
günkről, sőt a bemutatók és észlelők számára esetleg kallódó, 
kellően ki nem használt refraktorokról adnak hirt.

Keszthelyi Sándor 
Gyöngyös

A Bradfield 1979 1 üstökös krónikája

William A, Bradfield ausztrál amatőrcsillagász 1979.de
cember 24-én fedezte fel a déli égbolt reggeli egén az akkor 
már szabadszemmel látható üstököst. Az üstökös pályáját Brian 
G. Marsden számította és pályaelemei csaknem teljesen meg
egyeztek az 1770-es év II.jelű La Nux által felfedezett üs
tökösével. így 234 év a periódusa, azaz 2213-ban várhatjuk 
vissza.

Az üstökös 1979. december 22-én volt napközeiben, a Nap
tól 0,545 cs.e-re, legnagyobb fényűnek 1980.január 2 6-ra je
lezték, 3,8 mg-val. Az üstökösről a METEOR-.GYORSHIREK, A C0- 
MET RAPID BULLETIN és az ALBIREO adott előrejezést. Az esti 
égen hazánkban január végétől látszott. Az alábbiakban a be
érkezett észleléseket közöljük időrendben.

1980.jan.28.: Gyöngyösön a város szélén 30 cm-es hóban,
- 8°C-os hidegben 3 db 7x50-es binokulárral heten /Juhász 
László, Kelemen Zsolt, Keszthelyi Sándor, Kovács A. András, 
Molnár László, Tari Attila, Zenki Gábor /17:10-18:00 UT kö
zött a FOR-ERI csillagképeket pásztázták, a felhőtlen égen, 
de a telihold fénye miatt nem találták az üstököst. A zéta 
POR körüli csillagok 5,5 mg-ig jól látszottak, igy az üstö
kös 4 mg-nál halványabb lehetett.

Kajdacson Dömény Gábor csodálatosan szép, kitünően át
látszó, horizontig tiszta égen 17:30-18:00 UT között próbál
kozott az üstökös keresésével. A csaknem telihold előtti Hold 
a TAU-ban rendkivül zavart. A csillagok az ERI-ben szabad 
szemmel azonban jól látszottak /gamma, delta, epszilon és éta/. 
A szabad szemes HMG- 4,0 volt itt. Az üstököst 30/120 refrak- 
torral /5x; LM = 8° / keresve /kb. 150-20Q négyzetfokot át-
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vizsgálva/ sem találta. A LM-ben 6,0-6,5 mg-ig látszottak 
csillagok.

1980..Í an. 30.: Dömény Gábor Kajdacson 17:00-18:00 UT 
között kereste 30/120-al, a "Meteor" gyorshírekben közölt 
pozició vidékén, de nem találta.

Tovább próbálkozott 100/540 reflektorral /21x/, szintén 
eredménytelenül. 18:00 UT-kor cirrusok boritják be az eget, 
végetvetve az észleléseknek.

1980.jan.31.: Gyöngyösön, Keszthelyi Sándor 7x50 B-vel 
teliholdnál 16:59-17:30 UT között az üstököst nem látta a 
tiszta égen, pedig az ERI-ben szabad szemmel 4 mg-ig, lát
csővel 6,5 mg-ig láthatók voltak csillagok. Eszerint az üs
tökös 5 mg alatti lehetett.

Dömény Gábor Kajdacson 17:30 UT-kor egész könnyen meg
találta az előrejelzett hely közelében és egy órán át figyel
te 30/120-al és 100/540-el. A zeta Eri-től 140 ivpercre volt 
D-re. PA = 189° felé. Diffúz pamacs, belsejében excentriku
sán elhelyezkedő sűrűsödés, de nem csillagszerű mag. Ezzel 
ellentétes irányban PA = 128° felé kissé megnyúlt. Mérete: 
7 x 9  ivperc. Az M 31-el összehasonlítva, az utóbbit fényes
nek látta. Az üstökös fényességét valahol 5 és 6 mg között 
adta meg. Pontos poziciórajzokat készített.

1980. február 2.: Gyöngyösön Keszthelyi Sándor 7x50 B- 
vel 17:16-17:39 UT között figyelte meg az üstököst.
Könnyen észrevehető volt az ERI-TAU-CET határain. Egy csil
lagé zérü 7-7,5 mg-os pontszerű'mag, egy korszerű 4-5 ivper- 
ces kómarész, melyből EL-al ÉNY felé kis nyúlványt sejteni.
PA 110° felé a 12 ivperc hosszú, vastag csóva jól látszik.
Az üstökös össz-fényessége kb. 6 mg lehetett. Zavaró volt a 
kelő Hold és némi cirrus.

Kajdacson Dömény Gábor 17:30 UT körül ismét látta, ha
sonló látványunak, mint 3 1-én.

A 95 Cet alatt 1,00 ivpercre PA = 166° felé. Pontos raj
zot készitett. 6x8 ivperces elleipszis: PA 95 felé állt~nyul- 
ványa. 5 x és 54 x-es nagyításokkal figyelte. Az M 35-nél 
/5,6 mg/ kissé fényesebbnek látszik. 7 ivpercre van Ny-ra 
egy 7 mg-os csillagtól.
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Sülysápon 18:00-18:30 UT között Bartos Pál, Csaba László, 
Fodor Antal kereste az üstököst 80/300 refraktorral. Az ég
bolt az egyenlítő alatt már erősen átlátszatlan, igy 5 mg 
alatti objektumok megtalálása lehetetlennek bizonyult. 1 8 :3 0- 
ra teljesen beborult.

1980. február 3*: Dunaújvárosban Farkas István 8:20 UT kö
rül 8 x 56 B-vel figyelte meg.
Fényét 5,5-6,5 mg körülinek becsülte.

1980. február 4 .: Horváth Ferenc Veszprémben 10x50 B-vel 
18:15 UT-kor az üstököst egy korszerű, kb. 20 ivperc kómaát- 
mérőjü, diffúz foltnak látta.

Tuboly Vince Hegyhátsálon 19:00 UT-kor figyelte 50/270 mm 
lencsés távcsővel 13x-sal, 6 mg~os fényű, elliptikus kóma, 
fényes sűrűsödésekkel a centrumban. A kóma átmérője 5-6 iv
perc lehet. Egy rendkivül halvány és rövid csóvát sejtett.

Csiba Márton és Farkas István Dunaújvárosban fényképezte 
az üstököst 19:15-kor és 4/300 Pentaconnal ORWO NP 27-re. 13 
perces expozicr'ó után ott a fotón az üstökös a 03215+0245 po- 
zicion. Kissé elliptikus 2 ivperces kómával látni,

Dömény Csaba Kajdacson harmadszorra észlelte az üstököst.
A kappa Cet-tői 68 ivpercre PA-1200 felé volt. Már 17:45-kor 
kezdte az észlelést, majd 18:10 és 19:40 UT-kor is látómező 
rajzokat készitett, amely az objektum 4 ivperc/óra, sebessé
gű mozgását mutatta a környező kis csillagokhoz képest. 
30/120-el az M 35-nél kissé halványabbnak tűnt. 100/540-el 
54x—el: "elliptikus folt, belsejében 2x4 ivperc méretű csepp 
alakú sűrűsödés látható.

Kifelé, de leginkább PA=110° felé egyre halványabb.
A kóma teljes mérete 5x9 ivperc."

1980. február 6.: Tuboly Vince Hegyhátsálon 18:30 UT-kor 
figyelte 50/270 L-al 13x-sal. Az üstökös látványa 6 , 5  mg fé
nyű, alig elliptikus kóma 4 ivperc átmérővel, közepén fénye
sebb sűrűsödés. Szinszürőkkel nézve: kékkel a központi sűrű
södés tűnik jól ki, zöldessárgával a kóma növekszik meg 7-8 
ivpercre.

Csiba Márton és Farkas István Dunaújvárosban 19:46 UT-től 
20 percen át fényképezte az üstököst. A 032'38+0645 pozición
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egy 7 mg-os kissé elliptikus kóma látszik, a foto-technika 
ugyanaz mint két nappal ezelőtt.

1980. február 7.: Tuboly Vince Hegyhátsálon 18:45 UT-kor 
50/270 L-el 13 x-sal egy 7,6 mg-os, diffúz elliptikus kómának 
látta, gyenge kondenzációval és 3-4 ivperc mérettel.

1980. február 8.: Szentmártoni Béla Kaposváron 19,2 cm-es 
Newtonnal 18:12 UT-kor 63 x-sal figyelte az üstököst, kb.
9 mg-os, 10-12 ivperces korszerű egyenletes korongnak találta, 
elmosódott szélekkel.

Dalos Endre Bolyon 70/490-es lencséssel 18:20 UT-kor,
33 x-sal nézte. Nagyon diffúz, kerek, fehér szinü 20’-es kóma 
látszik. Környezetéből kiemelkedő; sejthető még egy rendkivill *
halvány, legyezőszerü 20’-es csóva PA 45° felé.

Keszthelyi Sándor és Varga András Gyöngyösön 150/1500 
Newtonnal 18:20-19:2'0 UT között 18 x-sal felváltva keresték, 
de nem találták, mert 8 mg alatt lehetett fénye.

Dömény Gábor Kajdacson 19:30 UT-kor sikeresen észlelte.
Helye a Kszi TAU-tól 38 ivpercre PA 66° felé. 100/540-el 
54 x-sel: korszerű, diffúz objektum, közepe fényesebb valami
vel. Átmérő 5’-es. A kóma egy 9 mg-os csillagot takar. 21 x-es 
nagyítással nézve az M 1/8,5 mg/ ködnél fényesebb, oly annyi
ra, hogy 30/120-al az üstökös egész jól látszik, viszont az 
M 1 nem.

Hevesi Zoltán Kaposváron 10x50 B-vel 20:35 UT-kor látta 
az üstököst. Kb. 6 mg-os összfényü, elliptikus, 6x10 ivper
ces. K-Ny-i irányú, elmosódott körvonalú, közepe alig fénye
sebb.

1980. február 12.: Budapesten Deicsics László, Deicsicsné 
Aradi Katalin, Keszthelyi Sándor és Varga András 18:20-20:10 
UT között Három lencsés távcsővel /200/3030; 100/490; 70/700 1
L-ek/ nagy látómezejű okulárokkal kutattak az előre jelzett 
helyen - jó égen. De az üstökös 9,5 mg alatt lehetett, mert 
nem látszott.

Kajdacson Dömény Gábor 18:15 UT-kor ismét megfigyelte az 
5 TAU-tól 85 ivpercre PA = 32° felé látszó üstököst.
100/540-el szürke, diffúz pamacs. 5 x 6  ivperc méretű és a- 
kóma ék alakban K-felé halványabb. Pontos poziciót rajzolt.
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Az M 1-nél még fényesebb, de nem sokkal. A 30/120-as kis 
távcső még fényesebb, de nem sokkal. A 30/120-as kis távcső 
még mindig mutatja az üstököst.

1980. február 14»t Hegyhátsálon Tuboly Vince 18:45 UT- 
kor 50/270 L-el 13 x-sal, még sejtette az üstököst, mint egy 
3*-es kómáju, diffúz 8 mg alatti foltot.

1980. február 15«: Keszthelyi Sándor, Kovács A. András 
és Molnár László 7x50 B-vel és 150/15000 T-vel keresték sötét 
égen 18:40-19:30 UT között az üstököst, de 8,5 mg alatt le
hetett, mert nem találták.

1980. február 20.: Dömény Gábor Kajdacson 18,00 körül 
kissé párás égen kereste az üstököst, de sikertelenül. Való- 
szinüleg a zavaró holdfény miatt, mely kb. 90° átmérőjű kör
ben "elnyomta" a halványabb dolgokat. Az ezen kivül eső 
M 1-et jól lehetett látni a 100/540-el. Az 5 Tau szabad szem
mel is látszott.

1980. március 04.: Dömény Gábor Kajdacson 18-19 UT kö
zött 100/540-el kereste az üstököst a Pleiades-től D-re. A 
légkör nyugodt és kiválóan átlátszó. A LM~ben 11,8 mg-ig lát
szottak csillagok, de az üstököst nem látta.

Összesen 17 pozitiv és 10 negativ becslés történt.
Az üstökös fénye február 7-ig alig volt alatta az előrejel- 
zettnek. Ezután viszont 1-2 mg-val még halványabbnak bizonyult 
az amúgy is lefelé tendáló-előre jelzett fényességnél. így 
nagyon gyorsan eltűnt a kis távcsövek elől.

Valami történt az üstökössel február 7-ről, 8-ra for- 
dulóan, mert 8-án estére vannak a legellentmondásosabb fé
nyességadatok, diffuzabbá, nagyobb körré vált kómája. Ez a 
-diffuzabb jelleg ezt követően a látványát teljesen leron
totta, igy nagy távcsövekkel is megfigyelhetétlenné vált.
/Összesítve: pozitiv eredménnyel Dömény 5; Tuboly 4; Farkas 
3; Csiba 2; Dalos, Hevesi Horváth, Keszthelyi és Szentmártoni 
1-1 alkalommal tudta észlelni./

Keszthelyi Sándor 
Gyöngyös
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