
Ezek fele természetesen a Juels-Holvorcem-üstökösről készült, amely esti láthatósága 
és kellemes fényessége ellenére sem hozta igazán lázba a téma szerelmeseit. Kihasz
nálva a szerényebb anyagot és megtartva ígéretünket, a júniusi számból kimaradt ja
nuári és februári megfigyeléseket is most dolgozzuk fel, illetve egy régóta tolódó, ta
valy októberi megfigyelés is terítékre kerül.

C/2001 HT50 (L1NEAK-NEAT)
Az üstökös előéletéről májusi számunk
ban olvashattunk, így rögtön a megfi
gyelésekre térhetünk. A Nap felé köze
ledő vándort Tóth Zoltán észlelte elsőként 
január 12-én hajnalban. I.egszorgosahh 
észlelőnk 60. üstököse ekkor 3,3 Cs.E. re 
járt a Naptól, a Hydra csillagképben. A 
0Í8-CS folt fényessége I2™6 volt, a kóma 
közepesen sűrűsödött (DC= 4), de a lát
ványt a pára jelentősen rontotta.

Februárban öt vizuális és egy CCD-s 
megfigyelés készült róla: háromszor, 1- 
jén, 19-én és 25-én Fertős/entmiklósról 
látták, 2-án Sánta Gábor, majd 23-án Sza
bó Sándor is észlelte, miután január 26-án 
hiába kereste. Februárban jellemzői sem
mit sem változtak, legfeljebb a fényesség 
kúszott 12 magnitúdó közelébe. A 44,5

02.02., 20:35-21:20 UT, 44,5 T, 285x, 
LM= 15' (Sánta Gábor)

cm-es távcsőnek köszönhetően Sánta Gá
bor egy fényesebb, korong alakú tartományt is látott a kómában, mely elnyúltnak lát
szott, és igen megkapó látvány volt a Monoceros sűrű csillagmezői előtt. Tóth Zoltán 
az utolsó megfigyelésénél kelet felé elnyúltnak, és kicsit szögletesnek látta az üstö
köst, ami csóva kifejlődésére utal Ezt erősíti meg Horváth Tibor február 19-ei CCD 
felvétele, amelyen az apró kómából vele megegyező szélességű csóva tör elő.
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Márciusban már csak Tóth Zoltán látta, 21-el megfigyelése igazi kuriózumnak szá
mit: „83x: A nagyon fényes Tte.telgeuse mellelt látható a 11™ 8-s foltocska. 167x: Az a  Orí-t 
kirekesztve jobban szemügyre vettem: elnyúlt kóma látszik, melynek fekvése K-i, míg mérete 
0',5x0',8. A kóma Ny-i fele fényesebb, DC 4." Az együttállása előtti utolsó megfigyelést 
három nappal később semmi változást nem mulatott. Reméljük, az őszi hónapokban 
még sok szép észlelés készül a kométáról.

C/2001 RX14 (LINEAR)
Az akkor még a Jupiternél is messzebb járó üstököst 2001. szeptember 10-ei és 11-ei
I.lNF.AR-felvételeken azonosították, ám a 18',''8-9, teljesen csillagszerű és az. ekliptika 
közelében járó égitestet kisbolygónak gondolták, így a 2001 RXM jelölést kapta. Csak 
a Klet Obszervatórium 57 cm-es reflektorának október 18-ai felvételein tudta Milos 
Tichy kimutatni apró, 13"-cs kómáját. A 
pályaszámítások rögtön megmutatták, 
hogy napkftz.elpontját csak 2003 január
jában éri el, de viszonylag nagy peri- 
hélium-távolsága miatt csak közepes fé
nyességű lesz. Később a NEAT és a LONEOS augusztus 28-ai felvételein is megtalál
ták. Pályaelcmeil a 2001. augusztus 28-a és 2002. szeptember 13-a között készült 588 
pozíciómérés alapján Drian G. Marsden számította. Ezek szerint a keringési idő a je
lenlegi perihélium alatt 46 ezerről 240 ezer évre növekszik.

Az első hazai megfigyelést az év első 
napján Erdei József készítette. A pár ív
perces kométa diffúz és kb. 11 magnitú- 
dós volt. Január 12-én és 13-án hajnalban 
Tóth Zoltán és Szabó Sándor a nagyobb 
távcső miatt kisebbnek, halványabbnak, 
de markánsabbnak látta. Az Ursa Maior 
csillagai közt, gyakorlatilag a zenitben lát
szó kométa fényessége 11,5 körül alakult, 
az l'-es, DC= 4-es kóma pedig nyugati 
irányban elnyúltnak látszott. Január 26-án 
ismét soproni észlelőnk látta, aki szerint a 
kóma mérete ekkor már elérte az 1’5 2' et, 
bár a korábban általa megfigyelt, 13T5-S, 
csillagszerű magot ekkor nem sikerült 
megpillantania.

Februárban végre a CCD-S észlelők állal 
már korábban megfigyelt csóvát is sike
rült megpillantanunk. Sánta Gábor febru

ár 2-ai megfigyeléséből idézünk: ,,166.x: Nagyon szép kométa, kómája réteges felépítésű. 
Magja 13 magnitúdó körüli, esetleg kicsit halványabb, ezt pici belső kóma övezi. A következő 
tartomány T-l',5-cs, elliptikus. A legkülső kóma kor alakú és 2' re növeli a fej méretét. Közép- 
vonalában PA 290felé mulató, szerényen görbülő, 55 fok nyílásszögű csóva is látható. Közepe 
valamivel fényesebb, 4' hosszan követhető csupán." A csóvát február 19-én Tóth Zoltán is 
látta, másnap pedig Horváth Tibor CCD-vel rögzítette.

02.02., 23 :10 -23 :25  UT, 44,5 T, lhhx , 
L M *  2 7 ’ (Sánta Gábor)
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Február utolsó hetében kitört az RX14 láz, ugyanis a 11 magnitúdó közelébe 
fényesedet üstökösről a 22 e és 26 a közötti időszakból 6 megfigyelést kaptunk. Csör
gei Tibor három, Tóth Zoltán kettő és Szabó Sándor egy észlelése gyakorlatilag 
ugyanazt mutatja. Egy ívpercéi kicsit nagyobb, délnyugati irányba (PA 220"-230”) 
megnyúlt, közepe felé sűrűsödő kómát láttak, amelyből pár ívperces csóva indult ki.

Márciusban sem változott sokat, Csörgei Tibor 5-ei, valamint Tóth Zoltán 21-ei és 
24-ei észlelései szerűit a közepesen sűrűsödő, 1)2-1 ,'5-es kóma fényessége 11 magni 
túdó körül volt, az egyetlen érdekesség a mindkettőjük által megpillantott 14 mag
nitúdó körüli, csillagszerű nucleus volt. A Nagy Medvéből az Oroszlánba vándorló 
üstököst Sánta Gábor látta utoljára április 20-án este. A halványodásnak induló, 
11‘"5-9, diffúz égitestet nehéz látványnak írta le. Pár láthatósága egyre romlott, má
jusban is a nyomában maradtunk.

C/2002 U2 (LINEAR)
Ezt a halvány, igen kedvezőtlen helyzetben mutatkozó üstököst a LINEAR-program 
egyik operátora, M. Bezpalko azonosította az. egyik 2002. október 25 ci felvételen, 
amelyen a 17,3-s üstökösnek nyugati irányú csóvája volt. A megerősítő észlelések 
szerint inkább 16',"5-s égitest ekkor 1,6 Cs.E.-re volt a Naptól és 1,1 Cs.E.-re a Földtől, 
de mozgása olyan szerencsétlenül alakult, hogy ennél csak távolabb került tőlünk. 
Pályaelemei szerint, melyeket Brian Marsden a 2UU2. október 25-e és 2003. február 7-e 
közötti 267 megfigyelés alapján számított, a kornéta 28 ezer éves keringési idővel ér
kezett a nagybolygók térségébe, ami a bolygók gravitációs hatása miatt a duplájára 
nőtt.

A szilveszteri üstököst a felfedezés után 
három nappal Tóth Zoltán próbálta meg 
becserkészni: „Sajnos nem látható a Zsiráf ki
halt csillagmezejélíen Járó üstökös, V-et alapul 
véve, halványabb 12,2-nál." A következő hónapokban külföldi CCD-s megfigyelések 
szerint alig fényeseden, napközelsége környékén is csak 14T5-S volt. Ekkor született 
néhány bizonytalan vizuális megfigyelés, melyek 12"'5 körüli összfényességet emlí
tenek, de ugyanekkor más vizuális megfigyelők negatív észleléseket közöltek, vagyis 
a vizuális láthatóság kérdését nem sikerüli megnyugtatóan tisztázni. Ezután halvá
nyodásnak indult, és 2003 februárjában már 16m-nál is halványabbnak mutatkozott.

C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
Miután január végén áthaladt a SOHO külső koronográfjának látómezején, február 7- 
én sikerült újra észlelni a Földről, ám csak a déli féltekén élőknek. A 6 magnitúdó kö
rüli üstökösnek 2-3 '-es kómája és fél fokos csóvája volt. A hónap közepén érte el 
pályája legalacsonyabb pontját, —13" körüli dcklüiációuál, majd élénk ütemben emel
kedni kezdett, miközben elongációja is lassan, de biztosan nőtt. Ez utóbbi március 
végén érte el legnagyobb értékét, 71°-nál, amikor a kornéta deklinációja elérte a -15°- 
ot.

Ezt használta ki Tóth Zoltán, amikor március 22-én és 24-én este még egyszer 
szemügyre vette a mindössze 13" magasan látszó és meglehetősen elhalványult 
kométát: „120x: így egyértelmű a jelenléte. 10™8-sfvlt, mérete alig éh el a i'-et., mindehhez 
DC:= l  es diffúzság társul. (1)3.22.)" Külföldi megfigyelések szerint február végéig csak
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mérsékelt ütemben halványult, a tavaszt még 7*T5-s fényességgel köszöntötte, aztán 
március első napjaiban drasztikus halványodásba kezdett. Április első napjaiban már 
csak 12 magni tudós.

Tavaly december 21-e és idén január 19-e között 11 észlelő 26 pozitív és 2 negatív 
megfigyelést készített róla, a fenti két megfigyelés pedig végleg lezárta észleléseink 
sorát.

C/2002 Y1 (Juels-IIolvorccm)
A február végi lendületet kihasználva március 5-én Csörgei Tibor még észlelte a 
Naptól és a Földtől is éppen 1 Cs.E.-re tartózkodó üstököst, ám a többi megfigyelés 
mind a hónap második felében született. F.zck szerint a horizonthoz egyre közelebb 
kerülő vándor egy kicsit tovább fényesedet!, a hónap végén már 6','6 6',' 8 közötti 
becsléseket kaptunk. A 4’-es kóma erősen sűrűsödött a középpont felé, ahol egy ko
rong, vagy csillagszerű központi részt is láttak a kisebb távcsövekkel észlelők, ami a 
DC értékét d5-6-ra, 111. s5-6-ra módosította.

A  szlovéniai C rn i V rh  Obszervatórium ban m árcius 25-én hajnalban felvett R és V  szű rő s ké

peken jól látszik, hogy  V-ben m ennyivel nagyobb az üstökös, ami az ioncsóvával együtt a 
gázok  nagy arányára utal. A  felvételeket Herm an M ik ii/  készítette egy fill cm -cs 

Deltagráffal, 120 s expozíciós idővel

A 250 ezer km átmérőjű fejből a csökkenő nnptávolság miatt egyre erősebb lett az 
anyag leáramlása, így szép csóva fejlődött, bár halványsága miatt csak a legjobb égen 
vált teljes hosszában láthatóvá. Sánta Gábor 21-én még csak apró kinyílásokat látott: 
„50x: Rövid csóvák látszanak az üstökös feje mögött. Két fényesebb rész PA 10 és PA 80 
irányban, széles leplek ezek. Az északabbi hosszabb (4'). A vízcsepp alakit kóma meghosszabbí
tásában is vékony csóva tűnik fel (PA 4b) b' 6' hosszan. Igen igen halvány." Másnap Csu
kás Mátyás és Kósa-Kiss Attila az egészen kiváló égnek köszönhetően 45', ill. 60' 
hosszú. PA 330-340 irányú csóvát látott. A kb. 5 millió km hosszú leplet április elején 
több külföldi észlelő is megpillantotta. Az utolsó megfigyeléseket március 24/25-én
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készítettük, amikor érdekes módon mind a négy, az üstököst a hónap második felé
ben is követő észlelőnk vetett rá egy utolsó pillantást.

A január 12-e és március 25-e közötti Időszakban 12 észlelő 36 vizuális megfigyelést 
és egy rrn felvételt juttatott el szakcsoportunkhoz.

154P/Brewington
Az 1992 augusztusában felfedezett üstököst (1. Meteor 1992/11., 6. o.) akkor 10 mag- 
nitúdós fényességnél találta meg Howard Brewington amerikai üstökösvadász, ám 
az égitest egy hónap alatt 1675-ra halványult. F.bbőí arra lehetett következtetni, hogy 
a 10,8 éves periódusü koinétu egy kitörésen esett át, így idei visszatérését nagy 
érdeklődéssel vártuk. A közeledő üstököst a Montevideo közelében található Los 
Molinos Obszervatórium 46 crn-es ref
lektorával találta meg újra 2ÜU2. augusz
tus 26-án Fernanda Artigue, Herbert 
Cucurullo és Conzalo Tancredi. A CCD 
felvételeken egy 20"-es, diffúz, központi 
sűrűsödést mutató, 16^6 fényességű égi
test látszott, amely az előre számítottnál 0,52 nappal később érte el perihéliumpontját. 
A P/2002 Q4 ideiglenes jelölésű, majd végül 154P/Brewington névre keresztelt égi
test legfrissebb pályaelemeit Marsden az 1992. augusztus 28-a és 2002. szeptember 
16-a közötti 101 észlelés felhasználásával számította.

Az újrafelfedezés idején l™5-val volt halványabb a vártnál, ami 12 magnitúdó kö
rüli maximális fényességet sejtetett. Sajnos íényesedésével párhuzamosan láthatósága 
romlott, így mire elérte a vizuális észlelők hatókörét, mar nagyon közel látszott az al
konyati horizonthoz. Az első vizuális észlelések december elején készültek, amikor a 
2'-es kométa fényessége 13T5 volt. Ez 2T5-val halványabb az előrcjelzettnél, ám lát
szó mérete 2 Cs.E. körüli föld távolságát figyelembe véve tekintélyes, 200 ezer km kö
rüli valós átmérőre utal.

Az első magyarországi megfigyelési Tóth Zoltán készítette január 3-án este. A 
mindössze 13° magasan álló üstökös nem volt túl látványos: „120a*; Kicsi, 0',8-es léte 
letnyi folt, minden részlet nélkül. A DC- 3-as kóma nsszfényessége 12™5" A hónap végén 
Szabó Sándor is megpróbálta elérni, de nagy bánatára 25 ei megfigyelése csak a ne
gatív észlelések sorát gyarapítja. A láthatóság második és egyben utolsó megfigyelő 
sét Sánta Gábor készítette február 2-ai „üstökös túrája" elején. A mindössze 41°-os 
elongárióban látszó, diffúz, kerek kométa 12?1 s fényessége egy 1,'5 átmérőjű terüle
ten oszlott el. Később már csak nagyon nehezen lehette! észlelni, de a külföldi megfi
gyelések szerint fényessége nem emelkedett meg drasztikusan.

155P/Shoemaker 3
A legendás házaspár által 1986. január 10-én, 12 magnitúdós fényességnél felfedezett 
üstököst akkor négy hónapig tudták észlelni, így pályaelemeit viszonylag pontosan 
sikerült megismerni. Visszatéréséi T. Őribe észlelte elsőként 2002. szeptember 9-én a 
Snji Obszervatórium 1,03 m-es reflektorával, majd három nappal később Akimasa 
Nakamura is rögzítette egy 60 cm-es reflektorral. Fényességét 18?U ill. 18"'6-nak 
mérték, a kóma 10"-12"-es volt, a perihélium előre számított időpontjában pedig csak 
-0,14 nap korrekciót kellett végrehajtani.
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A 154P/Brewington-üstökössel ellentétben láthatóságára nem lehet panaszunk, 
0,912 Cs.E.-s földközclségét január 26 én, szembenállását pedig február 10-én érte el, 
így várható volt, hogy eléri az 1986-ban észlelt 13 magnitudes vizuális fényességet. 
Először Tóth Zoltán próbálta elérni január 12-én hajnalban, de az Oroszlán fejében 
látszó vándor rejtve maradt előtte. Fényessége 13 magnitúdó alatt volt.

Február első és második éjszakáján azonban Tóth Zoltán és Sánta Gábor próbálko
zását is siker koronázta. Mindkét leírás szerint nehezen látszott a 12?5, illetve I2?8- 
ra becsült üstökös, amelynek oka az l'-l,'5-es kóma diííúzságában keresendő. Fertő- 
szcntmiklósi észlelőnk március 21-én és 24-én már csak fél ívperces, jóval 13 magni
túdó alatti égitestnek írta le. Ekkur már gyorsan halványodott, legközelebb majd 2020 
elején lehet hozzá szerencsénk.

Halvány üstökösök
02000 5>V74 (LINEAR). Ezt a hosszú láthatósági! üstököst Tóth Zoltán próbálta még 
egyszer utoljára megpillantani március 24-én, de fél ívperces kómát feltételezve fé
nyessége nem érte el a 13?3-t.

C/2002 E2 (SnydeiHVlurakami). A 4,4 Cs.E. távolságban járó üstököst (1. még Me
teor 2002/11., 44. o.) Sánta Gábor csípte el még egyszer utoljára február 2-án. Leírása 
szerint az l'-es üstökös csak nagyon nehezen látszott, fényessége 14^2 14?3 lehetett, 
de a kicsi fényesség nem tette lehetővé a pontos fényességbecslést. A CCD-s észlelé
sek szerint a kométu 2002 augusztusa és 2002 decembere közöli alig halványodott, 
így a megfigyelésnek van realitása.

C/2002 XI (I.INF.AR). Az őszi hónapokban várhatóan 13 magnitúdó fölé fényesedő 
kométát Tóth Zoltán észlelte március 24 én. A fél ívperces, nagyon bizonytalanul lát 
szó égitest fényessége 13',n5 lehetett.

3UP/Reinmuth 1. Az 1928 ban felfedezett, és tavaly karácsonykor már 9. észlelt 
napközelségén áthaladó üstököst március 31-én észlelte Tóth Zoltán. A 165 millió 
km-re járó kométát korábban senki sem látta hazánkból: „120x: A <5 Leonis-tól 2"-kal 
délre van. Egy 24?6-s csillag van u 13™2-$ üstökös peremén. I67x: A remek égen viszimylug 
jól látható. Mérete 0',8, sűrűsödése UC- 3. lizép, kör alakú pacni, egyéb részletek nélkül."

67P/Churyumuv-Cerasimenko. Az 1969-ben megtalált üstököst 1983-ban és 
1995/1996-ban is látták már hazánkból (I. Üstökös 37. szám, 2. o.; Meteor 1996/1., 30. 
o.), így Tóth Zoltán március 22-ei és 24-ei megfigyelései már a harmadik észleli visz 
szatérést jelentik! A Rosetta űrszonda újabb célpontjául kiszemelt vándor tavaly au
gusztusban haladt át 1,292 Cs.H.-s napközelpontján, így nem meglepő, hogy 
észlelőnk nagyon nehéz. 13?5 körüli, 0,'8-es foltnak írta le.

81I7Wild 2. A btardust űrszonda igen kedvezőtlen visszatérését élő célpontját Tóth 
Zoltán próbálta meg elérni január 3-ás és 28-án, de a 15 magnitúdóra előre jelzett üs
tököst nem sikerült ószrevennie. Egy ívperc körüli méretet feltételezve halványabb 
volt 13T6-nál, 13™2-nál. Az egyetlen pozitív észlelést bánta Gábor végezte 2-án, ami
kor a 40" méretű égitest összfényességét 13?8-ra becsülte, így az 1996/97-es visszaté
rés után ismét sikerült megfigyelnünk.

Sárneczky Krisztián
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