
A nyári hónapokban 8 észlelő 74 
megfigyelést küldött. Ezek nagy 
része új termés, de Molnár Zol
tán a zeteváraljai táborból ké
szült megfigyelései mellé ko
rábbi észleléseket is csatolt,
Wolf Sándor mintegy egyévnyi 
termést küldött, míg Bartha La
jostól két, sok évtizedes archív 
rajzot kaptunk. Az időszak leg
aktívabb észlelői Sánta Gábor és 
Hadházi Csaba, akik rengeteg galaxisról küldtek rajzot. Sajnos nincs két azonos ob
jektum anyagukban, így ezek bemutatására esetleg később kerülhet sor! Bemutatjuk 
viszont az időszak szupernóváit, és az M51-ben fölrobbant SN 2005cs „tiszteletére" a 
szülőgalaxisról érkezett összes megfigyelést. „Dobogós" hely még Wolf Sándornak 
jutott, aki emissziós ködök különösen szépen kidolgozott rajzaival jelentkezett; mivel 
ezek jobbára Messier-objektumok, nem lesz nehéz egy későbbi alkalommal részlete
sen földolgozni őket.

A most bemutatandó válogatást a már ismert rendszer szerint tekintjük végig, te
matikus sorrendben, növekvő rektaszcenzió szerint.

Nyílthalmazok
M103 (Cas). 16 T, 88x: Szép halmaz. Viszonylag tömör szerkezetű. Több fényes ta

got számlálhatunk, ezek fényessége 7m körüli. 176x: A halmazban rendkívül sok 9m-  
10m-s csillag van, de ennél halványabbak is látszanak. Jól elkülöníthető a NY a kör
nyezetétől. Kb. 50 tagot lehet megszámolni. A csillagok színe döntő többségében fe
hér, kékesfehér. (Németh Zoltán)

IC 4665 (Oph). 10x50B, lOx: Laza, szétszórt halmaz, 11 fényesebb csillaggal. Jó né
hány halványabb tag is látszik. A csillagai közt nem láttam semmilyen ködösséget. 
Nagyjából négyszög formát alkotnak a csillagai. (Erdei József)

Ez a halmaz szinte „csak véletlenül" nem Messier-objektum. De Chéseaux fedezte föl 1745- 
ben és katalógusában a 2. számot adta neki. A katalógust viszont nem megfelelőén publikálta, 
és nem került bele az NGC katalógusba, csak a második IC kiegészítésbe. Fiatal halmaz, mint
egy 40 millió éves; egy foknál nagyobb mérete miatt igazi „binoklis" látványosság!

M7 (Sco). 11,5 T, 20x: Rendkívüli élmény a bőven szabadszemes, gigászi halmaz 
észlelése. Az észlelés elején még láttam szabad szemmel 2-3 fok magasan, két ké
mény között. Aztán a teleszkóp látómezejében a déli részt fák takarták el. Lehetősé
geimhez képest az összes halmaztagot és LM-csillagot igyekeztem feltüntetni, a hal
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máz esetében azt hiszem, sikeres volt erőfeszítésem. A majd' 1 fokos (50') halmaz 
teljesen bontott, 10 magnitúdóig látszanak csillagai, 40-50 darab -  hihetetlen élmény. 
Középső, legsűrűbb részén egy érdekes hintalószerű aszterizmus ismerhető fel. 
Rendkívül jellegzetes! Csodálatossá teszi a halmazt! (Sánta Gábor)

NGC 6800 (Vul). 11,4 T, 50x: A 6800 NY tisztességes méretű, kb. 15'-es hosszúságú 
és fele ilyen széles csillagcsoport. Teljesen bontottnak tűnik. 27-30 halmaztagot vet
tem észre benne, sziporkázóan szépek. A középső részén 18-20 csillag gyűrűszerű el
oszlást mutat -  átmérője 7'-8'. Ez igazán megnyerővé és különlegesen széppé teszi. 
Lazasága ellenére nagyon NY-szerű. (Sánta Gábor)

Gömbhalmazok
NGC 5053 (Com). 27 T, 83x: Az eső utáni tiszta égen könnyű. Silány, de érdekes 

GH. Fényessége alig érheti el a 10T5-t, ellenben mérete 5'. Halovány, nagy korong. 
120x: A szabálytalanul kerek foltban pár 15m körüli csillag látszik, a többi tag csupán 
grízes megjelenést kölcsönöz a halmaznak. Két folt virít az északi részén. 167x: A kö
dösség szinte nem is látszik, csillagai könnyebbek. (Tóth Zoltán)

Messze, mintegy 60 ezer fényévre lévő gömbhalmaz, a Galaxis halójában, messze a fősíktól 
helyezkedik el. Az egyik legelnyúltabb gömbhahnaz (excentricitása 0,21), nagy kiterjedéséről 
és ritka magvidékéről (központjában a luminozitás 3,4 Nap-luminozitás köbparszekenként) a 
katalógusok is megemlékeznek, vizuálisan is megfigyelhetőek. Az egyik legkisebb fémességű 
gömbhalmaz.

NGC 5466 (Boo). 27 T, 83x: Fényesebb és nagyobb, mint az NGC 5053. 7'-en oszlik 
el, 9 , 5-s fényessége. El-sal érezhetően hemzseg. 167x: Alakja enyhén négyszögletes, 
felületén pár fényesebb (13m-14m) csillaggal. EL-sal több tucat tagja látható. Magja 
nincs, csupán pár fényesebb folt okoz némi koncentrációt rajta. Tiszta égen szép hal
maz. (Tóth Zoltán)

A katalógusok szerint az előzőhöz hasonló távolságban fekvő, de fényesebb és kompaktabb 
halmaz. A vizuálisan nagyobb méretet valószínűleg a kedvezőbb látvány okozzál

NGC 6426 (Oph). 16 T, 50x: Elképesztő
en halvány GH, csak szemtornáztatással 
vehető észre a pazar csillagszőnyegen.
Mindezek ellenére érezhető némi magvi
dék, melyet halovány külső rész övez.
Közepes méretű objektum, bontásnak 
semmi jele. Nagyobb nagyítással elvész!
(Hadházi Csaba)

A gömbhalmaz mintegy 75 ezer fényévre 
helyezkedik el, a galaktikus síkhoz viszonylag 
közel. A Harris-katalógus szerint 11 magni- 
túdós és 1 ívperces objektum, rossz vizuális 
láthatósága ennek fényében meglepő.

NGC 6426 Oph GH. 16 T, 50x 
(Hadházi Csaba)

M12 (Oph). 11,4 T, 50x: A városias égen is nagy kiterjedésű, 7-8 ívperces, kissé ová
lis halóval. Belső, 2'-3'-es része izzó csillagtenger. EL-sal sok tag látszik, de pontos
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pozíció nem rajzolható. Belső része gyűrűszerű, több részből áll, ezek tündöklőén ra
gyognak. Két pókláb látszik -  egyik, amelyik Ny-ÉNy felé irányul, 3'-4'-es, és szi
porkáznak benne a csillagok. A másik tömzsibb, és „csak" grízes (dél felé). A halo is 
igen szemcsés. Jobb égen (az utolsó percekben már fenn volt a Hold) sokkal jobban 
bontható. Nagyon kevés a LM-ben a csillag. (Sánta Gábor)

NGC 6760 (Aql). 11,4 T, 50x: Megnyerő, fényes GH. Rendkívül szép csillagmező
ben látszik, bár közvetlen környéke kihalt. Nem túl sok részletet mutat, 4'-5'-es ko
rongja befelé sűrűsödik, l'-es magrésze excentrikusán, Ny felé csúszva helyezkedik 
el. Bontásnak semmi jele. A halo diffúz, és K-re kiterjedtebb. (Sánta Gábor)

Közeli, mintegy 20 ezer fényévre lévő, fényes, -7™ 9 abszolút fényességű halmaz. Az irodal
mi adatok és a megfigyelés jól egyezik.

NGC 6934 (Del). 20 T, 150x: Elég fényes halmaz, központi sűrűsödése nem túl fé
nyes. EL-sal grízes szerkezet látszik, de nem bomlik egyértelműen csillagokra. 
(Molnár Zoltán)

Az 55 ezer fényévre lévő halmaz a nagyobbak közé tartozik, középpontja nem szélsőségesen 
fényes, de az eddigieknél azért fényesebb: 2700 Nap-luminozitás köbparszekenként.

NGC 7006 (Del). 20 T, 150x: Kis kiterjedésű objektum, de elég könnyen meg lehet 
találni. Kör alakja egyértelmű, a központ felől egyenletesen halványodik. (Molnár 
Zoltán)

Ez a megfigyelt legtávolabbi gömbhalmaz, majdnem 150 000 fényévre van tőlünk. Nem vé
letlenül látszik kicsinek, a katalógus szerint tömegének fele a belső 0,4 ívperces tartományon 
belül helyezkedik el! Abszolút fényessége az NGC 6760-éhoz hasonló.

M15 (Peg). 16 T, 88x: A 6m összfényességű GH ködfoltként látszik. 176x: A GH 
széle bomlik, központja összefüggő, kissé „ködös". A halmaz sűrűsödési foka nagy. 
A peremvidék „grízes", de kifelé haladva gyorsan „elszegényedik". Néhány 10 -s 
csillag van a környezetében, de ezeknél fényesebbet is láthatunk É-i irányban. A GH-t

NGC 6934 Del GH 
20 T, 150x (Molnár Zoltán)

M15 Peg GH
16 T, 176x (Németh Zoltán)
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alkotó (felbontható) csillagok kékesfehér színűek, de -  elenyésző számú -  narancso
sat, sárgásat is megpillanthatunk. (Németh Zoltán)

Planetáris ködök
M97 (UMa). 11,4 T, 50x: Nagy kiterjedé

sű, fényes PL. 5 '-6 ' méretűnek és 9m-9 IJl5 
fényességűnek éreztem. Meglepően 
könnyű látvány még ezzel a kis távcsővel 
is. Sajnos semmiféle részlet nem látszik 
rajta -  a Bagoly most becsukta szemeit. 
Olyan, mint egy teljesen központ nélküli, 
homogén fényű üstökös. (Sánta Gábor)

25 T, 93x: Selymes fényű, szabályos ke
rek köd. A híres „szemek" nem látszanak. 
139x: Az egyik szem EL-sal látszik, a köd 
ÉNy-i negyedében. A köd felülete kékes 
árnyalatú. (Erdei József)

IC 4593 (Her). 16 T, 212x: Nagyon pici 
méretű fényes PL. A 156x-os nagyítás 
szinte nem hozza mivoltát. Teljesen ke
rek, szürke, homogén korongocska a sötét 
űrben. Szép PL. (Hadházi Csaba)

NGC 6210 (Her). 16 T, 212x: Kicsi, de 
ennek ellenére nagyon fényes. Kisebb na
gyítással elvész a csillagok között. 
Egyenletes szürke bolyhos szélű korong. 
(Hadházi Csaba)

A planetáris köd a HST NII vonalon készí
tett képén nagyon szabálytalan szerkezetű, 
15"-es objektum, a részlet gazdag felszín okoz
hatja a vizuális „bolyhos" impressziót.

NGC 6543 (Dra). 20 T, 150x: Ebben az 
objektum kategóriában nagyon fényesnek 
látszik, elnyomja a szomszédos csillag fé
nyét. Aránylag nagy kiterjedésű, elég 
homogén fényességű. A kör alakú objek
tum pereme enyhén elmosódott. (Molnár 
Zoltán)

NGC 6781 (Aql). 20,3 T, 60x: Jól látszik 
KL-sal is. 96x: Nagy méretű, kerek folt a 
déli részén egy kifli alakú fényléssel. 185x: 
A köd nagyjából kör alakú, a közepe hal
ványabb, déli részén három fényesebb folt

NGC 6781 GH Aql. 20,3 T, 185x 
(Wolf Sándor)

kivehető. Gyűrű alakú. (Wolf Sándor)
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Galaxisok, szupernóvák
NGC 4960 (Com) + SN 2005az. 27 T, 167x: Pici, halvány GX 1 fokra a (3 Com-tól. A 

14m-s objektum enyhén elnyúlt, durván K-Ny-i irányban. Nem lehet nagyobb 
0j5'x0j8-nél, közepe alig fényesedő, szélein beleolvad a háttérbe. Nem is a GX az ér- - 
dekes, hanem a magtól ÉNy-ra lévő igen nehéz SN. Fényessége 15™2. (Tóth Zoltán)

M51 (UMa) + SN 2005cs. 7 L, 45x: Igen jó légkör, páramentes levegő. Az M51-et és 
kísérőjét eddig még sohasem láttam ilyen részletgazdagnak. Az M51 és az NGC 5194 
közötti tér nem sötét, hanem nagyon halvány fénylő, a két sűrűsödést halvány, de jól 
kivehető fénylő híd köti össze (ezt eddig csak 20 cm-es műszerrel láttam meg.) Az 
M51-től D felé nagyon halvány, csak időnként felvillanó fényfelhő terjed ki. K felé 
aránylag élesen határolt, Ny-i irányba fokozatosan halványodó fénylés nyúlik a köz
ponti mag felől. (Utólag összehasonlítva nem hasonlít a fényképekhez!) (Bartha Lajos, 
1968. márc. 25.)

20,3 T, 60x: Szépen kivehető, fényes GX. 96x: A fényes mag körüli halóban EL-sal 
megjelennek a spirálkarok. Hosszabb nézelődés után csomók is megjelennek a ka
rokban. Az NGC 5195 jóval kisebb és halványabb, magja fényes, É-D irányban a ma
gon átmenő fényes sáv húzódik. 185x: Ezzel a nagyítással is szépen látszik, de több 
részlet nem jön elő. (Wolf Sándor, 2005. márc. 15.)

27 T, 167x: Gyönyörű kölcsönható GX- 
pár. Az M51 fényes magvidékét halvá
nyabb ködösség veszi körül. Ebben fino
man kirajzolódik két spirálkar. A karok 
fényes szakaszokból tevődnek össze, 
szögletesen hajlanak. A kis GX halója É- 
felé kiterjedtebb. Érdekes, hogy a galaxi
sokat összekötő aranyhíd nem látszik, 
mégis szinte összeérnek. Az SN az egyik 
fényes csomó peremén ül, 14™7-s. (Tóth 
Zoltán, 2005. júl. 6.)

NGC 5917 + SN 2005cf, PGC 54817 
(Lib). 27 T, 167x: Két pici GX és egy SN a 
LM-ben. Az NGC 5917 nagyon kompakt,
14m körüli, kerek. A PGC 54817 nehezebb, 
előbb volt meg az SN. A szülőgalaxis É/D 
irányban elnyúlt, kb. 15T0-S, közepe picit 
fényesebb. Érdekes, hogy a 1 4 ,8-s SN 
(Guide 8.0) félúton van a két GX között, 
bőven a ködösségen kívül. (Tóth Zoltán)

Az NGC 5917 az Arp-katalógusba is bekerült, Arp 217 sorszámmal. Korábban az SN 
1990Q szupernóvát is ebben a galaxisban figyelték meg.

Kvazár
3C 273 (Vir). 20,3 T, 185x: Könnyen ráakadtam erre a kis pontszerű fényforrásra. 

Részletet semmilyen nagyítással nem mutat, halványsága miatt színét nem látom. 
(Wolf Sándor)

Szabó M. Gyula -  Szabóné Andrási Zsuzsanna

NGC 5917 GX Lib + SN 2005cf 
27 T, 167x (Tóth Zoltán)
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