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Észlelési szempontból csendesen teltek az 
őszi hónapok, zömében távolodó és halvá-
nyuló, vagy nehezen észlelhető vándorok 
jártak egünkön. Ennek megfelelő viszonylag 
szerény, de sokszínű anyag gyűlt össze, ame-
lyért 18 észlelőnknek tartozunk köszönettel, 
akik 19 üstökösről 46 vizuális és 35 digitá-
lis megfigyelést gyűjtöttek. A listán néhány 
archív észlelés, illetve közös munkának szá-
molható digitális észlelés is szerepel.

C/2014 E2 (Jacques)
Az augusztus 28-án földközelbe kerülő 

(0,564 CSE), de a Naptól már július eleje 
óta távolodó üstökös 7m körüli fényességgel 
búcsúzott a nyártól. Az igen kedvező hely-
zetben, a Hattyú északi részén látszó égitest 
követése nem okozhatott gondot szeptem-
berben sem, így amint az időjárás engedte, 
ismét a nyomában voltunk. Az első használ-
ható este 8-án volt, ekkor három fotósunk 
(Jung, Kárpáti, Tordai) is készített felvétele-
ket róla, de csak utóbbi észlelőnknek sikerült 
több képet felvennie. A 20x60 másodperces 
összegképen az erős központi sűrűsödés 
körül elnyúlt kóma, és rövid porcsóva látha-
tó. A következő egy hétben többen is megörö-
kítették a vándort, de sajnos mindenki csak 
egy-egy, maximum pár perces felvételt készí-
tett, mi nem elegendő a részletes elemzéshez. 
Az viszont egyértelműen látható, hogy az 
üstökös nagyon elhagyta magát, talán erre 
nem számítottak észlelőink. Vélhetően a nagy 
gáztartalmú üstökösök tipikus végzete érte el 
a Jacques-ot, a jég szublimálásának hirtelen 
leállása után a kóma gyorsan szétoszlott, ami 
a poros üstökösöknél jóval lassabb folyamat.

Jung Ervin szeptember 16-ai fotózása mel-
lett meg is jegyezte, hogy vizuálisan már 
alig tudja észlelni az üstököst, pedig a hold-
fény sem zavar. Két nappal később Ábrahám 
Tamás az üstökös Vállfa-halmaz melletti elha-
ladását örökítette meg, de ezen a felvételen is 

csak egy halovány, apró zöldes kóma sejthető. 
Ekkor készült a hónap első vizuális észlelése 
is, Sajtz András nagyon diffúznak (DC=2) látja 
a 8 ívperces kómát, melynek fényessége 8,0 
magnitúdó, de a becslést egy csillag zavar-
ja. Négy nappal később, szeptember 22-én 
Sárneczky Krisztián zavaró körülményektől 
mentesen csak 9,0 magnitúdót kapott az 5’-es 
kóma fényességére.

Míg az utóbbi időszak két hasonló, gázok-
ban gazdag, néhány ezer, tízezer éves kerin-
gési idejű üstökösénél (Lemmon és Lovejoy) 
megfigyelhető volt, hogy a napközelség után 
lassabban halványodtak, mint ahogy addig 
fényesedtek, a Jacques-nak szimmetrikus 
fénygörbéje volt, ezért halványult szeptem-
berben drámai ütemben, egy hónap alatt 
3m-t veszítve fényességéből. A hónap utolsó 
napjaiban Kárpáti Ádám és Tordai Tamás 
hosszabb összegképeken rögzíteni tudta az 
üstökös leheletnyi, 6–8 ívperc hosszú porcsó-
váját, ami a gázok fogyatkozása után uralni 
kezdte a kómát. A halvány képződmény 

Őszi üstökösjárás
üSTöKöSöK

név Észl. Mûszer
Ábrahám Tamás 1d 4,0/200 t
Agócs László 1d 8,0 L
Borovszky Péter 1d 4,0/200 t
Brlás Pál 19C 70,0 T
Csukás Mátyás RO 1 20,0 T
Hadházi Csaba 3d 20,0 T
Iskum József 3 10,0 L
Jung Ervin 2d 15,0 T
Kárpáti Ádám 3C 10,0 L
Kocsis Antal 2d 10,0 L
Komáromi Tamás 1d 10,0 L
Landy-Gyebnár Mónika 1d 5,6/300 t
Németh Csaba 1d 25,4 SC
Novák András 1d 25,4 SC
Sajtz András RO 3 10x50 B
Sárneczky Krisztián 2 20x60 B
Szabó Sándor 21 50,8 T
Tordai Tamás 2C 15,0 T
Tóth Zoltán 18 50,8 T
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rögzítése a hosszú expozíció mellett annak is 
köszönhető, hogy fenti két észlelőnk vörös-
érzékeny CCD-vel dolgozik. 

Halványságával az észlelőknél is elvág-
ta magát a Jacques, októberben mindössze 
két vizuális megfigyelés készült, 18-án este 
Szabó Sándor és Tóth Zoltán kereste fel az 
Aquilaban járó vándort. A Naptól és boly-
gónktól is 2 CSE-re járó üstökös kómája már 
csak 1 ívperc átmérőjű volt, fényességét 11,9–
12,0 magnitúdóra becsülték. Novemberben 
már nem követtük, az év végére pedig túl 
közel került a Naphoz az esti égen. Mire idén 
márciusban ismét elérhető lesz a hajnali égen, 
már csak a CCD-vel és nagyobb távcsövekkel 
felszerelt észlelők számára lesz elérhető.

C/2012 K1 (PANSTARRS)
Az augusztus végi, kedvezőtlen helyzetben 

bekövetkező napközelsége (q=1,055 CSE) után 
szeptemberben egyre nagyobb elongációban 
láthattuk volna, ám csökkenő deklinációja, a 
láthatóság legjobb időszakában beköszöntő 
hosszú borult, a kedvezőtlen holdfázis, vala-
mint a hajnali láthatóság rosszindulatú ele-
gye miatt hazánk területéről senki sem látta. 
Ennek ellenére mégis vannak magyar észle-
léseink, ugyanis szeptember 30-án Sárneczky 
Krisztián a Texasban található McDonald 
Obszervatóriumból – kihasználva a jóval 
délebbi szélességet – sikerrel észlelte az üstö-
köst egy 20x60-as binokulárral. A Puppis 
nyílthalmaz-kavalkádjától nem messze lát-
szó vándor 8 ívperces, közepesen sűrűsödő 
kómája 7,7 magnitúdós volt. 

A vizuális megfigyelést körülfogva Brlás 
Pál háromnegyed nappal korábban és 
negyed nappal később is lefotózta a komé-
tát távészleléssel, az iTelescope.net hálózat 
Siding Springben felállított 50,8 cm-es táv-
csövével. A bolygónktól 1,4 CSE-re járó üstö-
kösnek különleges csóvaszerkezete volt. A 
pontosan nyugat fele néző, kissé hullámzó 
ioncsóva fél fok után futott ki a látómezőből, 
miközben a fénylő nucleusból szintén nyu-
gat felé induló porcsóva az üstökös mögött 
visszakanyarodva 125 fokkal eltérő irányba, 
északkelet felé hagyta el a látómezőt. Sajnos 

ezt követően már nem észleltük a halványo-
dó vándort, amely déli fekvése miatt csak 
idén augusztusban lesz ismét elérhető, de az 
ekkor várható 14–15 magnitúdós fényesség 
és alacsony horizont feletti magasság miatt 
nem biztos, hogy látjuk még valaha.

C/2013 A1 (Siding Spring)
A szeptember elején még –74 fokos dekliná-

ciónál látszó üstökös október 19-ei történelmi 
Mars-közelsége idejére már hazánkból is elér-
hetővé vált, de novemberben láthatósága ismét 
romlott. Mindezek ellenére folyamatos észle-
léssorozatunk van az üstökösről, a déli látha-
tóságot Brlás Pál távészlelései követték végig, a 
novemberi rossz láthatóságot pedig egy kisebb 
kitörés kompenzálta. Szeptember elején került 
földközelbe 0,89 CSE körüli távolságban, ám a 
decemberi számunkban leírt látványos, nyár-
közepi megjelenését már nem nyerte vissza. 
Tölcsér alakú porcsóvája egyre zártabbá vált, 
szeptember 3-án még 40 fokos nyílásszöge a 
hónap végére 10–15 fokra csökkent, és felületi 
fényessége is esett. Mindezért gyorsan növek-
vő földtávolsága okolható, mire október 19-én 
este elérte 0,00028 CSE-s Mars-közelségét, már 
1,6 CSE-re volt bolygónktól. Hihetetlen módon 
a közelítés napjaiban nálunk is voltak derült 
területek, így néhányan meg tudták örökíteni 
a Mars felé araszoló üstököst.

üSTöKöSöK

A különleges megjelenésű üstökös Brlás Pál szeptember 29-
ei felvételén (50,8 T + CCD, 180 s, LM=0,9x0,9 fok)
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Landy-Gyebnár Mónika október 18-án 
este készített egy másfél perces összegké-
pet az alkonyatban, városi égen, 300 mm-
es teleobjektívvel, amelyen szépen azono-
sítható a célpontjától még 1 fokra látszó 
vándor apró foltja. Háromnegyed órával 
később a már sötét égen Szabó Sándor 
próbálta meg elérni vizuálisan, de a hori-
zonthoz való közelség és a nem teljesen 
tiszta nyugati ég még az 50 cm-es távcsö-
vön is kifogott. Másnap a délelőtti órákban 
Brlás Pál fért hozzá a nagy tülekedésben 
két ausztrál távcsőhöz is, melyekkel szé-
pen látszott a közeledő, hajlott csóvájú 

üstökös, bár a bolygó fényözönével meg 
kellett küzdeni. A legkisebb távolságban 
azonban Mihályházáról sikerült rögzíteni a 
párost, ahol az Aquarius magáncsillagvizs-
gáló 25,4 cm-es reflektorával Novák András 
és Németh Csaba három felvételt készí-
tett az egymás felé közeledő, a legkisebb 
távolságtól egy órányira lévő égitestekről. 
Valamivel korábban Csukás Mátyás vizu-
álisan is megpillantotta az üstököst: „20 T, 
96x: A szürkületben végeztem az észlelést, 
az üstökös a Mars és a közelében látszó két 
csillag által alkotott háromszög közepé-
hez közel helyezkedik el. A szürkület, az 
alacsony magasság és a Mars fénye miatt 
halványnak tűnik. Csillagszerű objektum, 
olyan, mint egy extrafokális csillag, fényes-
sége 10,0 magnitúdó körüli, átmérője 5 
ívmásodperc. Alakját körnek látom, aminek 
talán az apró mérete az oka.”

Legközelebb 21-én tudta rögzíteni Brlás 
Pál egy nagylátószögű refraktorral, amellyel 
gyönyörűek a Tejút sötét felhői, de az üstö-
kös már messze járt a Marstól. Négy nappal 
később érte el perihéliumát is, de az ismételt 
távészleléses képen továbbra is hanyatlani 
látszik fényessége. Ezt támasztotta alá 27-én 
Szabó Sándor is, aki 9 fok magasan, öt fokra 
a holdsarlótól nem látta. Talán néhány héten 
belül el is feledkeztünk volna az üstökösről, 
ha november 10–12-e környékén nem törté-
nik valami a magjában.

Szabó Sándor november 10-én esti megfigye-
lése pont az események kezdetén készülhe-

üSTöKöSöK

A Siding Spring-üstökös és hajlott porcsóvája a Tejút por- és 
csillagfelhői előtt. Brlás Pál díjnyertes képe október 18-án, 

egy nappal a Mars-közelség előtt készült
(50,8 T + CCD, 300 s, LM=0,8x0,8 fok)

A Marshoz közeledő üstökös Novák András és Németh Csaba október 19-ei felvételein. A kométa apró foltja a bolygóhoz közel, 
attól balra, a diffrakciós tüske alatt látható, 17:19 és 17:29 UT közötti elmozdulása egyértelmű

(25,4 T + Canon EOS 70D, 123 és 181 s)
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tett: „40 T, 153x: Már 12 fok magasan van és jó 
égen végre sikerült elcsípni. Nagyon könnyen 
látszó, kompakt, gömbhalmazra emlékeztető 
kerek folt, mérete 0,9 ívperc, fényessége 10,6 
magnitúdó.” A következő napokban külföldi 
észlelők a korábbinál jó másfél magnitúdóval 
fényesebbnek, és egyben erőteljesebbnek is 
látták, így 14-én Hadházi Csaba is a nyomába 
eredt. Az öt perces képen kompakt kóma és 
rövid, tölcsér alakú csóva látszik, amelyet 
Tóth Zoltán is említ az időszak utolsó, novem-
ber 21-ei észlelésében: „123x: Végre kiderült 
az esti ég, így módom nyílt megkeresni ezt 
a 9,5 magnitúdós vándort. 164x: Tíz fokos 
magassága valamelyest kihívássá teszi, de az 
50-esben jól tanulmányozható. A 0,6 ívperces, 
kerek kóma sűrű, DC=6, ahogy sötétedik, 
EL-sal fel-feltűnik a K-i irányú csóva, ami 
kb. 1 ívperc hosszan követhető”. Decemberi 
együttállása után 2015 első hónapjaiban a haj-
nali égen még lehet esély a Tejút előtt haladó 
vándor megpillantására.

C/2014 Q3 (Borisov)
Az ukrán Gennagyij Boriszov harmadik 

üstökösét fedezte fel 2014. augusztus 22-én 
hajnalban, ám míg a tavalyi kettőt egy 20 
cm-es, az újabbat már egy 30 cm-es, f/1,5-ös 
asztrográffal azonosította. A 17 magnitúdós, 
az Orion északi csücskében járó kométa még 
hónapokra volt november 19-ei napközelsé-
gétől (q=1,647 CSE), így számítani lehetett 
további fényesedésére, ám annak mértéke 
mindenkit meglepett. A drámai fényesedés 
legfőbb oka, hogy egy öreg, 152 éves kerin-
gési idejű üstökösről van szó, amely csak a 
Nap közelében kapott erőre, és növesztett 
főleg gázokból álló kómát. 

A nagyon kedvező helyzetben látszó, 89,95 
fokos pályahajlása miatt meredeken észak 
felé haladó üstököst Brlás Pál észlelte elő-
ször október 10-én egy új-mexikói automata 
távcsővel, ám a 10,6 cm-es apokromát három 
perces felvételén még csak 15m körül volt a 
halvány, csillagszerű magot és szabályos, ám 
gyenge fényű, kör alakú kómát mutató ván-
dor. A már ekkor is cirkumpoláris égitestet 
október 18-án a Camelopardalisban csípte 

el Szabó Sándor és Tóth Zoltán. A közeledő 
felhők miatt alacsonyan kezdték az észlelést, 
így csak a kóma belső, 0,6–0,7 ívperces részét 
látták, amely 13,8–14 magnitúdós fényével 
is felülmúlta a korábbi várakozásokat. Az 
igazi meglepetés azonban tíz nappal később 
jött, amikor az üstökös helyén egy 3 ívper-
cesre hízott, 11m-ra fényesedett, közepesen 
sűrűsödő folt fogadta őket. A külhoni, színes 
felvételek alapján egyértelmű, hogy egy ritka 
gázkóma fejlődött a korábbi porkóma köré.

November elején az üstökös +83 fokos dek-
linációt ért el, így 18-án este, néhány órával a 
perihélium előtt Hadházi Csaba könnyedén 
lefotózhatta, a felvételen mintha egy hal-
vány csóva is látszana. Kedvező helyzete és 
viszonylag magas fényessége ellenére sajnos 
egyetlen további vizuális észlelésünk van 
róla, amelyet Tóth Zoltán készített november 
21-én: „123x: Nagy, diffúz korong a Draco 
csillagai közt, 10,8 magnitúdós fényessége 
3,0 ívperces, kerek kómáján oszlik el. EL-sal 
észrevehető, hogy csekély kondenzációja a 
kóma déli felében van, és innen észak felé 
kissé fényesebb V alakban a ködösség. Ha így 
nézem, inkább legyező alakú, ami egy nagy 
burokkal van körülvéve.” Decemberben ami-
lyen gyorsan kifényesedett, olyan gyorsan 
tűnt el az észlelők szeme elől. 

Gyengén észlelt üstökösök
C/2011 J2 (LINEAR). A több mint két éve 

követett, 2013. december 25-én napközelbe 
kerülő (q=3,443 CSE) üstökös fő komponense 
mellett olasz amatőrcsillagászok egy másod-
lagos nucleust rögzítettek augusztus végén. 
Sajnos az összfényességre ennek nem sok 
hatása volt, így Kárpáti Ádám szeptember 
27-ei felvételein is halovány maradt, vala-
mint Szabó Sándor és Tóth Zoltán október 
19-ei és 27-ei észlelései csak a „szokásos” for-
mát mutatják, fél ívperces kómával, 15,2–15,3 
magnitúdós fényességgel. 

C/2013 V4 (Catalina). Egy október 27/28-ai, 
ausztriai magashegyi kiruccanás során pillan-
totta meg Szabó Sándor és Tóth Zoltán ezt 
a nem sokkal korábban napközelbe (q=5,185 
CSE) jutó, az Oort-felhőből érkező üstököst. 
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Kellettek is a tökéletes körülmények, mert a 
Fiastyúktól másfél fokra látszó üstökösnek 
mindössze 0,2 ívperces, 16m körüli kómája volt, 
de az elmozdulása egyértelműen azonosította 
a vándort.

C/2013 V5 (Oukaïmeden). A csak a déli égről 
megfigyelhető üstökösről Brlás Pál készített 
távészleléssel két felvételt szeptember 10-én és 
14-én. A napközelsége (q=0,625 CSE) előtt két 
héttel járó üstökös fényessége ekkoriban 7–8 
magnitúdó volt, így a pár perces képeken is 
igen szépen mutat, a porcsóva fő tömege fél fok 
hosszan követhető a Hydra csillagai között.

C/2014 A4 (SONEAR). A Jacques-üstököst 
is felfedező brazil csapat első kométája ez, 
amely idén szeptemberben jut napközelbe 
(q=4,180 CSE). A közeledő égitestet október 
28-án hajnalban tudta elcsípni Szabó Sándor 
és Tóth Zoltán az osztrák Stuhleck oldalából, 
1595 méteres magasságból. A Lepusban, –24 
fokos deklinációnál látszó vándort kompakt, 
0,2 ívperces megjelenése miatt tudták észre-
venni, mert összfényessége csak 15,4 mag-
nitúdó volt. Mivel az őszi hónapokig még 
1–1,5 magnitúdót fényesedik, és deklinációja 
is sokat nő, hallani fogunk még róla. 

P/2014 L2 (NEOWISE). Az infravörös tarto-
mányban működő WISE műhold által 2014. 
június 7-én felfedezett, 15,9 éves keringési 
idejű üstököst a nyári észlelések után ismerős 
vendégként köszöntötte október 27-én Szabó 
Sándor és Tóth Zoltán. A már távolodó komé-
ta a Vízöntő keleti részében járt, 0,8–0,9 ívper-
ces kómája 14,6 magnitúdós volt.

C/2014 N3 (NEOWISE). Az előző égitest után 
egy hónappal újabb felfedezést tett a WISE 
műhold, ezúttal egy hosszúperiódusú, nagy 
perihélium-távolságú (q=3,882 CSE) kométa 
akadt detektorvégre. Az idén márciusi napkö-
zelsége felé tartó üstököst –32 fokos deklináci-
ónál észlelte Szabó Sándor és Tóth Zoltán októ-
ber 27-én este. A fél ívperces folt fényessége 
14,2–14,4 magnitúdó volt. Vélhetően ezen egy 
alkalommal volt hozzá szerencsénk.

C/2014 R1 (Borisov). Ahogy 2013-ban, 
tavaly is két üstökössel vétette magát észre 
Gennagyij Boriszov, ráadásul most alig több 
mint két hét telet el a két felfedezés között. Ez 
a szeptember 5-ei megtalálásakor 16 magni-

túdós égitest is meglepően sokat fényesedett 
november 19-ei, a másik Borisov-üstökössel 
egy napon bekövetkező napközelségéig. Így 
amikor Szabó Sándor és Tóth Zoltán az októ-
ber 27/28-ai éjszaka utolsó, 11. üstököseként 
becserkészte, egy meglepően fényes, 11,0–11,2 
magnitúdós, közel két ívperces vándor fogad-
ta őket.

C/2014 R4 (Gibbs). Alex Gibbs fedezte fel 
2014. szeptember 14-én a Catalina Sky Survey 
68 cm-es Schmidt-teleszkópjával, ám később 
kiderült, hogy Boriszov már augusztus 20-
án lefotózta, csak nem vette észre a képein 
a halvány üstökös nyomát. Az október 21-ei 
napközelsége (q=1,818 CSE) után egy héttel 
az észlelhetőség határán látta Szabó Sándor 
és Tóth Zoltán, a 0,3 ívperces kóma 15,5–15,6 
magnitúdós volt. Valójában egy nagyon kicsi 
abszolút fényességű üstökös ez, magja pár 
száz méternél nem lehet nagyobb.

4P/Faye. Kedvezőtlen helyzetű napközel-
sége (q=1,655 CSE) volt tavaly ennek a jobb 
években 9–10 magnitúdóig is kifényese-
dő, régen ismert periodikus üstökösnek. A 
május óta már távolodó vándort az utolsó 
pillanatban észlelte le Szabó Sándor és Tóth 
Zoltán október 28-án hajnalban. A fél ívperces 
kóma fényessége 14,6–14,9 magnitúdó volt. 
Legközelebb 2021-ben sokkal jobb helyzetben 
láthatjuk. 

32P/Comas Solà. Ahány visszatérés, annyi-
féle fénygörbét mutat ez a 9,6 éves periódu-
sú üstökös. Sajnos tavaly igencsak halvány 
maradt, részben kedvezőtlen helyzete, rész-
ben 0,2 CSE-vel megnövekedett perihélium-
távolsága miatt. Végül ez is Szabó Sándor és 
Tóth Zoltán októberi 27/28-ai túrájának áldo-
zata lett, az Oroszlán fejének ölelésében látszó 
vándor fél ívperces és 14,4 magnitúdós volt. 
Sajnos 2024-ben sem lesz sokkal kedvezőbb 
helyzetben, így csak a nagyobb aktivitásban 
reménykedhetünk.

108P/Ciffréo. A Halley-üstökös követése 
közben fedezték fel 1985-ben ezt a 7 és egyne-
gyed év keringési idejű égitestet, amely ebből 
adódóan azóta most először került igazán ked-
vező helyzetbe. A 29 évente egyszer előforduló 
alkalmat nem akarta kihagyni a Szabó–Tóth 
páros, így már október 18-án (a perihélium 
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napján) észleleték a Bika szarvai között látszó 
fél ívperces, 15,2–15,3 magnitúdós vándort. 
Természetesen tíz nappal később sem hagyták 
ki, és örömmel tapasztalták, hogy fényessége 
közel másfél magnitúdóval megemelkedett.

110P/Hartley. Az üstököst 1988 ele-
jén fedezték fel, a tavaly decemberi már a 
negyedik visszatérése volt, de korábban még 
sosem került ennyire kedvező helyzetbe. 
Ez persze relatív, mert Szabó Sándor hiába 
kereste október 28-án hajnalban, fényessé-
ge 15,5 magnitúdónál biztosan alacsonyabb 
volt. Szerencsére van egy pozitív észlelésünk 
is, mert Kocsis Antal és Komáromi Tamás 
november 20-án a Balaton Csillagvizsgálóból 
lefotózta a halvány vándort. A 10 cm-es 
refraktorral készült digitális képen a jelzett 
14 magnitúdó helyett 15,8–16,0 magnitúdós-
nak mérték.

117P/Helin–Roman–Alu. Ezt a kvázi-
Hilda családba tartozó, 8,3 éves keringési 
idejű üstököst (q=3,056 CSE) Szabó Sándor 
tudta elérni november 10-én este: „40 T, 250x: 
Egész nyáron többször próbálkoztam ezzel 
a Microscopiumban látszó üstökössel, most 
végre feljebb jött a Bakba. Halvány, csak EL-
sal látszó kis folt, mérete fél ívperc, fényes-

sége 13,5 magnitúdó.” Sajnos a következő, 
2022-es visszatérése még délebbi fekvés mel-
lett következik be, pedig bolygónkhoz viszo-
nyított helyzete ideális lesz.

201P/LONEOS. Két keringéssel ezelőtt, 
2002-ben fedezték fel ezt a halvány, 1,34 
CSE-s perihélium-távolságú üstököst. Azóta 
most került a legkedvezőbb helyzetbe, amit 
október 18-án váltott észlelésre a Szabó–Tóth 
páros. A –18 fokos deklináció ellenére jól lát-
szott a negyed ívperces, 15,2–15,4 magnitúdós 
üstökös. Sajnos a következő napközelségek 
kedvezőtlen helyzetben lesznek, pedig egy 
Jupiter-közelség hatására a következő perihé-
lium már csak 1,22 CSE távolságban lesz.

284P/McNaught. A 2007-es felfedezésekor 
általunk is megfigyelt, majd tavaly augusz-
tusban újraészlelt, 7,04 éves keringési idejű 
üstököst Szabó Sándor cserkészte be még 
egyszer október 18-án. A fél ívperces, közepe 
felé sűrűsödő kómát 14,5 magnitúdósnak lát-
ták. A friss pályaszámítások szerint egy 2004-
es Jupiter-közelségnek köszönhetően került 
jelenlegi pályájára, addig nem közelítette 
meg ennyire a Napot, ezért nem fedezték fel 
korábban.
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