
Csaknem összekeveredik a két csoport, de 30-ától szétesés figyelhető meg. A 
H típusú csoport megnyúlik, nyugvásakor F típusúra változik.

24-én kel -17°-on egy kicsi D típusú AA. 27-én E típusú, négy folttal, a 
vezető alakja szabályos, a követő szabálytalan. 29-én van a CM-en. 30-án 
sok kisebb foltra esik szét a követő; 31-én ismét nő a PU-terület. A 
CM-átmenettől a nyugvásig 14°-ot hátrál a csoport (a nagy H típusú 6°-ot).

A csoportok szélessége -4° és -40°, ill. 0° és +23° közötti. A csoportok 
60%-a a déli félgömbön jelentkezett.

ISKUM JÓZSEF

visszatérése. Felfedezője, Hevré Faye, 1843. november 22-én akadt rá a 
csóva nélküli, fényes kondenzációt mutató üstökösre. Elég sokáig, a 
következő év április 10-ig tudták megfigyelni. Az így kapott pontos 
pályaelemek alapján 1851-ben Challis ismét ráakadt a halvány üstökösre. 
Azóta mindössze háromszor nem tudták észlelni perihéliumát. Mivel idén egy 
hónappal perihéliumátmenete előtt került oppozícióba, kedvező alkalom nyílt 
megfigyelésére.

Különböző előrejelzések szerint október— november hónapokban 9™— 10m kö
rüli fényességet kellett elérnie. Igen kellemes meglepetés volt, hogy erről 
a nem igazán fényes üstökösről 11 észlelés készült a hónap első két heté
ben. Jó lenne, ha ez a tendencia tovább folytatódna. A beküldött észlelések 
jól egyeznek és kiegészítik egymást, mivel nem azonos körülmények között 
készültek. Aki elég sötét égen tudta végezni az észlelést, az előtt feltá
rult az üstökös halvány perifériája, 10'— 12'-re növelve a kóma méretét. 
Nagy Mélykúti Ákos igen jó égnél egy csóvakezdeményt is látott DK-i irány
ban, amit a többi észlelő is említ, csak sokkal bizonytalanabbul.

A kána nagyon diffúz volt, s egy belső 4'— 5' átmérőjű fényesebb és egy 
külső halványabb részből állt. A belső rész fényessége 1 0 —1075 körül 
volt. A perifériákkal együtt kb. fél magnitúdóval nagyobb volt az 
összfényesség.

18



Sajnos szöveges leírásokkal nem kényeztettek el bennünket az észlelők. 
Földesi Ferenc szerint "Viszonylag nagy kiterjedésű, megjelenése vattasze
rű. Elfordított látással sejthető gyenge sűrűsödés, talán gyenge csóvakez- 
demény is." Szentaskó László 250x-es nagyításnál határozott, fényes középső 
részt és kissé megnyúlt, elliptikus kómát látott.

1991.10.03 . 21:10 UT 1991.10.04 . 21:30— 21 :45 UT
11 T, 64x 10 L, 40x
Földesi Ferenc Nagy Mélykúti Ákos

Az IAU Circular ban közöltek szerint C. S. Morris 51 cm-es reflektorral 
szintén észlelte a DK-i irányú csóvát, melynek hosszát 10'-nek mérte. A 
másik említésre méltó külföldi észlelés ismertetése előtt egy kis kitérőt 
kell tennünk. Néhány évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy az "öreg" 
rövidperiódusú üstökösök már alig képeznek csóvát, s ha mégis, akkor az 
rövid és széles. Az 1983-ban felbocsátott IRAS műhold rácáfolt erre, amikor 
az 1873 óta ismert periodikus Tempel 2 üstökösnél 30 millió km hosszú (!), 
keskeny porcsóvát észlelt, amit a Földről addig soha nem tudtak észlelni.

Október 10-én David Rabinowitz a néhány éve korszerűsített Kitt Peak-i 
Spacewatch távcsővel készült aznapi CCD-feÍvételeket vizsgálta át. A 
Faye-üstökösről készült egyik felvételen a fejből egy nagyon diffúz, 1'— 2' 
széles fénysáv indult ki, amely nyilvánvalóan a látómezőn is túl nyúlt, így 
hossza legalább 2 volt. Másnap James V. Scotti megerősítette a sáv létét, 
azonban felvételein már több mint 10° volt a fénysáv hossza, ami 45 millió 
km-nek felel meg!

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

Címlapunkon
VENNÉK 4 vagy 6 rrm-es orthoszkopi- Gordon Garcia napfolt-felvétele
kus okulárt. Kárpáti Ádám, 1203 Bu- látható. 1991. jún. 8-án készült
dapest, Határ út 11. tel.: 128^-4012 120/1003-as refraktorral, Kodak

2415-ös filmre, Solar Skreen Mylar 
szűrővel, 1/1000 s expozícióval.

19


