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Tizennyolc évvel ezelőtt, a Meteor 1991/7–
8-as számában jelent meg legutóbb össze-
foglaló az üstökösök világának rekordjairól, 
majd 1995 januárjában a legtöbb üstököst 
felfedező személyekről esett szó. Azóta a leg-
több kategóriában változás történt az élen, 
ami egyértelműen a digitális képrögzítés, 
a számítás- és robottechnika térhódításával 
van összefüggésben.

A legizgalmasabb kérdések természetesen 
az üstökösök felfedezésével kapcsolatosak. 
Az elmozduló objektumokat automatikusan 
azonosító szoftverek és az éjszakánként több 
száz négyzetfokot átvizsgálni képes robot-
távcsövek ma már igencsak megkönnyítik 
a profi felfedezők dolgát, elég csak figyelni 
a monitort, és jól megnézni azokat a mozgó 
égitesteket, melyeket a szoftver felkínál. Ha 
kicsit ködös, már ott is az újabb felfedezés. 
A fotólemezek korában az üstökös lét leglé-

nyegesebb tulajdonságát, az elmozdulást is a 
megfigyelőnek kellett észrevenni. 

A jelenleg érvényes szabályozás szerint 
egy új üstökös akkor kapja meg az éjszakai 
asszisztens nevét, ha a kómát és/vagy csóvát 
már az égitest megtalálásakor észreveszi, 
és azt közli a Csillagászati Táviratok Köz-
pontjával. Ha az égitest a felfedező képeken 
csillagszerűnek mutatkozik, és később valaki 
más veszi észre az üstökös jelleget, egyi-
kük sem kapja meg az elnevezést. Ilyenkor 
az új üstököst az obszervatórium, vagy a 
program nevére keresztelik. Így lehetséges 
például, hogy a Catalina Sky Survey (CSS) 
által felfedezett üstökösök között vannak az 
éjszakai asszisztensekről elnevezett (Boat-
tini, Christensen, Gibbs, Hill) és Catalina 
nevű üstökösök. Ezért van az is, hogy a CSS 
keretében 2007. február 9-én felfedezett két 
üstökös egyike a P/2007 C1 (Christensen), a 

Üstökös „leg”-ek

Korunk néhány jeles üstökösfelfedezõje (balról jobbra): David Seargent, Donald Machholz, Patric Stonehouse, Keith Tritton, 
Alan Hale, Doug Biesecker, George Alcock, William Liller, Michael Jäger, Kesao Takamizawa és Kazimieras Cernis
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másik viszont a P/2007 C2 (Catalina) nevet 
kapta. Az új kor szellemében ez egészen jó 
szabályozás volna, ha nem lenne több kivétel 
is a szisztéma alól. A Near-Earth Asteroid 
Tracking (NEAT) és a Lincoln Near Earth 
Asteroid Research (LINEAR) programok 
során felfedezett üstökösök minden esetben 
a program nevét kapják, még akkor is, ha az 
operátor már a monitoron észreveszi az üstö-
kös kómáját. A világűrbe telepített eszközök 
képein általában az elmozdulást is a monitort 
nézve kell észrevenni, mégis, mindenképp a 
berendezés nevét kapja az üstökös, nem 
pedig a megtalálóiét, így a SOHO, SWAN, 
STEREO nevek ma már mindennaposak.

A helyzet tehát kissé kusza, 1995-ös beszá-
molónk idején (l. Meteor 1995/1., 29. o.) még 
sokkal egyértelműbb volt, hogy ki fedezte 
fel a legtöbb üstököst, de az IAU által elfo-
gadott elnevezéseket összeszámolva ma is 
kaphatunk egy sorrendet, hogy hány üstökös 
viseli személy, és hány gépek nevét. Írásunk 
a 2009. május 29-ig napvilágot látott adatok 
alapján készült.

A legtöbb üstököst felfedező 
személyek

Jelen sorok írásakor küszöbön áll Robert 
H. McNaught ötvenedik üstökösének fel-
fedezése! Ismerve a Siding Spring Survey 
(SSS) egyik észlelőjeként dolgozó csillagász 
felfedezéseinek ütemét, lehet, hogy mire 
ezek a sorok az olvasó elé kerülnek, már 
túl is haladta az ötvenet a McNaught-üstö-
kösök száma. Bár ezek nagyobb részét az 
SSS operátoraként találta, azért már a régi 
érában is hírnevet szerzett magának. Az első, 
1987-ben felfedezett üstökösét még egy 85 
mm-es kamerával készített fotón azonosí-
totta, majd számos üstököst fedezett fel az 
Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Sur-
vey lemezein, melyek a Siding Spring-i 1,24 
méteres Schmidt-teleszkóppal készültek. Az 
igazi nagy sikereket az 52 cm-es Uppsala 
Schmidt modernizálása hozta meg, mellyel 
2004 óta minden évben tucatnyi üstököst 
fedez fel McNaught és észlelőtársa, Gordon 
Garradd. 

A második helyezett Shoemaker házaspár 
(Eugene és Carolyn Shoemaker) munkássá-
ga és élete mára már legendává nemesedett, 
a 12 évig tartó programjuk során fotografiku-
san felfedezett 32 üstökös messze a legtöbb, 
amit ezzel a módszerrel találtak. A dobogó 
harmadik fokára még mindig felférő Jean-
Louis Pons most már egészen biztosan örök 
érvényű rekordot állított fel 26 vizuális felfe-
dezésével, amely ráadásul eredetileg 30 volt, 
csak később több üstököséről kiderült, hogy 
periodikus, és nevüket a pályaszámítóktól 
kapták. A híres 2P/Encke-üstököst kétszer 
is megtalálta úgy, hogy nem tudta, a két 
égitest azonos, a 3D/Biela és 27P/Crommelin 
pedig szintén más nevét őrzik. Maga Pons 
egyébként 37 üstökös fölfedezőjének tartotta 
magát, de a kortársak csak 30-at ismertek el 
ezek közül. Hogy nem a levegőbe beszélt, az 
is mutatja, hogy 1986-ban kiderült, az egyik 
1808-ban csak általa észlelt, és mindössze két 
éjszakán megfigyelt üstökös valóban léte-
zik, ugyanis a 26P/Grigg–Skjellerup-üstökös 

Robert McNaught az 52 cm-es Uppsala Schmidt mellett
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egyik korai visszatéréséről van szó. Ez az 
üstökös korábban nem volt benne a 30-as 
listában sem.

Robert McNaught 1987–   49 pc
Shoemaker házaspár 1983–1994   32 p
Jean-Louis Pons 1801–1827   26 v
David Levy 1984–    22 vp
William Brooks 1883–1911   21 v
Eric Christensen 2003–   19 c
William Bradfield 1972–   18 v
Brian Skiff  1983–   16 pc
Edward Barnard 1881–1892   16 vp
Jean Mueller 1987–1998   15 p

A legtöbb üstököst felfedezõ személyek (v= vizuális p= 
fotografikus, c= CCD-s automata keresõprogramok).

Magyarországról hat üstököst sikerült fel-
fedezni. Az elsőt Kulin György találta vizu-
álisan 1942-ben, ez a C/1942 C1 (Whipple–
Bernasconi–Kulin)-üstökös. A piszkés-tetői 
Schmidt-teleszkóp átadása után indult szu-
pernóva-kereső program pedig öt felfedezést 
eredményezett 1972 és 1986 között, melyek 
mind Lovas Miklós nevéhez fűződnek.

Maik Meyer német amatőrcsillagász statisz-
tikái szerint eddig 425 személyről neveztek 
el üstököst, ebből 26 észlelő nevét viseli leg-
alább 10 üstökös, és 67-en találtak legalább 
öt kométát munkájuk során. Érdekesség, 
hogy a 425-ből négyen nem felfedezői vagy 
első észlelői kométájuknak, hanem a pálya-
számítással szereztek jogot az elnevezésre 
(C/1770 L1 (Lexell), 1P/Halley, 2P/Encke, 
27P/Crommelin).

A legtöbb „gépi” felfedezés
A kisbolygókereső programokról elneve-

zett üstökösök között egyértelmű a LINE-
AR fölénye, de a SOHO napkutató szonda 
temérdek napsúroló üstököse mellett labdá-
ba sem rúghat. A CSS és az SSS jó helyezése 
csak annak köszönhető, hogy azokat az üstö-
kösöket is számításba vettük, melyeket az 
észlelőkről neveztek el. A Catalina és Siding 
Spring elnevezésű üstökösök valódi száma 
zárójelben található.

SOHO (+SWAN) 1996– 1597
LINEAR  1998–   189
Catalina Sky Survey 1998–     70 (25) 
Siding Spring Survey 2004–     59 (9)
NEAT   1996–2006     53

A „gépi” elnevezésû üstökösök rekordlistája

A legkisebb különbség két vizuális 
felfedezés között

Az automata kisbolygókereső programok 
megjelenése előtt átlagosan 260–300 órát 
kellett keresésre fordítani a vizuális üstö-
kösvadászoknak egy új felfedezés remény-
ében. Volt, akinek ennél sokkal többet kel-
lett keresgélnie, Donald Machholz például 
1700 órányi munkát fordított a C/1978 R3 
(Machholz)-üstökös megtalálására, majd 
újabb 1750-et a C/1985 K1 (Machholz) fel-
fedezésére. Később aztán mellé szegődött a 
szerencse, és 1994-ben például három hónap 
alatt három új üstököst is felfedezett. És per-
sze vannak a szerencse kegyeltjei, akiknek 
néhány óra vadászat is elegendő egy-egy 

A legendás házaspár és a nem kevésbé híres 46 cm-es 
palomari Schmidt
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újabb felfedezéshez. A megdönthetetlennek 
látszó rekordot egy japán üstökösvadász, 
Hiroaki Mori tartja, aki 1975. október 5-én 
hajnalban 70 perc különbséggel találta meg a 
C/1975 T1 (Mori–Sato–Fujikawa) és a C/1975 
T2 (Suzuki–Saigusa–Mori) üstökösöket! Sem 
előtte, sem utána nem sikerült újabb üstököst 
felfedeznie. 

A vizuális lista második helyén az amerikai 
Joel Metcalf áll, akinek másfél nap kellett 
a 23P/Brorsen–Metcalf esti, és a C/1919 Q2 
(Metcalf) hajnali megtalálásához. A harma-
dik helyen Tecuo Yanakát találjuk, aki az 
1988 szilvesztere környéki lanyhuló figyel-
met használta ki arra, hogy három nap alatt 
két üstököst is felfedezzen. Neki is ezek 
voltak az első és az utolsó üstökösei. Feltét-
lenül meg kell jegyeznünk, hogy Pons is igen 
előkelő helyen lehetne a listán, hiszen 1818. 
november 27-én este, majd néhány órával 
később hajnalban is talált egy-egy üstököst, 
ám az előbbit ma 27P/Crommelin néven 
ismerjük.

Hiroaki Mori 1975.10.05. (70 perc)
Joel Metcalf 1919.08.21–23. 
Tecuo Yanaka 1988.12.29–1989.01.01.
William Brooks 1886.04.28–05.01.
George Alcock  1959.08.25–30.

A legkisebb különbség két vizuális felfedezés között

A negyedik helyezett Brooks három nap 
különbségű felfedezéseinél érdemes meg-
említeni, hogy a második után három héttel, 
1886. május 23-án talált egy újabb üstö-
köst. Az egy hónap alatt vizuálisan felfe-
dezett három kométa pedig rekord a maga 
nemében. Ha pedig tovább fűzzük a gondo-
latmenetet, és megnézzük Brooks két további 
felfedezését, melyek 1885 szeptemberében 
és decemberében történtek kiderül, hogy 
az egy év alatt felfedezett üstökösök tekin-
tetében is ő a rekorder, méghozzá kevesebb, 
mint kilenc hónappal. Ezt egyedül Pons 
tudta megközelíteni, aki 1826 augusztusa 
és 1827 augusztusa között hozta össze az öt 
üstököst. 

Joel Hastings Metcalf tiszteletes öt üstököst fedezett fel 
1905 és 1912 között

William Robert Brooks 21 üstököst fedezett fel vizuális 
munkája során
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A modern éra leggyorsabb 
felfedezései

A fotografikus felfedezések között hiába 
keresünk olyat, amely ugyanazon felfedező 
által egy napon történt. A rekordot egy észle-
lőhármas (Eleanor Helin, Brian Roman és Jeff 
Alu) tartja 26 órával, akik előbb 1989. október 
1-jén, majd a következő éjszakán is találtak 
egy-egy kométát a 46 cm-es palomar-hegyi 
Schmidt-teleszkóppal. 

Utánuk a Shoemaker házaspár követke-
zik, akik háromszor, 1984-ben, 1989-ben és 
1991-ben is találtak két nap különbséggel 
új üstököst. Az utolsó alkalommal egy har-
madik észlelő, David Levy is csatlakozott 
hozzájuk. Ez az észlelőhármas 1991. január 
22. és február 9. között három üstököst talált 
fotografikusan.

Helin–Roman–Alu  1989.10.01–02. 
Shoemaker házaspár  1984.10.23–25.
Shoemaker házaspár  1989.01.13–15.
Shoemaker házaspár
és David Levy  1991.02.07–09.
Claes-Ingvar Lagerkvist  1996.09.10–13.

A legkisebb különbségû fotografikus felfedezések

A legújabb kor meghozta az egyéjszakás 
duplázásokat is, melyben Robert McNaught 
verhetetlennek tűnik. Az elmúlt években 
négy olyan éjszaka is volt, amikor néhány 
órán belül kétszer élte át az üstökös-felfede-
zés örömét. Ráadásul két alkalommal, 2005-
ben és 2009-ben a rákövetkező éjszaka sike-
rült egy harmadik üstököst is találnia, előbb 
csak negyed óra híján nem fért bele a 24 órás 
időintervallumba. A duplázási rekordja 2,4 
óra, de azt mindenképpen hangsúlyozzuk, 
hogy az automata távcső magától készíti a 
felvételeket, és ellenőrzi az elmozduló égi-
testeket, így a felfedezőnek csak meg kell 
néznie a monitoron, hogy a bejelölt égitest 
kisbolygó vagy üstökös. A sikeres ausztrált 
csak Rik Hill, a Catalina Sky Survey operáto-
ra tudta megközelíteni. Egy nap különbségű 
CCD-s felfedezésekből viszont annyi van, 
hogy szót sem érdemes vesztegetni rájuk.

Robert McNaught 2008.05.10. (2,4 óra)
Robert McNaught 2005.06.02. (2,5 óra)
Robert McNaught 2009.03.19. (2,6 óra)
Rik Hill   2006.09.28. (2,9 óra)
Robert McNaught 2006.05.22. (7,1 óra)

A legkisebb különbségû CCD-s felfedezések

Az egy év alatt felfedezett legtöbb 
üstökös

Az új technikák megjelenésével az egy év 
alatt felfedezett üstökösök számában is vál-
tozás következett be, ám a dobogóra a mai 
napig odafér David Levy, aki 1990/91-ben 
kilenc fotografikus és egy vizuális felfedezést 
tett egy év alatt. Az egy naptári évben tett 
maximális felfedezések rekordját McNaught 
tartja 2006-ban talált tíz üstökösével.

Eleanor Francis Helin a fotografikus karrier után 
megszervezte az elsõ CCD-s kisbolygókeresõ programot, 

a NEAT-et

John Dobson, David Levy és Carolyn Shoemaker a 2002-
es Stellafane-en
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Robert McNaught   12 2005.09.30–2006.08.20.
Eric Christensen     10 2006.03.23–2007.02.09.
David Levy            10 1990.11.15–1991.11.13.

Az egy éven belül felfedezett legtöbb üstökös

A legnagyobb különbség két 
felfedezés között

A két üstökös-felfedezés között eltelt leg-
hosszabb idő egy világhírű változócsillag-
észlelő, az új-zélandi Albert Jones nevéhez 
fűződik, aki 1946-ban az U Puppis észlelése 
közben találta meg a C/1946 P1 (Jones)-
üstököst, majd 54 évvel később a T Apodis 
mellett látta meg a C/2000 W1 (Utsuno-
miya–Jones)-üstököst. Mivel ekkor már 80. 
életévét taposta, ezzel a valaha élt legidősebb 
üstökös-felfedező címet is elhódította. 

Az üstökös felfedezésének további érdekes-
sége, hogy saját beszámolója szerint Syogo 
Utsunomiya akkor már 27 éve foglalkozott 
vizuális üstököskereséssel, sikertelenül. A 
sors később őt is kárpótolta valamelyest, 

hiszen 2002-ben is sikerült találnia egy újabb 
üstököst, amely egyedül az ő nevét viseli. 
Kaoru Ikeya két felfedezése három észlelő-
generáción átívelő távolságban történt, míg 
a csehszlovák Antonín Mrkos az egyetlen 
a listán, akinek első felfedezése vizuális, 
a második viszont fotografikus módszerrel 
történt. Itt érdemes megemlíteni, hogy a leg-
fiatalabb üstökös-felfedező az amerikai Mark 
Whitaker, aki 16 évesen találta meg a C/1968 
L1 (Whitaker–Thomas)-üstököst.

Albert Jones 1946–2000       54 év
Kaoru Ikeya 1967–2002       35 év
Antonín Mrkos 1959–1984       25 év
Shigehisa Fujikawa 1983–2002       19 év
George Alcock 1965–1983       18 év
Akihiko Tago 1969–1987       18 év

A leghosszabb idõ, ami egy személy két üstökös-
felfedezése között eltelt

A legtöbb újrafelfedezést végzők

Az üstökösök kutatásával foglalkozók nyil-
vántartanak még egy érdekes kategóriát, a 
visszatérő periodikus üstökösök újrafelfe-
dezését. Az üstökösök jelölésének 1995-ös 
reformja előtt minden egyes visszatérés első 
észlelése újrafelfedezésnek számított, még 
ha száz éve ismert, 5–6 évente visszajáró 
üstökösről is volt szó. Mivel a modern tech-
nikákkal számos ekliptikai, a Jupiter-csa-
ládba tartozó üstökös a teljes pálya mentén 
megfigyelhető, nincs értelme a következő 
napközelség első megfigyeléseiről beszélni. 
Ezért 1995-től már csak azokat az újrafelfe-
dezéseket tartják számon, amikor először tér 
vissza az üstökös, így helyzete még nagyon 
bizonytalanul ismert, és ténylegesen meg 
kell dolgozni megtalálásáért. A lista élén egy 
hölgy, az amerikai Elisabeth Roemer áll, aki 
a már ismert üstökösök nagy naptávolságú 
fényességváltozásával foglalkozott, így ter-
mészetes, hogy a kor legnagyobb asztromet-
riai távcsöveit használva rengeteg újrafelfe-
dezést tett. Ha 1995-ben nem változtatnak 
a szabályokon, Jim Scotti idén februárban 
utolérte volna, ám így még egy ideig meg-

Albert Jones házi készítésû távcsöve, melynek oldalán ott 
az a keresõ, amivel második üstökösét felfedezte
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dönthetetlen marad Roemer csúcsa. A lista 
negyedik helyén álló Georges Van Biesb-
roeck egyben a legkitartóbb észlelő címet 
is birtokolja, ugyanis amikor 1967-ben újra 
megtalálta a 15P/Finlay-üstököst, már 87. 
születésnapján is túl volt.

A témában számontartanak egy félig 
magyar felfedezést is, ugyanis 2007. október 
21-én Kiss László és Sárneczky Krisztián a 
Siding Spring Obszervatórium 2,3 méteres 
távcsövével elsőként észlelte a P/2001 (LINE-
AR–NEAT)-üstökös visszatérését.

Elisabeth Roemer     79 1953–1976
James Scotti     68 1985–
James Gibson     47 1959–1990
Georges Van Biesbroeck   27 1924–1967
Tsutomu Seki     27 1974–1994

A legtöbb újrafelfedezést végzõ személyek

Női üstökösfelfedezők
Ma már három „fotografikus hölgy” is 

megelőzi, mégis mind a mai napig a két 
évszázaddal ezelőtt élt Caroline Herschel 
a világ leghíresebb női üstökösvadásza. Ő 
volt a csillagászat első széles körben elismert 
nőalakja, aki testvérétől, a nagy William 
Hersheltől tanulta az észlelés fortélyait. Saját 
beszámolója szerint 8 üstököst fedezett fel, 
de ebből csak hetet ismernek el hivatalosan, 
ráadásul ezek közül egy a 2P/Encke-üstökös 
visszatérése volt, így ma hat üstökös viseli 
nevét. Utolsó üstökösét 1797-ben nem is táv-
csővel, hanem szabad szemmel fedezte fel. A 
következő női felfedező az amerikai Maria 
Mitchell volt, aki 6 magnitúdós fényességnél 
találta meg a C/1847 T1 (Mitchell)-üstököst. 

Utána majd száz év szünet következett, 
mígnem a finnországi Turkuban dolgozó 
Liisi Oterma fotográfiákon négy üstököst is 
talált a második világháború alatt. A háború 
után a szlovákiai Skalnate Pleso Obszerva-
tóriumban vizuális üstököskereséssel foglal-
koztak, melynek során L’udmila Pajdušáko-
vá öt, Margita Vozárová pedig egy üstököst 
fedezett fel. A női üstökösvadászok listáját 
azonban három „palomari” hölgy vezeti, 

akik a leghíresebb amerikai obszervatórium 
két Schmidt-távcsövét, a 46 cm-est és a 122 
cm-est használták munkájukhoz. 

Carolyne Shoemaker     1983–1995  32
Jean Mueller            1987–1998  15
Eleanor Helin           1977–1993  12
Caroline Herschel       1786–1797    6
L’udmilla Pajdušáková   1946–1953    5
Liisi Oterma            1939–1943    4
Maria Mitchell          1847             1
Pelageja Shajn  1949     1
Margita Vozárová        1954             1
Ingrid van Houten       1960             1
Jean Anderson  1963     1
Svetlana Gerasimenko   1969             1
Tamara Smirnova        1975             1
Susan Tritton           1979             1
Ellen Howell       1981             1
Zdenka Vávrová          1983             1
Jacqueline Ciffréo      1985             1
Christine Wilson  1986     1
Patricia McKenzie       1989             1
Michelle Olmstead  1990     1
Julianne Dalcanton  1999     1
Arianna Gleason         2003             1

A nõi üstökösfelfedezõk teljes listája

Maria Mitchell volt az elsõ amerikai nõ, aki profi 
csillagászként dolgozhatott
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A legkisebb perihélium-távolságú 
üstökösök

A legérdekesebbek a perihélium-távol-
ságokkal összefüggő szélsőségek, vagyis a 
Napot a legjobban, vagy legkevésbé megkö-
zelítő kométák. A SOHO napkutató szonda 
1500-nál is több napsúroló üstököse bősé-
ges választékot kínál a Napot rendkívüli 
mértékben megközelítő üstökösökből, ám 
mi nem ezekből állítottuk össze „hivatalos” 
listánkat. Ennek egyik oka, hogy a legtöbb-
ször csak néhány órás megfigyelési időszak 
nem teszi lehetővé a pályaelemek pontos 
meghatározását, így a sorrend sem dönthető 
el egyértelműen. 

A másik ok, hogy ezek a törpe napsúrolók 
kivétel nélkül megsemmisülnek a Nap mel-
letti elhaladás során, így már egyik sem léte-
zik. Mi így inkább azokból a napsúrolókból 
válogattunk, melyek túlélték napközelségü-
ket, de legalábbis a Földről is megfigyelhetők 
voltak. A pályaelemek katalógusában sze-
replő számok persze kiadnak egy abszolút 
rekordert is, a C/2007 M1 (SOHO)-üstököst, 
melynek perihélium-távolsága 0,0011 CSE-
nek, vagyis 165 ezer km-nek adódott. Mivel 
ez a Nap centrumától értendő, egyértelmű, 
hogy a pálya a Nap fotoszférája alá vezetett, 
és az is, hogy az üstökös már jóval korábban 
gőzzé vált. A napközelséget túlélő napsú-
rolók listáját egy 1887-es kométa vezeti, de 
láthatóan a többiek sem sokkal maradnak el 
mögötte. 

jelölés     q (CSE)          T

C/1887 D1 (Thome)   0,00483   1887.01.19.
C/1963 R1 (Pereyra)   0,00507  1963.08.23.
C/1880 C1 (Gould)   0,00549  1880.01.28.
C/1843 D1    0,00553  1843.02.27.
C/1680 V1 (Kirch)   0,00622  1680.12.18.
C/1945 L1 (du Toit)   0,00752  1945.12.27.
C/1882 R1 (Cruls)   0,00775  1882.09.17.
C/1965 S1 (Ikeya–Seki) 0,00779  1965.10.21.

A legkisebb perihélium-távolságú, a napközelségüket
túlélõ üstökösök

A legnagyobb perihélium-távolságú 
üstökösök

Ha lehetőségünk van felütni a Meteor 
1991-es összevont számát, örömmel fogjuk 
tapasztalni, hogy a legnagyobb perihélium-
távolságú kométák ötös listáján két Lovas-
féle üstökös is található. A Jupiternél kicsit 
távolabbi perihélium-távolságok az 1970-es 
években nagy szenzációnak számítottak, de 
még a 90-es évek elején is ritkaságszámba 
mentek. A ma aktuális listán viszont a két 
Lovas-üstökös az első harmincba sem fér be, 
a 18 évvel ezelőtt 6,880 CSE-vel vezető Schus-
ter-üstökös pedig 17. A mostani rekorder egy 
65 éves keringési idejű aktív Kentaur, amely 
a Szaturnusz és Uránusz között rója útját. A 
második helyezett egy „igazi”, Oort-felhőből 
érkező üstökös, amely szintén nem éri el 
még a Szaturnusz távolságát sem. Jelenleg 
62 olyan üstököst ismerünk, melynek perihé-
lium-távolsága 5,2 CSE-nél nagyobb.

jelölés                     q (CSE)           T

167P/CINEOS     11,788    2001.04.24.
C/2003 A2 (Gleason)     11,426   2003.11.06.
C/2000 A1 (Montani)       9,743   2000.07.13.
C/2007 K1 (Lemmon)       9,239   2007.05.07.
C/2004 T3 (Siding Spring)  8,864   2003.04.14.
C/2007 D1 (LINEAR)       8,794   2007.07.19.
166P/NEAT        8,564   2002.05.20.
95P/Chiron        8,454   1996.02.14.

A legnagyobb perihélium-távolságú üstökösök

Az egyik legszebb SOHO-féle törpe napsúroló, a C/1996 Y1 
jelû a C2-es koronagráf felvételén
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A legfényesebb üstökösök
Az emberiség történelmének legfényesebb 

üstökösei a Kreutz-féle napsúrolók közül 
kerültek ki. Ezek az égitestek napközelben 
néhány százezer kilométerre megközelítik a 
Nap fotoszféráját, melynek hatására magjuk 
rendkívüli ütemben párolog. Bár a Naptól 
1 fokra igencsak nehéz pontos fényességet 
becsülni, abban mindenki egyetért, hogy 
az 1880-as Nagy Szeptemberi, vagy Gould-
üstökös és az 1965-ös Ikeya–Seki-üstökös 
fényessége a perihélium idején elérte a –10 
magnitúdót, de egyesek a –15 magnitúdót 
sem tartják kizártnak. A hihetetlen adat alá-
támasztására álljon itt egy beszámoló az 
Ikeya–Seki napközelségéről, amely az akkor 
még csak épülő Mauna Kea obszervatórium-
ból készült: „Néhány órával a perihéliumát-
menet előtt az üstökös varázslatos látványt 
nyújtott. Szabad szemmel is kitűnően lehe-
tett látni, annak ellenére, hogy nagyon közel 
volt a Naphoz. Csak a napkorongot kellett 
eltakarni valamilyen tárggyal. Az üstökös 
feje 3 ívperc átmérőjű volt, s körülbelül 
olyan fényesnek mutatkozott, mint amilyen 
a félhold. A mag csillagszerűnek tűnt, és 
egy hatalmas gyémánt fényével tündökölt, 
s a kómának a Naphoz közelebb eső része 
olyannak tetszett, mint egy kivilágított dia-
dalív. A csóvának gyenge, sárgás színe volt, s 
egy repülő által húzott kondenzcsíkra emlé-
keztetett. Körülbelül egyfoknyi távolságra 
nyúlt és nem mutatott semmiféle görbületet 
sem.” (Hédervári Péter fordítása)

Hasonlóan látványos lehetett a 1680-as 
Kirch-üstökös is, amely szintén a napsúro-
lók közé tartozott, bár pályája nem mutat 
rokonságot a Kreutz-családdal. A történe-
lem egyik legszebb üstököse volt az 1744-es 
Nagy Üstökös, amely a gyermek Messier-t is 
a csillagászat és az üstökösök szerelmesévé 
tette. A kométa legalább hat, legyezőszerűen 
szétnyílt csóvát növesztett, a fej fényességét a 
régi leírások alapján –7 magnitúdóra becsü-
lik. Hasonló fényességűre teszik az 1843-as 
Nagy Márciusi Üstököst, amely szintén egy 
Kreutz-féle napsúroló volt. 

A legnagyobb abszolút fényessége az 1729-
es Sarabat-üstökösnek volt, amely 4,1 CSE-
re a Naptól, és 3,1 CSE-re a Földtől is jól 
látszott szabad szemmel. A 3–4 magnitúdós 
üstökös abszolút fényessége –3 magnitúdó 
körül lehetett, magjának átmérője a 100 km-t 
is elérhette. 

A legkisebb földtávolságban 
megfigyelt üstökösök

A hivatalos lista az 1700 előtti időkből csak 
a rövidperiódusú üstökösöket tartalmazza, 
mivel az egyszer észlelt parabolikus kométák 
adatai a megfigyelések pontatlanságai miatt 
bizonytalanok. Pedig a számítások szerint a 
C/1491 B1 jelű kométa 1491. február 20-án 
1,4 millió km-re közelítette meg a Földet, bár 
a számérték rendkívül bizonytalan. Hivata-
losan az 1770-ben felfedezett Lexell-üstökös 
járt legközelebb bolygónkhoz, 1770. július 
1-jei földközelsége 2,2 millió km-es távol-
ságban következett be, ekkor látszó átmérője 
elérte a 2,4 fokot. Ennek ellenére nem volt 
különösebben fényes, persze azért szabad 
szemmel is megpillantható volt. Sokkal lát-
ványosabb lehetett a Halley-üstökös 837. 
áprilisában, amikor 5 millió km-re húzott 
el mellettünk. A még ereje teljében levő, a 
jelenleginél jóval nagyobb abszolút fényes-
ségű üstökös félelmetes látványt nyújthatott. 
Sok amatőrtársunk láthatta saját szemével az 
IRAS–Araki–Alcock-üstökös 1983-as földkö-
zelségét, ami szintén nem volt árnyékot vető 
égitest, de a 2 magnitúdós, 1 fok átmérőjű 
fénylabda így is emlékezetes volt. 

Az Ikeya–Seki-üstökös napközelsége idején a Norikura 
Solar Observatory 10 cm-es koronagráfjával
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jelölés      ∆min       

D/1770 L1 (Lexell) 0,0151  1770.07.01.
55P/Tempel–Tuttle 0,0229 1366.10.26.
C/1983 H1
(IRAS–Araki–Alcock) 0,0312 1983.05.11.
1P/Halley  0,0334   837.04.10.
3D/Biela  0,0366 1805.12.09.
C/1743 C1  0,0390 1743.02.08.
7P/Pons–Winnecke 0,0394 1927.06.26.
C/1702 H1  0,0437 1702.04.20.

A legkisebb földtávolságban észlelt üstökösök

A legnagyobb naptávolságban észlelt 
üstökösök

A Naptól és a Földtől legmesszebb észlelt 
üstökös az 1P/Halley, melyet 2003. március 
6-a és 8-a között örökítettek meg a 8,2 m-es 
VLT-vel. A 9 órás összegképhez két távcső-
egység, három éjszakán készített 81 felvételét 
használták fel. A Naptól 28,06 CSE-re, boly-
gónktól pedig 27,26 CSE-re, a Neptunusz 
pályájának közelében járó üstökös még így 
is alig látszik a felvételen, fényessége V=28,2 
magnitúdó. Teljesen inaktív, tehát fénye 
egyedül a 10 km-es magról visszaverődő 
napfénytől ered. A második helyen egy aktív 
üstökös, a nevezetes C/1995 O1 (Hale–Bopp) 
áll, melyet a magyar kapcsolat miatt is érde-
mes megemlíteni. A valaha észlelt egyik 
legnagyobb abszolút fényességű üstökösről 
2007. október 20-a és 22-e között készített 
megfigyeléseket Kiss László és Sárneczky 
Krisztián a Siding Spring Obszervatórium 
2,3 m-es távcsövével, a képeket pedig Szabó 
Gyula dolgozta fel. A 25,77 CSE naptávol-
ságban járó üstökös jól látható, legyezőszerű 
kómája több százezer km kiterjedésű, fényes-
sége pedig V=20,8 magnitúdó volt.

Válogatott érdekességek
Leghosszabb csóvája az 1843-as napsúroló 

üstökösnek volt. A megfigyelések szerint 
70–90 fok hosszan nyújtózott az égen, ami 
1,7–2,2 CSE valódi méretet jelent. A Halley-
üstökösnél az 1910-es visszatérés alkalmával 

100 fokos, a 1861-es Tebutt-üstökösnél pedig 
120 fokos csóvát észleltek. 

A leghosszabb ellencsóvája az 1957-es 
Arend–Roland-üstökösnek volt. A tű vékony 
képződmény 14 fok hosszúnak látszott. 
A legrövidebb keringési idejű üstökös a            
2P/Encke, amely 3,3 évenként tér vissza, 
és már 61 napközelség alkalmával figyel-
ték meg. 1819 óta egyetlen alkalommal sem 
tévesztettük szem elől. 

A leghosszabb periódusú üstökös, melyet 
bizonyítottan két alkalommal is megfigyel-
tünk, a 363 éves keringési idejű 153P/Ikeya–
Zhang, amely 1661-ben és 2002-ben is meg-
jelent. Az első, távcsővel felfedezett üstökös 
az 1680-as Nagy Üstökös volt, az első fotog-
rafikusan megtalált pedig a C/1892 T1 (Bar-
nard). Az első csillagász, aki életét áldozta 
egy üstökös felfedezésének lehetőségéért, a 
német Ernst Klinkerfues volt, aki korábban 
már hat üstököst fedezett fel. A göttingeni 
csillagvizsgáló kupolájában észlelve 1884. 
január 28-án leesett az észlelőlétráról, és 
életét vesztette.

Sárneczky Krisztián

1843-as Nagy Márciusi Üstökös az ausztrál Mary 
Allport rajzán
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Két évvel ezelőtt a Magyar Állami Eötvös 
Ösztöndíj támogatásával, a University of 
Sydney és Kiss László vendégeként három 
és fél hónapos ausztráliai tanulmányúton 
vehettem részt. A látogatás legfőbb célja egy 
főövi üstökös, a 133P/Elst-Pizarro megfigye-
lése volt a Siding Spring Obszervatórium 
távcsöveivel. Három alkalommal is eljutot-
tunk erre a csodálatos helyre, ahol kétszer 
a 2,3 méteres, egyszer pedig az 1,0 méteres 
távcsővel észleltük és kerestük a kisbolygó-
kat, üstökösöket, összesen 20 napon keresz-
tül. Egy a felfedezésekért, és különösen az 
üstökösökért rajongó amatőrcsillagásznak a 
Siding Spring Obszervatórium igazi kultikus 
hely. Az 1,24 m-es UK Schmidttel üstökösök 
és szupernóvák tucatjait, kisbolygók százait 
fedezték fel, az 52 cm-es Uppsala Schm-
idt pedig a földközeli kisbolygókat kutató 
Siding Spring Survey otthona.

Az étkezőben néha két üstökösfelfedezővel 
is együtt ebédelhet az ember. A 119P/Parker-
Hartley-t felfedező Quentin Parker igazi 
nagyhangú társasági ember, de a C/1999 H1 
(Lee)-üstököst jegyző Stephen Lee is csak egy 
kicsivel marad el tőle, nagy szakállával jelleg-
zetes figurája az obszervatóriumnak. Amikor 
a 3,9 m-es Angol-Ausztrál Teleszkóp liftjében 
utaztunk, az egyik emeleten beszállt egy 
kedves, joviális öregúr. Nem sokkal később 
egy személyzeti tablóhoz tévedtünk, ahol 
meglepődve ismertük fel az őszes csillagászt. 
Nahát, ez a 13 üstököst felfedező Malcolm 
Hartley volt! Kamaszkorom hősei között 
járhattam, ráadásul mindegyikük üstökösét 
láttam már, Hartley-től többet is.

Igazi célszemélyeink azonban a Siding 
Spring Survey két észlelője, Gordon Garradd 
és Robert McNaught voltak. Különösen az 
utóbbi észlelővel szerettünk volna nagyon 
találkozni, hiszen amellett, hogy akkoriban 
ugrott az üstökösfelfedezők listájának élére, 
azon hét fős elit klub egyik tagja, akik nóvát, 
szupernóvát, üstököst és kisbolygót is felfe-

deztek (a további tagok: Max Wolf, Arthur 
Wachmann, Cuno Hoffmeister, Paul Wild, 
Luiz Gonzalez és William Liller). Többek 
között a Nagy Magellán-felhőben felvillant 
SN 1987A-nak is független felfedezője volt. 
A látogatásra és a beszélgetésre csak az 
utolsó napon, október 22-én tudtunk sort 
keríteni, mert augusztus végi ottlétünkkor 
McNaught éppen téli vakációját töltötte Skó-
ciában. Amikor találkoztunk, néhány perc 
alatt nyilvánvalóvá  vált, hogy egy fanatikus 
észlelővel, egy szent őrülttel van dolgunk, 
de valahogy mégis könnyen megtaláltuk a 
közös hangot… A kérdező Kiss László volt, a 
diktafonra rögzített beszélgetést pedig Zale-
zsák Míra jegyezte le.

K.L.: Tudod, hogy hány üstököst fedeztél 
fel?

R.M.: Igen, az utóbbi években figyelem, 
mert valaki mondta, hogy közeledek Jean-
Louis Pons rekordjához. Legutóbb azt hit-
tem, már 39-nél tartok, de kiderült, hogy 
csak 38.

K.L. Valamint 56 szupernóva, 3 nóva és 425 
számozott kisbolygó…

R.M. Igen? Tényleg? Nem tudtam, hogy 
hány kisbolygóm van, mert a Siding Spring 
Survey kisbolygóinál nem az észlelőt tün-
tetik fel felfedezőként, hanem a programot. 
Úgy tíz éve fedezhettem fel az utolsó „neve-
sített” kisbolygómat.

K.L. És hogyan kezdődött? Hogy kerültél 
közel a csillagászathoz?

R.M. Hiába ez a szakmám, én mindig is egy 
amatőrcsillagász voltam. Skóciában jártam a 
St. Andrews egyetemre is, de túl lusta vol-
tam a tanuláshoz, így otthagytam a diploma 
megszerzése előtt. De szerencsére láttam 
egy álláshirdetést, megfigyelőt kerestek egy 
60 cm-es f/1-es műholdkövető kamerához. 
Így lettem az Aston University of Birming-
ham munkatársa Angliában. A műholdak 
pályaváltozásait figyeltük fotográfiák segít-
ségével.

Vendégségben a felfedezők 
királyánál
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K.L. Hogyan kerültél Ausztráliába?
R.M. Úgy, hogy a Siding Spring Obszerva-

tóriumba is volt telepítve egy ilyen kamera. 
Egy évre jöttem ki 1984-ben, de az év letelte 
után nem találtak senkit, aki fölváltott volna. 
Hát maradtam még öt évet. Amikor 1990-
ben vége lett a műholdfigyelésnek, a Dun-
can Steel által kezdeményezett földközeli 
kisbolygókat kereső program munkatársa 
lettem. Hat évig dolgoztunk az 1,24 m-es UK 
Schmidttel, ekkor kezdtem gyűjtögetni az 
üstökösöket, meg persze rengeteg szupernó-
va is látszott a lemezeken. Az elmúlt kilenc 
évben pedig egy másik, földközeli égiteste-
ket kutató program munkatársa voltam, bár 
az észlelőmunka csak 2004-ben kezdődött. 
Ez valójában egy amerikai program, mely-
nek mi vagyunk a déli állomása.

K.L. Ez hosszú idő profi programokban, 
mégis amatőrcsillagásznak érzed magad?

R.M. Igen, ez egy amatőrcsillagászati 
munka. Bár nem is, ez nem amatőr munka, 
egyszerűen éjszakai asszisztens vagyok, 
semmi több.

K.L. A 80-as években viszont az első üstö-
kösödet egy 85 mm-es teleobjektívvel talál-
tad. Hol volt ez a kamera, a kupolában, vagy 
a műholdkövető kamerára szerelve?

R.M. Volt egy kicsi Vixen mechanikám, 
azon használtam, még mindig megvan. 
Rendszeresen figyeltem az égbolt kijelölt 
tartományait.

K.L. És 1987 októberében találtál egy új 
üstököst. Boldog voltál?

R.M. Hát persze. Jó dolog volt valami 
ismeretlent, valami újat találni. A bevett gya-
korlatom szerint nem néztem át minden nap 
a filmeket. Tudtam, hogy ha találok valamit a 
képeken, arról lesznek további felvételek is a 
korábbi éjszakákról. Amikor egy 1987. októ-
ber 18-ai felvételen észrevettem az üstököst, 
egészen október 9-éig visszamenően találtam 
fotókat, melyeken látszott. Egy órán belül, 
hogy megpillantottam az első képen, már 
voltak pályaelemek. A fotografikus keresés 
akkoriban nagyon népszerű volt az amatő-
rök között.

K.L. Most is végzel megfigyeléseket, mint 
amatőrcsillagász?

R:M. Igen, amikor nem vagyok beosztva 
éjszakai asszisztensnek, meteorészlelő kame-
rákat üzemeltetek otthon. Hat gépet hasz-
nálok, több ezer meteorfelvételem van. A 
déli rajok közül csak kevés ismert, két éve 
februárban én is találtam egy ismeretlen 
rajt. Nem ad sok meteort, így néhány évig 
még gyűjteni akarom az adatokat, mielőtt 
publikálom.

K.L. Az idei év nagy szenzációja volt a nap-
pali égen látható McNaught-üstökös.

R.M. Igen, gyönyörű volt, de nem érzem 
annyira magaménak ezt az üstököst, egysze-
rűen csak a munkámat végeztem, amikor a 
monitoron megláttam.

K.L. Merre laksz?
R.M. Narrabriban, az ide 120 km. Autóval 

járok Siding Springbe, egy hetes időszakokra 
vagyok beosztva, utána felvált Gordon Gar-
radd, vagy mostanában néha Donna Burton, 
egy új asszisztens. Csak a telehold előtt és 
után hagyunk ki 3–3 napot.

K.L. A földsúroló kisbolygók keresése a 
legfontosabb feladatotok?

R.M. Igen, a programot és az én állásomat 
is a University of Arizona finanszírozza. Egy 
igazi profi program, az eszközök, a célok és a 
finanszírozás tekintetében is. A távcső ugyan 
régi darab, de nagyon jó az optikája, és így 
felújítva nagyon használható kis műszer. 

Folytatás a 83. oldalon!

Robert McNaught és Kiss László a Siding Spring Survey 
észlelõszobájában
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