉN

EM MINDEN GALAXIS HASONLÍT A TEJÚTRA. Annak el-
lenére, hogy a spirális csillagvárosok – mint a mi ga-
laxis-otthonunk is – népes, a galaxisok több mint fe-

lét kitevő csoportot alkotnak a világegyetem belátható
részében, nem az egyetlen jellegzetes galaxistípust testesítik
meg. A spirálgalaxisok létük során rendkívül nagy valószínű-
séggel kerülnek egymással kölcsönhatásba, és ekkor szépséges
szerkezetük lassú, de könyörtelen átalakulásnak esik áldoza-
tul. A metamorfózis egyik szélsőséges, de nem ritka esete, ami-
kor a két vagy több csillagváros egy óriási, úgynevezett ellip-
tikus galaxissá olvad össze. Ezek az elliptikus, azaz mindhárom
irányban kiterjedt, tojásdad alakú galaxisok már nem tartal-
maznak spirálkarokat, látszólagos felszínüket nem tagolják
porfelhők, sőt egyáltalán nincs is „felszínük”, hiszen kiterjedt
és teljesen homogén csillagmezőik egyre ritkulva vesznek bele
a kozmikus térbe.

A déli félteke óriása azonban egy különc, ami mindkét ga-
laxistípus jellegzetességeit is magán viseli. A tér minden irányá-
ban kiterjedt, elliptikus, diffúz csillagmezőből áll, azonban a spi-
rálgalaxisokra jellemző, ámde szokatlan alakú, markáns porsáv
szeli át. 10-16 millió fényévre tőlünk, a Lokális Halmaz 
(a Tej útrendszerünket is magában foglaló galaxiscsoport) 
közelében egy gigászi égitest születik, ahogy két csillagváros 
olvad össze. Ez a Centaurus A: egy rádióforrás, amely a 
Kentaur csillagképben a legerősebb (erre utal az „A” betű). 
A vizuális tartományban látható égitest elnevezése NGC
5128, és James Dunlop skót csillagász fedezte fel Ausztráliá-
ból a 19. század elején.

300 millió éve egy, a Tejútnál háromszor testesebb elliptikus
galaxis gravitációs mezőjébe behulló spirálgalaxis por- és gáz-
anyaga szóródott szét, gyűrűszerű alakzatot öltve. A nagy gala-
xis tömegközéppontja körül keringő gázanyagban erőteljes
áramlások, turbulenciák keletkeztek, amelyek élénk csillagke-
letkezéshez vezettek, ennek eredményeként fiatal, kék színű csil-
laghalmazok jöttek létre. Ezeket a sötét porsáv felszínén és pe-
remén figyelhetjük meg. Az összeolvadás során anyag áramlik
az elliptikus galaxisban rejtőző szupermassszív, 50-100 millió
Nap tömegével bíró központi fekete lyuk közelébe, ami aktívvá
válik, és így rendkívül erős elektromágneses sugárzás szabadul
fel a közeléből. A sugárzás elsősorban röntgen- és rádiótarto-
mányban érzékelhető. A fekete lyuk forgástengelye mentén
úgynevezett relativisztikus jet, vagyis majdnem fénysebességű
anyagsugár lövell ki, merőlegesen a porfátyol síkjára. Ennek
külső részei erőteljes rádiósugárzást bocsátanak ki, így a Cen A
a Földhöz legközelebbi rádiógalaxis. 

Optikai távcsöveinkkel is megsejthetünk valamit a rend-
szer nagyszerűségéből. Mivel a galaxis nagyon fényes, akár a
legkisebb távcsövekkel is képesek lehetünk megpillantani ke-
rek foltját. 6-8 cm-es műszerek, 20x-nál nagyobb nagyítással
egészen biztosan mutatják a határozott porsávot, ami látszó-
lag kettéosztja a galaxis testét. Természetesen a megfigyelés el-
végzéséhez délebbre kell utaznunk, legalább Dél-Görögor-
szágba, de legszebben a déli féltekéről, így például Namíbiából
látható – ahonnan a fotó is készült. 
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