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Csillagok a Pegasus körzetében (IX-3. ábra). Ősszel az esti égbolton kevés első nagy-
ságrendű csillag látható. Ezek legtöbbje a déli horizont közelében van az ésxaki félgömb 
közepes szélességein levő észlelő számára. Azonban viszonylag nagyszámú másod- és har-
madrendű csillag feltűnően ragyog az égbolton. (Valószínűleg, mivel a fényesebb csillag 
kevés.) Magasan a déli égbolton egy másodrendű és három harmadrendű csillag egy négy-
szöget alkot, amelynek mindegyik oldala körülbelül 15°. Ez a Pegasus, a szárnyas ló. 
A négy csillag közül az Alpheratz (a négyszög északkeleti sarkán) és a Markab (a négyszög 
délnyugati sarkán) található meg a hajózási naptárak minden napra megadott 57 csillaga 
között. Az Alpheratz az Andromeda csillagképhez tartozik, amely egy ív mentén északkelet 
felé terjed ki. Az ív meghosszabbítása a Mirfakra mutat, amely a Perseus csillagképhez 
tartozik. 

A négyszög keleti oldalát észak felé meghosszabbítva áthalad a W alakú Cassiopeia nyugati 
csillagán. Az 57 csillag között csak a Cassiopeia második csillaga a Schedar szerepel, amely 
a W jobb oldali alsó csillaga. Az Alpheratztól északi irányba tartó vonal a második 
nagyságrendbe tartozó Polárishoz vezet, amely az Ursa Minor legfényesebb csillaga. 
A Kis-Göncöl másik felén levő másodrendű csillag a Kochab, szintén megtalálható a ha-
józási naptárakban. A Kochabtól a Polárison keresztül húzott egyenes a Mirfakhoz vezet. 
Ez a vonal segítségünkre lehet az azonosításban, ha az Andromeda és a Perseus a horizonthoz 
közel vagy az alatt vannak. 

A Deneb, a Cygnus (Hattyú) csillagképben és a Vega, a Lyra (Lant) csillagképben első 
nagyságrendbe tartozó csillagok az égbolt északnyugati felén. A Capella, elsőrendű csillag 
az égbolt északkeleti felén. 

Az Alpheratztól a Polárisig terjedő vonal közelítően meghatározza a Tavaszponton 
(ϓ) átmenő órakör helyzetét. A Nap a ϓ pontban van körülbelül március 21-én, amikor 
délről észak felé az égi egyenlítőn áthalad. 

Az Alpheratztól dél felé meghosszabbított vonal kelet felé meghajolva a második nagy-
ságrendű Diphdához vezet. A Pegasus négyszögének nyugati oldalát dél felé; 
meghosszabbítva az első nagyságrendbe tartozó Fomalhauthoz jutunk. A Fomalhauttól a 
Diphdan keresztül húzott egyenes a Menkarhoz vezet. Ez utóbbi csak harmadrendű csillag, 
azonban környezetében a legfényesebb. A Fomalhaut, Diphda, Ankaa, Achernar, Ál Na’ir és 
Peacock egy sorozat hárómszöget alkotnak egymással. 

A Pegasushoz viszonyítva még másik két, a hajózási naptárakban felsorolt csillag hely-
zetét tudjuk meghatározni. Az egyik a Hamal, az Aries (Kos) csillagképben, a Pegasustól 
keletre, a másik az Enif, a négyszög déli részétől nyugatra. A Hamalhoz vezető vonal meg-
hosszabbítva a Pleiadokhoz vezet, amelynek csillagait észlelésre nem használjuk, de jelleg-
zetes alakja folytán az azonosításban segítségünkre lehet. 

Csillagok az Orion körzetében (IX-4. ábra). Ahogy a Pegasus nyugat felé haladva el-
hagyja meridiánunkat, a keleti égbolton az Orion emelkedik a látóhatár fölé. Talán a 
Nagy-Göncölt kivéve, nincs még egy olyan közismert csillagkép az egész éggömbön, mint 
az Orion és közvetlen környezete. Az éggömb más részén nem található olyan sok elsőrendű 
csillag, mint az Orion környezetében. 

Az Orion „öve", három másodrendű csillag, a négyszögön belül közel az égi egyenlítőn 
vannak és lényegében bármely szélességen levő észlelő számára láthatók, az első vertiká-
lisban kelnek és nyugszanak, továbbá napi mozgásuk félidejét a horizont felett töltik. 
Az öv három csillaga közül csak a középső, az Alnilam szerepel az 57 csillag között. 

Az öv körül négy feltűnő csillag egy négyszöget alkot, amelynek nyugati oldalán, délen 
van a Rigel, az egyik legforróbb és legkékebb csillag. Ezzel szemben, a négyszög keleti 
oldalán, az övtől körülbelül azonos távolságra van a változó Betelgeuse, amely viszonylag 
hideg, vöröses fényű csillag. A Bellatrix, nyugatra a Betelgeusetól, fényes másodrendű 
csillag, azonban még fényesebb szomszédjai elhomályosítják. Sem a négyszög negyedik 
sarkát alkotó másodrendű csillag, sem az Orion többi csillaga nem szerepel az 57 csillag 
között. (Helymeghatározás céljából nincs szükség azokra. Ha az Orion egyik csillagát 
észleljük, másodiknak egy attól legalább 30°-ra levő csillagot észlelünk.) 

Ha az Orion övének vonalát kelet felé meghosszabbítjuk, és dél felé hajlítjuk, a Sirius-
hoz jutunk, amely az éggömb legfényesebb csillaga (magnitúdója -1,6). A Napot és a 
Holdat nem említve, csak a Venus, továbbá a Mars és a Jupiter legnagyobb fényességük 
idején fényesebbek a Siriusnál. A Canis Major egyik csillaga. A Siriustól kiindulva észak 
felé egy görbe vonal vezet a Canis Major csillagképhez tartozó, első nagyságrendű Procyon, 
a Geminihez tartozó Pollux, az Aurigakoz tartozó Capella és a Taurushoz tartozó Aldebaran 
csillagokon keresztül. A V alakú Taurus a harmadik nagyságrendbe tartozó Menkarra 
mutat. A nyári szolsztícium idején a Nap a Pollux és az Aldebaran között van. 

Ha az Orion övének görbe vonalát délnyugat felé tovább folytatjuk, az három, közel 
egyenlő oldalú háromszöget alkotó, feltűnő, másodrendű csillaghoz vezet, amelyek majd-
nem egyenlő fényességűek. E három csillag a Canis Majorhoz tartozik és azok közül, az 
57 csillag között, csak az Adhara szerepel, amely a háromszög nyugati csúcspontja. A görbe 
vonalat követve a Canopushoz jutunk, amely az éggömb második legfényesebb csillaga és 
egyik a kettő közül, amelynek negatív magnitúdója van ( -0,9). A Canopus a Suhaillal és a 
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Miaplacidusszal egy nagy egyenlő oldalú háromszöget alkot. Ezen a háromszögön belül a 
legfényesebb csillag az Ámor. A Canopus egy másik háromszöget alkot a Miaplacidusszal 
és az Achernarral. Az Achernar, az Ankaa és az Acamar egy másik háromszöget alkot. A 
térkép torzítása miatt, ezek a háromszögek az oldalaknak nem pontosan ilyen arányában 
mutatkoznak az égbolton. 

Télen az esti égbolton a Nagy-Göncöl keletre, a Kis-Göncöl közel alatta és a Cassiopeia 
nyugatra van a Poláristól, a Mirfak a Capellától északnyugatra, Hamal pedig a nyugati 
égbolton van. A Regulus és az Alphard a keleti égbolton alacsonyan állnak. 

Csillagok az Ursa Major körzetében (IX-5. ábra). Mintha fokozni akarná az égbolt ra-
gyogását az Orion környezetében, az égboltnak attól keletre és nyugatra levő tája (120°-
— 120°-nyi része) kevés fényes csillaggal rendelkezik; kivéve a déli pólus közvetlen 
környezetét. Azonban, amikor az Orion lenyugszik és a Capella és a Pollux az északnyugati 
égbolton eltűnik, jónéhány a navigáció céljára alkalmas csillag kerül észlelésre megfelelő 
helyzetbe. 

Az Ursa Major feltűnően látszik az északi pólus felett a Cassiapeiaval szemben, amely 
W alakúnak látszik a látóhatár északi részén (a közepes északi szélességen levő észlelő 
számára). A hét csillag közül, amely a Nagy-Göncölt alkotja, csak a Dubhe, Alioth és az 
Alkaid van a hajózási naptárak 57 csillaga között. 

A Nagy-Göncöl két másodrendű csillagát, amely az un. „két hátsó kerekét" alkotja, 
„mutatók"-nak is nevezik, mivel azok vonala észak felé (tavaszi estéken lefelé) a Polárisra 
mutat. A Kis-Göncöl az egyik végén a Polárissal a másikon a Kochabbal, az Ursa Minor 
része. Egymáshoz viszonyítva a két Göncölszekér rúdja ellenkező irányt mutat. A 
,,mutatók"-on keresztül dél felé meghosszabbított vonal kissé nyugat felé meghajlítva a 
Leó (Oroszlán) csillagkép legfényesebb csillagához, a Regulushoz vezet, amely az első 
nagyságrendbe tartozik. Ettől keletre van a másodrendű Denebola. A Regulustól 
délnyugatra van a másodrendű Alphard, amely a Hydra csillagkép legfényesebb csillaga. 
Sötét éjszaka és bizonyos képzelőerő szükséges ahhoz, hogy ennek a csillagképnek hosszú 
alakját kivegyük. 

A Nagy-Göncöl rúdjától egy görbült vonal az elsőrendű Arcturushoz vezet, amely 
Alkaiddal és Alpheccaval, a Corona Borealis legfényesebb csillagával nem feltűnő háromszöget 
alkot. Az Arcturuson át a görbült vonal a Spicahoz, majd a Corvushoz vezet. Ebben a 
csillagképben legfényesebb csillag a Gienah. Az őszi napéjegyenlőség idején a Nap az égi 
egyenlítőben a Regulus és a Spica között van. 

Egy hosszú, enyhén görbült vonal a Regulustól a Spican keresztül a Libra (Mérleg) 
csillagképhez tartozó Zubenelgenubihoz vezet. 
A Corvustól átló irányban délkelet felé húzott vonal a Menkenthez vezet. 

Messze dél felé, a legtöbb északi félgömbön levő észlelő számára a horizont alatt, a fé-
nyes csillagok egy feltűnő csoportja, a Crux, Dél-keresztje van. Ez egy kis csillagkép, 
„gyenge" kereszt és mindenkinek csalódást okoz, aki először látja. Az ettől nyugatra levő 
„hamis kereszt" jobb keresztalakzatot mutat, de kevésbé feltűnő. Az Acrux, amely a csil-
lagkép déli — és a Gacrux, amely annak az északi végén van, az 57 csillag között megta-
lálható. 

A Suhail, Miaplacidus és a Canopus, továbbá a Suhail, Adhara és a Canopus által alkotott 
háromszögek a Dél- Keresztjétől nyugatra vannak. A Canopustól a Miaplaciduson át egy 
görbült vonal az Acruxhoz vezet. A Crux kelet-nyugati karján át délkelet felé hajló vonal a 
Hadárhoz, majd a Rigil Kentaurushoz vezet. E vonal folytatása a Triangulum Australéhoz 
vezet, amelynek legnyugatibb csillaga az Atria, 

Csillagok a Cygnus körzetében (IX-6. ábra). Ahogy az éggömb folytatja látszólagos 
mozgását nyugat felé, a tavasz-esti észlelő számára ismert csillagok a látóhatár alá 
süllyednek. A nyár közepén a Nagy-Göncöl a Poláristól balra van és a „mutatók" helyzete 
közel vízszintes. A Cassiopeia a Nagy-Göncöllel szemben a Poláristól jobbra van. 

Az egyetlen elsőrendű csillag a nyugati égbolton az Arcturus, amely az Álkaiddal és az 
Alpeheccaval egy nem szembeötlő háromszöget alkot. 

A keleti égbolton három igen fényes csillag van. Ezek közül a legnyugatibb a Vega, 
amely az északi égbolt legfényesebb csillaga és a harmadik legfényesebb csillag az egész 
éggömbön (magnitúdója 0,1). Deklinációja valamivel kevesebb, mint 39° N. A Vega a 
Denebbel és az Altairrel (vagy Atairrel] szembeötlő, nagy háromszöget alkot. E három-
szögnek a Vegánál levő szöge közel derékszög. A Deneb a Cygnus csillagkép csillaga. A ten-
gerészek néha „észak keresztje" néven nevezik. Az Altair két oldalán egymással szemben 
két csillag van egészen közel. Az Altair és két „kísérő" csillaga által alkotott vonal meg-
hosszabbítása északnyugat felé a Vegán halad keresztül és a második nagyságrendhez 
tartozó Eltaninra mutat. A Vegától az Eltaninig terjedő szögtávolság fele annak, amely 
az Altair és a Vega. között van. A Vega, Altair és a második nagyságrendű Rasalhague 
nagy egyenlőoldalú háromszöget alkot. Ez kevésbé szembeötlő, mint a Vega —Deneb — 
Altair háromszög, mivel a Rasalhague fényessége sokkal kisebb, mint a három első -
rendű csillagé és a fényesebb a másikat elhomályosítja. 
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A Rasalhaguetól messze délre egy kicsit nyugatra egy feltűnő csillagkép, a Scorpius 

(Skorpió) található. Annak fejét a legfényesebb csillaga az Antares alkotja, amelynek színe 
vöröses fehér. A Skorpió farkánál van a Shaula, 

Az Antares a délnyugati sarkán van egy olyan négyszögnek, amelyet az a Sabikkal, 
Nunkival és a Kaus Australisszal alkot. Az Antares kivételével ezek a csillagok csak kevéssel 
fényesebbek mint a környező csillagok és így ez a négyszög nem feltűnő. A téli szolsztícium 
idején a Nap a Nunkitól kis távolságra északnyugatra van. 

A Scorpiustól északnyugatra van a négyszög alakzatúnak vehető Libra (Mérleg) csil-
lagkép, amelynek délnyugati sarkát a Zubenelgenubi jelöli. 

Az Antares, Menkent és a Higil Kentaurus egy nagy, nem éppen szembeötlő háromszöget 
alkot. Az északi félgömb közepes szélességein levő legtöbb észlelő számára a déli égbolton 
alacsonyan látható és a háromszög alsó két csillaga a látóhatár alatt van. A déli 
félgömbön levő észlelő számára a Crux (Dél-Keresztje) nyugatra van a déli pólustól, ame-
lyet nem jelöl egy feltűnő csillag, mint az északi félgömbön az északi pólust. Egy hosszú, 
a Cruxtól északkeletre hajló vonal áthalad a Hadar, Rigil Kentaurus,Peacock és Ál Na'ir 
csillagokon. 

A déli félgömbön levő észlelő számára majdnem minden szélességen a Formalhaut a dél-
keleti-, és az Enif a keleti égbolton alacsonyan látszik. Ezeknek a csillagoknak megjele-
nésével, nem sokkal előbb, mint a Pegasus megjelenik este a keleti látóhatár felett és  es-
téről-estére magasabbra emelkedik az égbolton, egy új évi ciklus közeledik. 
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