
P. Wild 4 (1990a)
Paul Wild a Berni Egyetem kutatója fedezte fel ezt a 13^5— 14™0-s üstököst, 
jan. 21— 22-i felvételeken. Az új üstökös rövidperiódusű, keringési ideje 
6,18 év. Perihélium-átmenete július 3,087 ET-kor lesz. Fényessége 13™ alatt 
marad, így számunkra érdektelen objektum. (IAU C. 4954, 4963)

Hogyan nem fedeztem fel az 1990b üstököst?
Március közepén jó alkalom nyílt az asztrofotósok számára az 1989e. 

üstökös Androméda-köd melletti elhaladásának a megörökítésére. Egy ilyen 
felvételt terveztem március 16-ára.

Ugyanezen nap délutánjára ígérte látogatását Tepliczky István, mindenki 
"Teplektora" is. Szokásához híven ismét késett, és csak este érkezett meg. 
Először Zalezsák Tamást kereste fel, és vele jött el hozzánk. Későn ér
keztek, mert mi már Kondorosi Gáborral elmentünk orfűi észlelőhelyünkre. 
Sajnos a várakozás miatt későn értünk ki, és az Androméda már lenyugodott.

Másnap már időben sikerült kijutnunk hármasban Orfűre. Az idő egy kicsit 
párás volt, így hiába próbálkoztunk az Austin-üstökös megkeresésével. 
Igyekeztünk lefotózni az Androméda-ködöt még lenyugvás előtt, a nyugati 
horizont közelében. A biztonság kedvéért három felvételt is készítettünk. 
Végülis két felvétel sikerült, az egyik 135-ös, a másik 200-as telével 
készült, 5 perces expozícióval. Közel éjfélig fotóztunk, meteoroztunk, 
változóztunk. A filmet el is "lőttük" az éjszaka folyamán.

Hétfőn az első teendőm volt a film előhívása. Nagyon érdekelt, mi van 
rajta, mert ez volt az első általam hiperszenzibilizált tekercs. 
Szerencsére jól sikerültek a képek. Okulárt fogtam és elkezdtem keresni a 
felvételen a Skorichenko-George (1989e.) üstököst a számított helyen, de 
nem találtam. A biztonság kedvéért ellenőriztem az Androméda-ködöt egy 
esetleges szupernóva miatt. Eközben találtam egy oda nem illő kis ködös 
objektumot. Megnéztem minden fellelhető térképen ezt a részt, de egyiken 
sem volt jelölve sem csillag, sem mély-ég objektum. Végül arra az 
álláspontra jutottam, hogy ez a Skorichenko— George-üstökös, csak rosszak a 
koordináták. Persze nem voltam ebben olyan biztos, ezért fel akartam hívni 
Mizser Attilát, ám ez elmaradt.

Két napra rá kinagyítottam a negatívot, és feladtam az egészet Attilának 
postán. Ez idő alatt érkezett meg a Meteor Gyorshírek 1990/2. száma, 
amelyben értesítettek egy új üstökös felfedezéséről. Ekkor jöttem rá, hogy 
valójában az új üstököst fotóztam le!

A litván Kazimieras Öernis március 14,79 UT-kor, míg a japánok 16,441 
UT-kor fedezték fel az új üstököst. Tehát ha fel is ismerjük, hogy új 
üstökössel van dolgunk, akkor sem kerülhettünk volna fel az "égre". Am ha 
ugyanezt a felvételt egy nappal korábban készítjük, mint ahogy eredetileg 
terveztük, megelőzhettük volna a japánokat. Mindenesetre jó tanulság minden 
amatőrcsillagász számára, hogy inkább váljak egy kicsit nevetségessé —  ha 
netán egy jól ismert objektumot fedezek fel — , mint hogy lemaradjak egy 
üstökös felfedezéséről.
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