
Összesen 15 észlelő 48 vizuális és 1 fotografikus megfigyelést végzett.

Rövidítések: GX= galaxis, NY= nyílthalmaz, PL= planetáris köd, DF= d iffúz 
köd, SK= sötét köd, LM= látómező, EL= e lfo rd íto tt látás, KL= közvetlen lá 
tás, T= Newton-reflektor, L= refraktor, C= Cassegrain-távcső, MC= Makszu- 
tov— Cassegrain-távcső, B= binokulár, M= monokulár.

Áprilisban ismét rendkívül kedvezőtlen légköri körülmények voltak 
jellemzők, míg májusban az MIC 4527 V ir GX szupernóvája kárpótolta a 
megfigyelésre most sem igazán kedvező időszak kitartó é s z le lő it . Az NGC 
4527 természetesen nem szerepelhetett a mély-ég ajánlati lis tán , de a hónap 
ele jén  11 körüli szupernóva (az utóbbi évek legjobban észlelhető 
szupernóvája) méltán kap helyet a mély-ég rovatban is.

Az a jánlott objektumok közül Babosán Gábor és Molnár Zoltán vá lla lta  a 
legtöbb rregfigyelést. Emellett Babosán Gábor néhány, valóban nehéznek minő
síthető Boo, Com, Dra GX-ról küldött észlelést kb. 12^ v izu á lis  határig.

Az NIC 4527 szupernóvájáról Szutor Péter május 11-én 10 perces kinntar- 
tássál Fuji Neopan 1600-ra készített fe lv é te le  kb. 16™0 hatámagnitudójá
val külön is gn lítést érdemel.

Ezúttal is  kérem az észlelőket a nyári mély-eges a ján la ti l is ta  
figyelem bevételére!

N G C  4527 V ir GX

10,0 L, 32x: A 30 L keresőtávcsövében a GX és az SN jó l lá tsz ik . Az 
egyidőben 20x60 B-vel elvégzett kontroll során a GX nem, az SN némi 
erő ltetés  után KL-sal lá tszott (Mizser A .)

33



30.0 L, 180x : Közepesen fényes 
GX, fényét azonban szinte elnyomja 
az észleléskor (május 6-án) 11,1-s 
SN 1991T. A GX kb. 2 'x4 '-es, meg
nyúlt (PA 300°/30°), magja Ny fe lé  
esik, míg az SN " fö lö t t "  PA 60°-ra 
egy gyenge csomósodás érezhető. A 
köd inkább 1 ol’íd-snak tűnt, nem pe
dig 11rí'5-snak (a  Thompson-féle £N- 
kereső térkép értéke). Jellemző még 
az igen gyenge perifér ia .
(Mizser A .)

24,4 T, 25,0 C; 200— 375x: A kö
zepes méretű tükrös távcsövekben az 
NGC 4527 V ir GX d iffú z , 2 'x3 '-es, 
jó l  definiáltán megnyúlt ködfolt, 
az SN 1991T-vei szinte "kettős ma
gúnak" lá tszo tt. Kocséron a jobb 
égi háttér m ellett a köd k ife je ze t
tebb p e r ifé r iá i is  jó l láthatók. Az 
NGC 4536 GX is  látható v o lt , 30'-re  
D-re. (Berente B., Fápp S., Sápi 
Cs.)

19.0 T, 50x: Nem nagy kiterjedésű, K—Ny-i irányban megnyúlt ködösség. 
Az e llip s z is  ÉK-i peremén egy 11,0— 12y0 közötti c s illa g  (SN) lá tszik . A 
később érkezett összehasonlító-értékek ismeretében az SN fényessége máj. 
6-án 11,4. (Molnár Z .)

25.0 T, fotó (május 11., 23:00 UT\ 10 p. exp. , Fuji Neopan 1600
Professional film re, szabadszemes hmg 7v0, Kötcséről): A változórovatból 
átvett papírképen az NGC 4527 Vir GX finom, és a vizuális megfigyelésektől 
kissé eltérően k ife jezetten  szivarszerűen megnyúlt fén yfo lt. Az SN 1991T a 
felvéte len  egyértelműen fényesebb, mint a GX magja, a lig  marad e l a K-i 
irányban látszó IO78-S öh-tól. A fotón jó l lá tszik  a vizuális azonosítás 
során használt, a GX-tól 15'—  20 '-ce l D-re elhelyezkedő két cs illa g tó l 
nagyjából azonos távolságra fekvő NGC 4536 GX (10™5, 7 'x 2 '),  amely lágyabb 
fényű az NIC 4527-nél, magja szintén jó l d e fin iá lt , a perifériák a 
felvéte len  "horgas sp irá l" je lle g e t  mutatnak. (Szutor P .)

NGC 5466 Boo GH

10,0 T, 50x: EL-sal biztosan látható, viszonylag nagy, kerek objektum. 
Majdnem teljesen homogénnak tűnik. Talán a p er ifé r ia  kissé halványabb. 
(Ladányi T .)

11.0 T: A táblázatokban szereplő fényességértékekhez képest szerény 
látvány. 32x-esnél kerek, d iffú z , nagy kiterjedésű fényfo lt, bizonytalan 
peremmel. 54x: Halvány, ugyanakkor a fe lszín e egészen enyhén szemcsésnek 
tűnik. (Szauer A .)

19.0 T, 80x: Nagyon bizonytalan, halvány fényfo lt, elég nagy felü leten 
fekszik, csak EL-sal egyértelmű a d iffú z  korong je len léte. (Molnár Z .)

10,2 L, 25x: Első pillantásra feltűnik a LM-ben egy halvány, kerek 
derengés, bár az égi háttér még zavar. 60x: Szokatlanul halvány GH, 
teljesen  mag nélküli, " te j fe le s "  köd. 175x: Szinte "fe lszívódott" a sötét 
LM-benNéhány nagyon halvány cs illa g  pislákol a helyén, laza együttesben, 
valószínűleg a legfényesebb tagok. (Babosán G.)

30 L 180x 13’
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NGC 5466 GH Boo NGC 3379, 3384, 3389

10,2 L 128x 24' 11,0 T 96x 44*

NGC 3379 = M105, NGC 3384, NGC 3389 Leo GX

11,0 T, 54x: Az M105 valamivel nagyobb fényességével, az NGC 3384 enyhe 
lapultságával h ívja  f e l  magára a figyelmet. Az utóbbi adja a megszokottabb 
GX látványt 1:1,5 arányú ÉKK/NyENy megnyúltsággal, Emit a 96x-os nagyítás 
iga zo lt. (Szauer Á .)

15.0 T, 125x: Az M105 és az NGC 3384 egy LM-ben jó l  látható GX-ok, 
mindkettő fényes maggal. (Marczis E.)

19.0 T, 50x: Nagy LM-jű okulárral könnyen felismerhető a Messier-köd és 
az NGC 3384 GX. Az M105 nagyobb felü letű , fényesebb, de mindkét köd d iffúz, 
elmosódott perifér iá jú , msgnyúltságuk ennél a nagyításnál bizonytalan. Az 
NGC 3389 keresésére a 3 ,3-ös átlátszóság és az 50x-es nagyítás kevésnek 
bizonyult. (Molnár Z .)

11.0 T, 96x : Az  M105 kör alakú, kb. 3 '-es GX, jó l látható maggal, EL-sal 
a p erifér ia  kissé lapu lt. NGC 3384, 96x: Nagy halo veszi körül az EL-sal 
2:1 arányú lapultságot mutató ködöt. Központja fe lé  enyhén fényesedik, de 
k ife je ze tt  magot nem láttam. NGC 3389, 54x: Csak ennél a nagyításnál vettem 
észre egyértelműen! 96x: Elég bizonytalanul lá tszik , a lakját nehéz 
defin iá ln i, talán enyhén lapult. 196x: A nagyítást nem b ír ja . (Kónya A .)

10,2 L, 60x: Az Ml05 kis GX, fényes, csillagszerű központtal. Az NGC 
3384 jóval halványabb. 128x: Az Ml05 centrum kiterjedtnek lá tszik . A 
ködösség finoman halványodik a perifériák fe lé , melyek határozatlanok. A GX 
kissé elnyúlt. Az NGC 3384 ovális alakú, határozott kis centrummal. A GX 
t r ió  harmadik tagjá t az NGC 3389-et nem nehéz megpillantani, de ez csupán 
egy kis fénypamacs (a  6,0 hmg-jú égen). (Babosán G.)

Ezúttal is eltértünk a növekvő távcsőátmérők szerinti közléstől, hiszen 
egyértelmű, hogy pl. a 19,0 T 50x-es nagyítás és közepes átlátszóság 
mellett nem tudott annyi részletet mutatni, mint a 11,0 T és a 10,2 L jobb 
ég mellett.

PAPP SÁNDOR
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