
_  Bemutatjuk...

...a W S  Meteor Section-t

A meteormegfigyelés a belga csillagászok nagyon régóta művelt 
munkaterületei keze tartozik. A múlt század elejének legjelentő
sebb vállalkozása ebben a témában Queteletnek, a Belga Királyi 
Csillagvizsgáló megalapítójának nevéhez fűződik, aki 1826-ban szi
multán meteorészlelő csoportokat szervezett különböző városokban 
- ezekben kb. 25 megfigyelő dolgozott. A kezdeti időszak fő célja 
Benzenberg és Brandes eredményeinek megerősítése volt. ők végeztek 
először szisztematikus szimultán meteorészleléseket 1798-ban 
úöttirgenben, még diákéveik alatt, de eredményeiket igen szkepti
kusan ítélte meg az akkori csillagászati közvélemény.

A belga szimultán csoportok hosszú évekig elsősorban a Persei- 
dákat és az alacsony aktivitású hónapok sporadikus meteorjait ész
lelték - amikoris lényegesen könnyebb volt a szimultánokat kiválo
gatni -, emelett jelentős meteormegfigyelés-történeti kutatómunkát 
végeztek. Egészen 1762-ig visszamenőleg Összegyűjtötték a korábbi 
megfigyeléseket, ezek első összesítése 1839-ben jelent meg. A to
vábbi kutatómunka eredményeképpen egy lényegesen bővített újabb 
publikáció 1861-ben látott napvilágot, főleg a feltűnően magas 
aktivitású időszakok, meteorzáporok felsorolásával. Quetelet 1872- 
ben bekövetkezett halála után a meteormegfigyelés is nagymértékben 
visszaesett: az esetenkénti tűzgömb-beszámolóktól eltekintve nem 
is maradt fenn adat ebből az időszakból.

A XIX. század végén nagyszámú amatőr kezdte meg ismét az észle
lést, elsősorban azért, hogy az 1899-re jósolt Leonida-meteoresőt 
megfelelő hatékonysággal tudják megfigyelni. A nagy meteorzápor 
elmaradt, és ez kiábrándító volt azok számára, akik "erre utaztak". 
Jó tapasztalati alapot adott viszont egy kis csoportnak a munka 
további folytatására. 1906-ban egy új szervezet alakult Antwerpen
ben, amelynek elsődleges célja a meteormegfigyelések világméretű 
szervezése, és az adatok megjelentetése volt. Ez a szervezet a 
"Bureau I4eteorrique" volt. Pár év alatt hihetetlenül nagymennyisé
gű adatot gyűjtöttek össze, ezekre támaszkodott hosszú ideig 
Koffmeister is. Az egyik legmegbízhatóbban dokumentált esemény az 
atmoszféra sűrűségének változása volt, melyet az 1908-as Tunguz- 
katasztrófa után lehetett megfigyelni. 1933-ban a szervezet észle
lői voltak az egyetlenek, akik sikerrel meg tudták figyelni az ok
tóber 9-én bekövetkezett nagy Draconida_meteoresőt.

1944-ben megalakult a W S  /Vereninging Voor Sterrenkunde =
= Csillagászati Társaság/, és ez újjászervezte a megfigyelőmunkát 
is. A meteorészlelések döntő többségét spontán szerveződő kis cso
portok végezték igen sikeres vizuális munkát eredményezve az 50-es 
évek elején. 1954-ben megkezdődött a rendszeres fotografikus megfi
gyelés is. Az adatok a "DeMeteoor"-ban jelentek meg.

Az 50-es évek közepén a radartechnikával és a szuper-Schmidt 
kamerákkal elért és megjelentetett adatok a megfigyelők nagy részét 
elkedvetlenítették, a hálózat munkája visszaesett, csak nénányan 
- többnyire magányosan - végeztek észlelőmunkát. A "DeMeteoor" 
1968-ban megszűnt, és ez a munka teljes megszűnéséhez vezetett.
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1969-ben azonban már ismét összeült néhány lelkes megfigyelő, 
k°gy újjászervezze a W S  megfigyelőcsoportjait, és ezek között ott 
találhatunk néhány illusztris meteorészlelőt is, akik ez év őszén 
ismét létrehozták a meteorészlelő szekciót. Az első vezetője 
Jacques Vandaele volt, aki foglalkozását tekintve fényképész, és 
15 lelkes, de minden korábbi tapasztalat nélküli szekciót irányít
hatott. Mivel a holland RVWS meteor szekciója nagyobb tapasztalat! 
és jobb anyagi helyzetű, volt, a megfigyelési adatok egészen 1972- 
ig holland amatőrkiadványokban láttak napvilágot, minden megfigye
lést ide továbbított a WS/MS. a  szervezeti felépítés elég laza 
volt, nem létezett saját kiadvány, és más külföldi csoportokkal 
sem létezett kapcsolat. 1970-ben még 1000-nél több vizuálisan meg
figyelt meteort jegyeztek fel tagjaink, de ez a szám 1971-72-ben 
egyre csökkent.

1973-ban Jacques Vandaele lemondott a hálózat vezetéséről, az 
irányítást Eddy Van Jen Broecke vette át, aki jelentős szervezeti 
változtatásokat hajtott végre. Az érdeklődők egy körlevélre fizet
hettek elő, mely rendszeres időközönként tudósított a hazai és 
- elvétve - a külföldi meteomegfigyelési eredményekről. A 
"rf'erkgroepnieuws" egészen 1980-ig 1-6 /nagyritkán 8/ oldalas kör
levél maradt, ekkor azonban lehetőség nyílt arra, hogy kéthavonként 
megjelenő, fotókkal illusztrált magazinná fejleszthessük. Jelenlegi 
is ez a kiadvány munkánk alapja, amely kéthavonta 34 oldalon jele
nik meg. 1983 óta az oldalszám egyharmadán angol nyelven jelentet
jük meg a "Werkgroepnieuws International Pages"-t, hogy ezzel is 
segítsük a nemzetközi kooperációt a különböző csoportok között. 
Kiadványunk jelenleg mintegy 20 országból rendelkezik előfizetők
kel, és ez a szám folyamatosan nő.

A jó munka alapját és a további előrelépés lehetőségét egy mete
orészlelési kézikönyv kiadása teremtette meg, amely igen hamar el
fogyott. 1980-ban ezt egy második kiadás követte, az elsőnél jóval 
nagyobb terjedelemben, részletesen tárgyalva az azóta kifejlődött 
új észlelési technikákat is. A meteorszekció növekedése 1982-ben 
egy harmadik kiadás kinyomtatását tette szükségessé. Ez a 160 ol
dalas, részletes, gazdagon illusztrált kézikönyv a legsikeresebb 
kiadványa a szekciónak, mind a mai napig igen keresett, népszerű.

A megfigyelési adatok megjelentetése is változott az idők során. 
1974-ben még egy éves "Report"-ot adtunk ki, amely az 1973-as ada
tokat tartalmata, és ilyen módon adtuk ki a korábbi évek eredménye
it is, egészen 1970-ig visszamenőleg. A munka fokozódásával párhu
zamosan azonban a kiadványok nagy, nenezen összeállítható és kezel
hető könyvekké váltak, így szerkesztésükkel fel is hagytunk. Jelen
leg az eredmények folyamatosan jelennek meg a WGN-ben.

1975 és 76 igen sikeres év volt, nemcsak a megfigyelések mény- 
nyisége szempontjából, hanem azért is, mert az' akkori, autodidakta 
módon tanuló kezdő megfigyelők az évek során jól képzett amatőrökké 
váltak, és mind a mai napig hálózatunk gerincét alkotják. Ebben az 
években ráadásul belga körülmények között hihetetlenül tiszta, 
sötét éjszakáknak örvendhettünk, amely sajnos azóta sem ismétlődött 
meg. 1978-tól nagylétszámű meteormegfigyelő táborokat szerveztünk a 
Svájci-Alpokban, elsősorban szimultán megfigyelési célzattal, igen 
sikeresen. 1980 óta minden évben - immár hagyományosan - szerve 
ződnek a táborok, tavaly már három, függetlenül dolgozó hegyi cso
porttal. 1978 végén Eddy Vám Jen Broecke visszaadta vezetői megbi- 
zatását a WS-nek, és azóta ezt jelen sorok írója tölti be.
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A gyorsan változó észlelési technikák és új megfigyelési ága
zatok eredményeként a W S  meteor szekciója nagyon gyorsan fejlődött 
- ahogy ma már kijelenthetjük: egyes tagok számára túlságosan is 
_:yorsan! Gyakran folytatunk kritikai hangvétellel vitákat, amikor 
a meteorászlelés iránt érdeklődők egyike-másika az általunk végzett 
félprofesszionális szintű munka jogosságát kérdőjelezi meg. Csopor
tunk egy - úgy érzem - mindenütt felvetődő pszichológiai problémá
val küzd, amely a fejlődés szinte velejárója. Amikor egy szervezet 
elkezd működni, minden tagja egyre magasabb színvonalon szeretne 
dolgozni, igy darabig képes is mindenki egyre magasabb és magasabb 
szintre lépni, aztán egy adott szintnél - a háttérismeretek hiánya 
miatt - sok amatőr képtelen a továbblépésre. Ekkor nem a tanulásba, 
hanem a megmaradók munkája jogosságának kritizálásába fekteti ener
giája jelentős részét. Ez az oka annak, hogy a viták és bírálatok 
mind gyakoribbak a VVS/toS-en belül.

Ma kb. 30 rendszeres és 100 alkalmi megfigyelőnk van. Ez utóbbi
ak általában csak nagy rajok maximuma környékén, vagy a hegyi tábo
rok alkalmával észlelnek. A vizuális munka a nagy rajok és a spo
radikus mennyiség statisztikai vizsgálatára terjed ki /szín-, fé
nyesség-, láthatósági időtartam-statisztikák stb./. Az úgynevezett 
”kis rajokkal” szervezetünk egyáltalán nem foglalkozik 1981 óta, 
mivel a vizuális adatokat elégtelennek tartjuk ezek vizsgálatához. 
1983-ban 21500-nál több vizuális megfigyelést küldtek be észlelőink.

A fotografikus munka mind Belgiumban, mind pedig Hollandiában 
szisztematikusan folyik, több all-sky, illetve nagy területet le
fedő "kameracsokor" működik minden derült éjszaka. Az országok 
kis kiterjedése miatt a 3enelux-államok közös amatőr fotografikus 
tűzgömbészlelő hálózatot tartanak fenn, adataikat folyamatosan ki
cserélve egymással. Munkánkat nagymértékben segítik a személyi szá 
mítógépek és nagy computerek /16 - 128 K memóriákkal/, segítségük
kel az adatfeldolgozást könnyen meg tudjuk oldani.

A közelmúltban kezdtük meg egy meteor-könyvtár létrehozását, 
ahol minden tagunk, ill. külső érdeklő a valaha is kiadott meteor
szakirodalom - reméljük, előbb-utóbb teljes - gyűjteményét talál
hatja meg. Jelenleg több mint 3o» könyv és 1000-nél több cikk 
15C00 oldalnyi gyűjteménye van birtokunkban, de ez a mennyiség 
napról napra nő.

Bátran elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek a belga meteormegfi
gyelés legtermékenyebb időszakát jelentik. Megragadom a lehetősé
get , hogy magyar kollegáinknak az egész szekció üdvözletét tolmá
csoljam, remélve, hogy mindannyiunk előtt boldog és sikeres jövő 
ül. rlülön is köszönetét mondok Papp Jánosnak az elmúlt évek gyü
mölcsöző együttműködéséért, és jelen cikk magyarra fordításáért.

boraim azzal zárom, hogy nagy öröm az ember számára, hogy tudja, 
számtalan ember van szerte a világon, aki ugyanazt az örömöt érzi 
egy gazdag meteorzápor vagy fényes tűzgömb láttán, mint én. Hadd 
. -gyen ez az érzés egyben az emberek jövőbeni egymás közötti béké
jének, barátságának es kölcsönös megértésének erős alapja.
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