
Perseida tábor a Mátrában

/1980.aug.10-18-ig/

Féléves előkészület után rendezte meg az MMTÉH a Kút-he
gyen a Mátra hegység 878 m magas csúcsán a P ’80 jelzésű me
teortábort, amely létszámát tekintve minden idők legnagyobb 
hazai észlelőtábora volt !

A gyöngyösi Csillagászati Szakkör tagjai - házigazdaként - 
már aug.9-én délután felverték az első sátrakat, szinte fé
lelmetesnek hatott viszont, hogy a hivatalos kezdéskor aug. 
10-én este már 57 amatőrcsillagász tolongott, sőt a követke
ző napokban is jöttek még.

A csúcson aug.10-18 között a következők tartózkodtak:
Békéscsaba: Mojdisz István, Péli Edit.
Budapest: Bardócz András, Palotai Gyula, Spányi Péter,

Tarnay Kálmán, Tihanyi István, Tölgyesi Antal.
Debrecen: Horváth István, Somodi Miklós.
Dunauj város:Weisz Csaba
Gyöngyös: Baranyi Tünde, Csontos Ildikó, Havellant Éva,

Juhász László, Kelemen Zsolt, Keszthelyi Sándor, 
Kovács Apolló András, Laczik Szabolcs, Lakatos 
Irén, Nagy Ferenc, Tari Attila, Varga András, 
Zenki Gábor.

Kaj dacs: Dömény Gábor.
Kalocsa: Szabó Péter.
Karcag: Harsány! István, Karászi István.
Kecskemét: Ádám László, Katanics Sándor, Tóth Zoltán.
Kemence: Fekete Zoltán.
Maglód: Lakatos István és fia.
Mátrafüred: Hangyái András, Újvári Gábor.
Mende: Bartos Mihály, Gutái András, Kaszanyi István,

Kaszanyi József.
Mezőfalva: Dobai Ágnes.
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Ózd: Almási Béla, Liktor Ferenc, Nagy Zoltán, Orosz
Mihály, Kálmán László, Petrenkó Tibor.

Pécs: Kovács István, Páj Tibor, Szőke Balázs.
Rimóc: Bukta József.
Sülysáp: Bartos Pál, Bodor Béla, Bodor Béláné, Csaba

László, Fodor Antal, Fodor Antalné, Murai Antal, 
Szűcs Tihamér.

Szeged: Hegedűs Tibor, Hegedűs Zoltán, Tóth Attila.
Tata: Tepliczky István.,
Tatabánya: Csiszár István, Rohrbacher László, Szakács József 
Veszprém: Szabó Sándor.
Azaz összesen 68 fő /!/, 23 településről, 13 megye kép

viseletében. A nyolc nap alatt 26 sátorban laktak az amatő
rök. /Megjegyzendő, hogy a létszámba nem jegyeztük fel a né
hány napra érkezetteket, akik 10-12-en lehettek./

A tábor lakóinak kor szerinti megoszlása:
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Ezek alapján az átlag életkor 19,8 év-re, a csillagászat
tal való foglalkozás 4,4 évre adódott. Átlag 15,4 éves korá
ban kezdte tehát a csillagászatot a P’80 lakója. /A 19 éve 
amatőr: Orosz Mihály-Ózd./

A táborban 62 db segédberendezés segitette az észlelő
munkát.

A binokulárok megoszlása,/15 -db/
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Itt aztán mód nyilt az ég megismerésére! A tömeget több 
csoportra osztottuk. Az eget kevésbé ismerők Keszhelyi ve
zetésével csak meteorszámlálást végeztek. Az adatokat itt 
Juhász irta. Csak időpontot, fényességet, raj tagságot je
gyeztek fel, helyet nem. Az eget jól ismerők Tepliczky ve
zérletével - igen lelkiismeretes, de nehéz munkával - minden 
meteorról minden adatot feljegyeztek és térképre is rajzolták. 
Itt Dobai Ágnes volt az Írnok. Ismét mások binokulárokkal 
felfegyverkezve teleszkópikus meteorszámlálást végeztek. A 
fotózó amatőrök külön csoportba verődve,a nagy tömegektől 
távolabb működtek. Ilyen sok embernél még az sem volt baj, 
hogy sokan változóészlelések'et végeztek /vagy esetleg alud
tak/.
A nyolc éjszaka alatt 3 derült, 2 felhős, 3 borult éjsza

kánk adódott. Összesen 54 órát lehetett volna észlelni; eb
ből 24.órát végigészleltünk és 840 db meteort jegyeztünk fel 
/35 db/h - átlagnak nem rossz !/.
Augusztus 10-11-én éjjel máris egy jó, hegyvidéki, végig 

felhőtlen eget csodálhattunk. A határmagnitudó eleinte 6,6 rag 
volt, de hajnalra lassan 6,3 mg-ra "csökkent".

A statisztikus-csoport 19 fővél 19:45-01:30 UT között 5,75 
óra alatt 400 db meteort jegyzett fel. Ebből 255 Perseida és 
145 Spóra volt. 44 dbA látszó Perseida aktivitás átlagban.
A 400 meteor eloszlása Csiszár Iván szerint:
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A poziciós-csoport 12 tagja 20:35 - 01:15 között 4,7 óra 
alatt 189 meteort jegyzett fel. Itt is akadt érdekesség !
Két meteor követte egymást 15 sec eltéréssel 21:24-kor. Az 
egyik a 1635+28 pontban villant fel, a másik ebből - mint 
egy radiánsból - kiindulva jött. Mindkettő 2 mg-os volt, de 
mindkettő útja közepén jelentősen lecsökkentette fényét. Egy 
-1 mg-os meteor berohant az egyik binokulár látómezejébe.
Egy meteor 22:17-kor kis ivet irt le a Kappa CYG-nél. Szerin
tük a meteorok 21 %-a hagyott komolyabb nyomot.
Ezen az éjszakán még tucatnyian fotóztak is, sokan gyönyör

ködtek az ég látványában, a horizontig lehúzódó széles, izzó 
Tejútban.

Augusztus 11-12-én éjjel éppen arra készülődött a hatvan
fős tábor, hogy 19:30-kor megkezdje az észlelést. Sokan már 
csoportosan nézelődtek, sokan a sátraik közt szedelőzködtek, 
vagy utolsóként melegítették magukat a tűznél. 19:27 UT volt. 
Ekkor egy hatalmas tűzgömb tűnt fel a zenitben, amelyre min
denki odafigyelt. Lassan haladt déli irányban, kissé görbült 
pályán. Feltűnés:2100+70; eltűnés 1610+27. Fényét -6 mg-ra 
becsültük, 4 sec-ig látszott, narancsos szinben. Kezdetben, 
amikor -3 mg volt, útja második felében érte el a -6 mg-os 
maximumát, amikor elektromoskék lett. Szemmel egy 25 fok hosz- 
szú,30 ivperc széles izzóan világitó, -1 mg-os fényű, fehér 
szinü nyom maradt 22 sec-ig. Akinek jutott hirtelen binokulár 
/Horváth, Keszthelyi, Spányi/ az még a 22.sec után is látta 
5 fok hosszan, lassan összehúzódni és a 60. sec-kor már csak 
egy 30 ivperces méretű folt maradt, aztán ez is eltűnt. A 
nyom nem sodródott semmit sem! A tűzgömböt Kúthegyen 45-50 
amatőr észlelte!

Ezután kezdték 19:30-kor 22 fővel az észlelést 5,5-5,7 
határmagnitudójú - nem túl jó - égen, amelyet 21:20-ra csak
nem teljes borulás követett, kb 2 mg lett a hmg, rendesen nem 
lehetettt észlelni. Mivel ezen 1,8 óra alatt 113 meteort lát
tunk /95 db raj tag és 18 szórvány/ még maradtunk 23:45-ig, 
csak ekkor - a 164.meteornál - hagytuk abba. Ez 52 db/h 
látszó raj tagszámot jelent.
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67 meteort /44 Perseida; 23 egyéb/ látott. Ez 54/h látszó 
raj tag.

20:50-kor egy -2,5 mg-os fényű meteort jegyeztek fel elektro 
moskék színben 1 sec-ig, mely 3 sec-es nyomot hagyott szem
mel /B-vel 8 sec-ig/ és raj tag volt.

Szakács külön működött és 19:45-21:48 UT között ÉK felé 
19 meteort látott. Egy 1 mg fényű a 2100+66 pontban pontsze
rű volt.

Keszthelyi és Kelemen 20-21 éra között stopperekkel pró
bálta a meteorok időtartamát mérni. Á meteorok feltűnéséről 
persze mindig lekéstek. Ezért inkább a jelenség lejátszó
dása után gondolatban ismételték el a jelenséget, erre nyom
ták le a stoppert, és kaptak időértékeket a stopper állásából.
9 Perseidára átlagban 1,1 sec-et kaptak /Q,7-l,7 sec kö

zött/.
Augusztus 12-13 és 13-14 és^!4-15~én éjjel csaknem telje

sen borult volt, szemerkélt vagy esett az eső. A sátrak be
áztak, a hideg, a nedves idő mindenkit próbára tett. Sokszor 
voltunk esőfelhők belsejében, úgyhogy 5-10 m-nél messzebb 
nem láttunk.

Augusztus 15-16-án éjjel végre egész éjjel felhőtlen volt 
az ég. A határmagnitudó: 5,9.

A statisztikus-csoport 20 fővel 20:30-01:30 között 5 óra 
alatt 124 meteort jegyzett /60 Per; 64 Spo/. *Ez 15 db/h lát
szó raj tagszám. Jócskán elmúlt a maximum.

A poziciók 8 taggal 20:30-01:30 között 5 óra alatt 109 me
teort láttak, a következő eloszlásban:
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A legfényesebb /-2 mg/ 20:58-kor esett. 00:42-kor egy na
rancssárga meteor kétszeri pulzációt mutatott 1 és 3 mg kö
zött.
A teleszkópikus észlelést végző csoport ezen az éjjelen 

.különösen szorgalmasan dolgozott a 6 binokulárral.Az eget 
4 fő fényképezte.
Mint minden éjjel, ekkor is 01:30 UT-kor gyújtottuk meg 

a tüzet - hajnalonként 6 és 8 fok közötti hőmérsékletek 
voltak! -.Szakács azonban 01:30-02:15 között is észlelt. 
02:05-kor egy 0 mg-os lándzsaszerü Perseidát látott.Zöldes
sárga szinü volt. 15 fokos utat ment, teljesen kihunyt, 2 
fok hiány után újra l.áts&ott és még 4 fokot ment.

Augusztus 16-17-én éjjel -21:45-ig teljesen borult volt, 
majd kiderült és igy 22:15-23:00 között 0,75 óráig tudott 
észlelni a statisztikus csoport /14 fő/. Az ég rendkivül 
rossz volt, igy csak 6 meteort láttak.

Csiszár és Szakács fényképezte és nézte az eget 22:30- 
01:15 között..A rossz égen /2 és 4,5 hmg váltakozva/ 2,75 
óra alatt 6 meteort láttak, a legfényesebb -2 mg volt.

Augusztus 17-18-án éjjelre a tábor már hivatalosan véget 
ért, csak 21 fő éjszakázott, még fenn a csúcson. Egy hideg
front miatt jó ég lett! Feltűnően'sötét ,• felhőtlen, erős 
ÉK-i széllel. Zenitbe# 6,6-6,8 mg volt a hmg, egyenletesen, 
ez erős Khi-h PER-t, M31-et jelentett, de szabad szemmel 
jól kivehető volt az NGC 752 és az RGC 7000-t. Tejút szé
lesen húzódott.

Több kisebb csoportban folyt a meteorészlelés /Szakács, 
Rorhrbacher-Csiszár; Ádám-Keszthelyi-Spányi; Bartos- Szűcs/ 
20:00-02:15 között az eget folyamatosan figyelték, ezalatt 
a 6,25 óra alatt 140 meteort jegyeztek fel. A meteorok 45%-a
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volt raj tag. Ez 10 db/h látszó raj tagszámot jelent. -2 mg 
volt a legfényesebb. 20:36-kor egy különös szürkésfehér me
teor haladt az epszilon CYG-M13 úton. Hatvanszor fénylett 
fel 3 mg-ra és halványult közben csaknem teljesen.

A Kút-hegyi ZHR értékeket most nem - majd csak az orszá
gos Perseida feldolgozáskor - adjuk meg.Ugyanígy a fotózok 
eredményeivel is majd később találkozunk.

Végül ejtsünk: pár szót a baráti beszélgetésekről, a ta
nulságos szakmai vitákról és tapasztalatcserékről. A szép. 
környezet, a gyönyörű körkilátás, a Naszályig, néha a Tát
ráig látszó hegyek emlékezetesek maradnak.

Nappal kirándulásokat tettünk Ágasvárra, Galyatetőre, Ké
kestetőre, Tóthegyesre, Piszkéstetőre, és természetesen a 
három közeli kis hegyi faluba. Jól megismertük a Mátra-fenn- 
sikot. Nehéz lesz elfelejteni az esti hangulatos tábortüzeket, 
szalonnasütéseket. Mintha a gasztronómia kedvelői gyűltek 
volna össze itt, akár nappali étkeinket nézve, akár azt, 
hogy éjszakánként rengeteg zsiroskenyeret és teát szolgáltak 
fel a hölgyek a meteörozók között. Sokan tanultak meg itt 
változózni, végülis 322 db becslést gyűjthetett be Szőke a 
P*80 alatt. A meteorozók is becsülettel végigészlelték az 
éjszakákat, hiszen a hideg ellenére a jó ég és a sok meteor 
kárpótlást adott.

A résztvevők megegyeztek abban: a sok kis tábor helyett 
többet érne inkább minden nyáron egy hasonló nagy tábor. 
Eszerint•jövőre az Aquarida meteorrajt kutatja az MMTÉH Á'81 
tábora a Bakony hegységben, majd ezután a P’82 lesz a Mecsek
ben.

Keszthelyi Sándor 
Gyöngyös
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