
Májusban 7 észlelő 31 pozitív és 2 negatív megfigyelést készített 9 üstökösről. Az 
elmúlt hónapok Hyakutake-mámorában minden más égitest háttérbe szorult, így a 
következő két számban a február óta szaporodó elmaradásainkat is szeretnénk 
bepótolni. Jelen számunkban csak a hosszúperiódusú üstökösökkel foglalkozunk, 
szeptemberben pedig a periodikus üstökösök kerülnek terítékre.

C /1 9 9 5  O l (H ale-Bopp)
Április 20. és május 26. között 7 észlelő 21 megfigyelést készített a rohamosan 
fényesedő égitestről. Az első észlelések idején a réteges szerkezetű kóma 8™0-8, 2-s 
volt, DC= 3-4. A 6'-8'-es, kerek folt belső 3'-es tartománya hirtelen sűrűsödött a 
központ felé. Tuboly Vince április 20-ai leírása: „ K ö z p o n ti sű rű sö d és  lá th a tó  a  d iffú z  
k óm áb an  és  e g y  c só v a k ez d em én y  É N y -i  ir á n y b a n ."  Másnap Sámeczky Krisztián is látta a 
csóvát, amely 8' hosszú volt és PA 340 irányba mutatott.

Mire a májusi újholdas időszak bekö
szöntött, már egy 7m-ra fényesedéit, fél 
holdtányémyi üstököst láthattak a korán 
kelő amatőrök. A beérkezett fényesség
becslések jelentős szórást mutatnak, de a 
külföldi adatokkal kombinálva úgy tű
nik, hogy május 15-e környékén érte el a 
7™5-t, és 25-e táján a 7™0-t. A kóma mé
rete 15'-re duzzadt, és észrevehetően sű
rűsödött (DC= 5-6). Kósa-Kiss Attila 
négy jól elkülöníthető réteget látott a kó
mában, melyek közül a külső csak EL-sal 
látszott. Május 23-án egy 10™5-s, csillag- 
szerű nucleus is megjelent.

A „nagy" fényességnek köszönhetően 
Stephen J. O'Meara május 18-án szabad 
szemmel is megpillanthatta a Naptól 4,38 
Cs.E.-re a Földtől pedig 3,74 Cs.E.-re járó 
égitestet. A következő napokban több
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ausztrál észlelő is követte példáját, így szinte biztosan megdőf a szabadszemes 
láthatóság rekordja, melyet az 1811-es Flaugergues-féle üstökös tart. Ez az égitest két 
hónapnyi kihagyással, 1811 márciusától 1812 januárjáig látszott szabad szemmel.

A Hale-Bopp lassan már egy éve tartja a Hio= -2™4-s abszolút fényesség alapján 
várt fényességet, így hónapról hónapra biztosabbnak tűnik, hogy 1997 tavaszán 
hosszú heteken át fényesebb lesz Om-nál. Méretei is gigásziak, a 15'-es kóma a való
ságban 2,4 millió km átmérőjű, a csóva hossza legalább 10 millió km. Kicsit hitet
lenkedve említjük meg, hogy április végén a Mauna Kea Obszervatórium egyik 
asszisztense 40'-re becsülte a Hale-Bopp átmérőjét...

C /1 9 9 5  Y1 (H yaku toké)
Márciusba kettő, áprilisban és májusban pedig egy megfigyelés készült erről a 
jellegtelen üstökösről. Március második felében még binokulárral is látszott, de a 
hajnali láthatóság miatt szinte senki sem észlelte. Március 20-a és 29-e között 8 , 7-ról 
9 , 1-ra halványodott, mérete 8'-ről 5'-re csökkent, a kóma nagyon gyengén sűrű
södött a központ felé. Áprilisban kissé megtorpant a halványodás, így 20-án haj
nalban a ráktanyai Odyssey-2-vel még 9™6-snak látszott, és a kóma is meglepően 
nagynak, ó'-esnek mutatkozott. Májusban drasztikus halványodásnak indult, így 
amikor 19-én hajnalban Szentaskó László utoljára látta, már csak egy fél ívperces, 
12™7-s foltként mutatkozott.

Január 31-e és május 19-e között öt észlelő 11 megfigyelést készített az üstökösről.

C / 1996  B 1  (Szczepanski)
Februári földközelsége után márciusban még tartotta magát, április elején viszont 
gyors halványodásba kezdett. A két hónap alatt mindössze öt megfigyelés készült, 
melyen három amatőr osztozkodott.

Megőrizte rendkívül diffúz megjelenését, ami nagyon bizonytalanná tette a 
fényességbecslést. Március közepén kisebb refraktorral még 6 '-8 ' átmérőjű volt, az 
összfényesség 8™5 körül alakult. Ugyanekkor egy közepes méretű reflektorral már 
csak egy 3'-es, 9™5-10™0-s, jelentéktelen paca volt. Április 18-án Tuboly Vince látta 
utoljára egy 7,2 cm-es refraktorral, az 5'-es kométa fényessége 10m volt. Május végén 
fotografikus fényessége már nem érte el a 18m-t!

Február 12-e és április 18-a között 8 észlelő 15 alkalommal kereste fel ezt a kicsi 
abszolút fényességű üstököst, mely csak 0,5 Cs.E. körüli föld távolságának köszön
hetően vált közepes fényességű objektummá.

C /1 9 9 6  E l  (NEAT)
Bizonyára sokak figyelmét felkeltette, hogy az elmúlt másfél évben eltűntek a 
Shoemaker-Levy, vagy a Helin-Lawrence elnevezésű üstökösök. Ennek oka az, 
hogy 1994 decemberében véget ért a Palomar-hegyi 46 cm-es Schmidt-teleszkóppal 

folytatott kisbolygókutatási program. A Shoemaker-féle 
csapatról egyelőre semmi hír, Eleanor Helin viszont 
megalakította a Near-Earth-Asteroid Tracking (NEAT) 
teamet, és a meglehetősen népes csoporttal tovább foly
tatja a kisbolygóvadászatot. A légierő Mt. Heleakalán 
(Hawaii) található Maui Obszervatóriumában egy 99 cm- 
es reflektor, egy 4096x4096-os CCD valamint a „Space-
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watch-módszer" alkalmazásával dolgoznak, és bőven 20m alá tudnak menni.
A számos kisbolygó után március idusa meghozta az első üstököst is. A 1 6 ,3-s, 

diffúz, erős kondenzációval rendelkező égitest viszonylag gyorsan mozgott a Cancer 
északi részén. Az első pályaszámítások azt mutatták, hogy a nyár közepén eléggé 
megközelíti a Napot, ám szinte pontosan átellenben lesz a Földdel. A 2000-es pálya
elemeket Brian Marsden a március 15-e és május 15-e közötti 156 észlelés felhasz
nálásával számította.

A pályahelyzet és a fényesség nem dobogtatta meg túlzottan a vizuális észlelők 
szívét, ám köztudott, hogy a CCD észlelések l m-2 m-val halványabbnak mutatják az 
üstökösöket, mint a vizuálisak. Ezen felbuzdulva Sámeczky Krisztián április 20-án 
este megpróbálta megpillantani az első NEAT-üstököst. A CCD-s fényességbecslések 
alapján vártnál sokkal könnyebben látszott.

A Lynx délnyugati részében tartózkodó, 1'5 átmérőjű üstökösnek halvány, 
15"-20"-es központi sűrűsödése volt. Az összfényesség 1 3 ,4-nak adódott. Egy hó
nappal később Szentaskó László és Sárneczky Krisztián ismét sikerrel járt. Május 18- 
án este a rosszabb ég az alacsony horizont feletti magasság miatt csak a belső, fénye
sebb tartományok látszottak. A 30"-40"-es égitest 1 3 ,7 -1 3 ,9-s volt.

Május közepén átlépte a cirkumpolaritás határát, de júniusban és júliusban 
mindössze 30-40 fokkal északra helyezkedik el a Naptól. Augusztus elejétől elon- 
gációja gyorsan nő, ráadásul szeptember elején deklinációja eléri a +80 fokot, így 
remek helyzetben láthatjuk a várhatóan l l m-12m-s égitestet.

C /1 9 9 6  J1  (Evans-D rinkw ater)
Robert Evans eddig szupernóva felfedezéseivel kápráztatta el a világot, ám 
mostantól már egy üstökös is viseli a névét. Evans az év elejétől a Siding Spring-i 122 
cm-es Schmidt-teleszkóppal folyó szupemóvakereső program vezetője. Az amatőrök 
profivá válásának nagy hagyományai vannak itt, hiszen Robert McNaught és 
Gordon Garradd is amatőrcsillagászként kezdte, ma pedig az obszervatórium 
elismert kutatói.

Az új égitestet egy május 10-ei, Michael Drinkwater által készített R lemezen 
találta. A 16m-s üstökösnek fél ívperces, északnyugati irányú csóvája volt. Syuichi 
Nakano számításai szerint az év utolsó előtti napján ez az üstökös is 1,3 Cs.E.-re 
megközelíti a Napot, de még a NEAT-iistökösnél is kedvezőtlenebb helyzetben lesz. 
Ez év szeptembere és jövő év májusa között elongádója 30 fok alatt marad. A 2000-es 
pályaelemek a május 10-e és 23-a közötti 108 észlelés alapján mellékelten láthatók.

A NEAT-üstökös esetén felbuzdulva május 18-án este 
Sárneczky Krisztián és Szentaskó László a kométa nyo
mába eredt. Az Odyssey-2 minden nehézség nélkül mu
tatta az igen apró, 5"-10"-es korongocskát. A szinte boly
gókorong megjelenésű kóma DC-jét D6-ra, illetve D7-re 
becsülték, az összfényesség 14™9-nak adódott. Amerikai 
észlelések alapján kiderült, hogy a -22 fokos deklináció és a 110 fokos elongáció 
miatt nagyon alacsonyan látszó objektumnak csak a magját sikerült megpillan
tanunk, átmérője valójában 1', összfényessége 13™5 volt.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN
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