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tiszteleti tagt61. 

1 fametszettel. 

(Fölolvasta a M. T. Akademia 1885. evi januar 19-diki m. osztalyülesen). 

A nap felületenek megfigyelesi m6dja ugyanaz maradt 
mint eddig. A megfigyeles 1884-ben is a keleti kupolaban tör
tent, a 3 hüvelykes Reinfelder-fäle heliographon,junius közepeig, 
a midön a nevezett müszer allvanyat a m. k. J6zsef-müegyetem 
csillagdaja szamara engedtem at egy 5 hüvelykes refractorhoz, 
s• akkor a 3 hüvelykes Reinfelder-fäle csö arr61 levetetett, es 
ideiglenesen a budapesti k. egyetem Fraunhofer-fele heliome
terenek allvanyara alkalmaztatott, mig az uj heliograph elke
szült. E müszer fölallitasa egyelöre, mig a keleti kupola ne
mely javitasokat nyert, a szinten az idöben megüresedett nyu
gati kupolaban allittatott föl, mig az ugyanazon allap'otban 
ismet atvitetett a keleti kupolaba, hogy a kellö javitasok a nyu
gatinak is megadathassanak. Midön az uj beliograph megerke
zett Angolorszagb61, hogy a megfigyelesek meg ne szakadjanak, 
az egesz ideiglenes heliograph egy kis kerti kupolaba vitetett at, 
mig az uj heliograpb föl lett allitva a keleti kupolaban 8 justi-

l(, T. AK. ERT. A JllATH. TOD. KÖREBÖL. 1885. XII. K. 1. SZ. 1 





A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 3 

rozva, a mi okt6ber utols6 napjaiban törtent, ugy bogy az elsö 
megfigyeles rajta november 24-en eszközöltetett. 

Ilyen körülmenyek között belatbat6, bogy a napfigyelesek 
bar vegleg nem lettek 1884-ben megszakitva, de megis nemi 
hianyt szenvedtek, a mennyiben az ugynevezett magy atmenete
ket)) az ideiglenes beliograpbon a vegtelen subtilis Fraunhofer
fele labon nem lebetett megfigyelni, mert a legkisebb szellötöl 
a gyenge lab a nehez csövel olyannyira remegett, hogy azon 
pontos megfigyeleseket tenni absolute lehetetlen volt, miert is, 
bogy a napmegfigyelesek meg ne szakadjanak, meg kellett ele
ge<lni e labil müszerrel is. 

Az lij heliograph. 

Mint az elsö abra *) mutatja, a fölallitasi m6d egeszen an
gol typus, öntött vasoszlopon, a mely als6 vegen lapos harang
alakban szelesedik el s egy massiv marvanylapra van gipszszel 
fölerösitve. Az oszlop fölfele gyengen conicus s mint ilyen 
rendkivüli stabilitast nyujt. Als6-felsö vege esztergalas altal van 
sikka es pa.rhuzamossa elöallitva. 

A felsö vegen egy centralis aczelcsap.ra, mely az oszlopba 
bele van öntve, s vele leesztergalyozva, van az requatorealis fej 
agyazata fölteve. E csap körül eszközöltetik a müszer azi
muthalis correcti6ja, s ennek megtörtente utan az egesz fej 
agyazata keleten es nyugaton ket atellenes erös aczelcsavarral 
lesz az oszlopboz bozzaerösitve. 

Mint emlitettem, e fej az mquatorealis agyazata; agyazata 
pedig, mert az requatorealis kis erös aczelcsap körül ebben 
mozgatbat6 s bea.llitbat6 különbözö sarkmagassagra, az egyen
litötöl körülbelül 7 5 ° szelessegig tetszes szerint, a mi az egesz 
müszert egy kenyelmes utaz6 müszerre alakitja. 

A polaris tengely tokjahoz egy vegtelen erös segmentum 
van hozza öntve, melynek központjan egy igen erös aczeltengely 
megy at keletnyugati iranyban. A segmentum keleti oldalan 
pedig abb61 egy masik aczelcsap nez ki, melynek ket erös csa
var feszül neki eszak-del iranyban, s ezek az abran is latha-

':') Az 1-sö abra clicMje sajatom leven, az kezirajznak tekintendö. 

1* 



4 KONKOLY MIKL6S. 

t6k. Ezek szolgalnak arra, hogy a polaris tengelynek a sark
magassagra val6 beallitasanal a kellö finom mozgast meg lehes
sen adni. Mivel azon nyilas, mely az agyazat keleti allvanyan 
megy keresztül,nem igen nagy, igy a sarkmagassagi finom moz
gas is meg van hatarolva; hogy azonban az emlitett hatarok 
közötti földrajzi szelessegre be lehessen a müszert allitani, az 
emlitett csap szamara több lyuk van a segmentbe förva, s ha a 
nyilas nem futna ki a szükseges mozgas kiterjedeset, akkor az 
emlitett aczelcsap egy masik, harmadik, negyedik lyukba lesz 
teve, s a szerint a finom mozgas neki csak csekely hatarok kö
zött lesz megadva. A ket csavar megszoritasa utan a müszer 
absolut solidsagot nyer. 

A polaris tengely als6 vegen van a beosztott 6ra-kör. Az 
osztas ezüst abroncsra van fölvesve. A kör az ismert cc Airy-fele 
kettös kör », azon bizonyos eltolhat6 noniusu BZßrkezet, mely a 
beallitasnal a csillagidö levonasat az egyenes fölszallasb61 meg
kimeli.*) Az osztas 2 idömasodperczet enged leolvasni. 

A polaris tengelynek, mely öntött aczelb61 van keszitve, felsö 
vegen egy körnegyed van, mely rea fekezhetö. Ebbe nyul bele 
az 6ragep vegtelen csavarja, s ez altal eszközölhetö az egyenes 
fölszallasi ertelemben a müszernek a finom mozgas is. E kör
negyed fölött a declinatio-tengely tokja van a polaris tengelyre 
ü csavar altal fölerösitve. Ennek also vegen van a declinatio
kör, melyen az osztas (homlok-osztas itt is, ugy mint az 6ra
körön) szinten ezüstre van vesve s 2 nonius segitsegevel 1 iv
percznyi pontossaggal lehet rajta beallitani vagy leolvasni. 

A nevezett tok felsö vegen van a declinatio-fek es a finom
mozgas elhelyezve, a mi kisse elter az eddigi rendszerektöl. Itt 
a declinatio-tengelytok felsö vege meg van esztergalyozva, s 
arra egy kör-hatod van rea dugva, mely arra tetszes szerint a 
tavcsö ocularvegetöl egy hosszu kulcscsal reafäkezhetö. A ha
todba finom csavarmenet van metszve s egy vegtelen csavar 
fog bele, mely a tavcsö bölcsöjen van agyazva, s annak ocular
vegetöl szinten egy hosszu kulcscsal forgathat6. Ha most a 

*) Egy igen felesleges kis jatek, annyib61, mert minden csillagasz 
tud ket szamot egymasb61 levonni; de az angolok kedvencze. 
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"' hatod nincs a tengelytokra rea fokezve, akkor ha a tavcsövet 
forgatjuk, a hatodot a csavar, mely belöle egyaltalaban nem 
kikapcsolhat6, vele viszi, mig ha azt a declinatio-tengelytokra 
rea fäkezzük, akkor a tavcsö mozgasa is megszünik, s azt csakis 
finoman a csavarral lebet eszközölni. 

A tavcsö egy egyszerü sargarez bölcsöben fekszik, mely a 
declinatio-tengelyhez van erösitve. 

A müszer egy kitünö 6rageppel is el van latva, mely azt a 
föld forgasaval ellenkezö iranyban hajtja. A szabalyoz6 az is
mert Grubb-fäle dörzsszabalyoz6, a mely abb61 all, hogy ha a 
Watt-fäle inga goly6i szetmennek a centrifugalis erö altal, 
akkor ket börveggel ellatott csavar egy tükörsimasagra csiszolt 
phosphorbronz karikat surol, s ez a gepnek egy kepzelhet5 
csendes es egyenletes mozgast kölcsönöz. 

A suly fölhuzasa menes közben is eszközölhetö, a nelkül, 
hogy az altal annak menese zavarva lenne, a mi meglehetös 
complicalt belsö attetelekkel eszközöltetik a sulykerekben 
(az ugynevezett «Bodenrad"); ennek leirasa különösen rajz 
nelkül igen hosszadalmas lenne, miert is azokat, kik ezen szer
kezetet bövebben megismerni ohajtanak, utasitom keziköny
vemre: "Anleitung zur Anstellung Astronomischer Beobachtun
gen" stb. 501-dik oldal, 155- es 156-dik abra, a hol az egesz 
szabalyoz6 es fölhuz6 kesziilek böven le van irva s rajzolva. 

A finommozgas szinten az 6ragepen magan van alkal
mazva, s ez zsin6r segitsegevel törtenik a tavcsö ocularvegetöl, 
az ismert «planeta-kerekekkeh, melynek bövebb leirasa szin
tEm a föntemlitett kezikönyvben s annak 509-dik lapjan van 
leirva, s a 159-dik abraban lerajzolva. 

A leirt allvany T. Cooke & Sons hirneves angol czegtöl 
van Yorkban, a gatesheadi 6riasi refractor epitöjetöl, ki külö:ri
ben az 6-gyallai csillagda normal-6rajat, a kalocsai csillagda 
delkör-csövet es normal-6rajat is keszitette. 

A müszer mechanicai kiviteleröl csak a legszebbet es leg
jobbat lebet mondani, s barmely reszet vizsgaljuk meg, min
denhol a legfinomabb es pra::cisebb munkaval talalkozunk. 

A tavcsö hozza sajat mühelyemben keszült, mivel annak 
objectivje ismet a vilaghirü Merz mühelyeböl,, ocularjai Rein
feldereböl s a keresö ismet egy harmadik mühelyböl va16, azt 
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legczelezerübbnek lattam, ha magam illesztettem össze, belata
som szerint. 

Az objectiv atmeröje 41/2 parisi hüvelyk, 54 parisi büvelyk 
gyutavval. Foglalasa sargarezböl van, s az egesz fej Mrom 
nyom6 es harom feszitö csavar altal centrierozhat6 a cs<S me
chanicai tengelyehez. 

A csö maga Bessemer aczelplehböl van, s csakis egy olda
lan van rajta c1 vai·rasll (nieteles). Alakja egyszer conicus, tudni
illik az objectiv vege vastagabb. 

Az ocular-fej zardarabja blankra csiszolt öntött vasb61 van 
nickelezve, s ez egeszen Repsold mintaja szerint van szer
kesztve. Hat kar van vele öntve egy darab b61, melyeknek a kö
vetkezö czeljok van: A legfelsö, a legnagyobb, a keresöt tartja, 
a vele szemben levö egy ellenst'Ilyt. Ezekkel derekszögü allas
ban ket atellenes kar a napprojectio-keszülek tart6 rudjainak 
fölvetelere szolgal, vagy ha a tavcsö nem a nap megfigyelesere 
szolgal, helyettök ket rövid rezrud lesz az emlitett ket all
vanyra, illetöleg karra erösitve, melyek külsö vegei egy-egy 
6lommal kiöntött sargarez-goly6t viselnek, s ezeknek sulya ep 
annyi mint a napprojectio keszüleknek, s egyuttal a nyers be
allitashoz fogantyük gyanant is szolgalnak. 

A tovabbi ket kar arra val6, hogy a declinatio-tengely fä
kezö csavarauak es ugyanazon tengely finom beallitasi keszü
lekenek kulcsait vehessek föl, melyek segitsegevel a declinatio
tengely fäkezese es finom mozgasa közvetlenül az oculart61 
eszközölhet<S. 

A mar emlitett zardarab közepeböl emelkedik ki az ocular 
kihuz6 csöve, mely csiszolt sargarezböl van keszitve, s akko
rara s oly erösen van elöallitva, hogy kepes, a nagy Cooke-fäle 
spectroscop, a Vogel-fele spectral·photometer, s a reversio 
spectroscop kivetelevel, a csillagdaban levö minden spectrosco
pot fölvenni. A finom beallitas a ezokasos fogas gereblye es 
fogas kerek altal törtenik, azon különbseggel a rendes, ehhez 
hasonl6 nagysagu tavcsövekhez kepest, hogy mind a fogaskerek, 
mind a gereblye ereje es nagysaga a nehezebb spectroscopokhoz 
van merve, es kenyelem szempontjab61 a fogaskerek-tengelyenek 
mindket vege lehet<Sleg nagy hajt6gombbal van ellatva. 

Az objectiv a lehetöleg finomabb csiszolassal bir, s defi-
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nial6 kepessege gyönyörü szep, mint ez Merznek minden objec
tivjenel lenni szokott. 

Ocular 6 darab van hozza, ugymint: 

Ocula.r-minöseg Nagyitas 

Applanat 36 

2 Applanat 54 

3 Applanat 72 

4 Applanat 108 

5 Huyghens 162 

6 Huyghens 216 

Mint a tablazatb6l lathat6, a legnagyobb nagyitasu ocular
nal meg egyaltalaban nincs az objectiv nem csak megeröltetve, 
de meg ki sincs kellöleg hasznalva, mivel, a mint a kiserlet kimu
tatta, pr6baltam a 6 hüvelykes refrectort61 egy Reinfelder-fole 
1h ::equivalens gyutavu oculart hozzailleszteni, s azt meg a leg
jobban elbirta az objectiv, a mi is 378-szor nagyitott. Fölösle
gesnek veltem azonban tulerös ocularokat hozza bevasarolni, a 
vegre, hogy azok evekig hasznalatlanul feküdjenek az ocular
szekrenyben, annal is inkabb, mert mind a harom latcsö ocular
gyürüi ugy vannak keszitve, hogy azok ocularja.it kenyemked
vem szerint összekeverhetem, s hasznalhatom, a 10 hiivelykeset 
a 4l/2 hüvelykesre, vagy forditva; ugyanez all persze a micro-
meterekre es a spectroscopokra vonatkoz6lag is. . 

A keresö nyilasa 18 parisi vonal, s egy 12-szeres nagyitasu 
ocularral van ellatva. A keresönek fölerösitese egeszen szo
katlan m6don van a tavcs5re eszközölve; tudniillik egy egyes 
oszlopon, vagyis karon all ez, mely egy gyürübe vegzödik, 8 

ezen kar a tavcsö ocularfej zar6darabjaval vele van öntve. 
A keresö csöve szabadon atmegy a kar gyürüs vegen, de a ke
resön egy sargarez karika van, annak közepen fölforrasztva, a 
mely epen akkora mint a kar gyürüje, s ezek 4 szorit6 s 4 fe
szitö csavar altal vannak oly m6don összefoglalva, hogy azok 
altal a keresö barmily iranyban mozgathat6, s igy opticai tenge
lye absolute, s a legnagyobb könnyüseggel parhuzamosan össze
hozhat6 a fötavcsö opticai tengelyevel, s a mellett sokkal szi-
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lardabb, mint a Merz-fäle fölerösites az egyes oszloppal, a mit 
reszenn·öl, barmily egyszerü is, meg sem utanoznek soha sem. 

A tavcsö allvanyahoz meg egy szep vizmertek is van vele 
adva, a mely szamara a declinatio-tengely tokjan ket gyürü van 
esztergalva, s ennek segitsegevel az 6rakör zerus pontjat igen 
könnyü a kellö helyrn tenni, s annak allasat barmikor a leg
nagyo bb könnyüseggel s keves faradsaggal ellenörizni. 

Az objectiv letakarasa egy kett6s fed6lap altal eszközölte
tik, melyeknek nyitasa es zarasa egy parallellogramm segitse
gevel, s egy zsin6rral a tavcsö ocularjat61 eszközöltetik. A be
zarast egy tekercsrug6 eszközli; hogy azonban a fedö nyitott 
helyzetben is. megalljon, az ocular közeleben egy kis keszülek 
van a tavcs6re erösitve, mely a zsin6rt egy csavar segitsegovel, 
barhol is meg fogja s a megfigyelö tetszese szeri.nt elereszti. 

A megfigyelesek. 

A napkepek nagys(tga igen csekely elteressel ugyanaz ma
radt mint a regi heliographnal, azon különbseggel, hogy a 41/2hü
velykes objectiv definial6 kepessege sokkal nagyobb mint a regi 
Reinfelder-fele 3 hüvelykese, miert is a napfoltokon, illotöleg 
a nap felületen tiszta idöben különösen (a milyennel 1884-ben 
ugyancsak nem bövelkedtünk) sokkal több reszlet lathat6 most, 
mint eddig. Nemkülönben az egesz müszer fölallitasa, de külö
sen a projectio keszüleke sokkal szilardabb mint az azelött volt, 
s igy a jövö megfigyelesek is pontossagra igen nagyot nyernek 
a regiekhez kepest. 

A megfigyelesek reszben dr. Kövesligethy observator, resz
ben Farkas ·Ede meteorologus urak altal, de leggyakrabban 
mindkettöjök altal egyszerre eszközöltettek' a mar többször 
emlitett s ismert m6d szerint. 

A napfoltok megfigyelese az 1884-dik ev 1~ h6napjaban 
a következökepen oszlik föl : 
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H6nap \Meg!!t1ö 1 Csoportok / Hany folt / 
Foltok helyzete 1 Rajz 

pontos 1 megközelitö keszült 

Januar 11 61 199 18 114 11 
Februar 15 86 228 27 175 15 
Mä.rczius 19 101 282 51 212 19 
Aprilis 14 59 216 30 133 14 
hlajus 26 127 334 54 206 26 
Jtinius 12 37 83 13 37 12 
Jtilius 21 57 215 19 114 21 
Augusztus 22 78 264 41 152 22 
Szeptember 23 95 346 54 205 23 
Oktober 12 31 170 - 68 12 
November 9 19 50 4 26 9 
Deczember 7 29 68 11 46 7 

Összesen 191 1 780 1 2455 1 322 1 1488 1 191 

A mellekelt tablazatb61 a havi relativ szamok (gyakorias
sag) a következök :*) 

H 6nap _ 
1 R H6nap R 

Januar 

1 

18·09 Jlllius 10·~3 

Februar 15•20 Augusztus 12·00 
i\Iarczins 14•84 Szept~mber 15•04 
Aprilis 15•42 Okt6ber 14·16 

Mlljns 12•84 November 5•55 

Jtinins 6•91 Deczember 9-71 

A napfoltok gyakoriassaganak maximuma 1884-benjanuar
ban volt 18·09 R. szammal, mig a minimum novemberben 
tünt föl. -

A görbe leszall egesz marcziusig, mig aprilisban kisse föl
emelkedik majusig, de juniusban ismet leesik 6·91-re, de julius
ban ismet fölugrik 10·23-ra s megy fölfele, szeptemberben 
15·04, de mar okt6berben ismet 14·1 6-ra szallott, de onnan 
egyszerre leesik a minimumra 5·55-re, de deczemberben mar 
ismet emelkedik. 

Az evi rnlativ szam 1884-re: 
R. = 1 ~iVi48.**) 

*) Ezen relativ szamok meg nem a Wolf-fäle relativ szamok, B 

€zek csak egyszerüen : a foltok szama osztva a megfigyelö napokkal, 
tetelböl vannak nyerve. 

**) Ez Wolf keplete szerint valtozast fog szenvedni. 
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A napfoltok gyakoria.ssaga ilyenforman az elmult 1883-boz 
kepest meg emelkedesben lenne, meg pedig .6 R. 1883-84 = 
t ·635 el. 

A megfigyelesek az 6-gyallai csillagdan több mint egy 
egesz napfolt perioduson törtennek, miert is azoknak relativ 
szamait mellekelve csatolom 1872-töl: 

SO\l. ForgAsi 
periodus. 

18H = 10· J 7 1879 = 1"16 
1873 = 7·45 1880 = 5·48 
1874- = 5•33 1881 = 5·06 
1874- = 2·68 
1876 = J ·34 
1877= J·61 
1878 = 0·78 

1882 = 7·'2.7 
1883 = 11 ·10 
1884 = 12·75. 

A napfoltok helyzetenek reducalasat geocentricus helyzet
ben Farkass Ede ur eszközli, mig a heliocentricus coordinata
kat dr. Kövesligetby Rad6 observator ur szami.totta. 

Napfolt-megfigyelesek 1884-dik evben. 

Januar 1. 11 h 50m. A napkorongon az 1, 2, 3 es 4-ik csoport 
lathat6, melyek közül az elsö mar a nyugati szelhez közel all s 
het eleg nagy es szetsz6rtan fekvö foltb61 all, es egy kis pontb61 
alkotott csoport csatlakozik hozzajok. A foltok leginkabb hosszu
kasok es batarozott penumbraval birnak. A 2 es 3-ik csoport a 
korong közeppontjahoz simetricusan fekszik es teljesen hasonl6k 
egymasboz, a mennyiben egy elmos6dott pontok kisereteben levö 
kettös foltb61 all. A 4-dik csoport csak az iment tünt fel a keleti. 
szelen egy kis mag alakjaban, melyet egy igen gyenge ködtömeg 
elöz meg. Hatalmas faklyak boritjak a napkorong nyugati sze

let. Granulati6 szep. L. :-:>-4. 
Januar 2. 11 h 55m. Az 1-sö csoport keleti foltjai sürü ködde 

tömörültek össze, es egynehany apr6 mag kepezi környezetet. 
A masodik csoport egy uj jelentektelen kiserö tamadasan kivül 
valtozatlan maradt. A 3-ik' csoport nagyszamu apr6 pontra 
oszolt. E ket csoport között egy uj, az 5-ik csoport kepzödött, 
mely egy hatarozott körvonalu magfoltb61 es egy ezt követö 
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ködkepzödmenyböl all. A 4, 6 es 7-ik csoport lepett a korongra 
hosszukas elmos6dott folt alakjaban. A korong szelsö csopOl'tjai 
fenyes faklyak között allanak. Granulatio szep. L. 2-3. 

Januar 3. 11 h 50m. Az elsö csoportb61 meg csak a ködtömeg 
latszik es ez is tetemesen megkisebbedett. A masodik csoport meg
elözö kettös pontja eleg nagy, szabalyosfolttaalakult. A 3-ikszamu 
sürü pontcsoportb6l Mrom sötet mag valt ki gyenge penumbra
val. Az 5 es 7 -ik csoport egyes pontokb61 all, ellenben a 6-ik egy 
hosszukas kettös magu foltot kepez. Delkeleten ket gyenge ködös 
folt követi ezen csoportokat. Granulatio gyönyörü. L. 2-:1. 

Januar 9. Qh 5m. A korong kinezese tökeletesen megvaltozott. 310._Forgasi 

A 3 es 7-ik csoport, melyek közül az elsö mar a nyugati szelen all, panodus. 

egy-egy önall6 pontb61 alkotva. A 6-ik csoport szep szabalyos 
foltb61 all, melyet közvetlenül Mrom hatarozott magu ködkep
zödmeny követ, mig keleten egy kettös pont kiseri. Uj csoport a 
8-ik, melyet negy egyenes vonalban all6 nagy folt kepez. Ezek 
elseje es barmadika egyszerü rnaggal es penumbraval bir; a ma-
sodik ellenben kettös rnagu, s a csoport utols6 foltja negyszögü 
nagy területet tölt be, melynek közepette ket nagy eles hataru 
mag latszik, ket apr6 mag kisereteben. Nagysagban ezt a 9-ik 
csoport föfoltja meg j6va1 fölülmfrlja. Alakja szögletes es vagy 
hat apr6 maggal bir. Egy ketszeres kettös pont es több kis folt 
tetemes tavolban kiseri öt. A keleti szelhez közel all a 10 es 
12-ik csoport. Emezt egy önall6 foltocska, amazt egy kis sza-
balyos folt kepezi, melyet symetricusan negy mag környez. A 'ko-
rong közepen tfrl a 11-ik csoport keletkezett, mely ket igen ki-
csiny, de sötet pontb61 all.Intensiv faklyak szegik be a napkorong 
keleti es nyugati szelet. Granulatio szep. L. 3. 

Januar 11 . 11h30m. A beällt valtozasok nagyok, de felhörete
gek miatt reszleteikben nem eszlelhetök. A 3 es 7-ik csoport eltünt 
a 6-ikpedig öt csekely kiterjedesü elmos6dott foltb61 all.A nyol
czadik csoport uto1s6 foltja megtartotta j elleget mint föfolt; ek
alakumaradtdetetemesen kisebbedett. Az ötmegelözö nagy foltok 
tizenket kiseb b fol tra oszol tak szet, m elyeknek mindegyike hataro
zoit maggal es kerekded penumbraval bir. Szetoszlott tovabb a 
9-ik csoport is, harom egymashoz közel fekvö foltb61 all ez most, 
melyeknek penumbraja az egymasfele hajl6 oldalakon hianyzik. 
Csekelyebb ködös foltocskak kiserik a csoportot. A 10es12-ik folt-
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esoport egy-egy kerekded arnyalt foltb61all.A11-ik ell(jnben sza
balyos,de apr6 kettös foltb6l all. Faklyak nem mutatkoztak. L. 4. 

Januar 14. Oh Om. Az elöbbi csoportokb6l csak a 8, 9 es 
10-ik lathat6. Ezek elsöj e hosszukas kettös magufoltb61 all, melyet 
negy kisebb ködfolt környez. Eszakkeleten egy arnyekolt harmas 
folt következik. Kerülekes kettös magu nagy folt kepezi a 9-ik cso
portot; ezen folt ugy latszik alkotva, mintha ket szomszedos folt 
penumbraja egymasba folynek. A 10-ik csoport egy alig lathat6 
pont. A keleti szelröl felemelkedett a 13-ik csoport, melynek öt 
foltocskaja alig mutat magot. Faklyak gyöngen vannak kepvi
selve. Gyönge ködreteg daczara a granulatio ipen szepen lat
hat6. L. 3. 

Janufil· 22. Oh 5m. A regi csoportokb6l a 13-dikon kivül 
mind eltüntek, a mely mint szep kerülekes folt hosszukas maggal 
a nyugati szelen all, a penumbra eszaki reszen ket kelet es nyu
gat fele mutat6 kiagazasa van, a mi a foltnak sajatszerü kinezest 
kölcsönöz. A korong közepen all a 14-ik csoport egy nagy folt
b61 es annak ket kiseröjeböl kepezve. Pigyelemre melt6bb ennek 
föfoltja; magja ugyanis roppant kiterjedesü es eles hatar6, a pe
numbra ellenben csak keskeny szegelyt kepez ezen sötet kepzöd
meny körül. Keleten s meg a szelhez közel egy alaktalan sötet 
ködtömeg all, a 15-ik csoport. A faklyak gyengek. L. 4. 

Januar 25. 11h 55 m. A 14-ik csoport környezete egeszben 
valtozatlan, csak a föfolt kisebbedett. Mag es penumbra között 
a viszonyok sokkal szabalyosabbak es igy a folt egesz szabalyos
nak nevezhetö. A 15-ik csoport egy elmosödott ködtömegböl all, 
melyben harom egymashoz közel fekvö mag latszik. Uj csoportok 
a 16 es 17-ik, melyek elseje kerekded foltb6l all, az utols6 pedig 
egy önall6 folt; ket ködszerü kettös folt kiseri keletröl a 16-ik 
csoportot; faklyak nagyobbreszt a keleti szelen allanak es nagy 
kiterjedesüek. Granulati6 szep. L. 3-2. 

Januar 26.11h 20m. A 14-ik csoport elsö foltja eltünt, maso
dik kiseröj e valtozatlan. A föfolt ujb61 baromszög alaku, s magva 
megfogyoit. Szepen fejlödtek a 16es17-ik csoport: ket-ket kerek
ded, hatarozottan jelzett magu folt kepezi ezek elsöjet; e ket 
folt között meg harom apr6bb terül el. Az ut6bbi csoport all egy 
fßlhold-alaku foltb61 hasonl6 maggal.Ehhez közvetlenül egy vagy 
hat elmos6dott összefüggö foltb6l all6 sor csatlakozik. A 15-ik 
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csoport egyszerü pont. A 14-ik csoportt61 delre es mar nagyon 
közel a nyugati szelhez egy uj csoport tünt fel, a 18-ik, mely ha
rom egy egyenesben fekvö magb61 all. A korong közepen szinten 
egy uj csoport all a 19-ik, a mely ket alig eszrevehetö foltocska
b61 all. A. szelsö csoportok hatalmas s intensiv fäklyakban feküsz
nek. Granulatio hatarozott. L. 2. 

Januar 28. 11h 40m, A 14-ik csoport hosszura nyult köd
sav alakjaban tünik fel, melynek magja azonban meg tisztan 
eszlelhetö. Az ettöl delre fekvö 18-ik csoport majdnem vegleg 
elmos6dott. A 15 es 19-ik valtozatlan maradt. A 16-ik csoport 
harom nagyobb foltb61 all, melyek mindnyajan egyoldalulag van
nak arnyalva, hat-het gyönge pont kiseri a csoportot. A 17-ikböl 
önall6 folt lett, melynek magva a penumbra hataran fekszik. 
Szorosan a keleti szelen all a 20-ik csoport, melynek nagy sötet, 
de elmos6dott foltja egy delfele terjedö hosszukas kiagazast 
tüntet fel. Erre közvetlenül következik egy kerekded ködtömeg. 
A napkorong mindket szelen hatalmas fenyü es kiterjedesü 
fäklyak lathat6k. L. 2-3. 

Januar 29. 11h 40m. A 14 es 18-ik csoport eltünt. A 15 es 
19-ik meg lenyegeben valtozatlan. A 16-ik csoport kerülekes folt
b61 all,kicsiny, de szep kettös maggal, melyet keleten egy kisebb 
folt követ. A 17-ik meg mindig egy önall6folt, a20-ikpedigfel
hold alaku ködsav, melynek nyugati szelen egy harom magu folt 
fekszik, - egy kerekded kis folt s ettöl delre ket elmos6dott 
pont kepezik kiseretet. Uj csoport a 21-ik hosszukas folt alak
jaban. Mindket szelen egyes elszigetelt faklyacsom6k lathat6k. 
Granulatio szep. L. 2. 

Februar 1. Qh Qm. Közel a nyugati szelhez all a 16-ik csoport, 
mint hosszukas folt, melyet harom apr6 pont követ. A 17-ik cso
port apro magfoltbol an. Erdekesek a 20 es 21-ik csoport, vala
mint a 22 es 23-ik; ezek elseje egy igen nagy foltb61 all, melynek 
kerekded penumbrajan ket apr6 mag fekszik. Felkörben fekvö kö
dök környezik öt, melyekben magok nem vehetök eszre. A 21-ik 
csoport önall6, eleg nagy folt; a 22-ik kerülekesen alakult 
penumbraban hosszu ekalak6. maggal bir, melyet keleten meg 
harom apr6 mag kiser. A delkeleti negyedben egy rendkivüli 
kiterjedesü csoport all, melynek föfoltja es megfelelöleg magva 
hosszukas negyszögü homalyos pont, a melyet ket kerekded 
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arnyas folt kiser. Faklyak intensivek es nagy terjedelmüek. 
Granulatio szep. L. 2-:-3. 

"311. Forgasi Fe bru8J: 3. Oh om. A 16 es 17 -ik csoport eltünt es helyette a 
periodus. 

korong közepen tünt fel, mint alig lathat6 pont a 24-ik csoport. 
A 20-ik csoport föfoltjanak ket magva egygye olvadt es a kör
nyezö ködök hasonl6 törekvest mutatnak. A 21-ik csopo1·t tel
jesen valtozatlan. A 22-ik csoport föfoltja tetemesen kisebb 
lett, magva haromszögü penumbrajaval egyött. Harom apr6 folt 
elözi meg a csoportot, negy pont kiseri öt del felöl. A 23-ik 
csoport nagyobb lett s mig magva valtozatlan mamdt, penum
braja lassankint kerekded alakot öltött. A kiserök alaktalan 
ködtömegre oszoltak. Az eszak-keleti szelen egy masik uj cso
port all, a 25-ik, mint egyszerü gyengen arnyalt folt. A faklyak 
fJS a granulatio szepen fejlödtek ki. L. 2. 

Februar 4. 11h55m. A gyenge 24-ik csoport megint eltünt. 
A 20-ik kisebbedett es magva megint kettös. Delen negy apr6 mag 
kiseri a csoportot. A 21 es 25-ik tökeletesen valtozatlan. A 2~-ik 
.csoport ekalaku es egy hasonl6 magvu foltb61 all; penumbrajanak 
hataran meg egy gyönge mag latszik, es a foltt61 nyugatra csekely 
ködsavok mutatkoznak. A 23-ik csoport kerekded foltot kepez, 
mely tegnap 6ta tetemesen csökkent, magva hosszukas; ket össze
függö es helyenkint sürüsödessel bir6 ködök következnek utana. 
A keleti szelen hosszukas elmos6dott folt tünt fel: a 26-ik cso
port. Intensiv, de kevesse kiterjedt fä.klyak is Iathat6k. L. 3-4. 

Februar 11. 1 ih 40m. Az elöbbi csoportokb61 meg csak a 22 
es 23-ik maradt meg, mindkettö hosszukas elmos6dott folt alakja
ban. A 26-ik csoport szabalyos arnyekolt közepszerü kiterjedesü 
folt, melyet tetemes tavolban harom pont kiser. Közel a keleti 
szelhez all a 27, 28 es 29-dik csoport. Ezek elseje nagy köralaku 
foltb61 all, elesen jelzett maggal, erre egy hasonl6 nagysagu folt 
következik. Delre fekszik egy gyenge folt a 29-ik csoport, vala
mint a 28-ik, hosszukas hatarozott maggaL A szelsö csoporto
kat intensiv faklyak veszik körüL L. 4. 

Februar 13.11h45m. A 26-ik csoportmeg csak egy kicsiny 
arnyalt foltb(>l all; a 22 es 23-ik pedig teljesen eltünt. A 27-ik 
csoport föfoltja kisebbedett, de alakjanak szabalyossagat meg
tartotta. Az utana halad6 folt ellenben kiterjedt es negy homa· 
lyos gyönge pontot vett fel. E ket folt között vagy tizenket igen 
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gyönge pont fekszik. A 29-ik csoport nem szenvedett valtozast. 
A 28-ik csoport delfelöl egy ködös kiseröt vett fel; föfoltja 
egeszben ugyan valtozatlan, de magja több fele oszlott. A sze
leken intensiv faklyak mutatkoznak. 

Febr. 17. Oh 1Om.A26-ik csoport eltünt s helyette a nyugati 
szelen egy uj csoport keletkezett a 30-ik, barom elmos6dott mag 
nelküli folt alakjaban. A 27-ik csoport eleg nagy szep l ettös magu 
foltb61 es tavolabb következö ködkepzödmenyböl all; ez keleten 
hosszukas görbitett kiagazassal bir, s közötte es a föfolt között 
meg ket homalyos mag tünik fel. A 29-ik csoport valtozatlan. Nagy 
köralaku folt, tetemes s a penumbra eszaki hataran fekvö mag
gal kepezi a 28-ik csoportot, delen pedig a foltot ket apr6 pont 
kiseri. Az ejszakkeleti szelen az uj 31 es 32-ik szamu csoport 
all. Az elsö mint elesen hatarolt kettös pont kicsiny kiserövel, a 
masodik, mint önall6 pont. Faklyak Hlig mutatkoznak. L. 4. 

Februar 18. 11 h 18m. Lenyeges valtozasok alig constatalha
t6k, különösen sz61 az a 29, 31 es 32-ik csoportr61. A 27 -ik cso
portban csupan a keleti ködtömegben egy hatarozott mag tamadt 
es elveszte az elöbb emlitett kiagazasat. A 30-ik csoport elsö 
foltja j6l kivehetö maggal bir, mig az utana következök egy kö
dös kepzödmenynye olvadtak. Ugyanaz törtent a 28-ik csoport 
deli kiser6jevel, mig a csoport föfoltja nagyobbodott. Faklyak 
gyöngek. L. 3. 

Februar 19-en. 11 h 45m. A 29-ik csoport meg a nyugati 
szel elerese elött tünt el. A 27-ik valtozatlan. A 30-ik csoport ket 
apr6 magvacskab61 all, es ehhez hasonl6an a 28-ik csoport köde is 
egyes gyönge pontokka alakult. A 31-ik csoportb61 harom lencse
alaku arnyekolt folt lett, melyekre keleten nehany gyönge köd kö
vetkezik. A 32-ik csoportnegyszögü, eleg terjedelmes ködtömegböl 
all. Mindket szelen egy erös intensiv fäklya mutatkozik. L. 4. 

Februar 20. 11h 45m. A 27-ik csoport minden kiseröje 
eltünt, ugy hogy meg csak a föfolt s az ezt nagysagban elerö ki
seröje maradt. A 28-ik csoport nagy kerek foltb61 all, negyszögü 
hatarozott maggal. Delre nagy tavolban kiseri öt egy sötet mag. 
A 30-ik csoport egy önall6 csekely kiterjedesü, gyöngen arnye
kolt folt. A 31-ik csoport negy egyenlö nagysagu, szabalyos foltta 
fejl6dött, mely foltok penum brai resz ben egymasba folynak at, s 
közöttük gyönge elmos6dott pontok egesz sora terjed el. A 32-ik 
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egy önall6 kerekded foltb61 all, igen kicsiny, de hataro7 ''·q,n jel
zett maggal. A faklyak, különösen a nyugati szelen, eröE: , kiter
jedettek. Granulatio igen szep. L. 2. 

Februar 21. 1ih47m. A 27 es 30-clik csoport eltünt. A 33-ik 
pedig, mint önall6 magfolt lepett fel a keleti szelen. A 32-ik 
csoport valtozatlan maradt. A 28 es 31-ik csoport ellenben lenye
ges valtozasokon ment at. Ezek elseje egy igen nagy kerekded 
foltb61 all, haromszögü maggal. Erre delkeleten egy eleg szep 
nagy kettös folt következik, melyet vagy harom pont kiser. 
A 31-ik csoport elsö harom foltja nagy köralaku kettös magu 
foltta valt. Közvetlenül utana halad egy hosszukas ködszalag, 
melynek belsejeben negy mag fekszik. Apr6 homalyos pontok 
veszik körül a csoportot. Faklyak gyöngek, de a granulatio 
gyönyörü. L. 2-3. 

Februfil· 22. 11 h 45m.. , A 27-ik csoport minden kiseröjet 
elveszte, ugy hogy csak a föfolt maradt, melynek alakja ma 
kerülekes, s magva teljesen vonalszerü. A többi csoporton nem 
esett valtozas. Csekely kiterjedesü, de nagy intensitasu faklyak 
lathat6k. Granulatio szep. L. 3. 

Februar :23. 11 h 35m. A legfeltünöbb valtozasokat mutatja 
a 31-ik csoport, a mennyiben megelözö foltja fälholdalaku ba
rom pontszerü maggal. Ezekre ket gyönge homalyos foltocska 
következik, melyek között homalyos ködsavak vonulnak. A 28-ik 
csoport tetemesen csökkent es kettös maggal bir. A 32-ik csoport 
teljesen valtozatlan. A 33-ik csoport gyönge kettös pont, a 34-ik 
pedig egy uj csoport ejszakkeleten, hosszukas amyekolt folt 
alakjaban. Mindket szelen intensiv faklyacsoportok mutatkoz
nak. Granulatio gyönyörü. Levegö 1. 

Februß.r 26. 11 h 43m. A korong kinezese tökeletesen megval
tozott, a mennyiben egesz a szelekig egy folytonos folt csoport
sor vonul at. Közel a nyugati szelhez fekszik a 31-ik csoport, 
mint hosszukas folt, melyet tetemes tavolban ket nagyobb, hata
rozott magu folt követ. Keletre fekszik a 3 2-ik csoport, mint kicsiny 
arnyekolt folt, pontszerü, eszakra fekvö kisfa·övel. A 35-ik cso
port negy gyönge· magfoltocskab61 all. Közel a napkorong köze
pehez mutatkozik a 33-ik csoport, mint elmos6dott foltocska, 
melyre egy nagyobb ködfolt következik. Tovabb keletre fekszik 
a 36-ik csoport, mely szep kettös foltot i>s egy nagyobb ködtö-
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meget' ' , ez. Ut6bbiban könnyen lebet eszrevenni harom elmo
s6dott got. Ezen csoportt61 eszakra all a 3-i-ik csoport kerek
ded arnyekolt folt alakjaban, magva eleg nagy, de egyszersmind 
igen elmos6dott. Szorosan a keleti szelnel all a 37 -dik csoport, 
mint hosszu es feltünö szeles folt, hatarozott kettös maggal. 
A ket utols6 csoport között fekszik egy gyönge sötet pont. 
Csekely kiterjedesü fäklyak lathat6k a nyugati szelen. Granulatio 
igen szep. L. 4. 

Februar27. Qh Qm. A 31, 32 es 37-ik csoport valtozatlan ma
radt, azonban a többi valtozas sem tetemes. A 35·ik csoport negy 
önall6 foltocskaja szep arnyekolt kettös foltta tömörödött, ellen
ben a 33-ik csoport ködtömege eltünt. A 34-ik csoport ket 
egyenlö nagy, egymast61 tavol fekvö szabalyos foltb6l all. Ezen 
csoporthoz teljesen hasonl6 az inkabb delre fekvö 3ö-ik csoport. 
Uj csoportok a 38 es 39-ik, emez egy erösen jelzett magfol
tocska a szelen, amaz egy arnyekolt kis folt, pontszerü maggal, 
mar melyebben a ko~ongban. Mindket szelen erös kiterjedesü 
fäklya-csoport latbat6. Ködfatyolon at. L. 4. 

Februar 28. 11h51 m. A 31-ik csoport mar kilepett a korong
b6l; a ::32-ik egy önall6 pont, a 35-ik pedig harom igen gyenge 
magb61 ä116 sor. A 33-ik csoport is eltünt, mielött a korong 
közepet atlepte volna. A 34 es 36-ik teljesen valtozatlan maradt, 
mig a 39-ik kerek arnyekolt foltta fejlödött, melyre delkeleten 
egy kicsiny magfolt következik. Figyelemre melt6 a 37-ik es meg 
inkab b a 38-ik csoport. Az elsö egy önall6 dülenyalaku foltot ke
pez, ket nagy maggal, melynek penumbraj a alaktalan. A masodik 
csoport haromszögü foltb61 all, görbe maggal, s a penumbran!'Lk 
del fele forditott csucsan meg egy gyönge mag all. Ket eleg nagy 
arnyekolt folt es több apr6 mag kiseri a fö foltot. A szelsö cso
portok fäklyakba vannak burkolva. A kep homalyos es elmos6-
dott. L. 3-4. 

Marczius 5. 11 h 52m. Az elöbbi Ctiloportokb61 meg csak a 37, 312. _Forgasi 

38 es 39-ik van meg; mig ezek utols6ja teljesen valtozatlan periodus. 

maradt a 37 -dik egy szep nagy kettös foltot kepez, melynek 
deli tagja teljesen ködalaku, az eszaki )'pedig hosszukaE1. A 38-ik 
csoport hosszukas arnyel):olt foltb61 all,melyet apr6bb, szinte ar-
nyekolt foltok vesznek körül. Közel a nyugati szelhez all a 40 es 
41-ik csoport, ezek elsej e meglehetös nagy kettös magu folt, maso-

11[. r. AK. EaT. A MATil. TUD. J<ÖRWÖL . 1885. Xll. K. 1. SZ. 2 
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dika ettöl delre fekvö kerekded, gyöngen arnyekolt folt, melyre ke
leten meg egy homalyos, negy sötet maggal bir6 ködtömeg kö
vetkezik. Faklyak mindket szelen lathat6k, de gyöngek. L. 3-4. 

Marczius 6. 11 h 55m. A 37-ik csoport ket foltja köze, melyek 
tetemesen csökkentek, egy pontszerü foltocska lepett. Ellenben 
a 39-ik csoport kicsi deli kiseröje elveszett. A 38-dik csoportb61 
nebany igen elmos6dott es hatarozatlan foltocska lett. J elente
keny valtozasok törtentek a korong keleti reszen. A 40-dik 
csoport szögletes, ket, homalyos maggal bir6 ködtömegge 
alakult. A 41-dik csoport ellenben nagy köralaku, de homalyos 
foltta valt,melyre egy mag nagyobb, ötszörös, összefüggö maggal 
bir6 folt következik. Negy gyönge magfoltocska tartozik meg 
a csoporthoz. A keleti szelen all az uj 42-ik szamu csoport, mint 
önall6 pontalaku folt. Faklyak mint tegnap. L. 2. 

Marczius 9. Qh Qm. A 37 es 38-ik csoport eltünt, 39 es a 40-ik 
teljesen valtozatlan maradt. A korong közepen a 41-ik csoport 
all, kerekded foltb61 hosszukas maggal s egy rakövetkezö na
gyobb foltb61, mely negyszögletes s hozza hasonl6 a magva is. 
A kettö között egy penumbra attal felig körülvett foltocska lat
szik tovabb keletre ket kettös pont következik,melyek egymassal 
es a föfolttal gyönge ködsavok altal vannak összekötve. A 42-dik 
csoport kerek, szabalyosan arnyekolt kis folt. A keleti szelhez kö
zel negy uj csoport tünt fel, a 43, 44,45 es 48-ik csoport. Ezek el· 
seje,mely egyszersmind leginkabb eszakra fekszik,hos szukäs, eleg 
nagy foltot kepez, melyet ke: magfolt elöz meg. A 4-4-ik csoport 
önall6, kerülekes, egeszen szabalyos foltnak mutatkozik. Delre 
legközelebbi szomszedsagaban all a 45-ik csoport, mint kerek 
folt vonalszerü maggal s egy kicsiny arnyekolt folt halad elötte 
s egy gyenge, delnek fekvö kettös folt kiseri a csoportot. A ket 
utols6 között de inkabb kelet fele tünt fel egy önall6 magfolt, 
a 47 -ik csoport. Mindket szelen hatalmas faklyak lathat6k. L. 3. 

Marczius 11. 11 h 55m. A 39-ik csoport eltünt, a 44-ik val
tozatlan maradt. A 40-ik- egy gyönge vonalszerü magfoltta ala
kult. A 41-ik csoport valamennyi kiseröjet elveszte, ugy hogy 
csupan ket nagyobb foltja maradt, melynek elseje tökeletesen 
köralaku, masodik fälhold-alaku kettös folttal. A !12-ik csoport
b61 härom apr6 magfolt fejlödött ki. A 43-lk csoport tetemesen 
nagyobbodott, mig föfoltja valtozatlan maradt, a töle nyugatra 
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all6 kiseröknel hatarozott penumbra fejlödött. A 45-ik csoportot 
delfelöl követö kettös pont homalyos ködde valt, de a föfolt 
semmifole valtozast sem szenvedett. A 48-dik csoport eltünt. 
Uj csoportok : a 46-dik, mely mint gyönge magfolt melyen a 
korongban keletkezett, es a 47-ik egy gyöngen arnyekolt folt a 
keleti szelen. Dus faklyak lathat6k keleten es nyugaton. L. 4. 

Marczius 12. Oh 10m. A 46-ik csoport mag a korong köze
penek elerese elött eltünt. A40, 41 es 44-ik csoport teljesen valto
zatlan maradt. A 4·2-ikben a legdelibb pontszerü kiserö eltünt, 
es a 4:1-ik csoportot megelözö ket apr6 folt ködsav altal latszik 
összekötve lenni. A 45-ik csoport tetemesen nagyobbodott. Fö
foltja s igy magva is bosszukas; delnyugati kiseröje szinten 
nagyobb lett. Szembetünö nagyobbodast nyert a 47-ik csoport. 
A 48-ik csoport ma ujb61 lathat6 es vagy nyolcz igen elmos6-
dott foltocskab61 all. Mindket szelen 6riasi kiterjedesü faklyak 
allanak. Granulatio szep. L. 2-3. 

Marczius 14. Qh 15m. A 40-ik csoport eltünt. A 41-ik, mint 
gyönge elmos6dott pontsor all a szelen, nemkülönben a 42 ha
rom ködszerü hosszukas foltra oszlott. A 44-ik csoport valtozat
lanul egy kis magfolt. A 45-ik ismet köralakot öltött, de elveszte 
deli kiseröjet. Ennek közvetlen szomszedsagaban fekszik eszak
keletre a 48-ik csoport, vagy hat, ködös foltocska, s nehany köd
tömeg nagy területben. A 43-ik csoport föfoHja erösen nagyob
bodott es alakja kerülekes; barom gyöngen arnyekolt folt halad 
.delen elötte. A 47-ik csoport eleg nagy, szabalyos penumbra
val bir6 foltb61 all; utana következik ket gyenge pont es egy kis 
kettös folt Az eszaknyugati szelen egy llj csoport tünt föl, a 
49-ik, mely ket igen nagy hosszukas foltb61 all. Mindkettönek 
apr6, de erösen jelzett magva van. Mindket szelen kiterjedt 
faklyaterületek. lathat6k L. 3. 

Marczius 15. Qh 20m. A 41-ik csoportb61 mar csak ket 
hosszukas ködsav lathat6, es a 42-ik csoportb61 egy alig lathat6 
magfoltocska lett. A 43, 44 es 45-ik csoport egeszen val
tozatlan maradt. Ugyanez sz61 a 47·ik csoport föfoltjar61 is. 
A csoportban rsak nehany arnyekolt kiserö fölvetele altal tör
tent valtozas. 48-ik csoport nagyszamu elmos6dott foltocskab61 

. . all, melyek reszint ködtömegek, reszint keskeny savok altal 
-vannak egymassal összekötve. A 49-ik csoport ket kerülekes 
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nagy folt, melyeknek megelözöje alig lathat6, masodika ellenben 
nagy maggal bir. A keleti szelen igen nagy kiterjedesü faklyak 
vannak, kevesbbe a nyugatin. Granulatio szep. L. 2. 

Marczius 16. Oh 5m. A 41 es 42-ik csoport eltünt. A 44. es 
45·ik meg mindig valtozatlan. A 43-ik csoport nagy, hosszukas. 
kettös magu foltot kepez, minden kiserö nelkül. A48-b61 egy szep 
kerek folt alakult harmas maggal s egy kerek arnyekolt es egy 
kis magfolt haladnak elötte. A 47-ik csoport egy kerek folt, melyet 
keleten töb b arnyekolt folt es resz ben ködtömegek követnek,delen 
pedig nehany magfolt kepezi kiseretet. A 49-ik csoport megelözö· 
foltja tetemesen kisebbedett, az utana következö pedig nagyob
bodott. Különösen jelentekeny a magvanak nagy kiterjedese. 
Faklyak gyöngek. L. 2. 

Marczius 17.!0h 20m. A 44, 45 es 48-ik csoport, melyek most 
közel a delnyugati szelhez allhak, valtozatlanok marndtak, csak 
külsejök homalyosabb, ködszerübb lett; különösen a 48·ik ha
sonlit egy ködtömeghez, melynek belsejeben sürüsödes alig 
lathat6. A 43-dik csoportban a föfolt maga hosszukasabbnak 
latszik. A 47 es 49-ik csoport nagyobbodasi hajlamot mutat
nak, a mi különösen a 49-ik csoport utols6 foltjar61 sz61, mely 
egyszersmind kerekdedebb alakot is ölt. A 4·7-ik ket egymast61 
nagy tavolra fekvö nagy kerek folt, mely között negy arnyekolt 
foltocska terjed ki. Faklyak igen gyöngek. Granulati6 meglehe
tös. L. 2-3. 

Marczius 18. 11 h 58m. A harom, elöbb emlitett szelcsoport 
ma meg sokkal elmos6dottabb. Ugyan ez sz61a43-ik csoportr61, 
mely delnyugaton egy gyönge kiseröt vett fel. A 47-ik csoport 
utols6 foltja megint tetemesen megfogyott, s egy vele egyenlö 
nagysagu folthoz csatlakozott, melylyel együtt egy kettös foltot 
kepez. A föfolt s a többi kiserö valtozatlan. A 49-ik csoport. 
föfoltja ma köralakkal bir, de magva hatarozottan negyszögle
tes. Egy kis, arnyekolt folt es egy gyönge pont elözik meg . 
A keleti szelen ket uj csoport tünt fel, az 50 es 51-ik az elsö egy 
ködös foltb61 all, melyben mag nem vehetö eszre s egy gyönge 
pont kiseri öt; a masodik csoport pedig egy nagy hosszukas folt. 
Faklyak alig lathat6k. Granulatio szep. L. 2-3. 

Marczius 19.Qh Sm. Aharom delnyugati csoport mar elbagyta, 
a korongot. A 43-ik ket ködös apr6 foltra oszlott. A 47-ik csoport 

•' '· 
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nagyobb foltjai valtozatlanok maradtak, kiseröi ellenben megval
toztattak viszonylagos helyzetöket. Különösen feltünö a 49-ik 
-0soport; a föfoltnak magva 6riasi kiterjedesü s megtartotta 
negyszögletes alakjat es sok apr6 kiserö veszi öt körül. Az 50-ik 
-csoport szabalyos kis foltb61 all, melyre egy hosszukas, elmo
s6dott folt következik. Az 51-ik csoport egy hosszukas folt, 
hasonl6 maggal s ket gyönge pont kepezi kiseretet. Mindket 
-szelen nagy es fänyök altal feltünö fäklyak allnak. Granulati6 
_gyönyörü. L. 2-B. 

Marczius 20-kan. 11 h 55m. Va.lamennyi foltnak kiterje
<lese bamulatos m6don csökkent. A 47-dik csoportb61 apr6 
magfolt maradt s azonkivül csak negy alig lathat6 pont. A 49-ik 
·csoport föfoltja, mely meg tegnap a közepnagysagot messze 
tulhaladta, ma egy egesz közönseges folt, kicsiny haromszögletes 
maggal. Nagyszamu apr6 folt környezi öt es egy kis arnyekolt 
foltocska halad elötte. Az 50-ik csoport ket alig lathat6 pontb6l 
.8.ll, az 51-ik egy sötet, szinten kisebbedett folt, melynek magva 
összefolyik penumbrajaval s keleten ket csupasz folt halad 
utana. A 43-ik csoport vegre eltünt. Csekely kiterjedesü, de na
gyon intensiv fäklyak lathat6k mindket szelen. L. 3. 

Marczius 2:3-an. 11 h 45m. A korongon harom hasonl6 es a 
közephez aranyosan fekvö csoport all. A 49, 51 es 52-ik. Ezek 
-elseje közel all a nyugati szelhez es egy hosszukas meglehetös 
nagy foltot kepez, melyet ket apr6 magfolt elöz meg. Eszakra 
negy ködös foltocska all. A korong közepen pedig az 51-ik csoport 
mint kerekded nagy folt all, ket.tös maggal. Ettöl eszakra fekszik 
-egy kis, arnyekolt folt, eszakkeletre egy ködsav es apr6 foltok 
sora. A keleti szelen az 50-ik csoportot lehet latni,mint hosszukas 
foltot, hasonl6 maggal; delkeleten penumbraja szarnyalakuan 
-szelesedett el, s egy eleg nagy arnyekolt folt s egy teljesen el
mos6dott homalyos ködtömeg követik. A nyugati szelen, egy 
pompas faklya all es a keleti szelcsoportok is fänyes fäklyakt61 
vannak körülveve. F'elhökön at. L. 4. 

Marczius 24. 11 h 50m. Folytonos felhöhuzamok miatt a mai 
kep bizonytalan. A 49-ik csoport,mint önall6,hosszukas folt tünik 
fel, pontszerü maggal. Az 51 · ik egy nagy köralaku folt ket gyönge 
pont kiserövel. Az 52-ik egy kerek arnyekolt folt, pontszerü ki
serl:ivel. A szelcsoportok körül fäklya-nyomok sejthetök. L. 4. 
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Marcz. 27. 11 h 50m. A 49-ik csoport eltünt es az 53-ik melyen 
a korongban keletkezett; ez egy kerekded kisded foltot kepez. Az 
51-ik csoport nagy szögletes foltb61 all kerek maggal, melybe 
egy fenyes nyelv nyulik, ezt egy kis pont követi. A .korong 
közepen all az 52-ik csoport, mint hosszukas nagy folt, melyet 
egy igen gyönge, 'de nagy kiterjedesü pontcsoport vesz körül. 
A nyugati szelen egy fenyes faklya all. Gmnulatio nagyon 
szep. L. 3. 

3i3. Forgasi Marczius 28. 11 h 50m. Az 51 ik csoportb61 egy kerekfolt 
periodus. 

lett, harom pontszerü maggal. Penumbraja homalyos, ködszerü. 
Az 52-ik csoport egy hosszukas folt, kettös maggal, melyre igen 
gyönge köralaku ködkepzödmeny következik. Az 53-ik csoport 
egy egyszerü pont. Mindket szelen nagy kite1jedesü fäklyak lat
hat6k. Granulatio igen szep. L. 2. 

Marczius 29. 1 lh 50m. Az 51-ik csoport valtozatlan, de 
külsejere nezve sokkal elmos6dottabb, mint tegnap. Az 52-ik 
csoport ködtömege tökeletesen elmos6dott, de a föfolt semmi 
valtozast sem szenvedett. Az 53-ik ket apr6, kerek, arnyekolt 
foltta valt, melyet egy pontszerü folt kiser s egy hosszu, gyenge 
ködsav nyulik ki az utana halad6 foltocska penumbrajab61. A ke
leti szelen feltünt az 54-ik csoport, mint hosszukas nagyfolt, 
szep udvarral. Faklyak valtozatlanok. Granulatio igen szep. L. 2. 

Marczius 30. Qh 1om. Az 51-ik csoport mar eltünt. Az 52-ik 
egy hosszukas foltb61 all, me lynek magva ma egyszerü, s udvara
b61 egy hosszukas ag nyulik ki kelet fele. Egy kis arnyekolt folt 
es egy utana következö nagyobb, kepezik az 53-ik csoportot. 
Az 54-ik csoport egy ellipticus folt, minrlen kiserö nelkül. Mind
ket szelen szep kiterjedt faklyak lathat6k. Az eszlelest felhö
huzasok zavartak. L. ß-4. 

Marczius 31. 11 h 55m. A napkorong közepen az 53 es 54-ik 
csoport között keletkezett egy üj, az 55-ik, mely egy kerekded 
arnyekolt foltb61 all, es egy utana következö pontb61. Az 52-ik 
valtozatlan, ep ugy az 54-ik is, mely ut6bbi most tisztabban lat
szik. Az S3-ik csoport harom apr6 pontfoltra oszlott. Faklyak 
gyöngek, de granulatio igen szep. L. 2. 

April 1. 11 h 30m. Mig az ut6bb emlitett csoportok mind val
tozatlanul maradtak, az 55-ik feltünö valtozasokat szenvedett, ez 
ugyanis ket apr-0, egymast61 tavol esö kerek foltb61 all, melyek 
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kö:.1ött szaggatott ködtömegek es önall6 magok feküsznek. A fak
lyak tetemes intensitassal es kiterjedessel birnak. Granulatio 
szep. L. 2. 

April 2. Qh 1om. A'b G:!-ik csoport mar eltünt. Az 53-ik ket 
i.gen apr6 pontb6l all, es az 54-ik egy maganos nagy köralakü 
foltb61. A keleti szelen felmerült az 56-ik csoport, ket szep arnye
kolt foltot kepezve, melyekhez delen ket apr6 pont csatlakozik. 
Meglepöek a valtozasok, melyeket az 55-ik csoport szenvedett.. 
Igen nagy elliptikus foltb61 all ez, melynek nagy, majdnem az 
egesz penumbrat kitöltö magrn, felholdalakulag görbült. Utana 
következik egy kerekded foltocska, melynek penumbrajab61 egy, 
eszak fele iranyult hosszu cs6va :ill ki, e között es a föfolt közt 
tömegesen apr6 ködkepzödmenyek feküsznek, melyek mindegyike 
egy-egy maggal bir, s egymassal összefügg. Faklyak szepek. L. 1. 

April 3. Oh Om. Az 53-ik csoport eltünt, es az 56-ik egesz 
hatarozottan mutatkozik; ez egy mersekelt kiterjedesü kettös folt
b6l all, melyre kelet felöl egy kerek, arnyekolt folt következik; 
harom teljesen egymashoz basonl6 foltocska kiseri a csoportot 
delröl. Az 54-ik csoportb61 lett egy kis, kerek, arnyekolt folt, ket 
pontkiserövel. Fölötte erdekesek az55-ik csoportvaltozasai.Afö
folt köralaku, s magva 6riasi, körvonalaira nezve valtozatlan, de 
közepen keresztül van szelve egy fenyes szalag altal. A föfoltra. 
nagyszamu arnyekolt foltocskak következnek, melyek egymas kö
zött ködsavok altal vannak összekötve. Intensiv, melyen a ko
rongba hatol6 fäklyak es gyönyörü granulatio lathak. L. 2. 

April 4. Qh 5m, Az 54-dik csoport elvesztette pontszerü 
kiseröjet, es a föfolt, mint tegnap, köralaku es j61 arnyekolt. 
A 56-ik csoport szetsz6rtan fekvö foltjai nagyobbakka tömö
rültek, melyek ma ket elkülönitett csoportot kepeznek, az 56-ikat 
es 57-iket; ezek elseje nagy, alaktalan foltb61 all, mely harom 
különvalt maggal es ket apr6 kiserövel bir, masodika egy mer
sekelt nagysagu, kettös magu folt, melyre egy hasonl6 de egy
oldalulag arnyekolt folt következik. Egy szep arnyekolt foltocska 
kiseri delfelöl a csoportot. A legnagyobb erdeket megint az 
55-ik csoport kelti. Ez igen nagy, majdnem köralaku foltb61 
all, hatarozott különvalt kettös maggal, melyek mindegyike 
ekalaku; szamtalan, eleg nagy s reszben több magü folt.,. 
melyeknek penumbraja egymasba folyik, halad a folt utan. Mind-

-
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ket szelen es különösen a foltok szomszedsagaban kiterjedt 
faklyak lathat6k. Granulatio gyönyörü. L. 1-2. 

April 5-en Oh 5m. Az 50-ik csoport teljesen valtozatlan ma
radt. Az 55-ik pedig alaktalan ködtömegböl all, mely a föfoltb61 
es az utana halad6 kiserökböl kepzödött, ket nagyobb szabaly
talan mag, es sok pont mutatkozik benne. Az 56-ik csoport 
lenyegeben valtozatlan. A föfolt nagyobbodott, s magvainak 
fekvese mas. Az 57-ik csoport nagy, ekalakii foltot kepez, harmas 
maggal, melyhez egy homalyos, egyoldalulag amyekoltfoltocska 
csatlakozik; deli kiseröje tetemesen nagyobbodott. Faklyak a 
tegnapinal intensivebbek. Granulatio szep. L. 2-3. 

April 6-an Oh 9,!0m. Az 54-ik csopOl't elesen jelzett, önall6 
magfoltta alakult. Az 5.5-ik csoport mar közel a nyugati szelhez 
ujb61 egyes foltokra szakadt; nagy ekalakl1 foltb61 all, melynek 
csak egy oldala arnyekolt, es több, nagy reszben hosszukas es 
reszben kerekded ködfoltb61. Az 56 es 57-ik csoport mindegyik 
egy-egy nagy kerekded foltta fejlödött. Az elsö kettös maggal 
bir, mely szinten több reszböl all; a masodik harmas magii, s 
egy-egy pontalaku kiserö csatlakozott hozzajok. E kettötöl eszak
ra egy {1j csoport keletkezett, az ii8-ik, mely harom igen gyönge 
es alig lathat6 pontb61 all. A szelsö csoportok különösen az 
55-ik nagyon elenk fäklyaban fekszenek. L. 2. 

April 7. Oh Om. Az 54 es 58-ik csoport min den valtozas nel
kül maradt. Az 55-ikböl csak egy hosszu ködsav lathat6, melyet 
könnyü arnyekok környeznek. Az 56-ik csoport kerülekes nagy 
foltb61 all, vagy öt nagy maggal, es ket pontszerü kiserövel. Ezen 
csoportot meg tulhaladja nagysagban az 57-ik . .Föfoltja kerelzded 
s nagy negyszögletes, latsz6lag összetett maggal bir. Öt, messze 
ela116, arnyekolt foitocsk<t kiseri öt. A szeleken hosszaban kiter
jedt fäklyasorok huz6dnak vegig. L. 1-2. 

April !1. 11 h 52m. A valtozasok nagyon erdekesek. Az 
55-ik csoport ugyanis eltünt, az 54-ik meg mindig egy önall6 
magfoltocska, közel az eltüneshez. Messze a korongban kelet
kezett az 59-ik csoport, mint magitnos arnyekolt foltocska, es 
ehhez hasonl6an a 60-ik csoport a keleti szelen, mint egyszerii 
pont. A korong közepet az 56 es 57-ik csoport tölti be. Ezek. 
elseje rna egy önall6 folt, hosszukas, s harom egy egyenesben 
fekvö maggal bir, masodika nagy folt, melyben föleg egy nagy 



A. NAPFOLTOK ES A. NA.P FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 25 

kiterjedesü negyszögletes mag tünik föl; penumbraja keleten es 
nyugaton egy-egy tompa kiagazast mutat, melyek önmagokban 
veve is foltoknak tekinthetök; ettöl delre egy tetemes nagysagu 
hosszukas magu folt fekszik, es keletre vagy negy apr6 arnye
kolt foltocska. Faklyak nem vehetök eszre, de a gi·anulati6 igen 
szep. L. 2-3. 

April 10-en 11 h 45m. Az 54-ik csoport eltünt. Az 59 es 60-ik 
lenyeges valtozast nem szenvedett. Az 56-ikb61 egy közepnagy
sagu szögletes folt kepzödött, melyben ket mag tisztan kivehetö. 
Az 57-ik csoport föfoltja megint nagyobbodott, es alakjara nezve 
teljesen kerek; magva szögletes, mint tegnap is, de meg vala
mivel nagyobbodott es ejszakon ket pontszerü magocskat vett 
föl. A foltt61 delre fekvö apr6 kiserö valtozatlan. A föfoltt61 
nyugatra apr6, arnyekolt kiserök allnak, es ejszakra egy hasonl6, 
mely a föfolttal egy görbült ködsav altal van összekötve. Az 
ejszakkeleti szelen az üj 61-ik csoport tünt fel, mint hosszu 
vegein hegyezett folt, hatarozott kettös maggal. Mindket szelen 
fölötte elenk fäklyak es gyönyörü granulatio lathat6. L. 2-1. 

April 11-en 11 h 40m. Meglehetös ·sürü ködfatyol miatt a 
foltok csak körvonalaikban ismerhetök föl. Az 56-ik csoport kettös 
folt lett, melyet del felöl egy elmos6dott ködsav szeg be, az 57-ik 
egy ellipticus folt, tetemesen kisebb mint tegnap, de negyszögletes 
magvat megtartotta; a csoportt6l ejszakra hosszan nyult arnye
kok, delen apr6 arnyekolt kiserök lathat6k. Az 59-ik csoport1·6l 
csak annyit lebet fölismerni, hogy közepnagysagu arnyekolt 
folt. A 61-ik egy egyszerü foltocska. Faklyak es granulatio nem 
latha.t6. L. 4. 

April 13. 1 lh 4Sm. Az 56-ik csoport, mint mag nelküli, elmo
s6dott ködtömeg all a nyugati szelen. Az 57-ik csoport egy szep 
ke1·ekded foltot kepez hosszukas maggal, melyhez ejszaknyugaton 
egy szep arnyekolt folt tapad; delkeleten a csoport egy hasonl6, de 
a föfoltt61 elkülönitett kiseröt mutat; egy alaktalan, egyenletesen 
sürü köd következik utana teternes tavolban. Az 59-ik csoport 
egy kerekded arnyekolt önall6 folt. 61-ik valtozatlan. Az 57-ik 
csop01·tot batalmas faklyak veszik körül. Egy elenk fäklya-csom6 
mutatkozik az ejszakkeleti szelen is. L. 3--4. 

April 20-a·n 11h 45m, Az elöbbi csoportokb61 mar csak a 
61-ik maradt meg, meg mindig valtozatlan alakjaban. A nyugati 
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szelhez közel all a 62-ik csoport. mint hat elmos6dott s reszben 
összefüggö foltocskak halmaza. A keleti szelen allnark a 64 es 65-ik 
csoport, az elsö mint kicsiny arnyekolt folt, pontEizerü kiserövel, 
ut6bbi mint szep, tetemes nagysagfr folt, utaua következö gyönge 
köddel; a csoportt61 ejszakra egy könnyü arnyekot lathatni.Szep 
a 63-ik csoport, mely epen a korong közepet foglalja el; nagy 
köralakfr foltb61 all ez, ne,Qyszögletes maggal, s penumbraja ej
szakkeleti hatnran egy gyönge kettös folt tünik föl ; keleten egy 
kiterjedt felhold-alaku ködkepzödmeny következik, melyben 
vagy ket eleg nagy mag lathat6. Ket gyönge magfoltocsku elözi 
meg a csoportot. Elenk es roppant kiterjedesü fäklyak környe
zik a csoportokat. L. 3-2. 

314.. Forgi\si April 24-en 11 h 45m. Ismet oly valtozasok törtent ek, rnelyek 
periodus. 

a korongnak szokatlan kinezest kölcsönöznek. A 63-ik csoport 
harom hossz{1kas pontmagü foltnak halmaza, közel all a nyu
gati szelhez; egy a csoporthoz tartoz6 kerek folt meg melyen a 
korongban 1atlrnt6. A 61-ik csoport, mely a korong közepvonalat 
elerte, nagy kerek foltb61 all, rnelyre szorosan egy nagy harmas 
folt következik; Mroru 'ködös apr6 foltocska halarl utana na
gyobb tavolban. Meglepön szep a 65-ik csoport s különösen 
annak föfoltja, mely 6riasi kiterjedesü es görbült; magva kettös 
es a penumbra görbülesehez simul; a közepen, ott hol a ket 
mag egymassal erintkezik, egy mely öblöt tüntetnek föl, a 
melyen at a napnak fenyes hattere elenken tünik fel ; ket sza
balytalan nagy folt,melyek között gyönge, magnelküli ködtöme
gek feküsznek, kiserik kelet felöl ezen kitünö foltot. A korong 
közepen tül meg egy gyönge csoport all a 66-ik, ket apr6 mag
foltb61 alkotva. Felhök miatt sem fäklya, sem granulatio nem 
vehetö ki. L. 2-3. 

April 30-an 11 h 40m. Az oly erdekes 65-ik csoport, ma na
gyon megkisebbedett föfoltb61 all, melynek magva egyszerü es 
hosszukas; apr6 magfoltocskak hosszü sora kiseri öt kelet felöl. 
A nyugati szelen egy hosszü.kas pontmagvü folt latszik: a 64-ik 
csoport, s a korong közepehez közel a 67-ik, a mely egy igen nagy 
haromszögü, sok magvu ködtömegböl all, s harom kerek foltocska 
tartozik hozza. Mindket szel faklyaval van boritva. L. 2. 

Majus 1-en 11 h 55m. A korong közepen all a 6 7. ik csoport, 
a mely vagy nyolcz arnyekolt foltocskab61 all; ezeknek leg-
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nagyobbresze penumbrajokkal össze van kötve, mi altal a 
csoport egy magdus ködtömegnek nez ki. A nyugati szelhez kö
zel all a 65-ik csoport, nagy kerekded folt elmos6dott maggal, 
es harom egy egyenesben fekvö magfolt kiserövel. A 64--ik cso
port eltünt. A gyakori felhöhuzamok miatt a kep reszletei bizony
talanok, es faklyaknak csak nyomai lathat6k. L. :i. 

Majus 2-an 11 h 50m. A 67-ik csoport nagy harmas foltra 
bomlott, melyre egy gyönge, több magvu ködkepzödmeny követ
kezik. A t)5-ik csoport elveszte kiseröit; a föfolt hosszukas es 
elmos6dott, de magva tisztan lathat6. A keleti f:'zelen all egy 
öna116 magfolt, a 68-ik csoport. Mindket szelen kiterjedt, elenk 
faklyak lathat6k. Granulatio szep. L. 2-3. 

Majus 4-en 11h 48m. A 67-ik csoportb61 szaggatott csekely 
kiterjedesü ködtömeg lett, melyben csak nehri.ny elmos6dott mag 
lathat6. A 65-ik mar eltünt, es a 68-ik meg valtozatlan kis 
magfolt. Szomszedsagaban egy alig lathat6 kettös folt tamadt, 
a 69-ik csoport. Faklyak különösen a nyugati szelen nagy kiter
jedesben lathat6k. A felhök gyakran zavarnak. L. 4. 

Majus 5-en 11h 45m. A 67-ik csoport nagy kerekded struc
tura nelküli folt, egy gyönge maggal s ejszakra töle egy könnyü 
arnyek lebeg. A 68-ik csoport meg valtozatlan, a 69-ik pedig 
Mrom homalyos pontb61 all. A 67-ik csoport környezetebenfä
nyes faklyak allnak. L. 2. 

Majus 6 an 11 h '.30m. A 68-ik csoport meg mindig valtozat· 
lan, a 69-ik ellenben egy egyszerü, alig lathat6 foltocska. A ket 
csoportt61 ejszakra all a 70 es 71-ik csoport; mindegyike egy-egy 
erösen jelzett magfoltot kepez. A 67-ik egy kerekded kis magu 
foltb61 alkotva; egy egyoldalulag arnyekolt folt all ejszakra, s 
egy elmos6dott köd halad a csoport elött. A szelsö csoportok 
mellett elenk, de csekely kite1jedesü fäklyak lathat6k a felhö
kön keresztül. L. 4. 

Majus 7-en 11 h 40m. A 69-ik csoport eltünt, 67-ik teteme
sen kisebbedett s mintegy önall6 arnyekolt foltocska lathat6. 
Az ejszakkeleti sz6len az uj 72-ik csoport all, mint egy szinten 
maganos magfolt. A 68, 70 es 71-ik csoport egy-egy maganos 
pont. Faklyak mint tegnap. L. 4. 

Majus 9-eri 1 P 55m_ A meg a korongon levö 70, 71 es 
72-ik csoport erdekes fejlödest mutat. A 70-ik all egy meglehetös 
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nagy köralaku foltb61,kettös maggal, melyre egy hosszukas köd 
következik, a melyben öt erös mag fekszik szetsz6rtan. A 71-ik egy 
kicsiny arnyekolt foltocska. A 72-ik egy nagyobb egyoldalulag 
arnyekolt folt, mely elött egy igen gyönge magfolt halad. Közel a 
keleti szelhez all az uj 7:3-ik csoport,mint igen hosszu folt, nagy es 
hatarozott maggal. A korong közepen tul is kepzödött egy uj cso
port a 7 4-ik, mely ket apr6 foltocskab61 all. Mindket szelen kiter
jedt, de kevesse elenk fäklyak lathat6k. Granulatiö szep. L. 2-3. 

Majus 10-en 11 h 55m. Lenyeges valtozasok nem fordultak 
elö. A legtöbb csoport meg egy ket pontszerü kiseröt vett föl; a 
73-ik csoport nagy ellipticus foltta valtozott, nagy fälholdalaku 
maggal, de kisfa·ö nelkül. Ettöl ejszalua all a 75-ik csoport mint 
gyönge magfolt. Elenk es kiteijedt fäklyak mindket szelen lat
hat6k. Granulatio gyönyörü. L. 2. 

Majus 11-en O·Jom. A 71, 74 es 75-ik csoport valtozatlan 
maradt. A 70-ik egy kerek meglehetös, nagy foliot kepez, ket 
pontalaku magg;.tl; a penumbra ejszaki reszen ket egyenes cs6va 
lathat6, a mely apr6 magfoltok halmazaba nyulik. A 7.2-ik cso
port ket kerek, eleg nagy foltb6 all, a 73-ik pedig egy igen nagy 
ke1·ek foltb61 szögletes maggal. Mindket oldalon gyönge fäklyak 
allanak. Granulatio szep, lovegö 2. 

Majus 12-en 0·2 m. A 71 es 74-ik csoport eltünt. A 70-ik 
pedig egy hosszukas amyekb61 all, mely utan ket kerek foltocska 
.es nagyszamu mag következik. A 72-ik csoport a korong közepen 
kerekded, egyoldalulag arnyekolt foltot mutat, mely elött egy 
szep, de kicsi kettös folt halad. A 7 5-ik egy meglehetös különvalt 
kettös folt. A 76-ik csoport a keleti szelen egy önall6, elmos6dott 
szakadek. A 73-ik csoport meg tetemesen nagyobbodott, kör-

, alak6. es felholdalaku 6riasi maggal bir. Faklyak nem latbat6k, 
<le a granulatio igen szep. L. 1-2. 

Majus 13-an 11 h 50m. A 70-ik csoport valtozatlan es gazdag 
fäklyamezöben fekszik. A 76-ik csoport szinten valtozatlan. 
A 72-ik csoport föfoltja hosszukas es teljesen elmos6dot.t. A meg
·elözö kettös foltocskab61 kettös pont lett, több apr6 ködfolt 
környezi a csoportot. A 7 5-ik egy kerek arnyekolt foltocska, mely 
utan harom arnyekolt es egymasba foly6 folt következik. A 73-ik 
-0s'.lport föfoltja ma kerülekes, tetemesen kisebbedett harom 
szögletü maggal bir. Faklyak szepek. L. 2. 
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11ajus 14-en 11 h 56m. A 76-ik csoport ma is valtozatlan. 
A 70-ik all ket apr6, arnyekolt gyürüalaku foltocskab61. Negy 
apr6 mag kepezi a 72-ik csoportot, es egy kerekded, es egy ra 
következö köd a 75-iket. A 73-ik csoport föfoltjanak alakja ismet 
kör, a mag folytonosan csökken. Különösen a nyugati szelen 
szep faklyak allnak. Granulatio szep. L. 2-3. 

Majus 15-en Oh 20m. A 70-ik csoport.b61 mar csak ket mag
nelküli hosszukas folt maradt. A 75-ik csoport a korongközepen 
eloszlott. A 76-ik csoport meg valtozatlan önall6 magfolt. 
A 72-ik csoport harom, egymast61 messze esö magfoltba olvadt. 
A 73-ik valtozatlan, csak magva kerekdedebb. A nyugati szel
nel keletkezett egy gyöngen arnyekolt folt a 77-ik csoport. Mind
ket szelen kiterjedt faklyak lathat6k. L. 3. 

Majus 18-an 11 h 40m. A korong közepe tökeletesen üres. 
A nyugati szelnel all a 72 es 73-ik csoport; az elsö, mint önall6 
magfolt, ut6bbi mint kerek folt, nagy kerek maggal. Kele
ten latszanak a 77-80 csoport; ezek elseje hosszukas szep 
foltot kepez, hatarozott maggal; ket igen gyönge magfolt 
következik utana. Delkeletre töle fekszik a 78-ik csoport, szep 
kerek folt, pontalakü központkivüli .maggal ; ettöl ejszakra 
fekszik a 80 ik csoport egy kerek arnyekolt folt, es vegre egesz 
köze1 a szelhez a 79-ik csoport, hosszukas ködsav alakban. Fak
lyakat nem lehetett latni. Granulatio igen szep. L. 3-4. 

Majus 19-en 11h 55m. A 72-ik csoport eltünt. A 73-ik egy 
ellipticus folt, hosszukas maggal s ejszakra ket gyönge magfol
tocska kiseri öt, A 77, 79 es 80-ik csoportok egy-egy arnyalt 
kei:ek foltb61 allnak; nagysaguk egyenlö, es csak a 79-ik cso
port valamivel nagyobb, es kerülekes alakja valamint kettes 
magva altal különbözik tölük. Igen szep fäklyak lathat6k. Gra
nulatio szep. L. 1. 

Majus 20-an 11h 55m. A 73-ik csoporttetemesen kisebbedve 
all a nyugati szelen, mint hosszukas ködsav, meg hatarozott 
maggal s ejszaki kiseröjeböl a gyöngebb elveszett. Tetemes val
tozasokatszenvedtek a keleti szelcsoportok. A 77 -ik tetemesen na
gyo b bodott, de megtartotta kerek alakjat. Egy kicsiny, ejszakfele 
fekvö kiserö csatlakozott penumbrajahoz. A 78-ik közepnagy
sagü, igen szep kettös folt lett, kiserö nelkül. A 79-ik nagy kerek 
foltta alakult, haromszögü maggal. A 80-ik vegre jelentekenyen 
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kisebbedett, igen kicsiny arnyekolt foltb61 all, melyet keletfelöl 
egy alig lathat6 pont kiser. A 73 es 79-ik szelsö csoport hatal
mas faklyaban fekszik. Granulatio gyönyörü. L. 1. 

:3lS.Forgi\si Majus 21-en 11h 55m. A 73-ik csoport meg inkabb kiseb-
periodus. 

bedve all a szelen,-Sem mag, sem kiserö nem lathat6. A 77 es 
79-ik valtozatlan, legfölebb csak nagysagban nyertek. A 78-ik 
csoportban a kettös folt szetvalt, s minden egyes tagja jelen
tekenyen nagyobbodott; delfelöl egy gyönge kettöspont követ
kezik utana. A 80-ik csoport mar csak egy nehezen lathat6 
kettös folt. Mindket szelen jelentekeny fä.klyak s szep gmnulati6 
hat6. L. 2-3. 

Majus 22en llh 50m. A 73-ik csoport teljesen eltünt. 
Helyette a keleti szelen a 81 es 82-ik uj csoport lepett föl, mind
kettö tökeletesen hasonl6, hosszu ködvonalb61 all mag nelkül. 
A 77-80-ik szomszed csoportok elertek a korong közepet; az elsö, 
a 77-ik all egy kerek arnyekolt foltb61, epen ugy a 79-ik, melynek 
magvn, azonban kisse hosszukas. A 78-ik kerek kicsi folt s elötte 
negy piczi mag all. A 80-ik egy kis gyönge folt. Mind a negy 
csoport tegnap 6t.a kisebbedett. Egyes elenk fäklyacsom6k 
mindket szelen latbat6k felhökön at. L. 4. 

Majus 23-an Oh Om. A 77, 70 es 80-ik csoport semmifäle 
valtozast nem szenvedett. A 78-ik ellenben nagyobb ellipticus 
foltta alakult, melyhez nyugaton egy kis, arnyekolt folt tapad. 
Harom gyönge magfolt környezi a csoportot csekely tavolban. 
Keleten a szelsö csoportok mar beleptek a korongba. A 81-ik 
all ket hosszukas foltb61, melyekben magot meg nem lebet eszre
venni, valamint egy utana következö igen gyönge magfoltb61. 
A 82 egy önall6 hosszukas foltocska, melyben a fejlödö mag elsö 
nyomai vehetök eszre. Faklyak es granulatio igen gyönge. L. 4'. 

Majus 24-en Qh Qm. A 77, 79 es 80-ik csoportok ma sem tün
tetnek föl valtozast. A 78-ik csoport kiseröi ellenben elvesztek 
@s egy igen gyönge arnyeknak engedtek helyet. A föfolt maga 
kerekded,pontszerü maggal,s penumbrajanak nyugati szelen egy 
sötet pont all. A 81-ik csop01·t Mrom kerekded apr6 foltb61 all, 
melyeknek magvai most tisztan kivehetök. A 82-ik egy hosszukas 
önall6 foltocska. A 81-ik csoport közvetlen szomszedsagaban, s 
kisse deh-e töle fekszik az uj 83-ik csoport, a mely egy elmos6-
.dott, magnelküli foltb61, s egy deli megelözö foltocskab61 all. 
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Mindket szelen igen kiterjedt faklyak; es gyönyörii granu
latio lathat6. L. 2-3. 

Majus 25-en Oh 6m. A 80-ik csoport eltünt. A 77 es /8-ik 
szereny kiterjedesii,egyszerii kerek foltok. A 79-ik ellenben mind 
nagysagra, mind alakra valtozatlan maradt. A 81 -ik csoport 
hosszukas foltb61 all, vonalszerii maggal; ejszakra töle fekszik 
egy kicsi arnyekolt foltok es csupasz magrnk gazdag csoportja. 
A 83-ik csoport a most emlitettöl delre fekvö haromszögletes 
structuratlan ködböl all, kicsiny eles maggal. Mindket szelen 
erösen szetagazott fäklyak es szep granulatio lathat6. L. 2. 

Majus 26-an 11 h 50m. A valtozasok nem erdektelenek. A 77-ik 
<JSOpOrt közel a nyugati szelbez all egy pontszerü maggal bir6 
ködvonalb61. A 78-ik is mar hosszukas alakot ölt. Az alakjara 
nezve meg valtozatlan 79-ik csoport jelentekenyen kisebbedett. 
A 81-ik csoport föfoltja ma kettös magii, es a töle ejszakra fekvö 
ponthalmaz egy sokszorosan szaggatott, több magu ködde val
tozott. A 83-ik csoport valtozatlan. A 8~-ik szep arnyekolt foltot 
kepez, melyre nagy tavolban egy kis, kettös pont következik. Kü
lönösen a nyugati szelen, 6riasi kiterjedesii fäklyak allauak. L. :3. 

Majus 27-en Oh 5m. A 78-ik csoport meg lenyegeben valto· 
zatlan, s a 77-ik mar eltünt. Valtozatlan tovabba a 79 es 83-ik 
csoport is. A 81-ik csoport föfoltja szinten valtozatlan, s csak 
környezete valtozott; ket igen gyönge magfoltocska elözi öt 
meg, es ejszakra, egy szep nagy kettös folt fekszik, melyre ismet 
egy hasonl6 következik. A 82-ik csoport ket kerek nagy foltb61 
all, melyek között egy sok magu ködkepzödmeny fekszik. Elenk 
nagy fäklyak boritjak a nyugati szelt. L. 2. 

Majus 28-an 11 h 55m. A 79-ik csoport tetemesen kisebbe
dett, de megtartotta kerek alakjat. A 78-ik csoport eltünt. 
A 81-ik csoport meglehetös nagy magvü kerek foltb61 all, mely
töl ejszakra sürü arnyekolt foltocskak csekely kiterjedesü cso
portja all. A 83-ik csoport megelözö foltjat elvesztette, ügy hogy 
mar csak egy kerek, gyöngen arnyekolt mag maradt hatra. A82-ik 
-csoport egyes foltjai egy tetemes kisebbedesen kivül, nem szen
vecltek valtozast. Faklyak gyöngek, granulatio szep. L. 2. 

Majus 29-en Oh 5m. A 79-ik csoport egy hosszukas kis 
foltta valtozott, pontalak6. maggal. A 83-ik csoport mega k01·0ng 
közepenek elerese elött eltünt. Mig a 81-ik csoport valtozatlan 
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maradt, az ejszaki ponthalmazb61 egy sokszorosa,n szaggatott 
ködtömeg kepzödött, melyben szamos apr6 mag lathat6. A 82-ik 
foltcsoport megelözö foltja valtozatlan, ellenben az utana követ
kezö nagyobbodott, s meg ezenkivül egy szep kettös foltot vett 
föl. A kettö között fekvö ködtömeg szep,nagy,kettös magfr foltta 
fejlödött. Faklyak gyöngek, es felhöhuzamok gyakran zavartak 
az eszlelest. L. 2. 

Majus 30-an 11 h 55m. Igen erdekes valtozasok fordultak 
elö. A 79-ik csoport mint arnyekolt kis folt all a nyugati szelen. 
Uj csoportok leptek föl a 84 es 85-ik, melyek elseje egy hosszukas 
foltocska, egy kicsiny kiserövel; masodika pedig egy önall6 kis fol
tocska. A 81-ik csoport föfoltja ma is valtozatlan, ejszakra töle all 
ket elkülönitett nagy folt, melyeknek alakja teljesen valtozatlan, 
es melyekben sok apr6 mag vehetö eszre. A 82-ik csoport annyi
ban valtozott, hogy masodik foltja, mely tegnap meg kettös 
maggal birt, ma egyszerü es igen picziny, a csoport utols6 foltja 

· pedig nagyobbodott es kettös magu lett. A fäklytl.k mindket sze
len gyöngek, de a granulatio igen hatarozott. L. 3. 

Junius ~-an 11 h 30m. Az elöbbi csoportok sorab(>l csak a 
79-ik hianyzik. A 81 es 82-ik közel all a nyugati szelhez. Amaz 
negy egyenlö nagysagu arnyekolt foltocskat kepez, emez ket 
kerek foltot igen piczi maggal. Szep kifejlödest mutat a 84 es 
83-ik csoport; ezek elseje egy nagy köralakü foltb61 all, Mrom
szögletü maggal, es gyönge kiserövel, masodika egy kerek, eleg 
nagy foltb61, hosszukas magg<tl, melyet keleten egy kerek arnye
kolt folt, majd negy igen gyönge pont kiser. A keleti szel
hez közel all egy elmos6dott, meglehetös nagy, magnelküli 
ködkepzödmeny. A szelsö csoportok intensiv fäklyakt61 van
nak körülveve, melyek a felhöhuzamok daczara szepen latha
t6k. L. 2. 

J unius 3-an 11h50m. A 81-ik csoportb61 ket alig lathat6 ma
gocska maradt. A 82-ik csoportb61 pedig egy arnyekolt kis folt. 
A 84-ik csoport elvesztette kisfo-öjet, s föfoltja tetemes nagysagu, 
hatarozott kettös maggal. A 85-ik csoport föfoltja valtozatlan, 
8 rea egy kicsiny de igen szep kettös folt. következik s pontszerü 
kiseröi teljesen elvesztek. A 86-ik csoport kiterjedt ködtömeget 
kepez, s benne hat pontszerü mag lathat6. A szelsö csoportok 
körül fäklyak mutatkoznak. Felhökön at. L. 4. 
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Junius 4-en Oh 35m. A 81 es 82-ik foltcsoport a nyugati 
szelen eltünt. A 84-ik csoporl annyiban valtozott, hogy föfoltja
nak kettös magva hosszukas magga olvadt, s hogy ejszakkeleten 
hozza egy gyönge pont tarsult. A 85-ik csoporl teljesen valto
zatlan. A 86-ik ködtömeg ma nagyobb kiterjedesü de lazabb; 
kilcncz·tiz elmos6dott pont lathat6 benne. Mindket szelen lat
hat6k kiterjedt fäklyak. Levegö 2-3. 

J(mius 8-an 11 h 25m. Egy meglehetös sürü ködfatyol födi 
el a foltok reszleteit, s különösen a fäklyakat. A 84-ik csoport 
ma egy tetemesen kisebbedett kerek arnyekolt folt gyanant tü
nik fel, es ep igy a 85-ik csoport föfoltja is, mely jelentektelen 
kis maggal bir. Meglehetös tavolban következik keleten utana 
egy kis arnyekolt folt. A 86-ik csoport harom igen gyönge s 
egymast61 tavol esö magb61 all. A keleti szelen all az uj 87-ik 
csoport, mint kerek, eleg nagy folt, a rnelyhez delen egy mag
foltocska tapad, s a penumbraval egy ködsav altal van Össze
kötve. L. 4. 

J (mius 10-en 11 h 55m. A 86-ik csoporl teljesen eltünt. A 84 
es 83-ik meg valtozatlan, de tetemesen kisebb lett. A 87-ik 
nagy kerek folt korongalaku maggal bir, s delre töle all egy kis 
mag. Mindket szelen erös fä.klyak lathat6k. L. 2-3. 

J (mius 11-en 11 h 55m. A 80-ik csoport eltünt. A 85 es 87 -ik 
valtozatlan s az ut6bbinak csak pontszerü kiseröje tünt el. Közel 
a keleti szelhez ket apr6 arnyekolt folt all, a 88-ik csoport; ez 
valamint a nyug~ti szel, hatalmas fäklyakkal van ellepve. 
Granulatio gyönyörü. L. 1-2. 

Junius 12· en 11 h 30m. A korong közepen valamivel tul a 
:87-ik csoporl all, alakjara valtozatlanul, de megfogyva. A 88-ik 
csoport Mrom egymast61 tavol esö kerek foltocskab61 all, melyek 
egy egyenoldalu Mromszöget kepeznek. A napkorong mindket 
szelen nagy kiterjedesü intensiv fäklyak latbat6k, gyönyörü gra
nulati6val. L. 2. 

Junius 14-en 1 Jh 40m. A 87-ik csoporl teljesen valtozatlan. 
A 88-ik csoport Mrom foltjanak legnyugotibbjat elvesztette. 
A Mtramaradt' · valtozast nem szenvedett. Faklyak gyöngek. 
L. 3-2. 

Junius 24-en 11h 35m. Közel a nyugati szelhez all ket uj 316. Forgasi 

csoport a 89 es 90-ik; s mindegyike egy önall6 arnyekolt, igen periodne. 

l(, T. AK. ERT. A lIATH. TUl>. J<ÖREBÖL 1885. XII. J<. 1. BZ, 3 
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kis foltocskab61 all. Ezek körül gyönge faklyak lathat6k. Fel
hök zavarjak a rnegfigyelest. L. 3-4. 

Junius 25-en. l 1 h 35m. A 89-ik csoport teljesen valtozatlan 
maradt. A 90-ik egy kis harrnas folt. A keleti szelen faklyak 
lathat6k. Felhök. L. 3-4. 

Junius 26-an. 11 h 45m. A 95-ik csoport ma mint apr6 kettös 
folt tünik föl. A 89-ik mar eltünt. Keleten föllepett a 91 es 
92-ik, ernez hosszukas j6 nagy folt, hatarozott maggal, amaz egy 
gyönge köd. Mindket szelen sürü faklyak lathat6k. L. 3-4. 

Junius 27-en 11 h 55m. A 90-ik csoport meg mindig valtozal
lan. A 91-ik szarnu ködös foltb61 rna egy gyönge magfolt kelet
kezett, a 92-ikbbl pedig egy nagy elipticus folt, harom szoros 
összefüggesü maggal, egy gyönge mag következik utana kele
ten. Szep faklyak lathat6k, es hatarozott granulatio. L. 2-3. 

Jtllius 3-an 11h 40m. A regi csoportokb61 rnar csak a 91 es 
92-ik latszik rnindkettö tetemesen rnegvaltozva; ezek elseje, 
mely a korong közepet elerte, negy elrnos6dott foltb61 all, 
melyekre egy sok rnagu ködkepzödmeny következik. Egy szep 
kerek folt halad a csoport elött, s ettöl de Ire egy igen nagy elip
tikus folt all, harmas maggal, es öt igen gyönge rakövetkezö 
kiserövel : a 92-ik csoport. A ket ut6bbi elött egy uj csoport 
keletkezett a 93-ik, mint szep nagy kettös magü folt, melyre egy 
elmos6dott kettös folt következik. A keleti szelen is talalkoznak 
uj csoportok a 94 es 95-ik. Ezek elseje egy tetemes nagysagü 
kerek foltb61 all, harom elrnos6dott kiserö . el, mely egy önall6 
hosszukas foltb61 all. Faklyak nern voltak lathat6k. L. 2. 

J 6.lius 5-en Qh 1 Om. A 93-ik c3opod rnar csak egy kis magfolt
b61 all s a többi csoport is teternes valtozasokat szenvedett. lgy 
a 91-ik csoport rnegelözö foltja egy igen gyönge magfoltta lett, 
s az elmos6dott foltocskak halrnaza szep kettös foltta; az utana 
következö pontsor ellenben valtozatlan maradt. A 92-ik csoport 
nagy foltja teternesen rnegkisebbedett, de harom pontszerü rnagva 
meg tisztan lathat6 szamtalan gyönge pont környezi a foltot. 
A 94-ik csoport kerek arnyalt foltb61 all, egy rakövetkezö maggal. 
A 95-ik pedig egy önall6 kerek foltb61. Egy uj csoport a 96-ik all 
ettöl ejszakra, mint egyszerii kerek arnyekolt folt. Mindket sze-
1en teternes fäklyacsoport vesztegel. Granulatio igen szep. L 2. 

J ulius 6-an Qh 20m. A 93-ik csoport eltünt es a 91-ik nehany 
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elmos6dott apr6 follb61 all, melyek egy alaktalan ködtömegge 
olvadnak össze. A 92-ik hosszukas kis magot kepez, melyet vagy 
öt arnyekolt foltocska környez. A 95-ik teljesen valtozatlan. 
A 94-ik csopörtb61 hosszukas kettös magü folt Jett, melyet kele
ten egy kis kettös pont kiser. A 96-ik csoport kerek arnyekolt 
foltja ma is meg van; keleten ket gyönge kiseröt vett föl, ruelyek 
a föfolthoz, egy ködsav altal vannak csatolva. Elenk faklyak mu
tatkoznak s gyönyörü granulatio. L. l-2. 

J ulius 9. l 1 h 30m. Az elöbbi csoportokb61 a 94-ik mint alig 
1athat6 pont es a 95-ik valtozatlanul megvan. Egesz közel a keleti 
szelhez all az uj 97-ik csoport, mint szep, de egeszen elmos6dott 
kettös folt, melyet ket apr6 ködös foltocska elöz meg. Ut6bbi cso
port kiterjeclt faklyak altal vetetik körül. Felhök zavartak. L. 2-3. 

Jt1lius 10-en 11h 55m. A 94-ik csoport mega nyugati szel 
elerese elött eltünt. A 95-ik valtozatlan. A 97-ik csoport nagy 
kettös foltb61 all, melyet egy harmas magfoltocska elöz meg. 
Faklyak gyöngek. L. 3-4. 

J ülius 11-en Oh lüm. A korong nyugati reszen, csupan a 
meg mindig valtozatlan 95-ik csoport all, mint arnyekolt kerek 
folt. 97-ik szep kettös magu folt, egy homalyos ködvonal altal 
van megelözve. A keleti szelhez egesz közel egy teljesen elmo
s6dott foltocska mutatkozik, melyre egy kis pont latszik követ
kezni a 98-ik csoport. E körül, valamint a nyugati szelen jelf·n
tekeny faklyak mutatkoznak. Felhöhuzamok daczara gyönyörü 
granulatio. L. 2. 

J t'tlius 12-en 1 Jh 55m. A 95-ik csoport egy magfoltocskab61 
all, melyre delkeleten ket hason16, cle meg kisebb következik. 
A 98-ik csoportb61 egy önall6 lrnrek folt lett. A 97-ikböl egy 
nagy kiterjedesü halmaza igen apr6 magfoltoknak. Mindket szel 
fäklyakkal van boritva. Granulatio szep. L. 2. 

J{llius 13-an Qh ßm. A 95 es 98-ik csoport teljesen valtozat
lan, a 9 7. ik pedig egy harom agu ködböl all, melyre harom gyönge 
pont következik. Faklyak gyöngek, granulatio szep. L. 2. 

Jlllius 14-en 1Jh 50m. A 97-ik csoportb61 nagy kerek folt 
fejlödött, melyben excentricusan ket kis mag fekszik. Negy 
apr6 pont sora következik a foltra, s egy kis mag halad elötte. 
A 98-ik csoport egy kis pont lett, s a 95-ik eltünt. Mindket 
szelen hatalmas fäklyak lathat6k. Granulatio szep. L. 3. 

3• 
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J 1üius 15-en 11 h 45m. Az egyedüli valtozas abban all, bogy 
a 97-ik csoport kiseröi, ma egy bosszu ködsav magvaiva lettek. 
Faklyak csupan a nyugati szelen lathat6k. L. 4. 

J{llius 16-an 11 h 35m, Mig a 98-ik csoport meg mindig egy 
önall6 mag, a 97 -ik csoport föfoltja egy tojasdad vonalszerü 
maggal bir6 foltta fejl6dött. A rakövetkezö ködsavb61 szep kerek 
folt lett, mely bez ismet nehany kiserö csatlakozott. Faklyak nem 
mutatkoztak, grnnulatio szep. L. 2-3. 

Julius 17. Qh Qm. A 98-ik csoport a korong közepen eltünt. 
A nyugati szelhez közel all6 97-ik csoport bosszukas nagy foltot 
kepez, pontszerü kettös maggal, s egy rakövetkezö homalyos 
kiserövel. Közel a keleti szelhez all az uj 99-ik csoport, egy 
magnelküli elmos6dott folt. Mindket csoport körül gyönge fä.k
lyak mutatkoznak. L. 2-3. 

Julius 18-an 11h 50m. A 99-ik csoport valtozatlan a97-ik 
hosszu arnyekolt foltb61 all, excentricus pontszerfi maggal; 
penumbraja delfelöl bosszfr nyujtvanyt mutat. A fäklyak meg 
közelebb allanak a foltokhoz mint tegnap. Granulatio szep. L. 2. 

JU.lius 20-:ln Qh 10m. A delkeleti negyedben all a 99-ik cso· 
port mint kerek nagy folt, pontmaggal, s ez egyszersmind a ko
rong egyetlen foltja. A nyugati szelen faklyak nyomai latszanak, 
felhökön keresztül. L. 4. 

Jlllius 22-en 11 h 40m. Ma rzen csoport szep fej lödest mutat, 
s szep kerek meg mindig piczi magvü foltb61 all; keletre töle egy 
kerek arnyalt folt fekszik s meg inkabb keletre egy basonl6 folt. 
E ket utols6nak iranyvonalaban all nagy tavolban delkeleten 
egy kerek magnelküll foltocska, s nebany igenytelen mag kiseri 
a csoportot. A keleti szelen all egy uj csoport, egy kis kerek 
foltocska mag nelkül, a 100-ik csoport. Mindket szelen elenk 
fä.klyak lathat6k. Levegö 2. 

Julius 23-an 11h 45m, Mig a 100-ik csoport valtozatlan, a 
99-ikben tetemes valtozasok vebetök eszre. Ezen csoport egyes 
foltjai ugyanis nagyobbodtak, s penumbrai tetemes kiterjede
süek, s az apr6 kiserök szama is növekedett; a delkeleti kiserö 
kerek foltjab61, negy apr6 mag szoros sora lett. Faklyak gyön
gek. Granulatio szep. L. 2. 

Julius 24-en l 1 h 40m. A 100-ik csoport meg a korong kö
zepenek el8rese elött eltünt. A 99-ik csoport teljesen valtozatlan, 

' 
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s csak delkeleti pontsora olvadt gyönge kettös foltta. Faklyak es 
granulatio va.ltozatlan. L. 1-2. 

JUlius 25·en 1 ih 32m. A 99-ik csoport elsö ket foltja meg 
mindig valtozatlan. Az utols6 szep kettös foltta alakult, melyet 
egy kerek arnyekolt foltocska elöz meg. Faklyak gyöngek, a 
granulatio azonban a felhö huzamok daczara is szep. L. 4. 

JUlius 27-en 11 h 35m. A nyugati szelhez közel all6 99-ik 
csoport, ket apr6 kerekded foltb61 all, mely utan egy mag
foltocska, majd egy alaktalan nagy folt következik, s ennek 
pontszerü magva a penumbra nyugati hataran fekszik. Majd
nem a korong közepen all a 101-ik csoport, s ez ket igen 
gyönge pontb61 all . A keleti szelen a 102-ik csoport tünik föl, 
mint harom egy csoportban 8.116 mag. EttiH delre egy öoall6 
pont, a 103 ik csoport. Mindket szelen nagy kiterjedesü es tete
mes intensitasu faklyak lathat6k. Granulatio gyönyörli. L. 1. 

Jlilius 30-an 11h 49m. A 99-ik csoporteltünt, a 101-ik negy 
egymast61 messze esö pontb61 all. A keletre fekvö s hozza ha
sonl6 103-ik csoport öt szorosabb pontb61 all. Töle ejszak
keletre az erösen megvaltozott 102-ik csoport lathat6; tojasdad
alaku maggal bfr6 foltot kepez ez, melyre keleten egy szep arnye
kolt kettös folt következik; penumbrajanak nyugati hataran ket 
apr6 kiserö fekszik, s az elsö es a most emlitett folt között, ket 
apr6 arnyekolt foltocska all. Mind ket szelen elenk, de csekely 
kiterjedesü faklyak lathat6k. Granulati6 igen szep. L. 2-3. 

Julius 31-en 11h 35. A 101-ik csoport piczinysege miatt 
alig lathat6 kcttös pontot kepez. A 103-ik harom arnyekolt fol
tocska es nehany pontb61 all6 apr6 csoportot kepez. A 102-ik 
csoport megelözö foltja ma valamivel nagyobb, es teljesen ke
rek : töle keletre fekszik egy negyszögletes magvli köd, s a ket 
folt között szamtalan alig lathat6 pont fekszik, melyek egy 
egesz a 103-ik csoportig terjedö sort kepeznek. A keleti szelen 
föltünt a 104-ik csoport, egy önall6 magalakjaban. Faklyak eleg 
elenkek. L. 3-4. 

Augusztus 1-en 11h 25m. A 101-ik csoport eltünt es a többi 
igen erdekes valtozason ment at. A 102-ik csoport pontsora ele
nyeszett. A megelözö föfolt valtozatlan, az ezt követö ködtömeg 
hosszukas kettös magli folt lett. Erdekes ezen foltoknal egy sötet 
arnyek, mely min den egyes mag nyugati reszen mutatkozik. ~ cso-
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portot nagy tf.volban kiseri keleten egy kis mag. Egy rendkivül 
szep csoport a J 03-ik, mely egy haromszögü nagy foltb61 s hozza
mert magb61 all. HoFszukas arnyekolt folt zarja be keletfel61 a 
csoportot, melynek belseje sürü köddel van kitöltve, s benne vagy 
hat sötet mag lathat6. Ettöl ejszakra all egy negyes piczi folt, 
es egy egyoldalulag arnyekolt folt. A J04-ik csoportb61 kerek, 
arnyekolt,mersekelt nagysagu foltlett, melyet egy hasonl6 kisebb 
folt es egy sötet pont elöz meg. Faklyak gyöngek. L. 1. 

Augusztus 2-an 11 h 5m. A 101-ik csoport teljesen valtozat
lan maradt, s ugyanez all a 102-ik csoport föfoltjar61. A hatuls6 
folt kerekded arnyekolt, ejszakon egy kis kiserö-rnl. A foltot ke
leten követö pont helyett a csoportnak ma egy kettös pont kise
röje van ejszakon. A 1 U3·ik csoportnak föfoltja hosszukas, buzo· 
ganyalaku maggal, s a következö folholdalaku, mely tetemesen 
nagyobbodott, harmas pontszerü maggal. A ket pont között esz 
lelt ködtömeg hosszukas, szinten harmas magu foltta valtozott. 
A csoport ejszaki reszen öt meglehetös nagy arnyekolt foltocska 
all. Faklyak mint tegnap. Granulatio szep. Felhök. L. 3. 

Auguszt11s 3-an 011 Om. A 102-ik csoport föfoltja meg valto
zatlan, egy gyönge kettös pont kiseri azt; a többi kiserö teljesen 
elenyeszett. A 103-ik csoport ismet nemi valtozast szemedett; 
föfoltja ugyanis hosszukas pontszerii maggal, s ep olyan az öt 
követö nagy folt is, a mely ma különben kisse elmos6dottabb; 
harom gyöuge pont fekszik a kettö között, es egy magnelküli köd
tömeg töle ejszakon s egy kernk arnyekoH folt es harom gyönge 
pont kiseri a csoportot ejszakkeleten. A 104-ik csoport egy nagy 
arnyekolt folt, melyet egy piczi, egyoldalulag arnyekolt, kettös 
folt követ. Nyugaton nagy kiteijedesü elenk fäklyak mutatkoz
nak. Granulatio szep. L. 2-3. 

Augusztus 4-en 11 11 4Sm. A 102~iK csoport nagysagab61 veszi
tett, de alakjat nem valtoztatta. A 103-ik csoport ket nagyon 
elmos6dott foltb61 all, melyek köziil csak egy tünik ki uagyobb 
kiterjedtsege altal, de magva nincs. A 104-ik csoport föfoltja 
kere~ es nagy. Az ezt követö kettös foltocska ma harmas maguva 
alakult, a mely azonban ugy, mint tegnap csak egyoldalon ar
nyekolt. A 105-ik csoport valtozatlan. Mindket szelen kitünö 
faklyncsoportok lathat6k. Granulatio igen szep. L. 1-2. 

Augusltus 5-en 11 h 35m. A 10t es 103-ik csoport mar 
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egeszen a korong nyugati szelebezert, s öt kis foltocskaja annyira 
elmos6dtak, bogy bennök magvakat nem lebet megkülön böz
tetni. A 104-ik csoport valamivel kisebb lett, követö foltja azon
ban ma ismet egygye olvadt, egyoldalu arnyekolasat azonban 
megtartva. A 105·ik csoport valtozatlan. Nagy kiterjedesü szep 
faklyak mutatkoznak mindket szelen, es igen szep, granulatio 
is. L. 1-2. 

Augusztus 6-an 1 ih 30m. A 102 e~ 103-ik csoport eltünt. 
A 104 es 105- ik teljesen valtozatlan maradt. A delkeleti szelen 
az uj 106-ik csoport tünik föl, melyet egy bosszu pontmagu folt 
kepez. Faklyak gyöngek. L. 3. 

Augusztus 7 -en 11 h 5m. Mig a 105-ik csoport viiltozatlan, a 
104-ik csoport föfoltja tetemesen nagyobbodott, es ejszakra egy 
uj kis kiseröt vett föl. Egy kis arnyekolt kettös folt kepezi a 
106 ik csoportot. Faklyak mint tegnap. L. 3. 

Augusztus 9 en 11h 35m. A 104„ik csoport, mely mar közel 
all a nyugati szelbez, önall6 hosszukas folt, pontmaggal. A 105-ik 
csoport a korong közepen szamtalan apr6 gyöngen arnyekolt 
foltokra oszlott. Ep igy törtent a 106-ik csoporttal is. Egy szep 
arnyekolt folt a 107-ik csoport, tünt föl a delkeleti szelen. Fak
lyak a felbök miatt nem voltak latbat6k. L. 4. 

A ugusztus 10-en 11 h 40m. A 104-ik csoport meg folyton 3is. _ForgAsi 
penodus. 

lathat6, ambar tetemesen kisebb Jett. A 106-ik nyomtalanul el-
tünt. A 105-ik csoportb61 ket szep folt fejlödött, melyek elött egy 
gyöngen arnyekolt folt halad. A 107-ik csoport nagy kerekded 
folt, negyszögletes maggal. Felbökön at, fäklyak gyöngek. L. 4. 

Augusztus 11-en 11 h 30m. A 104-ik csoport vegleg eltünt, 
es a 107-ikböl piczi arnyekolt folt lett. A 106 ik csoport, mely 
tegnap teljesen lathatatlan volt, ma mint bomalyos kettöspont 
mutatkozik. Öt meglehetös nagy, gyürü alakban helyezkedett 
folt, melyek között apr6 foltok es magok feküsznek, kepezik a 
105-dik csoportot. Faklyak gyöngek. Granulatio szep. L. 2. 

Augusztus 12-en 1 J h 48m. A 107-ik csoport valtozatlan, 
106-ik egy egyszerü,alig lathat6 pont. Apr6 es nagyreszt egyol
dalnan arnyekolt foltocskak sürü balmaza kepezi a l 05-ik cso
portot. A foltok között hosszu ködcs6vak es nehany szetfoszlott 
ködvonal Iatszik. Faklyak alig lathat6k. L. 4. 

Augusztus 1i3-an 11 h 40m. A 106-ik csoport a korong köze-



40 KONKOLY MIKL6S. 

pen eltünt. A 107-ik szep kerek foltb61 all, melyre egy kis kettös
pont, mfljd egy magfolt következik. A keleti szelen hosszukas 
folt all, a 108-ik csoport. A 105-ik csoport nagy kerekded köd
tömegge valtozott, melyben szamtalan apr6 mag lathat6. A 108-ik 
körül egy elenk faklya mutatkozik. L. '.·L 

Auguszt. 14. 11h55m. A 105-ik csoport ma ismet egy hosszu
kas foltb61 all, egy elmos6dott foltnak es negy homalyos pont
nak a kisereteben. A 107-ik csoport valtozatlan, csak a Mtuls6 
kettös foltocska valt szet. 108-ik csoport kerek foltb61 all, me
lyet delfelöl egy mag kiser. Mindket szelen elenk faklyak es 
szep granulatio lathat6. L. 2-3. 

Auguszt. 17. 1 lh 55m. A 107 es 108-ik csoport lenyegeben 
valtozatlan; ut6bbi piczi kiseröjet elveszte, az elsö nehany 
gyenge pontot vett fel. Egy kis kettös pont all a keleti szelen s 
ez a 109-ik csoport. Igen intensiv fäklyak lathat6k. L. 4. 

Auguszt. 18. 11h 38m. A 107 es 108-ik csoportok föfoltjai 
valtozatlanok; az elsö valamennyi kiseröjet elveszte. A 109-ik 
egy meglehetüsen különvalt kettös pontb61 all. Faklyazat 
gyönge. L. ~-3. 

Auguszt. 19. 11h 53m. A 107, 108 es 10J-ik csoport ma is 
valtozatlan, csak az elsö latszik kisse elmos6dva. A ket ut6bbi kö
zött a 110-ik csoport keletkezett, mint piczi kettös pont, es a 
keleti szelen a 111-ik mint elmos6dott magnelküli folt mutat
koznak. Faklyak gyöngek. Granulatio ·gyönyörü. L. 1-2. 

Auguszt. 21. 11 h 55m. A 107-ik csoport eltünt. A 108-ik meg 
valtozatlanul egy önall6 kerek folt gyanant lathat. A 109-ikböl 
egy hosszukas elmos6dott folt Iett, homalyos kettös folttal s egy 
hasonl6 alaku es szinten elmos6dott folt következik utana. 
A 110-ik egy önall6 pont. A 111-ik egy kerek, homalyos magu 
folt, melyet ejszakon egy mag, keleten egy gyönge kettös pont 
követ. A keleti szelen a 112-ik uj csoport keletkezett, mint kis 
arnyekolt folt, ködszei-ü kiseröveL Különösen a keleti szelen 
kiterjedt faklyak Iathat6k. L. 3. 

Auguszt. 22. 11 h 45m. Melyen a korongban tünt el a 110-ik 
csoport. A 108-ik csoport valtozatlan, de nagysagab61 veszitett. 
Pompas kifejlödest mutat a 109-ik csoporton egy kettös magu 
kerek folt, mely utan nagyobb tavolban meg ket ehhez telje
sen hasonl6 ily kepzödmeny balad. Homalyos ködtömegek es 
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egyes különvalt magvak lathat6k közöttük. A 11 J-ik csoport 
kerek arnyekolt folt, melyet egy magfolt es egy arnyekolt kettös 
folt követ tavolbnn. A 1J2-ik kettös pont lett. Uj csoport a. 
113-ik, S ez egy arnyekolt foltocskab61 es egy töle ejszakra 
fekvö Mrom magli köcltömegböl all. Minclket szelen tetemes 
faklyak lathat6k s igen szep grnnulati6val. L. 1-2. 

Auguszt. 23. l lh 20m. A 108 es 111-ik csoport valtozatlan. 
A 113-ik egy szep közepnagysagli kettös foltb61 all. A 112-ik cso
p01·t eltünt. Nagy es meglepö a korong közepen all6 109-ik cso
port, mely ugyanis tizenegy magb61 all, melyek reszben ket
tesevel s barmasaval egy egyenesben feküsznek, mindnyajan 
penumbraval birnak, a melyek termeszetesen egymasba foly
nak es igy egy 6riasi hosszl1 folt gyanant tünek fel. Egy·egy 
elenk fäklyacsom6 fekszik a korong mindket szelen. L. 4. 

Augusztus 25.1 Jh 5Qm. A 108-ik csoport eltünt. A 113-ik 
valtozatlan. Egy önall6 magfolt kepezi a 111-ik csoportot. 
A 109-ik csoport teljesen megvaltozott; ugyanis közepnagysagu 
folt, melynek penumbrajaban ket magfolt ül, azutan egy egyen
letes köralaku köd harmas maggal es vegre egy härom magu 
hosszukas folt lett belöle. Közel a korong közepehez az uj 
114-ik csoport keletkezett; negyszö .~letes piczi magli foltot ke
pez es egy, negy foltocskab61 all6 sort, mely keleten halad 
utana. Paklyakat nem lehet latni. Granulatio szep. L. 2. 

Augusztus 29. 1 lh 45m_ Az elöbbi csoportokat csak a 114-ik 
elte tul; igen nagy kerek folt ez, negyszögletü maggal. Delkeleten 
penumbraja egy kelet fele iranyult kiagazast mutat, mely hirte
len eszak fele görbül; ezen kiagazas legdelibb reszen all egy 
kis mag, s ejszaki vegen egy szep kettös mag. A csoportnak 
kiseröi eltüntek. A közeppoutt61 delre a 115-ik csoport all, 
barom igen tavol fekvö pontocska, melyek gyöngesegöknel fogva. 
alig lathat6k, keleti szom„zedsagaban pedig egy kis kerek folt 
van. A 116-ik csoport is egesz közel all a delkeleti szelhez, s egy 
egesz önall6 pont a 117-ik csoport. Paklyak gyöngek. L. 3. 

Augusztus B 1. 1 J h 40m. A 115-ik csoport eltünt a korongr61. 
A 114-ik nagy hosszukas foltot kepez, melyhez keleten egy nagy, 
szepen arnyekolt, kettös folt tapad. A 116-ik valtozatlan, a 117-ik 
pedig nagyobb arnyekolt foltok gazdag halmaza. Mindket sze
len gazdag fäklyaterületek lathat6k L. 2-3. 
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Szeptember 1. 11 h 45m_ Ket llflgy arnyekolt folt szorosan 
az ejszaknyugati szelhez nyomulva mutatja a 114-ik csoport 
maradvanyait. A 116-ik csoport meg valtozatlrn. Harom apr6 
kett6s pont kepezi a 117-ik csoportot. Mindket szelen gyenge 
fäklyak lathat6k. L. 1. 

Szeptember 2. lJh 35m. A 114-ik csoport teljes eltünesen 
kivül, valtozas sem constatalhat6. L. 2-3. 

SzeptemLer 3. 11 h 25m. A 116-ik csopmt egy önal16 magfol
tocska, mint eddig is, es a 11 7-ik egy alig eszrevehet6 kett6s 
pont. A nyugati szelen egy szokatlan kite1jedesü faklya all. Gra
nulatio igen szep. L. 2. 

319
· Forgi\si Szepteniber 6. 11 b 35m. Közel a nyugati szelnel lathat6 a periodus. 

117-ik csoportnak kett6s kis foltocskaja, a korong közepen pe-
dig a 118-ik csoport, mely harom magfoltocskat foglal magaban, 
egyenletes nagy területü haromszöget abrazolva. A delkeleti 
szelen egy sötet magfolt tiint fel, egy de! fele fekv6 pontalaku 
kiser6vel, a 119-ik csoport. l\Iindket szeleri egyes, elenk fäk1ya
csom6 lathat6. Granulatio igen szep. L. 2. 

Szeptember 7. Qb Qm. A 117-ik csoportb61 ket, hosszukas, sze
pen arnyekolt foltocska fej16dött, melyek között egy pontalaku 
mag all. A 118-ik egy önal16 pontfoltta huz6dott össze, es a 
119-ik ket sötet eszakdeli iranyban egymast61 tavol es6 pontb61 
all. A keleti szelen egy önall6 mag kepezi a 120-ik csoportot. 
Faklyak gyöngek, de a granulatio gyönyörü. L. :3-2. 

Szeptember 9. 1 Jh 3Sm. Az el6bbi csoportokb61 hatra van 
meg a 119 es 120-ik csoport, melyekhez egy uj csoport csatla
kozott, a 121-ik. Ez hosszukas foltb61 all, melynek penumbraja 
delfel61 egy igen homalyos kiagazast mutat, s egy t6le kelet 
feie fekv6 igen gyönge kett6s pontb61. A 119-ik csoport, mely 
a korong közepet meg nem erle el, valtozatlan, mig ellenben a 
120-ik apr6 elmos6dott foltocskak kiterjedt es dusgazdag c.;o
portjab61 all. Faklyak alig latbatJk, talan a felh6buzamok 
miatt. L. 4. 

· Szeptei:nber11. Qh 5m. A 119-ik csoport csak a deli foltjanak 
tetemes nagyobbodasa altal valtozott. A 120-ik csoport teljes at
alakulast szenvedett; kett6s magvü, kerekded foltb61 all, ez most 
melynek penumbrajahoz keleten egy harom piczi maggal bir6 
szeles köd simul; keleten egy hosszukas, kett6s magü folt követ-
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kezik e.s valamivel nagyobb tavolban ettöl egy masodik hosszukas 
folt harmas maggal. Delre tölük egy piczi kerek folt all es több 
<\supasz kiserö. Szep kifejlödest tüntet fel a 121-ik csoport. N agy 
kerek folt häromszögletes maggal, melyet egy kis kettös magu 
folt követ. Faklyak csak gyengen latbat6k. L. 1-2. 

Szeptember12.11h 50m. A 119-ik csoportnak csak deli foltja 
maradt meg, de ez valtozatlan. A 120-ik csoportigen na~y, kerek 
foltot kepez, negy pontmaggal; penumbrajanak egy keleti kis 
függelekeben ket piczi mag lathat6 s ket vonalszerü maggal 
ellatott nagy fälholdalaku folt zarja be a csor ortot. A ket folt 
között hosszan nyujtott ködtömegek es szamos piczi csupasz 
mag terül el. A 121-ik csoport föfoltja kerek, mint tegnap is, de 
kisebb es harmas magu, kiseröje hosszukas s egy magvü. Egy 
hosszukas folt, batarozott kettös maggal, az üj 12~-ik cso1 ort le
pett a korongba. E csoport EZomszedsagaban egy hatalmas fäk
lya terjed el. Granulatio igen szep. L. 2. 

Szeptember 13. 11 h 50m. A 11!:} 68 122-ik csoport teljesen 
valtozatlan es a 121-ikben csupan csak egy kettös magnak fel
vetele emlitendö, mely az utana következö folt egyszerü magva 
helyebe lepett. Igen szer a 120-ik csoportnak atalakulasa. Ez 
igen nagy kerekded foltb61 all, nagy, harmas maggal, töte nagy 
tavolban szinten egy nagy folt all ktrekded maggal. Egy igen 
keskeny ködsav, mely magvakkal sürün van behintve, köti össze 
a ket foltot. Hosszukas, apr6 foltok szinten egy masodik össze
köttetest csinalnak a ket folt között. Egy kis, kettös folt fek
szik a csoport deli resz{m. Mindket szelen szep fäklyak latha
t6k. Granulatio igen szep. L. 1. 

Szeptember 14. 01t om. A most emlitett csoport valtozasai 
olyanok, melyek az eszlelö fi~yelmet leginkabb lekötik. Pöfoltja 
nagy es felholdalaku, hasonl6 hosszu maggal; közrntlen közel
bcn következik utana egy kiterjedt ködtömeg, mely tiz nagyobb 
magot foglal magaban. A 119 es B1-ik csoport semmifele val
tozason nem ment at. A 1 :22-ik vala.mivel kisebb lett s mag
vainak kisebbike egy önall6 pontmagga fejlödött. A szeleken 
szep fäklyak lathatok, s gyönyörü granulatio. L. 1-2. 

Szeptember 15. 11h 5Sm. A 119, 121 es 122-ik csoporton 
villtozast nem lebet latni, ellenben a 120-ik csoport jelen
tekenyen kisebb Iett, s föleg ennek magva, mely ma kerekded-
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nek latszik; az utana következö ködtömeg körvonalai alland6k, 
de magvainak kevesbült a szama. A keleti szelen a 123-ik cso
port all, mint apr6 kettos pont. Tömerdek faklyak llithat6k a 
nyugati szeJen. A granulatio igen szep. L. 1-2. 

Szeptember 16. l lh 40m. A 119-ik csoport eltünt, a 121-ik meg 
mindig valtozutlan. A 120-ik csoport ma egy keskeny folt rövid 
vonalszedi maggal, mely a penumbra keleti hataran fekszik; 
delen a folt meggörbül, s mint keskeny ködszalag ejszak fele 
törekszik, oly annyira, hogy ;i, foltnak magassäg:it eleri s igy a 
folt patk6alakü kinezest nyer. Az utaua következö köd tojasdad, 
s structura nelküli nagy foltta valtozott, melyben ket pontszerü 
magfekszik. Egy kerek, arnyekolt folt egy kiserövel eszakon kepezi 
a 122-ikcsoportot. A 123-ik csoport egy kerekded kettös n!agü folt, 
melyet delfelöl egy kis pont, nyugatou egy vonalszerü, közepen 
megtört ködvonal kiser. A csoportt61 keletre s rneg uapyon közel 
a keleti szelhez all egy igen gyönge, liosszukas folt, 1 ontszerü 
maggal. Faklyak es granulati6 szepek. L. 2. 

Szeptember 17-en. J 1h 48m. A 122-ik csoport valtozatlan 
maradt. A 120-ikb61 csak egy hosszü, nagy, kettös magvü ködfolt 
maradt hatra. A 121-ik csoport föfoltjanak härom magva ma 
egyesül, s ez az egyedüli valtozas rajta. A 123-ik csoport 
szabalytalan ködtömegböl all, negy apr6 maggal, melyre meg 
egy kettös magu hosszü ködvonal következik. Ket hosszukas, 
szepen arnyekolt folt kepezi a 124-ik csoportot. Gyönge fak
lyak mutatkoznak a szeleken. Granulatio igen szep. L. 1-2. 

Szeptember 18. 11h 58m.A 120-ik csoport teljesen kilepetta 
korongb61. A 121-ik, mely szinten közel all a szelhez, egy ködös 
pontmagü foltot kepez, melyre egy gyönge pont következik; ettöl a 
csoportt61 delre, tehat szinten közel a szelhez, kepzödött egy uj 
a 126-ik szamü csoport, mint egyszerü mag. A B2-ik, mely most a 
korong közepen halad, valtozatlanul egy kerek, pontmagü folt s 
csupan a kis kiseröje enyeszett el. A 124-ik csoport hosszukas foltjai 
most kerekdedebb alakokat öltenek,s a 123-ik csoport nagy szamu 
apr6 magra oszlott, melyek reszben csupaszok, reszint ködsavok
Jrnl vannak egymassal összekötve. Delre a ket utols6 csoportt61 
keletkezett egy uj, a 125-ik csoport Mrom igen apr6 pontb61 al
kotva. Nyugaton fäklyak lathat6k. Granulatio szep. L. 2-3 . 

Szeptember 19-en 11 h 39m. A t 22-ik csoport valtozatlan. A 
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124-iknek egyes foltjai nagyobbodtak, es a 125-ik a csupasz mag
foltocskak helyett ket apr6 magfolttal bir. Az ejszaknyugati sze
len fekvö 121-ik csoport keskeny apr6 foltot mutat, s a töle delre 
fekvö 126-ik csoport eltünt. Erdekes a 123-ik csoport, mely kerek
ded, kis foltb61 all, s ezt fßlkörben egy összefüggö, arnyekolt fol
tok lanczolata batarolja. Utana következik egy nagyobb folt, melyet 
ismet ket apr6 arnyekolt pont kiser. A nagyobb foltnak magva,pe
numbrajanak ejszaknyugati hataran fekszik. Faklyak gyöngek. 

Felhöbuzamok. L. 4. 
Szeptember 20-an 11h 45m. A 121, 122 es 124-ik csoporthan 

semmifele valtozas sem lathat6, a 125-ik is mint ez elött ket 
esupasz magfoltb61 all. A korong közepen fekszik a 123-ik cso
port, mely apr6 kettös foltb61 all, s ezt egy hosszabb negy magli 
ködszalag követi. Ket kis kettös folt kiseri a csoportot kelet felöl. 
Faklyak igen gyöngek. Felhöhuzamok. L. 4. 

Szeptember 21. 11h 40m. A 121-ik csoport eltünt. A 122-böl 
hosszukas,pontszerii maggal bir6 foltocska lett, melyet egy köny
nyii arnyek követ. Öt apr6 foltocska s több alaktalan piczi köd
tömeg kepezi a 123-ik esoportot. A ket ut6bb emlitett csoportt61 
ejszakra fekszik egy üj csoport, a 127-ik egy önall6 apr6 foltocska
b61 alkotva. A korong közepen all a J 25-ik csoport, mely egy kerek 
foltb61 s egy alaktalan azt megelözö arnyekb61 van kepezve. Ettöl 
keletre ket szep kerek folt elötte halad6 köralakü köddel mutat
kozik, mint a 124-ik csoport. A delkeleti negyedben egy {1j csoport 
all a 128-ik, mint egyszerü elmos6dott folt. Faklyak gyöngek es a 
foltok gyakori felhöhuzamok miatt szinten elmos6dottak. L. 4. 

Szeptember 2:2-en 1 P 55m. A 122-ik csoport ma hosszuka
san arnyekolt foltta lett, es a töle az ejszakra fekvö 1 '!27-ik egy 
apr6 kettös pontta valtozott. Negy, egy egyenesben fekvö arnye
kolt foltocska, melyekre meg egy harmas kis folt következik, ke
pezi a 123-ik csoportot. A 124-ik visszanyerte regi alakjat, mi
utan elölhalad6 arnyeka elveszett. Egy kerek folt hatarozatlan 
maggal s egy töle nyugatra fekvö köd, melyben öt hatarozott szo
ros mag lathat6, kepezi a 125-ik csoportot. A 128-ik csoport 
egy kerek, kisse elmos6dott foltb61 all, es egy töle keletre fekvö 
harom magu kerek ködb61. Kelet fele egy üj csoport all, a 129-ik 
egy önall6 magfolt alakjaban. Igen kiterjedt faklyak huz6dnak 
vegig a korong mindket szelen. Granulatio igen szep. L. 3-2. 
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Szeptember 23-an. 11h 4.Qm. A 127-ik csoport mega koron
gan eltünt. A 122-ik es 124-ik valtozatlan maradt, s ez reszben a 
123-ik csoport foltjair61 is all, melyek azonban nagyobb reszt 
elvesztettek penumbraikat. Egy kis kettös pont, melyet egy 
eliptikus egyenletes köd elöz meg, kepezi a 125-ik csoportot. 
A 128-ikban kis kerek folt lathat6, melyhez ket egymasutan kö
vetkezö ponthalmaz tamaszkodik. Delre egy igen piczi kettös pont 
all. A 129-ik csoport egy igenytelen kettös pont, s az uj 130-ik 
csoport a delkeleti szelen egy hosszu ködvonal gyanant tünik 
fel. Mindket szelen elszigetelt fäklyacsom6k mutatkoznak. L. 2. 

Szeptember : 6-an Qh 1 Qm. A korong kinezese tetemesen meg
valtozott, a mennyiben csupan csak a 1 t4, 128 es 130-ik csoport 
lathat6. Ezek közül az elsö egy gyönge, kettös folt az ejszalmyugati 
szelen, s a masodik egy nagy, haroin szögletü magb61 all, melyet 
hosszukas, fölötte nagy penumbra környez; egy szep nagy pont
szerü maggal bir6 folt es ehhez csatolva egy ködszalag s egy mag
foltocska kepezi kiseretet. A 130-ik csoportb61 egy igen szep ke
rek folt lett, melyre ket, fölötte gyönge, magfoltocska következik. 
A ködfätyol claczara a fäklyak szepen mutatkoznak. L. 4. 

Szeptember 28-an l lh 35rn. Egesz közel a szelen all a 124-ik 
csoport, ket hosszu, meg hatarozott maggal bir6 folt alakjaban. 
Igen szep a 128-ik csoport; ez nagy kerekded foltb61 all, negyF<zög
letü maggal, melyre egy mag s egy kis kettös folt következik s 
egy gyönge ködsav köti össze egymassal ezen ket foltot. A 130-ik 
csoport szep kerek foltjahoz delkeleten egy masodik, hozza teljesen 
hasonl6 csatlakozott, s erre meg harom igen apr6 pontfoltocska. 
következik. Ezen csoport iranyvonalaban fekszik egy egyszerü 
kis mag a J 31-ik csoport. Kitünö szep fäklyak környezik a szelsö 
csoportokat, s meg a korongba is behatolnak. L. 3. 

Szeptember 29-en 11 h 45m. A 124-ik csoport eltünt ugy a 
128-ik is eltünö-felben van, s negy apr6, nagyon elmos6dott fol
tocskab61 all. A 130-ik csoport ket foltja valtozatlan, csak az 
utana következö magvak ket arnyekolt apr6 foltta alakultak. 
Egy kettös pont s egy kis arnyekolt folt kepezi a 131-ik csopor
tot. Faklyak mint tegnap. L. 4. 

Szeptember 30-an 11 h 45m. Egy kite1jedt köd, melyben ha
romszoros hosszu mag lathat6, all a 128-ik csoport helyen. A 
l30-ik csoport ket foltja nagyobb magvakkal bir mint tegnap, s a 

1 
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keletiben egy igen csekely kiteijedesü fenyes hely van, es cseke
lyebb tavolban allnak egymastol mint 29-en. Ket gyöngen arnye
kolt, harom magv11 foltocska es egy kerek köd követi a csoportot. 
A 131-ik csoport valtozatlan. Gyönyörü fäklyak mint 28-an es 
szep granulatio. L. ,j,, 

Oktober 1-en 11 h 40m. A 128-ik csoport eltünt, a 130-ik 
vti.ltozatlan, de nagysagab61 tetemesen veszitett. Het piczi, arnye
kolt s Teszben erösen elmosodott foltocska sora kepezi a 131-ik 
csoportot; ettöl keletre s meglehetösen melyen a korongban ke
letkezett a 132-ik csoport, egy gyönge, piczi kettös folt alakjaban. 
hlindket szelen gyönge fäklyak lathatok. L. 1-2. 

Oktober 2-an 11 h 50m. A 130-ik csoport mar csak ket nagy 320· .Forgasi 

kerek foltbol all, kiseröi mind elvesztek. A 131-ik valtozatlan, es a periodus. 

132-ik csak egy gyönge kiserö felvetele altal valtozott meg. Közel 
a keleti szelhez all egy hosszukas, gyönge folt, pontszerü maggal, 
a 133-ik csoport. Faklyak gyöngebbek, mint tegnap. A meg-
figyeles felhökön keresztül törtent. L. 4. 

Oktober J 0-en 11 h 45m_ A korong közepen tlll s annak ejszaki 
feleben all egy gyönyörü csoport, a 133-ik. Nagy kerek föfoltbol all 
ez, melyben egy hosszu, felholdalakü es ezen kivül ket pontszerü 
mag tünik fel. Erre egy nagy, kerülekes folt következik, melynek 
hatarat apro magocskak kepezik. Meg inkabb keletre fekszik egy 
nagy kiterjedesü ritka ködkepzödmeny, melyben legalabb is 
tizenharom mag eszlelbetö; egyes pontok s szakadozott ködtöme
gek veszik körül a csoportot. A keleti szelen a 134-ik csoport all, 
harom apr6 pontbol kepezve, melyek közepen egy gyönge köd 
terül el. Faklyak igen gyöngek. Granulatio gyönyörü. L. 1-2. 

Oktober 12-en 11h2.Jm. A 133-ik csoport föfoltjat ma egy sze
les fenyszalag v:igja kette, oly m6don, hogy a megelözö szelet a 
kisebbik; ezt követi egy meglehetös hosszu, tört vonalhoz hasonl6 
ködszalag, es egy hosszukas sötet ködtömeg, negy sötet maggal ; 
ettöl delre egy hasonlo, de kevesbbe kiteijedt köd fekszik. A 134-ik 
csoport egy gyönge1 kettös pontbol all. Mindket szelen fäklyak 
mutatkoznak. Granulatio szep. L. 2. 

Oktober 14-en 11 h 20m. A szep 1:33-ik csoport most mint igen 
nagy ködtömeg simul a nyugati szelhez. Ket hosszukas nagy mag 
es egy sötet pont eszlelhetök benne. Egy legalabb is ötven foknyi 
kiterjedesü fäklya, mely ezen csoportnal veszi kezdetet, hüzoclik 
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a szel hosszaban tova. A 134-ik csoport egy apro harmas pontbol 
.all. L. 4. , 

Oktober 19-en 1 Jh 35m. A delkeleti negyedben fekszik az uj 
135-ik csoport. Egy kerek piczi folt, kelet fele iranyult nagy köd 
<.lsovaval es egy töle delkeletre fehö kis, kettös magu folttal. 
Mindket szelen hatalmas fäklyak lathatok. L. 3. 

Oktober '.21-en 1Jh 10m. A 135-ik csoport igen erdekes fejlö
dest mutat. Tegy egymastol ta·rnl esö, de teljesen basonlo kettös 
foltocskakbol van ez alkot>a; a delkeleti szelen egy uj csoport tünt 
fel, a 136-ik ket bosszukas folt alakjaban. Felhökön at. L. 4. 

Oktober 23-an 11 h 20m. Egy szep kerek folt, melyhez kele
ten egy basonl6, de kisebb folt tapad, s egy ra következö negy 
magvu ködkepzöflmeny alkotja a 135-ik csoportot. A 136-ik csoport 
barom elmos6dott foltocskabol all, melyekben meg magvakat nem 
lebet eszrevenni, valamint egy utana következö, fölötte nagy folt
bol, a mely epen most emelkedik a szelre. A nyugati szelen egy 
uj csoport keletkezett, a 13 7 -ik ket apro arnyekolt folt alakjaban. 
A szelsö csoportok körül oriasi elenksegü fäklyak lathat6k, a me· 
Jyek a felhöreteget is keresztültörik. L. 4. 

Oktober 26-an 11 h 35m. Akorongnak kinezese teljesen megval
tozott. A nyugati szelen all a 135-ik csoport. E:<1 annal erdekesebb, 
mivel a szelhez ily közelsegben fölötte ritkan mutat csoport oly 
gyönyörü reszleteket mint ez, mely nagy kerek foltb61 all, s 
magva körbe füzött apr6 pontokbol van összeteve. A mag közepe 
at van lyukasztva, es e hezagon at tiszta napfeny sugaroz ki. Egy 
-elipticus szinten nagy folt következik közvetlenül utana, mely 
hosszukas maggal bir, es penumbrajanak ejszaki bataran ket piczi 
kiseröje van. A delkeleti negyedben szinten egy gyönyörü csoport „ 
all. Föfoltja kerek, hosszukas maggal, es penumbraja delkeleten 
csucsba vegzödik, 8 ezen megbosszabbitasban negy piczi pont lat
bat6 ; erre öt nagy arnyekolt folt halmaza következik, melyeknek 
penumbrai egymasba folynak s kelet fele negy, igen gyönge pont 
fekszik. Ket nagy arnyekolt kiserö messze tavolban elözi meg a cso
portot. Ezen kivül meg ket uj csoport keletkezett: a 138-ik a ko
rong közepen, es a 139-ik valamivel közelebb a keleti szelhez. Egy 
elmos6dott foltocska kepezi az elsöt, ket piczi arnyekolt foltocska 
a masodikat. A 135-ik csoport egy erdekes fäklyaban fekszik. Gra
nulatio igen szep. L. 2. 

+ 
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Okt6ber2 -an 11h 40m.Azelöbbicsoportokb6lmarcsaka136 
es l39-ik maradt meg. A 138-ik eltünt, helyette szomszedsagaban 
egy piczi kettös pont keletkezett, a 140-ik csoport. A 139-ik csoport 
egy egyszerü pont, s a keleti szelen egy uj csoport all, a 141-ik mint 
kerek, apr6 pontmagu folt, egy ra következö kiserövel. A legnagyobb 
figyelmet a 136-ik csoport erdemel, a mely tetemesen megvaltozott. 
A föfolt sokkal nagyobb lett, s hosszukas maggal bll:, s utana egy 
sereg apr6 arnyek_olt folt. következik, melyeknek szama mintegy 
tizenötre rug, s melyek egymashoz majdnem tökeletesen hason-
16k. A ket megelözö foltocska meg lathat6, de penumbrajok elve
szett. Faklyak gyöngek. Granulatio igen szep. L. 2-3. 

Oktober 30-an 1Jh3Qm. Egy különös valtozast szenvedett ma 
ismet a 136-ik csoport. Föfoltja sokkal bosszabb, mint multkor volt 
es apr6 pontsort kepez; penumbraja, ugy latszik, egyes ködtöme
gekböl van összeteve. Erre következik egy kerekcled meglehetös nagy 
folt, melyhez a pontszerü kiserök zart lancza csatlakozik. A cso
port ejszakkeleti reszen negy apr6 arnyekolt foltokb61 all6 sor fek
szik. A 141-ik csoport nagy kettös folt, melynek folytatasa egy ha
rom magb61 all6 sor. Faklyak gyöngek. Granulatio szep. L. 1. 

Oktober 31-en 11 h :1Sm. A 136-ik csoport föfoltja valtozatlan. 32 1. .Forgasi 
penodus. 

1\Iagva talan valamivel hosszabb, de, ugy latszik, kevesebb reszböl 
all mint tegna p. Az a pr6 kiserök böl u tana következö lanczola ta 6riasi 
hosszt1, ritka es erösen granulalt ködtömegge valtozott, melyben 
sok apr6 pont lathat6. Az ejszakkeleti kiserök ket külön valt nagy 
foltta valtoztak, melyeknek elseje harom, masoclika ket maggal 
bir. A 141-ik csoport kerek folt, szoros kiserövel s egy nagyobb ta
volban következö maggal. Faklyalr es granulatio >altozatlan. L. 3. 

November 1-en 11 h 30m. Ismet törtentek tetemes valtozasok 
a 136-ik csoportban. Föfoltja kisebb, hosszukas s oly sötet, hogy 
a mag batarai nem vehetök ki; egy kis, arnyekolt kettös folt kö
vetkezik delkeleten, ket arnyekolt foltocska peclig ejszakkeleten. 
A 141-ik csoport teljesen valtozatlan. Minclket szelen igen elenk 
faklyak lathat6k. Granulatio igen szep. L. 1. 

November 2-an 11 h 25m. A 136. csoport hosszukas harmas 
foltot kepez, ket kerek, meglehetös nagy kiserövel. Ezek, valamint 
a föfolt, tetemesen elmos6clottak. A korong közepen all a 141-ik 
csoport. Kerek nagy folt, clelkeleten kiserö maggal. Elenk faklyak 
lath~t6k, s a granulatio gyönyörü. L. 2. 
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Tovember .3-an 11h 20m. A 136-ik csoport a nap szelen 
eltünt, a 141-ik csoport valtozatlan. Apr6 küieröje helyett ma ha
rom reszre oszlott. Faklyak gyöngek. L. 2. 

ovember 12-en 11 h 25m. Mar a korong közepen tU.l all a 
szep 142-ik csoport; egy kerek, kettös magvu folt, melyre egy igen 
nagy, harom pontszerü magb61 all6 kepzödmeny következik. 
A közeptöl keletre egy csupasz magfolt all, a 143-ik csoport es 
a delkeleti szelen pedig a 144 es 145-ik csoport lathat6. Emez 
egy hosszukas ködvonal, amaz egy önall6 mag. Mindket szelen 
tömerdek fä.klya es gyönyörü granulatio lathat6. L. 2. 

November 14-en 11 h 25m. Ket kerek arnyekolt folt, melyek 
között nehany apr6 mag fekszik, kepezi a 142-ik csoportot. A 143-ik 
valtozatlan es a 144-ik eltünt. Egy igen piczi kettös pont jelöli a 
145-ik csoportot. Faklyak szepek. Granulatio gyönyörü. L. 3. 

November 20-an 11 h 30m. A korong közepetöl kisse keletre 
all a 146-ik csoport, ket egyenlö nagysagu kerekfoltb61 alkotva, 
melyek utan egy homalyos sarl6-alaku ködkepzödmeny halad. 
Ettöl delre fekszik harom igen gyönge ködsav a 147-ik csoport. 
Faklyak gyöngek. L. 2. 

November 24-en 11 h 45m. A 146-ik csoportb61 piczi kerek 
arnyekolt folt lett, utana következö ködsavval; a 147-ikböl hosszu
kas het pontszerü maggal bir6 homalyos kepzödmeny. A napfelü
let szep granulati6val bir, de fäklyak nem vehetök eszre. L. 3. 

November 25-en 11 h 25m. A 146-ik csoport eltünt; a 147-ik 
pedig erdekesen fejlödött; harom nagy elmos6dott foltb61 all, me
lyeknek penumbrai ugy folynak egybe, hogy az egesz csak egy 
foltot latszik kepezni. Ezek elsej e kettös, a ra következö egyes. 
Granulatio szep. Faklyaknak meg nyomai sem lathat6k. L. 4. 

November 26-an 11 h 25m. A 147-ik csoport ma hosszukas 
csucsba vegzödö ködkepzödmeny, egyetlen egy pontszerü mag
gal. A korong közepetöl delre fekszik egy önall6 mag, a 148-ik 
csoport. Igen gyönge fä.klyacsoportok lathat6k. L. 4. 

Deczember 2-an 11 h 40m. Közel a nyugati szelhez all harom 
gyönge magfolt, a. 148-ik csoport; a keleti szelen egy egyes mag a 
151-ikcsoport. Ket szep csoport a 149 es 150-ik töltik be a korong 
közepsö reszeit. Egy igen nagy pontszerü kettös maggal bir6 folt, 
s töle ejszakra na.gy elmos6dott apr6 foltok sora alkotja a 149-ik 
csoportot. A 150-ik csoportnagy foltja, a most leirtat messzel tu-
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baladva, apr6 kettös ponttal bir s keleten egy bosszukas folttal. 
Mindket csoport jelentekenyen elmos6dott. Faklyak gyöngek. 
Granulatio szep. L. 4. 

Deczember 3-an 1 P 40m. A 148-ik csoport eltünt, es a 
151-ik valtozatlan. A 149-ik kerek foltta fejlödött, nagy szögletes 
maggal, melyet negy piczi pont környez. Ugyanez sz61 a 150-ik 
csoport föfoltjar61, csakhogy a környezö kiserök helyett, hosszu -
Ms köd követi öt, melyet egy apr6 magfolt batarol. Faklyak 
gyöngek. L. 3. 

Decz. 6. 11 h 55m. A149-ik csoportb61 vagy tiz apr6 arnyekolt 
folt szoros halmaza lett. 150-ikböl egy önall6 köralak{1 folt pont
szerii maggal. 151 -ik valtozatlanul egy kis magfoltb61 all. A 152-ik 
-egy uj csoport a keleti szelen, mely egy kerek arnyekolt foltocska. 
Mindket szelen szep fäklyak lathat6k. Granulatio igen szep. L. 1 . 

Deczember 7-en 11h 30m. A 150, 151es152-ik csoport val
tozatlan. A 149-ik csoport egy egyes foltocskab61 all, es egy alig 
lathat6 ködvonalb61. Mindket szelen csekely elenksegii fäklyak 

lathat6k. L. ~ . 
Deczember 15-en 11 h 50m. A korong keleti felen barom uj 

csoport all. A 153, 156 es 157-ik csoport; mindegyike egy-egy mag
foltb61 van alkotva, de az utols6 kettö oly gyönge, hogy csak idön
kent tünnek fel. A keleti szelen all a 154-ik csoport, egymeglehe
-tös nagy arnyekolt folt, s töle ejszakra egy alig lathat6 pont a 
155-ik csoport. Faklyak gyöngek. Granulatio igen szep. L. 2. 

Deczember 19-en 11 h 50m. Minden elöbbi csoportb61 mar 
csak a 154-ik van jelen, mely mint nagy kerek folt haromszögii 
maggal, epen a korong közepen all, s egy gyönge pontsor csatla
kozik ejszaknyugaton penumbrajahoz. Nyugatra ezen csoportt61 
all, egy uj a 158-ik mint kerek arnyekolt folt, melyet több ma
gocska kiser. A keleti szelhez közel all egymas fölött ket kerek 
pont, a 159 es 160-ik csoport. Faklyak igen gyöngek, granulatio 
gyönyörü. L. 3- 4. 

Deczember 20-an 11h5;)m. A 154-ik csoport föfoltjanak magva 
ma hosszukas alakot öltött s pontsora helyet egyes szetsz6rt ma· 
gok foglaljak el. A 158-ik csoport meg egy egyenesben fekvö elmo
s6dott pontb61 all. A 159 es 160-ik csoport teljesen valtozatlan. 
Közel a 1rnleti szelhez all egy hosszukas elmos6dott köd a 1 61-ik 
.csoport. Faklyak gyöngek. L. 4. 

4* 
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Pontos napfolt helyzetek. 

b Megjegyzes 

Januilr 1 

1·a 1·47871264·19952·7193·45155·47 -8·05 Hossztikasan elnyult fo!tvo-
1 nalsze1 ü maggal 

1·b 1·4787274·59928·1187·38149·40 +1·7 , Gömbölyded bearnyekoltfolt 

l·c 1.4787
1
255·93 95·0181·88:143·9 -15·72 Hosszukäs nagy folt 

2·4787255·98959·5196·70151·46 -15·61 Szabalytalan nagy folt anyu-

1 

gati szelen 
2·4787 79·55963·7 35·99343·75 +11·10 Elmos6dott savakeletisz0len 

3 ·4746 76· 16886·8 53·57l347· 12 +11 ·89: Hosszukas folt kettes maggal 

14 l 22·47011116·85 9CJ-2132·421154·98 -8·10 Sötetmagtinagygömbölyüfolt. 

25·4788254·05568· 7175·631155·26 -8· 12 Nagy arnyekolt folt 

26•47271254•451732· 9189 •861155. 31 -7 •81} 

6 

1 1 Mint 25-iken 
28·4739252·76940·4218·47155•37 -7·67 . 

22·4701 97·141920·81 65"28 87·84 -16·08 Elmos6clott pont a ke!eti 

1 
1 

szelen 
25·4788102·97539·y07·65 87.28

1

-16·70 ~eszben 8.rnyekolt folt 

15 

26·4727157·401151 ·5138·88104·33 -14· 11 Arnyekolt gömbölyü folt 

17 l 26·4727; ß4·2y81 ·6189·50// 54·95'. +9.27 Arnyekolt gombolyü folt 

28·4739 49·10l471 ·2 l17·92 54·82 +8·99 Reszben beilrnyekolt folt 

1 29.47401 28·44'316·81131 ·84/ 54·47 +8·96 Gömbölydecl 8.rnyekolt folt 

28·47391 64·09

1

1852·2183·82

1

1 20·12 +10.39 Gö:k;~~~rd folt köclszerü 

29·4740 59·83731·4 97·84 00·47 +10·25 Szabil.lytalanhil.rommagti.folt. 

20 

21 

22 

Febr. j 1 
1·4755 7·99!!!91·0140.13 19·93 +10·41 Kettes magti gömbölyü nagy 

1 1 1 folt 3'4751333·87

1

214· 1151 ·86 3· 14 +6·38 Ma egymagtivil. vltltozott 

4•4728346·25146·1150·06347·11 +2· 58 Nagysil.gltb61 sokat veszitett 

1 1 ·4755
1 

57·37638·8108·57l348·371 +8·51 Hatil.rozott magti beil.rnyekolt. 
folt 

3·4751 1 26•51 ,302·4137·49348•77 +7·97} 

1 
Vil.ltozatlan 

4•4728290'97 90• 7154•44351 ·49 -2·99 

1·4755 58'741845·6 89.44,329·24 +13·20 !gen nagy folt, vonalszerü 
1 1 maggal 

3·4751 44·57579·0117·953'll9 .23 +13·36 Mahil.romszögalakban ugyan 
1 oly maggal 

4·4728 'i!9·03438·5131·803'll8·85 +13·58 Vltltozatlan 
1 1 

1·4755!102 · 76

1

764 · 5 96·38,336·18 -23 · 28 Roppant nagy folj;, szögletes. 
maggal 
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No. 
\ 

Esz-
lelesiidö p L b i\legjegyzes 

26 

3·4751114·62486·5123·63334·91 -23·24 Alakja valtozatlan, csek kisse 
\ j nagyobb Jett 

4-.1-728l131 ·52l351·8137·09334·14 -23· lOI A magva latsz6lag feloszlik 

11 ·4696131 ·42937·2232·733::9·96

1 

-23·22 Elmos6dott magnillküli folta 
1 1 , ezillen 

11·4696296„!!0446·7177·36274·59 +11·96 Arnyekolt gömbölyü folt 

27·a 11·4696 59·61766·4107·00204·23 +1·02 Szabalyos szep folt 
1 

+7·41 Elmos6dott nagy maggal 

+1·38 Ismet hatarozottabb alaku 
maggal 

18•46991268•21708·3208·98206• 34 

19• 4675 263. 75 839 . 4223. 56206. 68 

20. 4 715 260. 49 929. 0 238 -.1.5 207. 251 +7·22 Hosszukas folt, meg bataro
zottabb maggal 

+6 · 78 HossznkRsmagU szaba!yos folt 27• b 11 ·4696\ 62 ·461856·dl 97·00\19i·23\ 

28 18·4699\ 85.28155·7\155·22152 581 -8·83\ Gömbölyü nagy folt 

19·4675223 ·981 75·71169.27\152•39 -8·76} 

1 

\ \ V altozatlan 
• 20 ·4715242•90286·8183·47152·27 -8·81 

21·474+15·16:485·1 \197 ·46\151 ·96 -8.57\ Szabltlytalan maggal 

'.J2·4703245·06l660·8
1
211·55\151·80 -8·50 ~agysagab61 sokat veszitve, 

\ vonalszerü maggal 
23 ·4695244·40801 ·8225·57

1

151 ·60 -8·411 Apr6 kettös mag 

37· a 28·4749\ 47·821704· 1\130 ·82345·44\ +9·94\ Düleny alaku nagy folt kettes 
Marczius 1 1 1 maggal 

5 · 47521271·3~

1
624·y17·10,346 · 13 +9 · 76

1 

E~~;~~ kettes foltnak deti 

6·47561264·91768·5231·52346 ·27 +9·74 Maganos folt 

37· b 5·4752274·33607·01215·041344·07 +10·92 Nagy kettes foltnak ejszaki 
\ 1 .. magva 

6·4756267·48750·1229 ·18343·93 +11 ·13 Onall6 folt 

39 ~8~47~9 93·571867·111a· 39

1

1325 ·01 -25·41 Kerekded bearnyekolt folt 
Märczius 

5. 4752190. 88 367. 51193. 871322. 90 -25·161 IJ V altozatlan 
6 •47561207 65502·0207•81322·56, -25·44 

41 ·a 9.4763

1

240·31169·51194·58

1

266·53\ -7 . 90 Go~::i~f folt, vonalszerfl 

11·4758242 ·10587·4

1

224·21267·62 -7·88 Bearnyekolt gömbölyü folt 

12·4796241·16746·5238·54267 ·63 -8·00 Valtozatlan 

14·4797238·77942 ·2268· 151268·71 -7·99 Elmos6dott folt, mag nelkül 

41•b 9·47632'!!1·83 70·61188·321260·'!!7 -8·67 Szegletesnagy folt 

11 ·4758J240·93492·0217·301260·71 -8·54 Szabälytalan folt, kettes 

1 

"~I \ maggal 
12·4796240·84!

1

669·3,231 ·71260·80

1 

-8 ·45 Ködszerfr nagy folt bataro
zatlan magg:i l 



51-

~o. 

45 

47 

49 
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Le:esi idö p 1 p 

KONKOLY MIKL6S. 

L b Megjegyzes 

14·4797236· 72·1254·9 255·51- -10·96 Magnelküli elmos6clott folt 

11·475 4.5·02 31·7J130·47,173·88JJ +14·17, Hosszukas folt nagy kiterje
clesi\ maggal 

12·4796 39·01709·2144·96174·05 +14·33 Vftltozatlan 

14·4797 11·151-29·5
1

135·45136 ·011 +16· 58' Igen szep nagy folt, bosszu 
kas maggal 

15·4825341·t7353·!!188· 33174· 58 +14 ·47 Valtozatlan 

16 · 4726 309 · 68 393 · 7'201·95174 ·07jl + 14-86, Kettes magil kerülekes nagy 
folt 

17·47912 ·77510·3215·83173 ·60 +15·19 Valtozatlan 

18.4716:276·65i6i3·5J229·48,173·081 +15·07/ Szetoszl6 elmos6dott folt 

9·4763
1 

82·10,691 ·5138·75f10·70 -16·08 Gömbölyü nagy folt 

11·4758' 93·44343·0167·40210·81 -15·95 Vältozatlan 

12·4796l124·83177· 118t ·87210·96 -15·91 Nagy magü kerülekes folt 

14 ·4797
1
220·37366·7210·41210·97 -15·69 Arnyekolt gömbölyü folt 

15·4825l227 .12549·01224·64210·89, -15·94 Valamivel kisebb Jett, külön-
1 1 1 ben valtozatlan 

16·4726229·88706.1238·67210·79 -15·85 Valtozatlan 

17·4791l230·6y29·51252·47210·24' -15·86 Elmos6clott magneJküli folt 

18·4716
1

230 ·2y1:;·1/266·46210·06I -15·99 Szabß.lytalan köclfolt 

12·4796~ 73 ·43
1
876·3:121 ·551150·64 -9. 761 Elroos6dott bosszukas folt 

14·4797 72·23605·9150 ·331150·89 -9·56 Gömbölyü bearnyekolt folt 

15•48!l5 73•43416·81164·85151·10 -9·66 

16•4726 78·81211·11179·05151•17 -9·55 

17·4791173·90 42·+93·33

1

151·10 -9.20 Valtozatlan 

18•4716234•41 ~28·5207·09150.69 -9·07 

19•4782238•87 432• +21 •26150·51 -8·82 

20·4746239·22

1

611 ·8235·35150·38 -8·65 Eiesen körvonalozott pont 

14·4797 55·65900·91121 ·61122.17 +6·66 Nagy folt, pontszerü maggal 

15·4825 52·54800·2J136·C0122·25 +6·65 Valtozatlan 

16·4726 47·77

1

1663·3!150·18122 · 30 +6· 79 Gömbölyü beltrnyekolt folt 

17·4791 38•95499•11164•63122'40 +7·15) 

18·4716 21 ·07'331 ·6ll79·~~/122·65 +7·20 Valtozatlan 

19·4782(38· 691236· 71193· 4122· 79 +7 ·42 
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51 

55 

56 

57 

20·4746293· 62311 · '207 ·91
1

122· 94 +7 · 59 Elesen körvonalozott pont 

18·4716\ 71 ·52\926·91118·49 6i!·09\ -8· 14 Gömbölyded ärnyekolt folt 

19·4782 n ·01\s33· + 34·04 53.29

1 

-8· 731 Hosszuklts magu nagy folt 

20·4746 70·85695·2148·75\ 63 · 78 -9·08 Igen sötet kerekded folt 

28·474 23 ·53834· l \264· 17 65·071 -7 ·89

1 

Harom magu gömbölyii ki!r 
folt 

28·4748\"l!12·90\131 ·6\210·30 11 ·20\ -10·39. Kettes magil hosszas folt 

3 t · 4800 235 · 78 696 · 2\253 · 20
1

11·23 -10·14\ V 6,Jtozatlan 
.A.prilis 1 . 

1·4916235·72828·62267· 62\ 11 "i!l -10.08. Egyszerü pontalaku mag 
M&rczius \ \ 
31·4SCO 70·80\739·1\256·94\ 14·97 -4·58

1

. Gömbölyü folt, elesen hata-
Aprilis \ rolt maggal 
1·4916 70·38576·5170·366273·95 -8 ·87 

2•4837\ 7l·99~85·5184•74\274·18 -8·9011 

3·4787 79· 78175· 1199·20\6274 · -8·86
1ll Valtozatlan 

4·4788203·71 72·1213•73274•71 -8·77 
\ 1 

5• 4800233• 43\276• 8 228•05274• 74 -8 ·67 

6·4806\236·82476·82462·27\274·68 -8 ·56\ Pont~zer(1 folt 

7·4781237·64651 ·7256·40274·59 -8·431} 

1 

1 1 Valtozatlan 
9•471916237 ·228962•2!'.!84• 6016274• -8·17 

2 · 4837 238 · 06 407 · 9 233 · 661323 · 10 -7 · 98 N agy folt, felholdalaku maggal 

3·47871238·92603·8248·61

1

1323·85 -7·77 !gen nagy, feloszl6 maggal 

4·47886238·48764·2263·973624·55 -7·82 Ma kettes maggal 

5·48001237"!!9874·6277·78324·47 -8·32 Ködtömeg ket elmos6dott 
\ 1 1 ) maggal 

6·4806235·74939·2291 ·95324·36 -14·05 Alaktalan ködsavok 

2·4837 73 ·411909·+36· 161\225·60 -11 ·05 Ho!s~~~s folt, hatarozottkis 

3 · 4787 73 · 23,820 · 21150 · 13 225 · 37 -11·22 E folt. egy kettös foltta egyesül 

4·4788 73·81686·0164·56225·54 -11 ·37 Hllrom magu nagy szabltlyta-

1 1 
1 Jan folt 

5·4800 75·90519·6178·72225 ·41 -11·56 Tetemes valtozas a magvak 
1 1 1 fe kvese ben 

6·4E06 81·69328·7192·96225·37 -11·62 Szabltlyta!Hn kettes folt 

7 · 4781107 · 451173 · 5
1

207 · 30:2625 · 49 -11·48 Ma negy•zeres pontmagvakkal 

9·4719227·15335·8\235·29225·03 -11 ·11 Hosszaspont3maggal,melyek 

1 1 

I egyenes iranyban elhelyezvek 
4·4788 74·91848·1147·6'Y08·60 -12·65 Kettes magu nagy folt 
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61 

64 

65 

70 

73 

77 
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5·4800 75·09731 ·316hl„52L8·14 -HH.S Haromszoros mag 
1 

6·4 06 76·60!i79· 3, l75·32207·73 -12·44 Kettes mag, a fekveset val-
1 toztatva 

7·47 1 80·91/396·2189·51;207·73 -12 ·34 A magvak egygye olvadtak 

9·4719172·2 116·2!117·57207·31 -12·27 Ködtömeg szegletes nagy 
maggal 

13·4772232 · ::; 777 ·3273·8H06·45 -12 · 16 Valtozutlun 

13 ·4772 39·31506· 1190·25 H2·86 +21 ·71 Gömbölyl\ beamyekolt folt 

21-·1746110·13207·8220·891 39·2! -13·31 Bearnyekolt gömbölyü folt 

M·4746, 74·i/4610·4190·23108·59 -9·34, !gen nagy folt, szetfoszlott 
Majus 1 1 magvakkal 
9·4756306·87225·1 251 ·55174·24 +s·69 Kis magu gömbölyü folt 

10·47561277·211391 ·6

1

1266·75!174·18/ +8·84/ Valtozatlan 

11·4855:267·571577·1281·90174·93 +9·231 Pontszerli kettes mag 

12·4787262·65729·y96·28i175·13 +8·96/ Ismet egyszerii mag 

13·4783:260"43845 4310 ·37174 ·951 +9.06} 
. 1 1 1 Valtozatlan 

14•4752 259 ·49 919 ·7 324• 52174·89 +9· 38 

3 ·47561 75·39914·6ll69·76 9lH5 -8·051

1 

!gen nagy folt, hosszukäs 
1 1 1 maggal 

10·4756 75·68830·3184·41 91 ·84 -8 ·03 Meggörbült mag 

J1 ·4855, 76·32l702)198·75 91 ·78 -7·75 I geu nagy hitromszogü mag 
1 1 1 

12·4787 78·41544)212 · 6~ 91 ·47 -7·80 Felköralakn igen nagy mag 
1 

13·4783 82·61358·!226 ·68 91 ·26 -7·52 Amagnagysagitb6Jkeveset 
[ 1 veszitett 

14·4752 99·44163·7168·02[ 18·39 -10·80 Valtoza.tlan 

19·4810l243·21 1179~ · 3l310 · 65 89·61 -7·25 Kerülekes folt, hossznkits 
maggal 

20·4782243·65889·9

1

32J.·9S 89·71 -7.46 Elmos6dott mag 

21·47781~lWl·98l938·1338·4·i> 88·9!1! -7· Hosszukas shv mag nelkül 

19·48101 70·741345·0232·7<1- 11 ·10 -1 ·83 Arnyekolt gömbölyü folt 

20·41s2/ 73·43
1
125· + m·38 12·11 -2·13 

21 ·4778246·76199·9,262·09 12·56 -2· 16 

!1!3·4766:249·00l520· 1291 · to 13·05 -2 ·83 Valtozatlan 

24•4749249·75688 ·01305 ·33 13•04 -2·78 

25•48411240•35,566 8
1
295•92349·23/ -8·27 

26·47821250 31:906 ·6:334-·091 rn·22

1 

-2·83 Ködsitv 



No. 

79 

81 

A 'APFOLTOK f: .. \ ."AP r:i-:L-~LETt.-EK :IIEGFIGYELE E. ';'] 

h 

Kettes mngii gombölyded folt 

„1,3 - 14·().\ E folt kettes foltttl. nlnkul 

~1·47G6l17·M31-7 · 3-.!t:;· 9:3:ii)7 · 

1 21.·4749:i:~·-t651 ·0290· 11 :157. 

_5 · 48 H 2:35 · 63 6 · 6 :30:3-1)~> 356 · 

- 13 · 51- A kette oszlil.S bekövetkezett 

-13·3:; 

:! - H · 9 \ , ä.ltozatlan 

6 -\'!1·96f 

26·47 :?.:!. · 53, 10·131 ·9035 ·03 -H·87 Elmos6dott foltocska 

. 1 k 'i!7·47 3::1.1-0·15 99·0313· - 685 · 18\ -H·8l) E\mos6dott foltocs ·a 

19·4810 8(H 873·0 1 7·0C3'fr961 -9·64 Arnyekolt gömbölyü folt 

~0·47 2 81 ·64765·4201·4632('>'19 -9·70 Vä.ltozatlan 
1 

U ·4778 8B · 72619·8215·70326· 17 -9·40 Hosszuk:is magil gömbölyü 
1 nagy folt 

23. 4766 102. 65'258. 5 189 · 12 271 . 07 -13. 22 

24 '4749 158 · 57\129 ·+58·3013~!6·01\ -9· 19 

25'4841\219·66242·7272·33325·64 -9·19 Vtl.ltozatlan 

26·4782234· 89\430·2286• 63
1
3%· 76 - 9·09 

27•47831240• 15606·2 3()0 ·77
1
325·64 -9· 14 

30· 4731\245 · 63 926 · 3342 ·97!325·11 -8 · 69
1 

Elmos6dott folt, hatarozott 
mnggnl 

23 · 4766 87 · 65 885 · 6189 · 00 270· 95 -15 · 23 Gömbölyded foltocska bizony
, talan mnggnl 

M·4~49 89·78787·6203·59271 ·30 -15·2 Arnyekoltpontszerüfoltocska 

25·4841 93 ·631652· 1218·09271 ·40 -12·22 Arnyekolt gömbölyded folt 
1 

26·4782101·1 493·31232 ·37271 · 50 -15·21 Kettes mnggal 

27'4783117·70335·9246·4+71 ·36 -15·33 A mag ismet egygye olvadt 

30·4731221 ·61439·519188·36270·50 -15·12 VaJtozatlnn 

82 

82·b 

24·4749 50·01769·3r07·05

1

274·76 +17·07 Hatarozott mag 

25 ·4841 45·03

1

638·3
1

221·12
1
274·43! +17·16 Nagy folt,pontalaku maggal 

26•4782 35· 67492·3235·10274·~3 +17·291} 
1 1 V altozatlan 

27·4783 16·671352 ·8249 •34274·21 +17·10 . 

30·4731288 ·46502.+91 ·761273·9 .' +16·671 Arnyekolt ~ömbölyü folt 

27•4783 38·87/459· 9t37·2r62· 10 +14·991 Hosszukas arnyekolt folt 
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84 

85 

30·4731303 ·20355·)279·38261·52 +15·81 Kettes magli nagy folt 

30·4731 66·05!901 ·3/192·46174·60 +1· 711 Arnyekolt hosszukas folt 
Junms 1 

4·5080 17·43149 ·8l264·57

1

174·88 +7·68! Gömbölyü folt, hosszukas 
. maggal 

10·478il267·50911 ·7/349·781174·92 +8·66 Arnyekolt gömbölyü kis folt 

4·5080131·58308·2258·23168·54 -15·6:! Kcrülekes folt, hosszukäs 

10·4784,~\!43·44869· 71341 ·09

1

166·23 -13·78 -~r~~lf.g:i.i gömbölyü kis folt 

85·b 10·47841241 ·48820·y33·89159 ·03

1

-14·57 Arnyekolt gömbölyü kis folt 

87 10'47841111 ·08234·y62.83/ 87·97 -7·03 Nagy folt, pontszuü maggal 

11 ·4810176·53,120·0,276·87 87·70 -6·50} 
V A.ltozatlan 

14·4709251 ·00615·8318·93 87· 10 -5·28 

88·a 11·4810183·38!893·01205·04 15 ·87 -3.80 Arnyekoltpont 

14·4709 87·36502 ·51246·9!!! 15·09 -2·80 Arnyekoltgömbölyüfoltocska. 

88·b 14·47091 72·47!555·01243·061 11·23 +5·49 Arnyekoltgömbölyüfoltocska 

CiJ•l-47351 99·97917·11214·62/171·55 -13·28 Ki>dfolt aszlllen 
- 1 1 

27·4821102·24844·8229·09171 ·78 -13· 17 Nagyfolt,hilromszorosmaggal 

92 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Julius 1 1 
6·4839164·94134·5297 ·49111 ·61 -4·43 Kettes magu hosszas folt 

6·48391110·64•479·7/211 ·01 85· 13 -7· 17 Arnyekolt gömbölyü folt 

12·4736261.76

1

/729·51354·91 83·58 -5·97 Igen kis pont 

6 ·4839 81·77/589· 7!!!61 · l1 75·23 +1 ·95 Gömbölyü arnyekolt foltköd
savval 

12 ·4736 73·83319·2286·43 15·10 +10·16 Gömbölyü kis folt, közepen 
/ pontcsoporttal 

13·4878 44·65144 ·0300· 14·64 +10·66 Pontszerü foltocska 

12 · 4736105 ·05/804 · 51248 ·07336 · 7 -8 · 25 Arnyekolt gömbölyü folt 

13·4878109·56~670·41262·8o'337·00 -8·44 Vltltozatlan 

14·4742115·711501 ·8/277·47337 ·60 -7·75 Pontszerü foltocska 

17·4847103·00i913·2/235·R6252·54 -ö·46 Elmos6dott folt a szelen 

18·479!1!105·89835 ·8/249 · 79 252 ·79 -6· 95 Arnyekoltgömbölyüfoltocska 

22·4678155·44/214·0

1

307·96254·05 -6·18 Hatarozott pontmag 

23•4704119 ·21 !!l10·7322·52254·31 -5·97} 
V altozatlan 

24·4666249· 25367. 9336· 78 254·35 -6 ·04 

99·b 22·4678121 ·61 ,351·51295·04241·13/ - 4· 17 Arnyekolt gömbölyü folt 
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~sz- 1 1 jlelesi idö P 1 P L 1 b Megjegyzes 

'l3·4704153 -451193·o!sro·23'~H-1 ·02I 
1 ' 

24·4666220· 22193· 8323 ·04240• 611 

30·4706, 119. 301(2· 61316• 63148· 54 

-4·71'} Valtozatlan -4·93 
+3·521 Arnyekolt gömbölyded folt 

Augusztus 
1.47 1'275·43359·3346·61149·89 +3·011 Valtozatlan 

3·4718l288·76711·4 15·09149·92 +2·79 Igenszepgömbölyüfo'.t 

4·46611283·89839) 30·01150·661 +2·361 Valtozatlan 

5·4659
1
2 4·17917·3 44·41150·80

1

· +2·66 Elmos6dott magnelküli folt 
Julius \ \ 

10 ·b S0·47C6105·732M · Oj306·37138·~8

1 
+3·89 Gömbölyded arnyekolt folt 

Augusztns\ \ 1 
103·a 1 ·4781252·87\54.1·0355·67!158.95 -10·95I Haromszögü nsgy folt 

3·47181

1

266·65822.3\ 24. ·69\159·521 -10·4.3
1 
Kerülekes nagy folt 

4 ·4661270·58
1
908·o\ 39·70\160·35 -9·741 ~ontszerü foltocska 

103·b 1 ·4781124.6·91447 ·0347·71150·99 -10·26 Arnyekolt hosszas folt 

3.47181265 ·21\739·4 15 ·54.1
1
150·37 -9·38\ Hosszas folt, haromszoros 

1 maggal 
4·4661271·58

1
858· 4 31·20151·85

1 

-7 ·39 Elmos6dott foltocska 

5.4659,270·48926·7 45·36151·n -10·91 Ködfolt hatarozatlan maggal 

104. ·a 3·4718: 91 ·14199·5,314·86 89·69 +8·01 Nagy folt, pontszerü maggal 

4·4661343·19 50·2328 ·82 89 ·47 +8·51} 
' 1 Valtozatlan 

5·46591290·62!238·7341!·85 89·24 +7·68
1 

104·b 1·4781 93·08662·5379·82 83·10 +9·85 Arnyekoltgömbölyüfolt 

3 ·4718 86·991300·21308·26 83·09 +10·27 Kettes kis folt 

4 · 4661 53 . 301113 · 51322 · 75 93 · 40 + 11·05 Egy oldalan arnyekolt kettes 

105 

107 

1 

j foltocska 
5·4659353·43,107 ·4330_·47 76.86

1 

+12·05 Amagvakma egygye olvadtak 

4·4661 91 ·86847·11:!63·18 23·83 +12 ·15 Kicsinymagfolt 

5·4659 93·181734 ·2277·12 23·51 +11 ·29 Pontszerii foltocska 

11·4625122 · 62159 1 · 8 297 · 35 318 · 18 -5 · 82 Gömbölyü folt, pontszerü 
maggal 

12·4736132.06414 .1 311 ·95118·36 -5·44 Vllltozatlan 

14·4763214·711204·4340·91318 ·75 -5·37 A mag hosszukas lett 

17·47781273·21669·4 23·22318·24 -4·99 Arnyekolt kerekded kis folt 

18·46551277·J802·'!l 37·48318·40 -4·84 Valtozatlan 

19·4720(00·491898·6269 ·68276·25 +9·00 Elmos6dott kis folt 



60 

· No. 

108 

109 

111 

113 

114 

116 

117 

119·b 

120 

KONKOLY MIKL6S. 

1 

Esz- 1 
lelesi idö P b Megjegyzes 

14·4763,113·7 839·3:275·4i
1
253·251 -3 ·68 agygömbölyüfoltkismaggal 

17•47781130·97378·6318·46253•48 -3· 18: 

18•46551155•73203· 11332·631253•55 -2·66 
1 1 Vältozatlan 

19•4720,226·92175·1346·94,253· 51 -2 ·66 

21 •4750273•61520·7 15·73,257·72 -2.37 

22·4684:350·92108·7 347·82l211 ·651 +12·52 Magfoltocska 

19·4720! 95·06

1

690·6

1

294·89

1

201 ·46 +13·78 Magfoltocska 

21·4750
1

149.55
1
626·4 311 ·8618n ·Sri -2'.>·06 Kerek foltocska, hatarozatlan 

maggal 
22 · 4684165 · 02i506 · 2

1
326 · 4y90 · 25 -19. 93 V altJzatlan 

21·4750121·22882 ·8J!7l;·92154·91 -9·35 Magfoltocska 

22·4684124·921
1
785·4:291·11\154·94 -9 .431 Arnyekolt kerek foltocska 

29·4727305·75(i01·1 30·59

1

154·48, +14·83 Jgennagyfolt,szegletesmag-
gal 

31 ·4714304.42860·1 59·04
1
154·42! +15·05 Hosszan elnyult mag 

Szeptemb. 
l '4729305·06932·4 74·57,155·66 +14·67 Köch;zalag 

Augusztus . 
!0!9·4727139·17555·4320·13 84·02 -10·30. Arnyekolt kerek folt 

31·4714186 ·90

1

292 ·6

1

1349·0: / 84·43 -10·401 Magfoltocska 
Szeptemb. 

1"4729310·88316·3 13•14 94·23 +12·91 l 
1 / / Valtozatlan 

2·47271C4·98447"ll3!!7.27/ 34·09 +9·28f 

6·4672268·931726.11 45·02 54·86/ - 12·97 Magfol 'ocska 

7·47'19'174·75/859·4

1

61·921 57'41 -12 98 Hosszas flrnyekolt folt 

6·46;;f 30·76l813·7 303 44:313 ·28
1 
-11 ·61 Magfoltocska 

7 · 4729,135 · 84,679 · 8
1
318 · 40

1

313 · 89 - 11 ·06 V a!tozatlnn 

7•4729i149·31744·7317·48312·97 -22·66 Magfoltocska 

11·4806

1

222·51453·3 13·651311 ·96 -19·80 Elmos6dot~ kis folt 

12·4699,241 ·04574·4 5· 12289·32 -21 ·36 Kerek folt, pontszerii magga 

13•4689253·62681 •4 42•051312·00 -21 ·89} 
/ / Valtozatlnn 

15·4742266·991877.6 69•741311·08 -21·77 

11 ·4805349·09,137·8 9·041307·35 +13. 74 Szabalytalan fult, hoRszas 

b!·4699 315·04

1

33l'Ol 12 ·571296·77 -11 ·92 Ige~a;;;~ folt, negy maggaI 

13·4689/307·21521 ·4 39· 16,309 · 11 +13·01 A negy mag egygye olvadt 



No. 

121 ·a 

A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 61 

Esz
lelesi idö 

b Megjegyzes 

15·4742305·41591 ·1 46·51i!87·86 +12·29\I Egeszen szabatytalan folt 

16·469B06·28672·8
1 

54 · 13l281·27 +13.21 Valtozatlan 

11·4806114 · 94 554 · 8 3'.18 · 60266 · 91 +4 · 85I Nagy folt, szegletes maggal 

12·1'699\116·80361·0\34'.!·961267·16 +5·28 Makettes magu 

13 · 4689\124· 861149. 9\357 "''.!91267 · l!4 +5 · 151 Szabälytalan harnmszoros 
1 maggal 

15•4742:289·09293·7 26·021267·36 +4·97} 
1 \ 1 Valtozatlan 

16·4697292·48149'.! ·4 40·201l!67 •34 +4·891 

17 ·4684294·56666·1\ 55·13268·03 +4·89\ Ma egyszerii mag 

18·4810'296 ·2'.l\806·1 \ 68· 5267 ·31\ +4·93 Homalyos foltocska 

121 · b 

19 · 4595 297·68

1

903·1\ 83 · 38\267 · 87 +4 · 86 Hosszas magnelküli folt 

11·4806112 ·23644·8321·50259·81 +6·03 Kerek folt kettes kis maggal 

12 ·46991156·91\198·31356·4+80·68 -1·29 Arnyekolt hosszukas folt 

13·4689113.43278·1\349 ·47
1
259·42 +6 ·78 Ma k<ttes folt 

122 

1'l4 

15·4742295 · 181158·6 17"75259·09 +6·95 A mag ismet egyesült 

16·4697297•101377·7 32·54259 ·68 +1·36} 
1 \ V ältozatlan 

17•4684298•09573•5 47•20260·10 +7 .59 

18·4810298·78!739·6 69.!·14260·60! +7·44 Magfoltocska 

12 · 4639110· 70l920· 11290·00'214"'l!O +4. 77 Homalyos folt a keleti szelen 

13 · 4689112 · 631842 · 7168 · 301338 · 25 +3·10 Hosszukas kettM magil folt 

\ 15·4742I 90·231495·4338·30\:1119·64 +18·21 Amaghatarozottalakotöltött. 

16·4697149.80

1

1208·61358·89\226·03 - 0·47 Arnyekolt kerek folt 

17·4684131·95144·2 1 ·8U!l14.711 +4·21) 

18·4810269·82 99·7 16·52214·981 +4·29 Vattozatlan 

19.4595287·691306·3 30·6ol215·09I +4·161 

21 "4715294·08679·3 59·3~215·13 +4·0'l Hosszas folt, pontszerü 
maggal 

22·4760295·61814· 1316 ·3 97·79 +6·90 Hosszas kis magfolt 

23·4708l'l97·58903·0187·06l!14·32 +4·29 Valtozatlan 

l 16·4697:101·28946·0285·17152·31 +13 ·87 Elmos6dott szelfolt 

I 17·4684l102·48

1

1894·+99·59152·49 +13·71 ~rnyekolt bosszukas folt 

l 18·4810(m!·86796·4

1

314·11152·57 +13·67 Arnyekolt kerek folt 



147•a 

147·b 

149·a 

149·b 

150 

153 

155 

': 

159 

KONKOL Y MIKL6S. 

19·4595,102• 1611362•61328·04:152•53/ +13·691 

21·4715270·43303•5 30·77186.55 -1·14 

1 1 
1 1 

1 

V illtozatlan 
22·4760 51 •76140•4 11·17152•62 +14·24 

23·4708337·74198·9 25·12152•38 +14·641 

~4~411371271 ·85,433·01103·20: 65·891 -5·811 Eg~:g~7 foltnak pontszerü 

25·4.770

1

275·66

1

612·7,117·06, 65·44 -6·50
1 

Ke::gv~agy foltnak kettes 

24·4737264·27354·4 97·41 60·10 -7·06I Egy nagy foltnak pont alaku 
1 1 magva 

;:c~!:7b~l272·48l539·6

1
11 t ·38I 59·76

1 

-7·23

1 

A folt ma önilll6 

2 · 4769

1

357·88
1
252·1 90 · 41298 · 93I + 14· 78 Kis kettes folt 

3.4778324·51376·7104.-71298·9:, +14·66l l\fa önall6 pont 

2·47691 19·59:196·0: 84·96
1

'!193·48[ +12·05I ~ettes magu nagy folt 

3·4778329·52285.8 99·15l293.39 +12·29I Onall6 mag 

2 ·4769 96·35
1

354·3 64·82273·341

1 

+3·66 Kettes magu nagy folt 

3·4778 79·39135·1 79·67273·91. +3·771 Egyszerü mag 

15·4874l253·87:390·81'.!0 ·51143·45/ -11 ·04 ~ötet magfoltocska 

15·4874 73·28'822·4 44 80 67·71/ +21·24 Arnyekoltkerekfolt 

19·47751145·5+07·5 98·78: 64·771 -6·26 ~erekfoltharomszögümaggal 
19·4775 83·27646·5 62·67 28·66 +8·25 Arnyekolt kis foltocska 



A. NA.PFOLTOK ES A NA.P FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 63 

Megközelitö napfolt helyzetek. 

Eszlelesi idö \ Csoport \ L b Megjegyzesek 

Januar 

1 1 

1 
-8·0 1 1·479 152·5 1 

146·5 1 +2·0 

139·5 1 -10·5 Nagyobb foltcsoport a szelen, a 

134·5 - 17•0 foltok szabalyos arnyekolassal 

128•5 1 -15·5 

1'26. 5 -12·0 

2 98·0 +7 ·5 Kis foltcsoport harom folttal 

3 48·5 +io·o 
} Kettes kis folt 

46·5 +lo·o 

4 19.0 +rn·o Ködszerii foltocska 

2 ·479 1 148•0 
-16 0 l 

134•5 -14· 5 Ködfolt a szelen 

116·0 -8·5 

2 103•0 +8·o 
} Negy pontb61 8.116 csoport 

98·0 +8·0 

5 78•0 +8·5 Arnyekolt kerek folt 

3 1 

76•5 +1·0 Utanhalad6 köd 

50·0 +9·5 
} Gyenge pontcsoport 

45·5 +10·0 

4 17•5 +12·0 Magfolt 

13·0 +11·0 Ugyanaz 

7 347·0 -13·5 Elmos6dott szelfolt 

6 339·0 +11·5 Ködsav 

3·475 1 106·0 -16·5 Elmos6dott szelfolt 

2 97·5 F' I Aruyfilmlt ko<0k foll 

5 80·0 +7·0 Ugyanaz 

3 51•0 +8·o} 
47•5 

Magfoltocskak 
+9·0 



64 KONKOLY MIKL6S. 

Eszlelesi idö Csoport 1 L b Megj egyzesek 

46·5 +12·0 Magfoltocskak 

4 22•5 +10·5 
} Gyenge kettös pont 

19·0 +11·5 

15·5 -14·0 Pont 

6 346·5 +14•0 A csoportnak föfoltja 

344•0 +9·5 Elmos6dott magfolt 
Forgasi 

Arnyekolt kerek magfolt periodus 310 7 340•5 -11·0 

9•474 11 1 ·o -10·5 '} 
Gyenge pontok 

356·0 -11·5 

6 347•5 +rn·o Arnyekolt kerek folt 

345•0 +12·0 Ködszerü kis folt 

342•5 +9·0 Kis magfoltocska 

7 339·0 -10·5 Ugyanaz 

6 331!.5 +9·0 Ködsav 

8 330·5 +a o) 
326•0 +14·0 Szabälyos nagy foltok 

323·0 +14 •0 . 

321·0 +16.5 Pont 

314·5 +16·5 A csoport föfoltja 

9 311 ·5 -10•5 

10 298·0 
+11·0 1 

292·5 +1!1!·5 

290·0 +rn·o 
1 E csoportnak tobb apr6 magva van, 

9 !1!90·5 

=::: j melyek elesen bearnyekolvak 
~88•5 

19! 270·5 +10·5 

!1!64•5 +10·5 

14·484 8 3!1!8·0 +1'0) 
325•5 +B!·5 1 Arnyekolt gömbölyü kis foltokb61 

all6 csoport 
3'l2•0 +13·0 

1 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK l\1EGF1GYELESE. 65 

Eszlelesi idö 1 Csoport \ L b Megjegyzesek 

321·0 +12·5 Arnyekolt gömbölyü kis foltokb61 
all6 csoport 

313•0 +16·0 Haromszoros kis folt 

9 3'.)3 ·0 -10·0 Kettes magu nagy folt 

301 ·0 -11·5 A fennebbinek kiseröje 

10 295•5 +13.0 Magfoltocska 

13 205·5 -17·0 

204·0 -18·0 

203•0 -17•0 
Arnyekolt ~s toltokb61 a116 csopo1·t 

201.5 -18·0 

22•470 13 203·5 -17•5 Kerülekeo arnyekolt folt 

198·5 -16·5 Gyenge kiserö 

14 170·0 -0·5 Magfolt 

154·5 -8·0 Igen nagy göm bölyü folt 

150·0 1 +1·5 Arnyekolt kerek folt 

15 83•5 -17·0 Elmo~6dott hosszuklts szSlfolt 

25.479 14 169·5 O·O Magfoltocska 

155•0 -7·5 N agy kerülekes folt 

150 ·5 +2·0 Arnyekolt kerek foltocska 

16 88•5 +6·o 
} Nagyobb arnyekolt foltocskäk 

83·5 +6 ·o 

15 87·0 -17·0 Hosszukäs arnyekolt folt 

17 51·5 +9·5 Elmos6dott szelfolt 

26•473 18 161·0 -17•0 Magfoltocska 

14 155 ·0 -8·0 Arnyekolt nagy folt 

150•0 +1 ·5 Arnyekolt kerek folt 

18 155•5 -18·0 Kis kettesfolt 

16 91 ·0 +6·5 Arnyekolt kerek folt 

85·5 +8·5 Harom kis foltb61 all6 csoport 

83·5 +6·5 Arnyekolt kerek folt 

15 86·0 -16·0 Magfoltocska 

1 
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66 KONKOLY MIKL6S. 

Eszleiesi idö \ Csoport \ L b Megjegyzesek 

17 53·5 +8·5 Arnyekolt nagy folt 

50.5 +10·0 Sorban a116 4 arnyekolt foltocska 

28·474 14 148·5 +1·0 Magfoltocska 

156·5 -8·5 A.rnyekolt hosszukas szelfolt 

18 161·0 -16·5 Harom egymashoz közel fekvö Iris 
foltokb61 all6 csoport 

19 109·0 -6·5 
} Kettes pont 

105•5 -5·5 

16 91·5 +6·0 

] hnybkolt =gyobb foltok 
90•5 +6 .5 

85•0 +6·5 

15 83•5 +6·0 

82·0 +4·0 Kis pontokb61 lLll6 csoport 

83·5 -16·5 
} Gyenge foltocskak 

80·0 -16•5 

17 54· 5 +9·0 Arnyekolt nagyobb folt 

20 20·0 +10·0 
} Nagyobb kettes folt 

16·5 +9 ·5 

29•474 19 111 ·5 -8·0 
} MagfoltocsklLk 

106•5 -5·0 

16 92·0 +5 ·5 Kettes magi'.1 kerek folt 

83•0 +8·0 Arnyekolt hosszas folt 

15 82•5 -16 •5 
} Mint a 19-ik csoport 

78•5 -15•5 

17 53•5 +8·5 Nagy kerekded folt 

20 HJ·O +10·0 Felkerek nagy folt 

17•5 +9·5 Ennek kiseröje 

21 347·5 +8·5 Hosszukas szßlfolt 
Februar 

1•475 16 92·0 +7·0. Meglehetös nagy arnyekolt folt 

85·0 +5·5 
} MagfoltocsklLk 

84·5 +7·0 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 67 

Eszlelesi idö \ Csoport \ L b Megjegyzesek 

17 54·0 +9·5 } 
Arnyekolt kerekded foltocskilk 

52•0 +10.5 

20 21 ·0 +10·0 Nagy kerek folt, kettes maggal 

18•5 +7·5 Körülvevö ködkep 

21 348•5 +4·0 Szabälyos nagy folt 

22 332·0 +6·5 Magfoltocska 

325·5 +12·5 A csoportnak föfoltja 

327•5 +io·5 D eti k:is kiserö 

23 330•0 -25•5 Ritka nagy folt, negyszögii maggal 

328·0 -27•0 Kiserö kettes folt 
Forgasi 
peri6dus 311 22 311•0 +rn·5 Magfoltocska 

3•475 20 22·5 +9·0 Pontcsoport 

21 ·0 +11·0 SzabQlytalan nagy folt 

19·0 +8·5 Magfoltocska 

21 349·0 +8·o Arnyekolt kerek folt 

22 336·0 +11·5 
} Kiserö kis foltok 

332•0 +14·5 

328·0 +14·0 Nagy föfolt 3szögü maggal 

23 334·0 -24•0 !gen nagy tojasdad folt 

4·473 20 24·0 +9·5 Kiserö 

19·5 +11·.-0 Arnyekolt kerek folt 

18·0 +8·5 Ennek kiseröje 

21 348·5 +8·o Egeszen szabalyos nagyobb folt 

22 334·5 +rn·o Ködszerü folt 

329·5 +io·5 Haromszögü nagy folt 

327·5 +13·0 

) '"•""'' „„„ 328·0 +11 ·5 

25 310·5 +16·5 

23 334•0 -23·5 Tojasdad nagy folt 

331·0 -27•0 Elmos6dott kiserök 

5'" 



68 KONKOLY MIKL6S. 

Eszlelesi idö 1 Csoport / L b Megjegyzesek 

329·0 -15·5 Elmos6dott kiserök 

26 273•5 +2·0 Ködszerü sz/Jlfolt 

11 •470 25 329·0 +13·5 Hosszas szelfolt 

23 330·5 -24·0 Ugyanaz 

!l16 284•0 +8·o Magfoltocska 

2i4'0 +11 ·5 Amy/Jkolt kerek folt 
1 1 270•0 +rn·o Kettes pont 

27 204·0 
1 . 

193·5 1 

+6·0 Arnyekolt kerek folt 

+5·5 Ugyanoly1;,n, csak valamivel kisebb 

29 191•5 -19•5 Magfoltocska 

28 183'5 -10·0 Savszerü szelfol t 

13·490 26 274•0 +11·5 Amyekolt kerek foltocska 

272•0 +13·0 Pont 

27 205•0 +1·5 Szabalyos nagy kerek folt 

202·5 +6·5 } 

198·5 1 
J Pontok 

+5·5 

193•0 +6 · 5 1 Pontcsoport egy ködtömegben 

184·5 -10•5 Arnye kolt foltocska 

29 154·0 -13•5 Kis magfolt 

28 150•5 -9·0 Sav a keleti sz/Jlen 

17•477 30 233•0 -W·O 

) N 6lu\•y sY"'i<' fol lb61 6ll6 o.oporl 232·0 -10·0 

226•0 -11·5 

27 206·0 +7·5 Nagy kerek folt, kettes magga 

203•5 +8·5 
} Ködszerü foltocskak mag neikül 

202·5 +8·o 

194·5 +s·o Utana következö ködtömeg 

193•0 +s·o 

) M.,roltooilik 29 185·0 -10·5 

UJ.7 175·5 +rn·o 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK :UEGFIGYELESE. 69 

Eszlelesi idö Csoport \ L b Megjegyzesek 

28 1 156·0 -13 ·5 Kis magfolt 

152•5 -9·0 Nagy kerek folt 

151·0 1 -15•5 Kis magfolt 

31 117 •5 +14·0 Kettes kis folt 

116•5 1 +14•5 Pont 

32 95·5 +6·o Szelfolt 

18·470 31 231·0 1 
- 100 l 

225 •5 -8·0 Elmos6dott szetfoltok 

224·0 1 -12·0 

27 205·5 I +7·5 Arnyekolt nagy kerek folt 

202·0 +s·5 Pontszerü folt 

192•5 +s ·5 Egy oldalon arnyekolt hosszas folt 

29 185 ·0 -10·5 } 

27 174•5 1 
Magfoltocskak 

+11·5 

28 157•0 -13•5 Egy ködkepnek kezdete 

152·0 -9·0 !gen nagy szabatyos folt 

151 ·0 -14·0 A ködkep utolja 

31 120•5 +13·5 Kettes pont 

115•5 +13·5 Magfolt 

32 93·5 +1·5 Kerekded sze!folt 

19·467 27 205·5 +1·5 Arnyekolt tojasdad folt 

19;!·5 +s·o 
} Pontszerü foltocska 

28 157·0 -14·5 

153·0 -9·5 N agy kerek folt 

153·0 -14·0 Magfoltocska 

31 122·0 +14·5 

121 ·o +12·5 
A.rnyekolt nagyobb foltokb6I al16 

119·0 +14·0 
csoport 

116·5 +13•5 

114•0 +rn·o 



70 KONKOLY MIKL6S. 

Eszlelesi idö / Csoporl 1 L b Megjegyzesek 

32 94•5 +7.0 1 Ködfolt 

20·472 27 204·0 +6·5 Hosszukas ködsav maggal 

191•0 +8·o Ködszerü kiserö 

28 157·5 -16•5 Magfolt 

152•0 -9·0 Arnyekolt kerek folt 

31 123 •0 +13·5 

121•5 +13·5 

121 ·0 +12·5 Mint tegnap 

116•5 +13·0 [ 

113•5 +13·5 

32 96·0 +6·0 Arnyekolt kerek folt 

21 ·474 28 157·0 -16•5 Kettes pont 

151•5 -8·5 Nagy folt, szögletes maggal 

148·0 -14•0 Kiserö 

31 123•5 -13·0 Kerek nagy folt 

121·0 +12·5 Ködtömeg, több maggal 

113•0 +13·5 Magfoltocska 

32 97'0 +6·0 V ältozatlan 

33 45·0 -7·0 Pontfolt a keleti szelen 

22•470 28 152•0 -9·0 Mint tegnap 

31 123•5 +rn·5 Több magU. kerek folt 

123 •0 +11·5 

1 Ködtöm,..ok m'<"•i 119·0 +13.0 

118 •0 +rn·o 

32 96•0 +7·5 Magn/ilküli kerek ködtömeg 

33 46•5 -7·0 Pont a keleti sz/ilen 

23•470 28 151.5 -10·0 Kettes magu hosszas folt 

31 124·5 +11·5 Felholdalaku folt, több maggal 

1'il0•5 +12·5 } 
Kis arnyekolt kiserök 

117•5 +12·0 



A. NA.l'FOLT OK ES A NA.P FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 71 

Eszlelesi idö \ Csoport 1 
L b Megjegyzesek 

114•0 +13·0 Kis arnyekolt kiserök 

32 97·5 +6·5 Vältozatlan 

33 47·0 -7·5 Kettes pont 

26•472 31 124·0 +12·5 

) E•™n olmn""'o tt n""o b b ~•lfolt 118'5 +8·0 

114•0 +8·o 

32 98·5 +13·0 
} Kettes kis folt 

97·0 +8·5 

89·5 +17·0 Pont csoport 

35 12·0 +io·5 l Amy6kolt ki• foltok 33 48•0 -6·5 

4.5 ·5 -7 ·0 

34 17•5 +12'5 Elmos6dott kerekded folt 

36 23·5 -14•0 Magfolt 

2!! ·5 -14·5 Arnyekolt nagy folt 

34 8•5 +s·o Magfoltocska 

36 17 ' 5 -14· 5 Harom magu folt 

343·0 +u·o Kettes magu hosszu ködsav 

31 123·0 +8·5 
} Elmos6dott hosszas foltok 

114•0 +6 · 5 

32 100·0 +13·0 Pont 

97 •0 +rn·o Arnyekolt kerek kis folt 

35 72•0 +11·5 Kettes kis folt 

69·0 +13·0 Arnyekolt kerek kis folt 

33 49·0 -6 ·0 
} Magfoltok 

47 •5 -7· 0 

34 18·0 +12 ·0 Arnyekolt kerek folt 

36 24·5 -14 ·0 Ugyanolyan 

21 ·5 -13·0 Pont 

34 9•0 +1·5 Arnyekolt kerek folt 
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72 KONKOLY IDKL6S. 

Eszlelesi idö / Csoport L b Megjegyzesek 

36 17·0 -13 · 5 J Hasonl6 

38 357.5 -7·5 Arnyekolt foltocska 

' l 355·0 -6·0 Pontszerü kiserö 

' 37 344•0 +10·0 · Valtozatlan 
' 

39 3~0·0 -25·0} 
Pontok a keleti szelen 

320·0 -27•0 
1 

18•475 32 96·5 +10·0 1 Kerek magfolt 

35 78·5 
+i.o l 

73·5 +8·0 Magfoltok 

68•5 +13•5 

34 17·5 +rn·o 
} Gyengen arnyekolt 

36 26•0 -13·0 

34 11·0 +6·5 } 
Meglehetösen egyenlö kerek foltok 

36 17•5 -HJ-5 1 
38 359•0 -8 · 0 Hosszas magt'1 arnyekolt kerek folt 

358·0 -10•5 Pontsze1·li kiserö 

356•0 -10·0 
} Kettes folt 

354·0 -9·0 

37 344·5 +10·0 Igen nngy folt, kettes maggal 
~ 

39 321·5 -26•0 
} Kettes folt a keleti s21elen Forgasi 

Periodus 31'2 319•5 -27•5 
MRrezins 

38 2·0 -6·5 Kezdete egy gyenge pontcsoportnak 

5•475 37 346·0 +9·5 Arnyekolt nagy kerek folt 

38 355•5 -9·5 A pontcsoport vege 

37 344·0 +11·0 A nagy kettes foltnak ejszaki foltja,, 

39 325·5 -27·5 Kis pont 

322·5 -lW·O Arnyekolt kerek folt 

40 'll66·0 +10·0 Elmos6dott kettes kis folt 

41 264•5 -9·0 Arnyekolt kerekded folt 

260•0 -9·5 Ennek kiseröje, kettes folt 
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Eszlelesi idö 1 Csoport 1 L b Megjegyzesek 

259•0 -9 ·0 1 Ennek kisln·öje, kettes folt 

6·476 38 2•5 -6 · 5

1 

Gyenge pontcsoport kezdete 

37 345·5 +9·5 } Szabalyos kettes folt 
344•0 +11·5 

38 356•5 -9· 0 A pontcsoport vege 

39 ·322·5 -26 •5 Arnyekolt kerek folt 

40 267•0 +9·5 Több magu elmos6dott folt 

41 265•5 -8 ·5 
} Nagy ködtömeg, sok maggal 

260·0 -9·5 

255•5 -11 ·0 } Ennek pontszerü kiseröje 
251•5 -12·0 1 

42 225·5 -5·0} Igen gyenge szelfoltocskak 
210·5 -16·0 

9•476 39 321·0 -26·5 E lmos6dott foltocska 

40 267•5 +11·0 Arnyekolt nagyobb kettes folt 

41 266·0 -8·0 Arnyekolt hosszas nagy folt 

261·0 -9·0 Negszögü nagy folt 

254•0 -13•5 
} Magfoltok 

245·5 -14·0 

42 226 •5 -5.0 Arnyekolt gyenge pontfolt. 

45 212·0 -17•0 Arnyekolt kerek kis folt 

44 208.5 -8·0 Arnyekolt hosszas folt 

45 'l!09"5 -15•5 Nagyobb kerek folt 

'l!09 ·0 -17 ·0 } 
Pontszer ü foltocskak 

48 196·0 -12·5 

40 268·0 +10·5 Elmos6dott pont 

41 'l!67•5 -8·0 Arnyekolt kerek folt 

260 •5 -9·0 Szabälytalan harom magu folt. 

42 230·5 -9·5 
} Magfoltocskak 

228·0 -5·0 
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Eszlelesi idö 1 Csoport L b Megj egyzesek 

226·0 --4 ·5 Magfoltocskilk 

4i 214·5 -17•0 

) Gy •• „ '" =gfol lo' 44 209·5 -8·0 

45 211 ·o -15·0 

210·0 -17•5 Arnyekolt kerek folt 

206•5 - 10 ·5 Kerek folt 

43 182·5 +14·0 
} Elmos6dott kis kettes folt 

180 ·5 +12·5 

172•0 +14·0 
} Hosszukas szelfolt 

47 149·0 -9·5 

12·480 40 268•0 +11·5 
} Kls magfoltok 

265 ·0 +12·e 

41 267·5 - 8·0 Arnyekolt nagy kerek folt 

261 ·5 -9·0 Harom magu ködkilpzödmeny 

42 228•0 -5·5 
} Kettes kis folt 

226·0 -4•0 

45 213•0 -17•0 Arnyekolt kerek folt 

44 208·5 1 -7·5 Magfolt 

45 211 ·0 -16 ·5 Hosszukas magu nagy kerek folt 

48 203·5 - 17•0 

) "°'''"'•'" 
200·5 -16 •5 

198 ·5 -13 ·0 

196·0 - 12•5 

43 180·0 +13·5 
} Kettes folt 

180·0 + 11 ·5 

173•5 +14·5 Nagyobb amyekolt folt 

47 150·0 -9·0 Arnyekolt nagy sz/Jlfolt 

14·488 41 270•0 -8 0) 
262•0 -s ·o Arnyekolt kis foltokb61 9.116 csoport 

257•0 - 11·5 
' 
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Eszlelesi idö \ Csoport 1 L b Megjegyzesek 

252·0 -13•0 A.rnyekolt kis toltokb61 all6 csoport 

42 231 ·0 -9·0 

227•5 -9·5 

44 209•0 -6·5 Magfoltocska 

45 211 •5 -16·0 Arnyekolt nagy kerek folt 

48 204·5 -14•0 Kis magfolt 

201 ·o -11·5 Kezdete hatarozott pontcsopprtnak 

197·5 -11·0 
} Kettes kis folt a csoport vagen 

195•0 -12·5 

43 180•0 +13·5 
} Gyenge kettes folt 

180·0 +12·5 

174•5 +15•0 Arnyekolt tojasdad n&gy folt 

47 150•0 -9·5 Magfoltocska 

49 1~1 ·0 +11·0 N agy elmos6dott sze!folt 

47 142·0 -13·0 
} Kettes kis folt 

139·0 -13·5 

49 121 ·5 +6·0 Nagy elmos6dott szlllfolt 

15·492 41 258•0 -11·0 
} Gyenge szelfoltocska 

250·5 -14•0 

42 232•0 -9·0 
} Pont 

44 209·5 -6·5 

45 210·5 -15•0 Arnyekolt kerek folt 

48 'l!05·0 -13•5 Pont 

202·0 -10·0 Kezdete es} 

194·5 -1'l!·O 
, egy sürü pontcsoportnak 

vege 

43 181 ·0 +13·0 
} Kettes folt 

180·5 +13·0 

175•0 +13·5 Arny€kolt hosszukas nagy folt 

47 151•0 -10•0 Nagy terjedelmü kerek folt 

150·5 -16·5 Pontcsoport 
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Eszlelesi idö / Csoport 1 L b Megjegyzesek 

149·5 -18·0 1 
} Pontcsoport 

145·0 -12·0 

" l 49 129•0 +13·0 Arnyekolt kerekded fo lt 
1 . 

47 139·5 -13·5 l ,, 
J Kettes kis folt 

„,., 1 

-14·0 

49 119•5 +6 · 5 Arnyekolt tojftsdad nagy folt 
1 

16•480 44 209·0 -6·0 Magfoltocska 

45 211·0 -15·5 I Arnyekolt nagyobb kerek folt 

48 204·0 -1'0) 
2()()-5 -12·0 1 Elmos6dott foltokb61 a116 csoport 

194•5 -11 ·5 

43 174•0 +15·0 Nagy folt, kettes maggal 

47 151 ·0 -9·0 Arnyekolt nagy kerek folt 

152·5 -160) 
150·5 -16·5 Apr6bb foltok egy csoportba 

146 •5 -12•5 

49 130·0 -13•0 Kerekded arnyekolt folt 

142•0 -12·5 

! N<•gy ob b folto"ki>k "'P"lj' 140·0 -12·5 

139·5 -14•5 

49 121 ·0 +1·0 Nagy gömbölyded folt 

108·5 +4·5 Ennek kiseröj e igen gyönge 

17•487 44 205·0 -11·5 
} Ködcs foltocskak 

45 210·0 -16·0 

48 195·5 ,.---11 ·5 Nagyobb erösen arnyekolt folt 

43 174•5 +15·0 Hosszukits kettes magu folt 

47 151 ·5 -9·5 Kerekded arnyekolt folt 

153 ·0 -16·5 
} Kisebb foltok 

148•5 -12·5 

143·5 -i'i!·O Kerekded arnyekolt folt 
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Eszlelesi idö 1 Csoport \ L b Megjegyzesek 

49 130·5 +12•5 Kerekded arnyekolt folt 

139·0 -12·0 
} Apr6bb foltocskak 

139•5 -15•0 

49 122·0 +8·0 Hosszukas igen nagy folt 

110•5 +4·5 
} Kettös folt 

108·0 +6·o 

50 76·0 +14·0 Elmos6dott folt a szillen 

18·480 44 207·0 -1~·0 

43 181 •5 +13·0 
Elmos6dott magnelküli foltocskak 

45 209·0 -16·0 

48 194·0 -12 ·0 

43 173·0 +15·0 Kettös magu eleg nagy folt 

47 150·5 -8·5 Kerek arnyekolt folt 

152•0 -16·0 Magfolt 

147•5 -13·5 
} Pontok 

144·5 -11·5 

49 131 ·0 +12·5 Kerek arnyekolt folt 

131 ·0 +8·5 Pont 

47 140·5 -12•0 
} N agy kettes folt 

139•5 -14•0 

49 122·0 +8·o Igen nagy szabalyos folt 

111 ·o +3·5 Pontszerü kiserö 

50 73·0 +14·5 Arnyekolt kerek folt 

62•5 +14·0 Magfolt 

51 6'.) ·0 -7 ·5 Kerekded arnyekolt folt a szelen 

19•485 43 173•5 +15·0 
} Kettös pont 

172·5 +15·0 

48 194•0 -12·0 Alig lathat6 pont 

47 150·0 -.10·0 Kerek arnyekolt folt 

149·5 -18•0 Magfolt 
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Eszlelesi idö r Csoport 1 L b Megjegyzesek 

145·0 -12·0 Magfolt 

49 131 •5 +14·0 Kerekded elmos6dott folt 

47 139·0 -12·0 
} Kettös folt 

140·0 -15•0 

49 123·5 +8 ·o N agy kerülekes folt 

121 ·5 +100) 
118·5 +9· 5 Magfolt 

112·0 +5·0 

106·5 +6·o Ködös foltocska 

50 72·5 +15·0 Arnyekolt kerek folt 

67·0 +15·0 Alig lathat6 pont 

62•5 +14·0 
1 

Elmos6dott foltocska 

51 62·0 -8 · 5 1 Tojasdad arnyekolt szelfolt 

57•0 -6·5} 
Ennek kiseröi apr6 pontok 

55'0 -7·0 
1 

20·482 47 150•5 -8·5 Arnyekolt kerek folt 

49 130•5 +14·0 lUagfolt 

47 146•5 -13'5 

J Gyöll8' p=tok 140·0 -13•0 

141 ·0 -15·0 

49 1!!2·5 +u·o Egy pontcsoport kezdete 

122·0 +8·5 Nagy kerekded folt 

116·0 +13 •5 A pontcsoport vege 

115·0 +9·0 Alig lathat6 pont 

97•0 -25·5 Magfolt 

50 72·5 +15·0 Kettös pont 

64·5 +13·0 Apr6 folt 

'1· 
51 62·5 -8·5 Hosszuk&s nagy folt 

58·5 -7·0 
} Apr6 kiseröi 

55•5 -7·5 

'\ ', 
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Eszlelesi idö 1Csoport 1 L b Megjegyzesek 

24•476 49 122·0 +1·5 Hosszukas arnyekolt szelfolt 

83•5 +12·5 
} Allg eszrevehetö pontok 

67·0 +10·0 

51 64·0 -8·0 Kerekded nagy folt 

62·5 -8·0 
} Ennek ldseröi 

58·0 -8·5 

10·0 -11·0 A.rnyekolt kerek folt 
Forgasi 
periodus 313 324•0 -13·5 Alig lathat6 kiserö 

28·!75 51 65·5 -8 · 5 Kerek nagy folt, harmas maggal 
1 

52 10·5 -10·0 Hosszukas arnyekolt folt 

53 346·0 -7·0 Magfolt 

29· 51 64·5 -8·5 Nagy arnyekolt szelfolt 

52 11 ·5 -10·5 Nagy kettes magil folt 

53 346·5 -6·0 

\ GyöngObb fo!W'""" 344·0 -6·5 

343·0 - 6·5 

54 272·5 -9·0 Hosszukas arnyekolt folt 

31• 52 11·0 -10·0 Kerek arnyekolt kettes magil folt 

53 337·5 -5·0 

)Mogfol'°""äk 347 ·0 -6·0 

342·5 -6·0 

55 320·0 -8·5 
} Kerek arnyekolt folt 

317·0 -9·5 

272•5 -9·0 N agy kerek folt 
Aprilis 

1 ·491 52 11·0 -10•5 Elmos6dott folt 

53 347·5 -12 ·0 
} Kettös folt 

343·0 -11.0 

55 322·0 -8 ·5 Kerekded arnyekolt folt 

319·0 -10•5 Egy pontcsoport közepe 

316·5 -9·5 Kettös folt, a csoport vege 



80 KONKOLY 11fIKL6S. 

Eszlelesi idö 1 Csoport L b l\Iegj egyzesek 
1 

315·5 -10'5 Kettös folt, a csoport vege 

54 273•0 -8·5 r N•rr k•~k folt 

2"484 53 8·0 -9·5} Gyönge magfolt 
343·5 -11·5 

55 324·0 1 -8 · 5 1 Ker ek nagy folt, igen nagy maggal 

318·0 -11·5 Arnyekolt fo lt, egy pontcsoport 
közeplm 

314·5 -10"5 Köd a pontcsopo1·t vege 

54 273•5 -9·5 Kerek eleg nagy folt 

56 228·0 
-110 j 

224•0 -11·0 ' 
1 Hosszukils szlilfoltok 

223 •5 -14·0 

218 ·0 - 14•0 

3 ·4.79 55 324·0 -7 ·5 l Nagy kernk folt, görbe maggal 

318·0 ~, lj 
319·0 -10·5 Kerek arnyekolt foltok, melyek köd-

317" 5 1 -13·0 sftv illtal vannak összekötve 

314"5 -1I·O ' 

54 274·0 -8·5 1 Kerek arnyekolt folt 

272·5 -8'5 Magfolt, ennek kiseröje 

56 228·0 -11·0 

228•5 -14·0 

2'14 ·5 -11·0 
Tökßletes hasonl6 arnyekolt foltok 

219·0 -13•5 

208·5 -13•0 

007·0 -16•5 

4•479 55 324•0 -8·5 Roppant nagy kerek folt kettös 
maggal 

318•0 -11·0 
} N agy arnyekolt foltok csoportj a 

313·0 -12·0 

54 275•0 -8 ·5 Kerek arnyekolt folt 

56 227•0 -14·0 Ugyan ilyen 

._,_.~ „ 1 ( i 
M.AfY ')-' ...... „.U 't .JJ, \ ; · t. •' r '• ;l• 't ' 

k (J .YY V 'i' !~ iU. ~ 
) 
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Eszlelesi idö 1 Csoport 1 L b l\fegj egyzesek 

224•5 
1 

-10·5 Nagy härom magu folt 

209·0 -13·5 Magfoltocska 

57 207·5 -12•5 Nagy kettös folt 

207·5 -17·0 Kerekded arnyekolt folt 

5·480 55 324 ·0 -8·0 

31 ·O -9·0 Egy elmos6dott ködtömeg egyes 

316•5 -11·0 nagyobb magvai 

313·0 -12·0 

54 274·5 -9·0 V altozatlan 

56 22 ·5 -12·0 } 
Kisebb szabälyos kettös folt 

228·0 -13·5 

2'l?4·5 -11·5 Nagy harom magu kerek folt 

220·0 -14•5 Nagy kerek /J.rnyekolt folt 

57 201·0 -12 ·O Nagy 3magil folt 

207·5 ·-17·0 \ Kerek llrnyekolt kiserö 

"6 ·481 55 .323·0 -8·0 j Homä.lyos ködsav a nyugati szelen 

315·5 -9·o ; 
315'5 -10·0 

315·5 -11 ·5 
Hosszukas elmos6dott ködcsoportok 

311 ·5 -13·5 

54 275•0 -8·5 
} Magfolt 

56 230·5 -12'5 

228·0 -13·5 Magfoltocska 

225·0 -11·5 Toj/J.sdad nagy folt 4szeres maggal 

58 210·5 +10·0 
} Gyenge kettes pont 

206·0 +12·5 

56 220·5 -15•5 Magfoltocska 

57 207·5 -12·0 Kerekded nagy folt 

~ j 207'5 -17'0 
} l\fagfoltocskäk 

185 ·5 +10·5 

31. T. AK. ERT. „ lIATH. TUD. · KÖRE2ör..1U8iös..x-n. H....-1. -sz..,„ ·- 6 

-~\.r~I' :r: :· : ; ~· ;~·~{ ~-~-- · t~:- .~ ili! 
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Eszlelesi idö Csoport L b ;\fegjegyzesek 
1 

7·478 

10·489 

54 1 274'5 

56 

58 

56 

57 

59 

54 

207·0 

208·0 

:l04·0 

198·5 

197·0 

1.80·5 

1n·o 
273·5 

-8 · 5 hlagimosan äll6 kis magfolt 

-14·5 Nagyobb kerekded sok magli folt 

-11·0 ll 
+8 · 5 Pontszei ü foltocs kitk 

-15·0 J 

- H · 0 Igen nagy folt 4 szegletes maggal 

-17·0 Arnyekolt ke1·ek folt 

-18·0 l 
-13·0 

I 
Arnyekolt kerekclecl kiserök 

-19·0 

-13 ·5 

-18·0 1 

f 
Gyenge pontok 

-18•5 

-8 · 5 Kis magfolt 

56 225·0 -11 ·0 Hosszukitsan elnyult folt 3 szoros 
maggal 

57 207·5 -H·O Igen nagy szabillytalan folt 

59 

60 

56 

57 

208. 0 -15. 5 hleglehetö nagy arnyekolt folt 

193·5 

198·5 

199·0 

18J ·5 

147·0 

227 •0 

212·0 

210·5 

206·5 

208•0 

205•0 

=~::: '! Enn~k kis arnyekolt kiseröi 
-13·0 

-19·5 1 

-17·5 } 
Magfvltocskak 

-9·0 , 

-l1'5 !} Nagy terjedelmü kettes foltnak 
_ 12 .0 magvar 

-10 ·0 /} 
Kerekded arnyekolt foltocskak 

-11·0 1 

-13·0 f Igen nagy kerek folt 

-16 ·5 /} 

1 

Ennek kerek kiseröi 
-18·0 

i 
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Eszlelesi idö \ Csoport 1 L b ;'!fegjegyzesek 

209·5 \ -20·0 Ennek kerek kiseröi 

59 183•0 -16•5 Kettes pou t 

60 146 ·5 1 -9·0 Magfoltocska 

61 121·0 +9·0 Hosszas szelfolt 

13·477 56 224•0 -11·5 Elmos6dott hosszukas köcl 

57 206·5 -10·0 Arnyekolt kerek folt 
1 

205·5 -12•5 K agy kerek folt 

207·0 -15•5 Aruyekolt foltocska 

201·5 -20·0 Ködfolt 
1 

59 183·0 -17·5 Elmos6dott kis folt 

61 130·5 +9·5 Pout 
Forgasi 
periodus 314 12'1!·5 +s·o Arnyekolt kerek folt 

24·475 63 86·0 
-60 l 

76·5 +7·0 \ Ködsavok a szeleu 

77·0 -11·0 

58·5 -8· 5 r A.ruyekolt kerek folt 

66 21·0 -20·0 } 
Magfoltocskak 

16·0 -19·0 

64 356·5 -13·0 
} Szep aruyekolt kettes folt 

355·0 -13·0 

350·5 -15•5 Harom ködfoltb61 all6 csoport 

65 32i»O -9·0 Nagy kite1·jedesiifolt elbajlott maggal 

323•0 -7·5 

321·0 -10·5 
Nagyobbreszt uagy ködfoltokb61 

318•5 -11·0 
a116 csoport 

315•0 -10·5 

313·5 -13·0 

30·460 64 357·0 -13·5 Ködsav hatarozott maggal 

65 326·5 -9·0 Hosszukas uagyfolt 

822•0 -12·0 Ködszerü kettös pout 

6* 
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Eszlelesi idö 1 Csoport 1 L b Megjegyzesek 

312'0 -11·5 1 Ap1·6 magfoltooskak sora 

67 276•5 -15·0 

1 N'llY ködk.\pn•k ""'8<0i 378·5 -15·0 

272•0 -14'0 

266·0 -13•0 
} Kettes folt 

265'0 -12·5 
Majus 

Arnyekolt nagy folt 1 65 325'5 -9·0 

313•5 -11·5 
} l\Iagfoltooskak 

312·0 -12·5 

67 276'0 -13·5 l Arnyekolt kerek folt 

273·5 -14 0) 
269•0 -14 · 5 Kis összefüggö foltokb61 itll6 

265•5 -12·5 osoport 

262·5 1 -13·0 

o.! •470 65 3115·5 -8·5 Hosszukils folt, kerek maggal 

312'0 =:: : '! ElmnOOdotl '"''" pnnl 
67 275·0 

274•0 -13·0 Egy llarmas nagy foltnak magvai 

273 ·0 - 14·0 

269 ·5 

-

13 

'IJ 269·0 -14·5 
1 Összefüggö pontokb61 all6 csoport 

266·0 -12·0 

265·0 -12·5 

68 254•0 -9·0 Magfoltooska 

4•474 67 275·0 -12·5 

274·5 -14·0 ) Egy "''.'" •lmoOOdotl ködk'pn•k 

270•0 -12 ·0 magvai 

270•0 -14·5 

68 203·0 -11·0 l\fagfoltocska 

69 185•0 -13·5 Kettes pont 
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Eszlelesi idö 1Csoport
1 

L b Megjegyzesek 

179•0 -15·5 Kettes pont 

5·472 67 274•5 -13·0 Igen nagy folt pont maggal 

:270•5 -ii ·O 
} A.lig esz,·evehetö pontok 

268·0 -12·0 

69 185•0 -1'0) 
18'2 ·0 -16·5

1 

Kis arnyekolt foltok 

179·5 -15·0 

7·473 67 1 270•0 -14·0 \ Elmo~6dott szeI folt 

1 
2:!7·5 -3·0 1 Alig eszrevehetö pont 

68 1 185·0 

-135 l 70 17':2· 5 +s ·o 1 
Egyes pontszerü foltok 

71 141•5 +11·0 

72 121·5 +7 ·5 

9•476 74 193·5 +3·5 Elmos6dott kis kettes folt 

70 173 •5 +s·o Meg· ehetös nagyEagi'.1 itrnyekolt 
kerek folt 

169•5 +9·5 
} Kis foltokb61 11116 csoport 

167•5 +9·0 

71 142 0 +11·5 Arnyekolt kerek folt 

72 129•5 +lo·o 
} Alig litthat6 pontok 

121 •5 +9·0 

120·0 +1·5 Kettes magu kerekrled folt 

73 88•5 L8·5 Igen nagy, hosszan elnyult szelfolt 

10•476 74 194·5 +3·5 Pontszeru fo lt 

70 174 '0 +9·0 Nagy kerek folt 

167·5 +11 ·5 

1ß8·5 +8·o 
Igenytelen kis foltok a csoportban 

166·5 +10·0 
szetsz6rva 

159·0 +10·5 

156'0 +12•5 

71 142·0 +11·5 M:agfoltocska 



86 KONKOLY l\IIKL6S. 

Eszlelesi idö 1 I Csoport L b Megjegyzesek 

72 129•5 +11.0 

122·5 +9·5 
1 

Kis mag foltok 
120·0 +8·o 

120 ·5 1 +6·0 

75 98•0 +u·5 Magfolt 

73 91·0 -8·0 Kerületes nagy folt 
1 

11 ·486 74 ' 191·0 +11·0 . Pontszerü foltocska 

70 175•5 +9·5 Kerülekes nagy folt kettes maggal 

170·5 I +9·0 

168 ·0 +11·5 
Külön itll6 poutok, a föfolttal köd-

169·0 +7·0 
savokkal összekötve 

166·5 +10·0 

161 ·5 +io·o 

7t 142•0 +12•5 A.lig lathat6 pont 

72 124•5 +1 ·0 Arnyekolt uagy folt 

121 ·o +5·5 Kerülekes nagy folt 

75 111 ·o +5·5 A.lig eszrevehetö kettes pout 

118•5 +13·5 Pont foltocska 

73 90•0 -7·5 Igen nagy kite1·jedesü kerek folt 

75 68•5 +6·5 } Kisse elmos6dott pontszerü 

73 59 •0 ' -8·0 foltocskak 

12·479 70 175·5 +8·5 Hosszukas arnyekolt folt 

167·5 +10·5 Ugyan az, csak hogy kisebb 

168•5 +7·0 Arnyekolt kis folt 

168·5 +11·5 Pont 

72 125·5 +7·5 
} Szablllyos kis kettes folt 

126·0 +6·0 

121 ·5 +10·0 Pont 

121·5 +6·5 Hosszukas arnyekolt folt 

75 100·0 +11·5 Arnyekolt kerek foltocskitk 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK llIEGFIGYELESE. 87 

Eszlelesi idö \ Csoport \ L b Megjegyzesek 

95·0 1 +u·5 Arnyekolt kerek foltocskak 

73 90·5 -7 · 5 Különös na.gy folt, nagy maggal 
1 

76 60·5 -9·0 Elmos6dott pont a szelen 

13.478 70 173·5 9·0 \ Hossznklts ltrnyekolt folt 

167·5 +105 ) 
1 

168•0 +6·5

1 

Kis foltocskltkb61 8116 csoport 

163•0 +10·5 

72 126·0 +6·5 1 1 Kettes pont 
121 ·5 +12•5 

122·0 1 +5·0 Hosszukas ködfolt 

75 95•5 + 11·5 Hosszukas ködfoltnnk magva 

73 91 •5 -7 ·O \ Igen nagy folt 4 szögü nagy maggal 

:: 1 

60·0 -8·0 1 Pontszerü folt 

14·475 174·5 

+•' l 165·5 +1o ·5 
Kis foltocskakb61 all6 csoport 

1ü6·0 +1·0 

159·5 +9·0 . 

72 1'1/3·5 ' +5·5 Igenytelen kis foltokb61 all6 csoport 

75 96·5 r +rn·5 Ködsav 

73 90·5 1 -7·5 Mint tegnap 

76 60·5 -8·5 l\fogfoltocska 

19·481 73 89•5 -2·5 
} Gyenge magfoltocska 

88·0 -4·5 

89·0 -7·5 Arnyekolt hosszukas folt 

77 11 ·5 -9.!·0 

78 358 ·5 -15•0 
Arnyekolt kerek foltok 

80 347·0 -4·5 

79 325·0 -1-0•5 

-20 ·478 73 90·5 -3·5 Magfoltocska 

89·0 -8·5 Szabltlyos hosszukas folt 



88 KONKOLY '.\UKL6S. 

Eszlelesi idö Csoport / L b Megjegyzesek 

77 11 •5 -3·0 

) "'"""""' 
78 358•0 -14·5 

80 347•5 -4'5 
Forgäsi 
periodus 315 79 325·0 -9·5 

21 •478 73 88·5 -8·0 Ködsäv 

77 12·0 -2'5 Igen nagy kerek folt 

78 0·5 -16·0 Arnyekolt kerek folt 

359•5 -14·0 
} Pontszerü kiserök 

o·o -15·5 

359·0 -14•0 Nagy gömbölyü folt 

80 347·0 -4·0 Kettes pont 

79 326·0 -10·0 Ke1 ülekes ärnyekolt folt 

22•479 79 13•0 -3·0 Arnyekolt kerek folt 

78 "l·O 
-16 0 j 

O·O -13·5 Arnyekolt kis foltok 

O·O -16·5 

358•5 --13•5 A csoportnak föfoltja 

80 348·5 -3·5 Kerek kis folt 

79 326·0 -9'5 Nagy gömbölyded ärnyekolt folt 

82 276•5 +16·0} 
Kiidsävok 

81 273'0 -15'5 

23'477 77 12·5 -2·0 Arnyekolt kerek folt 

78 0·5 -12·0 

1 ·o -15•0 
Szorosan egymas mellett äll6 

359·0 -13'5 

359·5 -15·5 
foltcsoport 

359·0 -14·0 

79 326•0 -5·0 Nagy tojasdacl alaku folt 

82 274•5 +15'5 Hosszukäs folt, hatltrozottmag nelkül 

81 269'5 -16·5 Elmos6dott foltocskltk 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 89 

Eszlelesi idö C oport j L b Megjegyzesek 

266'5 -11·5 Elmosödott foltocskak 

S!G0·5 -12·5 Köd 

24·475 77 12·3 -2·5 Vältozatlan 

80 355·0 -4·0} 
Mngfol tocskäk 

78 359·0 -15·0 

357·5 -13·0 Kerek nngy folt 

79 326 ·5 -9·0 gyan olynn, csak hogy nagyobb 

2 274·0 17 · 5 Arnyekolt hosszu.käs folt 

81 271•5 1 -9·0 ' 

27·5 -1Vi 1\ AmyOkolt k•~kdol 1oltok 

269•5 1 -H'O 

265•5 -12·5 !gen gyenge foltocska 

83 263·0 -23·5 1} 

255•5 I Ködös pont zerü foltocskak 
-24•5 

25·484 77 i3·0 --3·0 Elmos6dott kerek folt 

359·0 -4·ti Alig litthat6 pont 

78 358·0 -13'0 Amyekolt kerek folt 

79 3:i!5'0 -9·5 Vältozatlan 

82 273·5 +16·5 Kisse elmos6dott nagy fol t 

81 269·5 -9·0 

270 ·5 -16 ·0 

268·0 -12·0 
Sok kis foltb61 es pontb61 äll6 

265·5 
csopJrt 

-10·5 

26:'!·5 -13·0 

83' 262·0 - 24·5 } 
Kerekded kis foltok 

251·5 -24·0 

26•478 77 14·0 -3·0 Ködsav 

78 358·0 -14 ·0 Arnyekolt hosszu.käs folt 

79 326·0 -9 ·5 Kerek nagy folt 

82 278'5 +16·5 Amyekolt kerek folt 



90 KONKOLY MIKL6S. 

Eszlelesi idö I Csoport L b l\Iegjegyzesek 

265•0 +13 ·5 
} Kettes folt 

272·0 +15·5 

81 271 ·0 -1601 
270•0 ' - · 18 · 0 Egymashoz közel äll6 folt csoport 

270·0 -17·0 

263•0 -12·0 j Kettes kis folt 

83 262·0 1 -
25

·0 I} Vitltozatla~ 
78 1 

250·5 -24.-5 

357·5 1 
1 

24•478 -13 · 5 Elmos6dot szel folt 

79 1 326·5 I -10·01 Arnyekolt nagy folt 

82 274·0 1 +11·0 Arnyekolt kerekded folt 

!1165·0 1 +14·0 Ködtömeg sok maggal 

81 273•5 -14 ·5 Magfoltocska 

82 261 ·51 +15•0 Arnyekolt hosszukas folt 

81 271•0 - 15•5 Ugyan olyan 

268·5 / -100 ] 
263·5 -13 · 0 . E gy gazdag csoportnak egyes ta.gjai 

263•5 -12·0 

261 ·5 -24•5 
} V altozatlau 

250"5 -25·0 

30•473 79 326·0 1 -9·0 Hosszuka~ itrnyekolt szelfolt 

82 274·5 +17"5 
} Homitlyos itrnyekolt kerek foltok 

'269·5 +13·5-

267•0 +14•5 Pont 

260•0 +15·5 Szep kettes magu folt 

81 271·0 --16·0 Arnyekolt nagy kerek folt 

268•5 -11·5 

) Ködtömognok mng„ 267•5 -9·5 

263•0 -12·0 
1 

Ködsze1·ü szeifolt 
84 f 172•0 +7·5 



A. NA.PFOLTOK ES A. NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 91 

E szlelesi idö 1 Csoport \ L b Megjegyzesek 

167·0 +9·0 11 f Ködszerii szelfolt 
85 167·0 -15•5 

Junius 
4•508 84 174·0 +7·5 Hosszas magu gömbölyii folt 

85 168·0 -16·0 Ugyan olyan 

159•5 -15·0 Kettes magu Losszukas folt 

86 135 •5 +8·o
1 

132·0 1 +7·0 '\ Snk olm~6dn<tpnntbbl •116 "'''" 

128·0 +9·0 1 

10·478 84 176•0 

+10 ·'1 85 165•0 -26 · 5 Kerekded arnyekolt foltok a szelen 

158·0 -14·0 

87 87•5 -6·5 Szab!ilyos nagy fol t 

u ·481 85 164 ·0 -13·5 } 
. Homalyos kis foltok a szelen 

158·0 -14•0 \ 

87 88•0 -7·0 Mint tegnap 

88 11 ·0 +4·0 
} Pontok a szelen 

H»O -4·0 

12·475 87 87•0 -6 ·5 Arnyekolt kerek folt 

88 32·0 +3·5 

14•0 -4· 6 \ Gyong6n 6my!knlt k1' foltnO"kik 

11 ·5 1 
+4·5 

13•476 87 87•0 -5·5 Mint tegnap 

88 34•0 +4·0 
} Arnyekolt kis foltok 

13•5 -3·5 

9•5 +6·0 Szep kerek folt 

14•471 87 87·0 -5 ·0 V ältozatlan 

88 15·0 -3·0 
} Arnyekolt kerek foltocska Forgasi 

periodns 316 11·0 +5·5 

24·467 89 325·0 -8·5 \ f Pontszerii foltocskltk 
90 300·5 + 11 ·5 

1 

) 



92 KONKOLY l\IIKL6S. 

Eszlelesi idö / Csoport L b Megj egyzesek 

26·474 90 302·0 +14·0 
} Kettes kis pontok 

297•5 +11·5 

91 172·5 +7·5 Homalyos pont 

92 J68•5 -10·5 Hosszukas ködfolt 

27•482 90 297•5 +n·o Kis magfolt 

292•0 +12·5 Arnyekolt kis folt 

91 173·0 +9·0 Ugyan olyan 

92 170•5 -13 ·0 Több magii kerekded folt 

164·5 -13•5 Pontszerii kisln·ö 
Julius 

4"489 93 205·5 +10·5} Egyes pontok 
173•5 +1·5 

92 J72 ·0 -11·5 Többmagt'.1 nagy folt 

169·5 
-18 5 ) 

167•0 ' -16·0 J Kis pontokb61 all6 csoport 

166 ·0 -18 ·5 

91 159•5 +12·0 Arnyekolt kettes kis folt 

155•5 +rn·o 
} Sorban all6, alig lathat6 kis foltok 

155 •5 +u·o 

94 111 ·0 -5·0 Arnyekolt kerek folt 

105•5 -5·0 Pont 

95 84·0 -8·0 
} Nagy terjedelmii kerek foltok 

96 71 •0 +7·5 

5·486 93 204•5 +10·0 Alig lathat6 pont a szelen 

92 172 •5 -13•5 Hosszukas arnyekolt folt 

168•5 -18 •0 Gyenge kistli-ö 

91 159·5 +rn·o 

) Elmo"6do<t folto!b6\ äl\6 ~oporl 155·5 +13 ·5 

152•0 +13·5 

94 111 ·5 -5·5 Hosszukas nagy folt 

105•5 -5·0 Kettes foltocska 



A. NAPFOLTOK E A. A.P FEJ,ÜLETENEK MEGFIGYELESE. 93 

E zlele i idö Csoport L b l\Iegjegyzesek 

9:> 3·5 1 -7·5 Arnyekolt kerek folt 

96 74·0 7·0 Ugyan olyan 

9~ 17'i1·5 -10·0 1 Kerek magfolt 

171 ·5 -13·0 Arnyekolt kerekded folt 

170'0 -17·5 Kettes pont 

91 160·0 13'5 l Jfü foltokb6 J kll6 """ po d 155'5 +13·0 

152'5 +15·0 · 1 
94 112·0 1 -4•5 Hosszukils nagy folt j 

105'5 -4·5 Keltes pont 

95 84·5 -7 ·0 Arnyekolt kerek folt 

00 73·5 +8·0 j Ugyan olyan 

9·497 94 10 ·o -5 · 5 A.lig latbat6 pont 

:::1 -6·5 Arnyekolt kerek folt 

97 +10·0 . 
J Arnyekolt homalyos folt 

17·5 1 +10·0 

14·0 +9·0 1 Nagy kiterjedesü kettes folt 

10·480 94 84·0 -6·5 Arnyekolt kis kerek folt 

97 23•5 +10·0 Kis kettes pont 

19·0 +10·5 Magfoltocska 

13·5 +8·5 Nagy kettes folt 

12·474 94 83·5 -50 Magfoltocska 

79•0 -8·0 
r Pontok 

78·0 -10•5 

97 24·0 +10·5 

22·5 +12·0 

20·5 +10·0 Egyes pontok, sok tagb6l 9.116 

18·0 +rn·o foltcsoportb61 

17·5 +10·0 

14.0 +11·5 



94 KONKOLY MIKL6S. 

EszJelesi idö J Csoport 1 L b Megjegyzesek 

98 1 334•5 -8 ·0 Arnyekolt kerek foJt 

J3·488 94 80·5 
-

5 
·.
5 

} MagfoJtocskak 
76·0 -8 ·0 1 

97 1 
22·5 

+"o l 
20·5 +11 ·0 Egy ködtömeguek magvai 

20·0 +11·0 1 

15·0 +11·0 
} Arnyekolt kerek foltocskak Forgasi 

periodus 317 98 335·5 -8·0 
1 

14•474 
97 1 :15·5 1 +11·0 Kis mugfolt 

24·0 +10 ·5 Ködtömeg több magguJ 

21·o 1 
+rn o J 20·0 . +11·0 

Kis pontokb61 a116 csoport 
18·5 +rn·o 1 

17"5 +rn·5 
1 

98 1 337·0 -9·0 i\Iugfoltocska 

15•476 97 25·0 1 +11·0 Eröseu aruyekolt kerek folt 

19.5 +rn·o 
} Ködszel'ii foltok 

16·0 +rn·o 

98 337•0 -7·5 Pont 

1G·465 97 916•0 +11·5 Ho<szukfis nagy folt 

18•5 +14· 5 1 SzabaJyos kettes folt 

15 ·5 +14·0} 
Pontok 

98 338•5 -7·0 

17 ·485 97 1 26•0 +12·5 Ketes magu nagy folt 

1 18·0 +14·5 Arnyekolt kerek folt 

99 250 ·0 -7·0 E1mos6dott szelfolt 

18·479 97 914•5 +rn ·o Hosszan elnyu16 kettes magu folt 

99 250·5 -7 ·0 Arnyekolt kerek kis folt 

20•492 99 253•0 -6 ·5 Nagy terjedeJmü kerek folt 

22·468 99 253·5 -6·5 Arnyekolt kerek folt 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK ~IEGFIGYELESE. 95 

Eszlelesi idö 1 Csoport L b :\I egj egyzesek 

245•5 -':1·5} . 
Unon olyan, csa.k hogy kisebb 

241 ·0 -4·0 

227•5 -9·5
1 

203•0 1 
} Homalyos foltocskak 

100 +8·5 

':13·470 %4'0 -5·0 Nagy kerek folt 

247•5 -2·0 Ugyan olyau 

241•5 -4·5 Több magU. hos zukas folt 

228·5 -9·0 Kis poutkör 

204·5 +8·5 Gyenge pont 

24· 4()7 255-5 \ 
-5 5 l 

247·5 1 _,., 

1 

Vil~.-tl•• 
240•5 -4·0 

228·5 \ -8 ·5 

25·468 254·5 -5·5 

248•5 I -3·0 

242·0 
1 

-3·0 . V altozatlan 

241 ·0 -5·5 

229·5 -9·0 

30•471 179·0 1 -9·5 Gyenge magfolt 

156·0 -11·5 Rettes pont 

148·5 +.3·5 Arnyekolt kerekded folt 

144·0 +1·o} 

139·5 1 
/ Ködös foltocskltk 

+5·0 

+4·0 / Arnyekolt kerek folt 138·5 

31 •470 101 194•0 -19·0 Gyenge kis kettes pont 

103 157 •0 -12·5 

153·0 -12·5 Gömbölyü foltcsoport 

152·0 -11·0 

102 149•0 +3·o Nagyobb ltrnyekolt fult 

146·5 -3·5 Ris magfolt 



96 KONKOLY MIKL6S. 

Eszlelesi idö / Csoport 1 L b Megj egyzesek 

140·0 +5·5 1 
f ~egymagu folt 

139·0 +4·0 

104 85·5 / +9·0 
1 

Pont 
Augusztus 

1•478 103 158·5 1 -11·5 Haromszögü nagy arnyekolt folt 

154•5 -10·5 Elmos6dott kis folt 

151•0 -9·5 Hosszukits arnyekolt folt 
1 

150·0 -5·5 N egy kis foltb61 a116 csoport 
1 

Arnyekolt nagy ke: ek folt 1~ 150•0 +3 ·5 

103 146·0 -8·0 A csoport vege 

1~ 139·0 1 +4·5 Szabälytalan nagy kettesfolt 

123·5 1 +2·0 Kis magfolt 

104 87•0 
+' 5) 

86•0 1 +9·5 I Arnyekolt kis foltok 

82·0 1 +9 ·5 
1 

. 2•467 103 159·0 1 -10•5 A csoport föfoltja 

154•5 -11·0 Hosszukas harmas folt 

15ll·5 i -5·0 1 Elmos6dott ke1·ek folt 
1 

151·Ö 1 -10·0 Nagy folt harmas maggal 

102 150•0 +2·5 A csoport föfoltja 

148•0 -3·5 Harom kis foltb61 ltll6 csopo1 t 

146·0 -2·0 Kis magfolt 

140·0 +6·5 / Pontszerü folt 

139·5 . +3·5 1 Szep kerek folt 

129•0 +17·0 Kettes kis pont 

104 89·0 

+s ' /) 87•0 +9·0 A1nyekolt kerek kis foltok 

83·0 +10·5 

.3·472 103 159·5 -11·0 Arnyekolt hosszukas folt 

155•5 -11·0 Kis magfolt 

150•5 -6·0 Harmas magu hosszu folt 



A NAPFOL TOK ES A NAP FELÜLETENEK MEGFIGYELESE. 97 

Eszlelesi idö 1 Csoport 1 L b Megjegyzesek 

150•5 -9·0 Ködkepzödmeny 

102 149•5 + 1 ·5 Arnyekolt kerek folt 

103 145·5 -3·0 Több magu kerekded folt 

138·5 -2·5 Kis magfolt 

102 140"0 +6·5 Kis kettes folt 

121 ·o +9·0 Magfoltocska 

104 89·0 +7·5 N agy kerekfolt 

83·5 +9·0} 
Kettes kis folt 

82•5 +9·5 

105 21 ·o +11·5 Magfoltocska 

4•466 103 160·0 -10·5 Amyekolt kis szelfolt 

154•5 -13•0 
} Ködk0pzöd0::eny 

153·0 -12·0 

152•0 -9·0 Magfolt 

152•5 -5·0 Hosszukas kettes folt 

149 ·0 -10·5 Kis magfolt 

102 149·0 +2·0 Elmos6dott föfolt 

103 145•0 - 3 ·0 Ködtömeg 

102 140•0 +3·5 
} Magfoltok 

140·0 +6·5 

104 89·0 +7·5 Nagy kerek föfolt 

83·0 +10·5 Harmas kis folt 

105 22·5 +11·5 Elmos6dott kis folt 

5•466 103 154•0 -8·0 

152·5 -5·0 

148•5 -11·0 
Elmos6dott foltok a szelen 

100 151 •5 +2·5 

144·0 -2· 5 

140•0 +4-5 

104 89 ·0 +6·5 Arnyekolt kerek folt 
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98 KONKOJ,Y JIIKL6S. 

Eszlelesi idö j Csoport / L b Megj egyzesek 

33·5 +10·5 Hosszukas kis folt 

105 23·5 +10·5 V altozatlan 

6·465 104 88·5 I +1·0 Arnyekolt kerek folt 

83·0 +u·o Kis kettes pont 

105 22·0 +11 5 i\Iagfoltocska 

106 346·5 -7·0 Ho3szas sav a szelen 

7·481 10i 89•0 +7 0) 
83•0 +11·0 

V altozatlan 
105 17·5 +4· 5 

Forgasi 
345·0 periodus 318 106 - 7·5 

11 •463 105 ~4·0 +5·5 1 

22·5 +12·0 

18·0 +5·5 Elmos6dott kis foltok csoportjg, 

J5·5 +4·0 1 

107 1 

15·0 +6·5 

317·5 -6·5 Arnyekolt kerek folt 

12•474 105 1 23•5 +5·0 

21·0 +1·0 
19·5 +5·5 

V altozathm 
J7·0 +8·5 

14•5 +1·0 1 
107 318•0 - 5·5 

13•472 105 24'5 / +5·5 

19·0 +6·0 

16·0 +8·5 
Ködtömeg sok maggal 

14•5 +6·5 

107 317•0 -5·0 V altozatlan 

310·5 -10·0} 
Magfoltocskak 

309•0 -9·5 

108 1 256·5 -~·5 Hosszas pontszerü folt 



A NAPFOLTOK ES A NAP FELÜLETENEK l\1EGFIGYELESE. 9SJ 

Eszlelesi idö 1 Csopo11 I 
L b Megjegyzesek 

14·476 105 25·0 

H5 l 19•0 +5·0 Köd folt többszörös maggal 

13 ·5 +1 ·0 

107 329•0 -5·5 Amyekolt hosszas folt 

326•5 -11'5 I} Kisero pontok 
311 ·0 -9·5 

108 251 ·5 -8 ·5 Mabfoltocska 

251 ·0 -5·0 Szabalyszerü amyekolt folt 

17•478 107 318•5 -4•5 Vltltozatlan 

315 ·0 -10·5 Magfoltocskakb61 all6 csoport 

312•0 -11·0 Pont csoport 

108 253•5 -3·0 Arnyekolt kerek folt 

109 200 ·0 +4·0 l\fagfoltocska 

18·466 107 317·5 -5·0 Arnyekolt kerek kis folt 

108 253·0 -3·0 Ugyan az 

109 203•5 +10·5 
} :iVIagfoltocskak 

199·0 +14·0 

19•472 107 318·0 -5·5 Elmos6dott szelfolt 

108 254·0 -3·0 N agy kerek fol t 

109 201·5 +2·5 

) Elm„ödntt pnnlok 111 18'1•5 -21·0 

109 201 ·o +13 ·5 

21 •475 108 25:il•5 -3·0 Kisse homalyos kerek folt 

109 206•0 +2·5 Kettes folt 

'100•0 +3·o Gömbölyded folt 

111 189 •0 -21·0 Amyekolt folt 

187• 5 -JG·O 
} Pontszerü kiserö 

181•5 -16•5 

112 153·0 -10·0 Kis mag folt 

22•468 108 '154•0 -2·0 E!mos6dott kerek kis folt 

7* 



100 KONKOLY MIKL6S. 

Eszlelesi idö Csoport L b Megjegyzesek 

109 208·5 +4·0 Kerek folt kettes maggal 

206·5 +4 ·0 
} Ködtömeg szetsz6rt magvakkal 

203 ·5 +4·5 

200·0 +4·0 Kerek folt 

111 190•0 -21•5 Arnyekolt kerek folt 

191 •5 -18·0 Pontszerü foltocska 

182·0 -16·0 Kettes kis folt 

113 154•5 -10·0 Arnyekolt kerek folt 

154·5 1 -7·5 E:ettes mag{1 hosszukas folt 

25·495 109 213•0 +5·0 Maganos ltrnyekolt nagy folt 

209•0 +3·o 
} Harom magu nagy folt 

<;!()6•5 +2·5 

205·5 +5·0 Kis magfolt 

200•5 +2·5 Hossznkäs nagy harom magli folt 

111 189·0 -20·0 Pontozerii folt 

113 154·5 -9·5 Arnyekolt kerek folt 

154·5 -7·0 Pont 

114 154•0 +14•0 Arnyekolt szegletes folt 

150·5 +14•0 
} Magfoltocskak\J61 all6 csoport 

149•5 +14•5 

29•473 
1141 

153•5 +15·0 1 Gömbölyii nagy folt 

150·0 
+l

4
·o } A. föfolt Jlenumbra kiagazasanak 

148•5 + 16 .5 magva1 

115 108·0 -22•5 Pontok 

116 83·5 -10•0 Arnyekolt kerok folt 

117 50•0 -20•0 Pontazerü foltocska 

31 ·471 114 152•0 +8·o 

) N..., ''"''filggO köiln•k m'<'>i 148·0 +14·5 

149•0 +i8·o 

116 84·5 -10•5 Magfoltocska 
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Eszlelesi idö / Csoport 1 L b Megjegyzesek 

117 53·5 -19•5 

51·5 -19·5 

53•0 -16·0 
Szorosan egymlts mellett ltll6 arnye-

49 ·5 -18 ·5 
kolt kis foltocskltk csoportja 

49•5 -18·0 
Szeptember 

1·473 114 153 ·0 +15·0 Egy uldali-61 ärnyekolt szelfolt 

116 1 

145•5 +18 •5 Hosszas folt 

84·5 -10•5 Kis magfolt 

117 . 54·0 -16·5 

) a•wm kotW. pootb61 '116 owpo" 47·0 -26·5 

45·5 -24•5 

2•473 116 84·5 -9·5 Kis magfolt 

117 53•5 -17·0 

) "'"'"'\~ 50·5 -19•5 
Forgasi 

48·0 -18•0 periodus 319 

6·497 117 54·5 -13·0 

51·0 -12•5 

118 22·0 +5·5 

26·0 +16·5 Apr6 magfoltocskak 

9·0 +17·5 

119 34·5 -12·5 1 

305·0 -17•5 

7·473 117 57·5 - 13·0 Arnyekolt hosszuklts folt 

54•0 -13•(J Pout 

50·5 -12•5 Hosszuklts arnyekolt fol t 

118 26•5 +11·0 

119 316•5 -20·0 

314•0 -23·0 M agfoltocskak 

307·5 -11·5 

120 299·0 +14·5 
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Eszlelesi idö 1Csoport 1 L b Megjegyzesek 

9·468 119 315•5 -~~·5 Arnyekolt kerek folt 

314•5 -10·5 
} Magfoltocskak 

308·0 -23•5 

120 287•0 -17·5 Alig lathat6 pont 

298•5 +8·5 

309·0 +15·5 

308•5 +14·o l Arnyekolt kis foltokböt all6 csoport 

295·0 +10·5 

294·0 +8·5 

121 265·0 +5·5 Arnyekolt hosszukas folt 

258·5 +6·0 Kettes folt 

11 ·481 119 312·5 -23·0 Arnyekolt hosszukas folt 

315·5 -11·5 Magfoltocska 

120 307·5 +14·0 

304· 0 +12·5 

301 ·0 +9·5 

301 ·0 +15·0 Ködcsoportnak egyes magvai 

297·5 +14·5 

294·0 +8·5 

'293·5 +8·5 

121 266·5 +5·5 Igen nagy kerülekes folt 

25\:1•5 +6·0 KerekQ.ed folt kettes maggal 

12•470 119 312·5 -23·0 Arnyekolt kerek folt 

120 308·0 + 13·5 

E06·0 +12·5 

304·0 +13·0 Egy igen nagy foltnak es köd-

302·5 +14·0 csoportnak magvai es kiseröi 

299 ·0 +9·0 

299·0 +13·5 
Egy igen nagy foltnak es köd-

299•5 +14·5 csoportnak magvai es kiseröi 
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Eszlelesi idö / Oso port / L b Megj egyzesek 

294 ·0 +7·5 Egy igen nagy foltnak es köd-
csoportnak magvai es kiseröi 

121 267·0 +5·0 Kerek folt, haromszoros maggal 

259 ·0 +6·5 Arnyekolt hos>zukäs folt 

122 213 ·5 +5·5 Ködsav, pontszarü maggal 

13·469 119 312·5 -22·0 V altozatlan 

120 308·5 +13 ·5 Nagy kerek folt haromszoros maggal 

305·0 +14 ·0 

303 ·0 +11·5 , 

304·5 +rn·o 
Hosszas arnyekolt foltokb61 all6 

298·5 +10·5 
csoport 

+16·5 1 i:l02·0 

298·5 +15·0 

298·5 +16·0 

292·0 +17·0 \ Hosszas folt 

121 266 ·5 +6·5 } 
Valtozatlan 

259·0 +7·0 

122 212·0 +3·5 Kettes magu folt 

14•479 119 310·0 -22•5 Magfoltocska 

120 308 ·5 +12·5 F elti'.ln ö nagy folt, felhold alaku 
maggal 

305 ·5 +13 ·5 

302·0 +12·5 

298·0 +13·0 Ködtömegnek magvai 

298 ·0 +14·5 

296 ·0 +13·5 

121 266·5 +4·5 
} V altozatlan 

258·0 +6·5 

122 212·5 +3 ·5 Hosszukas foltocska 

15·474 119 310·0 -21· 5 Kis magfolt 

120 309·5 +12·5 
} Igen nagy foltnak magvai 

297·0 +14·5 
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Eszlelesi idö 1 Csoport / L b Megjegyzesek 

298·0 +16·5 Igen nagy foltnak magvai 

121 267·0 +6·0 
} Valtozatlan 

240·0 +1·0 

122 213·0 +4·5 .Arnyekolt hosszukas fol t 

123 184·0 +11·5 Kettes pont 

1G·470 1'20 308 ·0 +14·0 

294·5 +13·0 

297·0 +15•5 

290·5 +17·5 Magfoltocska 

121 267•0 +4·5 Vaitozatlan 

122 I 
259•5 +1·0 Arnyekolt kis folt 

213·5 +4·5 Kerek folt 

123 1 185·5 +12·0 Arnyek 

180·5 +rn ·o Kettesmagu folt 

124 146•5 +13 ·5 Ködsav a szelen 

17•468 120 301 ·5 +12·5 /} 
1 Hosszukas nagy foitnak magva 

303·5 +14·0 

121 266·5 +4·5 Nagy kerek folt 

259•5 +7·5 Arnyekolt kis folt 

122 214·0 +4·5 Nagy kerek folt 

123 186·5 +12·0 l Szetszakadozott ködtömegnek 
180·5 +14·0 f magvai 

124 150·5 
+ 14. 5 } Hoszukas foltocska pontszerii 

146•0 +15·0 maggal 

18·481 121 266·0 +4·01 Hosszukas nagy folt 

259•5 +s·o Magfoltocska 

122 215•0 +4·0 Arnyekolt kerek folt 

123 187·5 +12·0 

) Amy"1<olt ki• foltokb'1 '116 "'"P~I 184·5 +14•5 

179•5 +14·0 
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Eszlelesi iclö 1 Csoport 1 L b Megjegyzesek 

125 166·5 +5·o 
} Mag!oltocskak 

153•5 +5·0 
i 

1M 151•5 +14·5 
} N agy kerek foltok 1 

149•0 +6·0 

19·460 121 267·0 +6·0 Hosszukäs szelfolt 

122 215•0 +5·0 Nagy kerek folt 

123 187·5 +12·0 r i Moglohol6• ...,,.,. follokh61 ' 181 •5 +15·0 
1 all6 csoport 

180·0 +15·0 
1 

125 167·0 +3·5 Arnyekolt kis folt 

163·0 +7·0 Szallalytalan arnyekolt folt 

124 151 ·5 +14"5 
} Nagy kerek foltok 

148•5 +15•5 

20·469 122 215·0 +4·5 Arnyekolt kerek folt 

t23 188•5 +11·5 Kis csoport arnyekolt foltocskAkb61 

180•0 +15·5 Harom magu hosszukits folt 

125 163•0 +8·0 Gömbölyü foltocska 

124 156·5 +17·0 Kis magfolt 

152•5 +14·0 Arnyekolt kerek folt 

148·5 +16·0 Ugyolyan 

21 ·47:'2 122 215·0 +3·5 Arnyekolt kerek folt 

123 187·5 +12·5 

f AmyOkolt kl• foltokböl •n6 ~opo<t 183·5 +13·5 

180·0 +16·5 

125 168·0 +4·5 Elmos6dott köd 

164·5 +7·0 Arnyekolt kerek folt 

124 152·0 +14·5 
} Gömllölyü nagy folt 

149·5 +17·0 

128 1'l!6 ·0 -7·5 Mag{mosan al16 magfoltocska 

22·476 122 213·5 +3·5 Kis magfolt 



----
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Eszlelesi idö / Csoport 1 L b Megjegyzesek 

123 1 190 0 +11·0 1 

185'5 +12·5 

184·5 +12·5 Arnyekolt kis foltokb61 itll6 csopo1t 

181•0 +16·0 

179·5 +15·5 

125 168·0 +4·0 Sokmagu hosszukäs folt 

163.5 +7·5 A 1 nyekol t kerek folt 

124 152·0 +14·5 
} Valtozatlan 

148·5 +16·5 

128 128•5 -6·0 Arnyekolt kerek folt 

123·0 -8·0 Harmas magu kerek folt 

23·471 122 . 214•0 +5·0 Homitlyos ködsav 

123 193•0 +12•5 

197·0 +192'5 
Kis foltokb61 all6 csoport 

185·0 +13·5 

179•0 +16·0 

125 169·0 +5·5 1 Knekded bomalyos 

163·5 +7·0 
} Kis magfoltok 

164•0 +lo·o 

124 153·0 +16·0 
} N agy kernk foltok 

150·0 +17·5 

128 125·5 -15•5 

) M.,rotro~käkb6l lillb '""'"' 
130·0 -5·5 

128·!j -6·0 

124·0 -6·0 

27·474 124 150·0 +16·5 
} Arnyekolt kis kerek foltok 

146•5 -18·0 

128 131 '5 -6·5 Kerekded nagy folt 

125•0 -6 ·0 Ugyan olyan 

130 61•0 -13•5 Arnyekolt kerek folt 
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Eszlelesi idö \ Csoport \ L b M:egj egyzesek 

51 ·0 -1'5) 
46•5 -16·0 liisebbszerü amyekolt foltoc.;kak 

45·5 -13 ·5 
1 

131 22•5 -16·0 Sitv a szelen 

':18 .472 
1 

1\!8 131•5 -6·5 Kerekded nagy folt 

1'!12·5 -5 ·0 Kisebb kettes folt 

129 148·0 +17·0 } 
Sav a szelen 

136·0 +14·0 

130 61•5 -14·0 1 Vitltoozatlan 

M!·O -13·5 Gömböiyü nagy folt 

47 •0 -13·0 
} Ket tes kis fol t 

45·5 -16·0 

131 '26•0 -14·0 l\Iagfoltocska 

24·475 1'28 130·0 -55) 
1'26·5 -8·0 

1 

Elmos6dott kis foltokb6lall6csoport 

123•0 1 -5·0 

130 6'!1·5 -13·5 l} I Valtozatlan 
53•0 -13•0 

47 ·0 -13·0 l l\1a nelküli kis folt 

131 26·5 -140) 
'24·0 -16·0 Apr6 elmos6dott foltsor 

19•5 -16·0 

30·477 128 1'.15·0 -9·5 Egeszen elmos6dott szelcsoport 

130 60•0 -14·0 
} Kerek nagy folt 

54•5 -14•0 

52·5 -13·5 
} Több magu homitlyos nagy folt 

47·0 -13·5 

131 '26•0 -14•0 
} Kettes pont 

'!16·0 -14·5 

18·0 -16•0 Arnyekolt kerek folt 
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Eszlelesi idö / Csoport \ L b Megjegyzesek 

Oktober 
1·489 130 61 ·0 -14·0 

} Meglehetös nagy kerek foltok 
55·5 -12·5 

51·0 -13·5 TöLbszörös kis magfolt 

45·5 -13•0 Pontsze1 ü folt 

131 26·5 -Hi·O 

/ Jfom'1y°" foll "" 23·0 - 15·5 

19·0 -17·5 

132 O·O 
1 

-7·0 Keltes ront 

2•476 130 60•5 -13·5 
} Valtozatlan 

56·5 -13·0 

50•5 -13•0 
} Alig lathat6 pont 

44·5 - 13'5 

131 27·0 _„ 5) 
24·0 -15· 5 Arnyekolt kis foltokb61 hll6 osoport 

20 ·0 - 16·5 

132 1 ·0 -7 ·5 } 
1 Magnelküli homalyos kis foltok 

348 •0 -7·0 
Forgasi 

Arnyekolt hosszukas folt periodus 320 133 304„5 - 13'5 

10·473 133 303·0 +14•0 !gen nagy folt, felhold alaku maggal 

298·0 +13·0 } Foszlany?kra szakadt ködtömegnek 

294•5 +12•5 magvai 

134 211 ·5 
+" 5) 

211 ·o +13·5 Gyenge magfoltok 

201·5 +14·0 

12 ·465 133 300·5 +14·5 

295•0 +13·0 !gen nagy elmos6dott foltok 

294..-0 +14 ·5 J 

134 210·5 +13·5 } 
Kettes folt 

210•5 +13·0 1 ' 

19·478 135 142•5 -9· 0 · Arnyekolt kerek fo lt 
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Eszlelesi idö 1 Csoport 1 L b Megjegyzesek 

133•5 -10·0 Kettes kis folt 

26·469 135 126•5 -10·0 N agy kerek folt 

121!-5 -9·0 Arnyekolt hosszukas folt 

139 95·5 _q2·0 
} Homalyos kettes folt 

91 ·5 -19·5 

136 58·5 -14·5 A: nyekolt kerek folt 

138 66•5 +11·0 Homalyos magnelküli folt 

136 55'0 -11·5 Kis magfolt 

48·5 -11 ·5 N agy Losszukas folt 

44·5 - 13·5 
} Igen nagy ködtömegnek magvai 

39·5 -15•0 

35·5 -5 ·5 

) r„n gyongn =gfoll<>o"1<• 32·0 -6·0 

26•0 -13·0 

28•467 140 69·5 +9·0 Elmosödott kettes kis folt 

136 48·0 -11·5 Nagy folt, vonalszerü maggal 

44•5 -13·0 

42 •5 -12·5 

38·0 -16•5 Egy gazdag csoportnak magvai 

38·5 -5·5 

32•5 -6·5 

141 332 •5 +u ·o Arnyekolt kerek folt 

:30·466 136 48·5 -13•5 !gen nagy kiterjedesü harmas magu 
folt 

43•5 -14·5 } Hosszas vonalban fekvö arnyekolt 

37·5 -19·5 kis foltocskak 

36·5 +6·o 

) AmyOknll k~•k lri• foll<>k 33·5 -7·5 

32·0 -7·0 

141 335·5 +11·5 Meglehetös nagy kettes folt 

330·5 +10 ·5 Magfoltocskak 
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Eszlelesi idö 1 Csopo1i / L b J\fegj egyzesek 

Forgasi 
periodus 3'21 328•0 +12·0 MagfoltocskB.k 

31•471 136 46•5 - 11·0 Nagy folt, vonalszerü maggal 

42·5 - 15·5 
} Kis foltokb61 lt116 sürü csoport 

36 ·5 -17·0 

35·5 -7·5 I Hltrom magu kerek folt 

32 ·0 -8·0 Kerek nagy folt 

141 335 ·5 +10·5 1 Arnyekolt kerek folt 

329•0 1 +11 ·5 Magfoltocska 
November 

1•468 136 47•0 -15•0 Igen sötet hosszas folt 

4::!•5 - 15·0 Magfoltocska 

36 ·5 r 
- 17·0 Kettes kis folt 

35·5 -7·0 
} Arnyekolt kis foltocskltk 

31·0 -7·5 

141 335·0 +10·0 Arnyekolt kerek folt 

3::!0 ·5 1 +14·0 Magfoltocska 

136 44·0 1 -15·0 Elmos6dott nagy folt 

36·0 -16·5 Arnyekolt hosszuklts folt 

30·0 -8·5 Arnyekolt kerek folt 

141 334·5 +9·5 Hatarozatlan magu nagy folt 

141 3;35·0 ..J..10·5 Arnyekolt kerek folt 

14'2 224·5 1 -8·0 Kettes mag{1 kerek folt 

2 !9·0 -9·0 Felholclalaki'.1 nagy folt 

143 176•5 +5·0 Pontszer(i foltocska 

145 l!ll9·5 -6·0 Ködsltv 

20·465 144 158·5 -16·0 Alig latbat6 pont 

146 8l!·O +8 ·0 
} Arnyekolt kerek foltok 

80·0 +8·o 

74·0 +8·5 Kis kerek folt 

24•473 146 83·5 +6·5 Arnyekolt kis kerek folt 

81'5 +8·5 Arnyek 

n 
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Eszlelesi idö 1Csoporl 1 L b Megjegyzesek 

147 66·0 -5·5 
} Magva egy hosszukils ködnek 

60·5 ' -6·5 

25•477 147 65·5 1 -6 ·5 
} Hosszukas harmas foltnak magva Forgilsi 

periodus 322 59·5 -7·0 
Deczember 

1 ·481 148 356•5 -14•5 1 f Elmos6dott magfoltok 
355•0 -14 ·0 

352·0 -16·0 

149 296·0 +1·5 

292·5 
+11·5 1 

152 272·5 +4·0 

271·5 +4·0 

~68·0 +>·O 

266·5 +4·5 

263•0 +5·0 

263·0 +5·5 

2·476 148 354·5 -15·0 Harom homatyos magfolt csoport 

149 299•0 1 +15·0 Kettes kis folt 

293·0 +11·5 Nagy folt kettes maggal 

292•5 +17•0 Kettes kis folt 

150 272·5 +3·5 Igen nagy kettes magu folt 

268·5 +11·0 Arnyekolt hosszukas folt 

151 228·0 -6·0 Kis magfolt 

3·479 149 298·0 +13·5 } 
'"l Magfoltocskak 

295·5 +14·5 

292·5 +rn·o Arnyekolt kerek folt 
...-::· 

291·0 +14·0 Pont 

150 273·0 +4·0 Nagy kerek folt 

267·5 +s·5 Mag 

151 1 

226·5 -7·0 1 Arnyekolt kerek foltocska 

7.473 149 292 ·5 +13·0 1 Gyenge elmos6dott foltok 
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E szlelesi idö 1 Csopo1·t 1 L b Megjegyzesek 

291 ·0 +16·5 Gyenge elmosödott foltok 

150 374·0 +4·5 Arnyekolt kerek folt 

151 228·0 -6·0 Magfoltocska 

152 178•5 +5 · 5 Arnyekolt kerek folt 

15·475 153 143·0 -11·0 Magfolt 

154 62 ·5 -6· 5 H osszukäs nagy folt 

19·477 158 95·5 -18 ·5 l Am y6kolt kie foltokb61 '116 ooporl 92'5 -19·0 

87·5 -19'5 

154 65 ·5 -6·0 Nagy kerek folt 

159 27•5 +8·5 
} Kerek folt 

160 20·5 -12·0 

20·489 158 95•0 -18'0 

94 ·0 -18•5 

-19·5 I 
Kis foltocskak sora 

89·5 
1 

86•5 -19•0 

154 64•5 -5·5 N agy kerek folt 

159 28 •5 +9 · 0 
} Kerek foltok 

160 20·0 -12·5 

161 336·5 +8·5 Elmos6dott hosszukas folt 

"-
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Vincze 1. t. fö lött. 10 kr. - XI. Konkoly Miklos. Hull6csi11agok megfigyelese 
a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. Konkoly Mil.Zus. lu116-
csillagok i·adiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigye
Iesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly Miklos. N apfoltok meg
figyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly MiklOs. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny töreae es visszaverese homo
gen isotrop atlatsz6 testek hataran. -Neumann m6clszerenek altalanositasaval 
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Mor. A sarkitott fänyrezges 



elhajlit6 räcs altal val6 forgatasanak magyaräzata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Szily Kalmdn. A telitett göz nyomasanak törve
uyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jena. Masodfoku görb0k es felületek meg
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jeni5. Tetelek azon determinansokr61, 
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich Izor. Az allan,16 elektromos aramlasok elmeletehez. 20 kr. 
XXI. Hunyady Jena. Tetelek a componalt determinansoknak egy különös 
nemeröl. 10 kr. - XXII. König Gyula. A raczionalis függveuyek altalauos 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgcometriai tanul
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Jdnos. A Steiner-fäle kriteriumr6l a kup-

. szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jena. A pontokb61 vagy erin
tökböl es a conjugalt haromszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 

Nyolczadik kötet 
I. szam. Astropbisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-

ban. Konkoly Miklostol. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter phisi
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. Konkoly Miklostol. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyullitol. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merebe. Konkoly 
Miklostul. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Csil
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly MiklOstol. -
VII. szam. 102 hull6cRillag kisugarzasi pont, levezetye 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona terü!eten 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik
lostol. - VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normal6ran, es a 
Jürgemsen-fäle 6ra~zerkezet. Konkoly Miklostol. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Aclatok Jupiter forgftsi elemeihez. Dr. Kobold A.rmintol. - X. szam. A Ha
milton-fäle renclszerek es az elsörendü partialis clifferentialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. König Gy·ulatol. - XI. szam. A hadtudomany 
Yiszonya a többi tudomanyokhoz. Kdpolnai Pauer Istvdntol. Szekfoglal6 erte
liezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületröl. Hiinyady Jeni5ti5l. 

Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha

rom tablavaL) Konkoly Miklostol. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 
fölclrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A herenyi astrophi
sikai observatorium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IV. szam. Rapfoltok es a uap felületenek meg
figyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - V. szam. Csillagaszati megfigyelesek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Hull6csillagok 
rnegfigyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval. 
Konkoly Miklostol. - VIII. szam. Az üsookösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Miklostol. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Köve.~ligethy Radotol. - X. szam. Neliany deter
minans-egyenletröl. Hunyady Jeni5ti5l. - XL Perspectiv helyzetü alakzatok
r61 Dr. Klug Lipottol. - XII. szam. Az elhajlott füny intenzitasanak vizsga
luta. (A IDJtth. es termeszettudomanyi allai:d6 bizottsag segtilrnzesevel keszült 
c1olgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) D1·. Fröhlich Izortol. - XIII. 
szam. Az algcbrai egycnletek elmeletehez. König Gyulatol. 
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