
Hálózatunk eddigi legsikeresebb januárjáról számolhatunk be, 
elsősorban a Quadrantidák maximuma alatti derült időjárás jó
voltából. A felsoroltakon kívül szórvány-, ill. tűzgömbészle- 
lést végzett: Fidrich Róbert (Bakonycsernye) , Kudor Gyöngyvér 
(Budapest), Szakács József (Tatabánya), Szauer Ágoston (Pápa) 
és Tarnay Kálmán (Budapest). A hónapban 75,3 óra vizuális, il
letve 30,9 óra fotografikus megfigyelés történt, ez utóbbiban 
azonban nincs benne Horváth Ferenc és a győri észlelők óraszá
ma! Piriti János (Nagykanizsa) teleszkopikus szórványadatokat 
küldött be.
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A januári rendkívüli időjárást tekintetve dicséretes a meg
figyelők szorgalma. A Quadrantidák észlelésére felhívó körleve
lünk hatásos volt, az országban kilenc helyen igyekeztek figye
lemmel kísérni a nem mindennapi látványosságot. Bár nem volt 
mindenütt zavartalan az időjárás, az adatok mégis hasznosan ki
egészítik egymást. Feldolgozásuk eredményét külön cikkben ol
vashatjuk .

A Quadrantidák jelentkezési időszakán kívül csak a hónap vé
gén nyílt lehetőség észlelésre (ld. táblázatunkat). A mostoha 
hőmérsékleti viszonyok ismeretében külön dicséretet érdemel 
mind Nagy Tivadar, mind a Sülysápon szerencsét próbáló Engel- 
Fodor-Tepliczky hármas. Utóbbiak egyórás meteorozásukat -18 fok 
mellett (ráadásul egy völgy alján levő észlelőhelyen) végezték, 
ezzel valószínűleg beállítva’ a hazai "hidegben történő meteoro
zás" rekordját. Sajnos, az "észlelővillanypárna" sem sokat je
lentett, ráadásul a megfigyelők mindössze 2 meteort láttak egy 
óra alatt!

Legalább kilenc sikeres meteorfotóról számolhatunk be, vala
mennyi a Quadrantidák jelentkezésének köszönhető. Éppen ezért a 
rajról szóló összefoglalóban a helye.
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MMTÉH - ’86

Szokásos évi összefoglalónk hálózatunk, megfigyelőmunkánk 
"töretlen" fejődéséről adhat számot. Az év első felének rész
ben az időjárás okozta megfigyelés-szegénységét bőven kárpótol
ta az őszi hónapok nagyon sok derült éjszakája. A megfigyelők 
száma nem nőtt, az észlelések össz-óraszáma viszont 200 órával 
több az előző évinél. Mindez annak is köszönhető, hogy "útnak 
indult" egy fiatal meteoros generáció, amely komoly céljának 
tekinti a pontosabb, használhatóbb észlelések végzését. A meg
figyelések fele a nyári hónapokban történt, de végre megdőlt a 
nyár, koraősz majdnem egyeduralkodó szerepe - értékelhető ada
tokat kaptunk az Aurigidák, a-Piscidák, a Tauridák és az Ursi- 
dák jelentkezéséről, ügy néz ki, mozdulás történt a fotografi- 
kus megfigyelés terén is. 1986 számos szép meteorfotó mellett 
nem kevés tapasztalatot is nyújtott, ezzel alapozva meg a to
vábbi munkát.

A múlt év a számok tükrében (összehasonlításul zárójelben az 
1985-ös értékek). Vizuális meteorészleléssel 157 fő foglalko
zott (161), .összesen 2023,8 órát töltve az ég alatt (1806,5). 
Az egy főre jutó évi óraszám tehát 12,7 óra. (Ez az érték az 
elmúlt években folyamatosan nő: 1983 - 9,1 óra; 1984 - 10 óra; 
1985 - 11,2 óra). A megfigyelések havi megoszlása az alábbi:

Az adatok legnagyobb részét - és egyben a leghasználhatób
bakat - a csoportos észlelések szolgáltatták, ami persze nem 
jelenti az egyéni munka értelmetlenségét. A nyári megfigyelések 
nagy többsége különböző rendezvényeken, táborokban történt. 
1986-ban az észlelők többségének találkozási fóruma a megfigye
lőtáborok voltak. Mivel részletes összefoglaló egyikről sem je
lent meg, álljon itt legalább tételes felsorolásuk:
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1986. július 5.-12. "Megfigyelő-nevelő" tábor, Rák-tanya
júl.29.-aug.8. Mogyorósbányai észlelőtábor (két turnus) 

aug.6.-17. P 186 tábor Rák-tanya és Szentgyörgyhegy 
aug.23.-31. PVH észlelőtábor, Rák-tanya

A vizuális meteorozók megoszlását csoportosítsuk a már meg
szokott kategóriák szerint:
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Az év során 8 ezer meteor adatát küldték be hálózatunk meg
figyelői. A naprakész feldogozást nagymértékben hátráltatta a 
többször jelentős késéssel beérkező adattömeg (pl. a székesfe
hérvári amatőrök február végén juttatták el nyári megfigyelése
iket!) - ezek nélkül pedig hiányos lett volna az összkép. Rész
ben ez az oka, hogy mindeddig egyetlen raj-összefoglaló sem je
lent meg, eltekintve az Aurigidák maximumától (Meteor '86/10. 
szám) - ez is egyetlen észlelő adatsorán alapult. A másik ne
hézséget a vizuális meteorészlelések kiértékelési problémái, 
kérdőjelei jelentik. Nincs igazpn megbízható radiánskatalógus, 
nem állapítható meg egyértelműen az észlelők pontossága, a vi
zuális munkához szükséges megfigyelőkészség fejlesztésére nin
csenek gyakorlati ötleteink (v.ö. utánpótlás-nevelés). Ezek 
részben nemzetközi problémák is, amint pl. a belgiumi meteor- 
észlelő hétvégén is kiderült.

Minden borúlátás ellenére a szabadszemes meteormegfigyelés 
- eddigi, más módszerekkel nem pótolható statisztikai jelentő
ségén túl - további értelmet kap, mégpedig a beinduló fotogra- 
fikus munka kapcsán. Nagyobb rajok maximumakor egy-egy szerve
zett, teljes eget lefedő, sok gépes észlelés során nagy szükség 
van az égbolt folyamatos szemmel követésére a negatívokon rög
ződő nyomok helyes értelmezéséhez. Ugyancsak keveset tudunk az 
inaktív, vagy annak hitt időszakok meteorjelenségeiről, ezek 
számos meglepetést, felfedeznivalót tartogatnak.

Fotografikus téren Berkó Ernő szervezésében megkezdődött a 
hazai meteorfotós hálózat alapjainak lerakása. A módszerek ki
kísérletezésének melléktermékeként észlelőnk 35 meteort fotó
zott augusztus folyamán - majd felvételeinek újabb átnézésével 
további 15-öt talált! Valamennyi felvétele forgószektorral ké
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szült (ld. Meteor 86/12). Összesen 13-an küldték be adataikat 
az év folyamán, a fotózási összidő 309,2 óra. Mintegy 35 meteor 
került megfelelően dokumentálva Meteorfotó Archívumunkba. Az 
összidő mintegy kétharmada az előző évinek, de gyanítható, hogy 
sokan nem jelezték kísérleteiket. A legtöbbet fotózok névsora a 
következő:

Ez év elején valamennyi asztrofotós megkapta körlevelünket, 
amelyben a meteornyom-kimérések sikeres beindulásáról tájékoz
tatjuk őket, Zalezsák Tamás fáradozásának köszönhetően. Igyek
szünk propagálni a vezetéses felvételek készítését, hiszen 
ezekről egy-egy meteor pozíciója a pontos időpont (szemmel kö
vetés!) nélkül is meghatározható. Hálózatunk fő célkitűzéséhez, 
kimérhető szimultán meteorfotók készítéséhez azonban ebben az 
esetben is szüksége's a pontos időpont ismerete. Baráti kapcso
latok révén sikerült néhány mechanikqs Saulter-órát (elektromos 
kapcsolóórát) szereznünk óramű céljára. Pe Sári Gyula ügyködése 
a gyakorlatban is bizonyítja, hogy a célra egy erős tojásfőző 
óra is kiválóan megfelel (ilyen név alatt kapható a kereskede
lemben ).

A vizuális terület Ígéretes "mellékhajtása", a teleszkopikus 
meteorozás szép fejlődésnek indult, Csiszár Tibor és Tiborné 
részletes feldolgozását következő számunkban olvashatjuk.

A Meteorban 1986-ban 138 oldalnyi meteorészleléssel kapcso
latos anyag jelent meg, ami az összterjedelem 30?ó-a. Részletes 
irodalomjegyzéket a múlt évi 12. szám 64. oldalán találhatnak 
olvasóink. A cikkek, feldogozások elkészítésében az alábbiak 
működtek közre:

Az első félévben 3 körlevél jelent meg a tavaszi és a nyári 
meteorrajok teleszkopikus észlelésének elősegítésére, térképek
kel illusztrálva. (Mivel a téma idén is aktuális, ezek a számok 
ill. a kész észlelőtérképek a rovatvezető vagy Csiszár Tiborék 
címén kérhető.) Az MMTÉH Körlevél 8. száma egy vizuális és te
leszkopikus megfigyelési útmutató-kivonat, elsősorban az újon
nan bekapcsolódó amatőrök tájékoztatására. A múlt évben szüne
telt a ZHR Bulletinek kiadása, részben a már említett feldolgo
zás-technikai problémák miatt.
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Szép sikerekről számolhatunk be a külföldi kapcsolatok te
rén. Horváth Ferenc részt vett az európai meteorészlelő amatő
rök Belgiumban, Hingene-ben rendezett találkozóján (október 3- 
6.), ahol alkalom nyílt a személyes kapcsolatteremtésre, ta
pasztalatcserére. A nemzetközivé vált belga meteoros magazin, a 
Werkgroepnieuws decemberi száma címlapon hozta Zana Péter jól 
ismert tűzgömbfelvételét, ugyanezen számban jelent meg az Auri- 
gidák szeptember eleji éles jelentkezéséről írt összefoglalónk 
is. A külföldi levelezést Sülé Gábor, Horváth Ferenc és Földes! 
Ferenc végezte. Szélesedő kapcsolataink segítségével tisztábban 
látjuk, melyek azok a területek a meteorasztronómiában, ahol az 
amatőr is hasznosan tevékenykedhet, s adataival hozzájárulhat 
tágabb környezetünk megismeréséhez.

Az Áprilisi Lyridák jelentkezése az idén jó holdfázisra 
esik, így - ha az időjárás engedi - szép látványosságra számít
hatunk a meteorszegény tavaszi időszakban. A raj maximuma hús
vét utánra esik (április 21-22), s bár hajnali áramlat, próbál
kozzunk minél többen a megfigyelésével. A radiáns éjfél körül 
kel, a korábbi tapasztalatok alapján bizton számíthatunk órán
ként 10-13 meteor jelentkezésére. Budapest környékén csoportos 
vizuális és fotografikus munka fog folyni, más észlelők ennek 
figyelembe vételével, szimultán meteorfotók reményében állítsák 
gépeiket.

Különösen fontos lenne a radiáns környékének teleszkopikus 
figyelemmel kísérése, ennek, elősegítésére 4 égterület részletes 
térképét közöljük. A látómező-körök 7 fokosak, azaz egy 7x50-es 
binokulár látómezejének megfelelőek. Az észlelőlapra csak a fé
nyesebb csillagokat érdemes átmásolni. Teleszkopikus megfigye
lési útmutató a Meteor 85/10. számában jelent meg - kivonata 
Tepliczky István címén kérhető.

TEPLICZKY ISTVÁN

II.
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A Hingene-i találkozó 
témáiról

1986. október 3-6. között Belgiumban, Hingene-ben került 
megrendezésre az európai meteorészlelő amatőrök találkozója 
(ld. Meteor 1986/12). Az összejövetelen tárgyalt szakmai kér
désekről a Werkgroepnieuws '87 februári számában Luc Vanhoeck 
készített beszámolót. Ennek fontosabb gondolatait szeretnénk 
összefoglalni .

AMATŐR MEGFIGYELÉSEK ÉS SZAKCSILLAGÁSZOK

^A szakemberek számára a rajok aktivitásgörbéinek alakja, 
időbeni fejlődése és az áramlatokon belüli tömegeloszlás vizs
gálata tűnik a legérdekesebbnek. Az amatőrök munkája a szak
csillagászok számára is szolgáltathat hasznos adatokat, értéke
lésüknél azonban két fő probléma merül fel.

Először is az amatőr adatok nem jutnak el hozzájuk. A csil
lagászoknak nincs annyi idejük, hogy végigolvassák az amatőr 
szakirodalmat. Dr. Lindblad (Lund Obszervatóium, Svédország) 
megpróbálja összegyűjteni az értékelhető amatőr szakirodalmat 
az IAU-találkozón történő beszámolójához, ugyanakkor felhívja 
az amatőrök figyelmét, hogy juttassák el adataikat a szakcsil
lagászoknak. Másrészt az amatőr feldolgozások nem készülnek 
egységes szempontok szerint. Ennek egyik oka az adatok hasznos 
feldolgozásához szükséges matematikai ismeretek hiánya!
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RADIAN SMEGHATÁRGZÁS

A radiánspozíciók meghatározása vizuális és fotografikus 
adatokból történhet. A résztvevők nem jutottak egyetértésre a 
vizuális megfigyelések értékéről. Paul Roggemans és Christian 
Steyaert (Belgium) nem látja értelmét a vizuális munkának az 
adatok viszonylag nagy pontatlansága miatt. Példaként felhoz
ták, hogy a vizuális észlelők által jelzett kettős Perseida ra- 
diánst fotografikus adatok eddig nem erősítették meg.

A katalogizált számos kis áramlat azt sejteti, hogy egy-egy 
éjszakán akár 50 radiáns is aktív lehet. Komolyan vehetjük ezt? 
Lindblad úgy vélekedett, hogy a száz év alatt összegyűjtött 
adatokat óvatosan kell kezelnünk. Ugyanakkor néhány információ 
rejtve marad a meteorok "alapzaja" miatt - pl. a Geminidák 
maximuma idején a Monocerotidák hosszú ideig észrevétlenek ma
radtak .

Más résztvevők is egyetértettek az adatok megfelelő kriti
kával történő kezelésével. Ha egy tapasztalt észlelő beszámol 
egy kis áramlat megfigyeléséről, a következő évben újból figye
lemmel kell kísérnünk jelentkezését. Egy átfogó radiánskataló- 
gus viszont hasznos észben tartani a korábbi eredményeket, szo
katlan eseményeket. Néhány kisebb raj létét - pl. a Halley-üs- 
tökössel kapcsolatban álló Éta Aquaridák mellékradiánsait - 
gondosan meg kell vizsgálnunk.

A pontos pályaelemek meghatározására a szimultán fotografi
kus megfigyeléseket erősen szorgalmazták. Paul Roggemans fel
hívta a figyelmet saját fotografikus adatbázisukra, kérve a vi
lág észlelőit, gazdagítsák az adatok számát. Detlef Koschucg 
(NSZK) említette, hogy ők egy vizuális adatbázist állítanának 
fel, s kérte az észlelőket, küldjenek nekik adatokat.

METEORSZÁMLÁLÁS

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az észlelőlapoknak 
minimálisan a következőket kell tartalmazniuk: a dátumot, a 
feltűnési időpontot UT-ben, a szünetek idejét.(bármilyen okból 
is történjenek), a felhőtakartságot és a határfényességet. Az 
észlelőlapokra személyesen lebontva jegyezzék fel a megfigyelt 
meteorok darabszámát, függetlenül attól, hogy egy-egy meteort 
hányán pillantottak meg.

Nézetkülönbség volt abban, hogy az észlelők egy-egy meghatá
rozott irányba fordulva végezzenek-e megfigyelést, vagy köves
senek egy-egy csillagképet égi útjukon. Ez utóbbi esetben a lá
tómező középpontjának horizont feletti magassága időben válto
zik, így sokkal nehezebb az adat-ok értelmezése. A további kér
dések és módszerek - előnyeikkel, hátrányaikkal egyetemben - 
egy majdani megfigyelési útmutatóban kerülnek ismertetésre.
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FÉNYESSÉGBECSLÉS

A vita azon folyt, érdemes-e a becslési pontosságot 0,5 mag
nitúdóra növelni. Az a vélemény alakult ki a résztvevőkben, 
hogy az ilyen pontosságú feljegyzés oka olykor nem a gyakor
lottság, hanem a bizonytalanság. Ha a fél magnitúdóra megadott 
adatok száma lényegesen kevesebb az egész értékkel feljegy
zetteknél, célszerűbb ezeket is szétosztani, s szomszédjaikhoz 
hozzáadni.

Minden esetben hasznos megadni az adott észlelőre jellemző 
fényességeloszlást, hogy tudjuk: fényességbecslései megbízha
tók-e vagy sem. Csoportos észlelés esetén az ilyen információk 
elvesznek. Gondosabb vizsgálatkor érdemes a fényességeloszlást 
éjszakánként készítenünk, külön-külön rajmeteorokra és sporadi
kusokra .

SZÖGSEBESSÉG. SZÍN, ZHR-KORREKCIŐS TÉNYEZŐK

E pontnál ellaposodott a vita, szükségtelen volt részletekbe 
menni. A szögsebesség megadására a többség szerint elegendő há
rom sebességfokozat, csupán néhány holland amatőr szerint érde
mes további részleteket feljegyezni. A színbecslésekről kevés 
o szó esett.

A ZHR-számítás fontossága miatt a téma a Werkgroepnieuws egy 
későbbi számában részletesen elemezzük.

(A Werkgroepnieuws 1987. februári száma alapján: SÜLÉ GÁBOR)

MACSIT  Az alakuló
------------------------- ---------------------- ülésről

A Magyar Amatőrcsillagá
szati Társaság ez év február 
23-án az Uránia Csillagvizs
gálóban tartotta alakuló köz
gyűlését, melyen szép számmal 
jelentek meg az érdeklődők. 
A közgyűlés résztvevői megis
merkedhettek a Társaság ter
vezett tevékenységével, az 
1937. évi munkatervvel, a 
bicskei Nagy Károly mauzóleum 
és csillagda rekunstrukciós 
tervével, amelyet az Országos 
Műemlék Felügyelőség készí
tett. Az előadó - Barts Ba
lázs (OMF) - olyan javaslatot 
tett a Felügyelőség és a Tár
saság együttműködésére, amely 
mindkét fél számára kedvező
nek tűnik. Az Uránia Csillag

vizsgáló és a MACSIT együtt
működését szabályzó szerző
dés tervezetet Zombori Ottó, 
az Uránia igazgatóhelyettese 
ismertette. Ennek értelmében 
az Uránia Csillagvizsgáló tá
mogatója lesz a Társaságnak. 
Az alakuló közgyűlés kisebb 
módosításokkal elfogadta az 
alapszabály tervezetet, és 
megválasztotta a háromtagú 
Elnökséget.

Az Elnökség első ülésén 
úgy döntött, hogy az elnöki 
tisztséget Dr. Dankó Sándor 
tölti be, míg az elnökhelyet
tes Tarnay Kálmán, a titkár 
Kalmár T'amás lesz. Az Elnök
ség Hollósy Tibort bízta meg 
a gazdasági ügyintézői fela-
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dattal. A Társaság képviselő
jén 3k kijelölése a Meteor 
szerkesztőbizottságába még 

nem történt meg.

A Társaság székhelye az 
Uránia Csillagvizsgálóban 

(101$ 3p, Sánc o. 3/b) 
van,

levélcíme
________ (1253, 3 p , Pf.36).____

Az Elnökség fogadóóráit (1907 
április á-tól)

hétfőnként 17-10 óra ás 
keddenként 17-19 óra között

tartja az Uránia Csillagvizs
gálóban lévő irodájában.

A közgyűlés által elfoga
dott 19C7. évi munkaterv ér
telmében a Társaság alapsza
bálya szerint a szervezet ki
építése idei feladat. A másik 
fontos teendő az észlelőbázis 
helyének kijelölése, az anya
gi feltételek megteremtése, a 
munkálatok megkezdése. Idei 
feladat a szoros együttműkö
dés kialakítása a hazai társ
szervezetekkel (CS8K, MMTÉH, 
PVH, s t b .) , csillagászati 

szervezetekkel (MTA Csillagá
szati Kutató Intézete, EL'TE 
Csillagászati Tanszék, Eötvös 
Loránd Fizikai Társaság Csil
lagászati Csoportja, stb.) és 
kapcsolatfelvétel a nemzetkö
zi amatőrcsillagászati szer
vezetekkel. Ennek érdekében a 
nyári tábort a PVH-val és 
MMTÉH-val közösen kívánjuk 
megrendezni.- Szeptemberi tan
folyamunkra -.amelynek hely
színe a szombathelyi Gothard 
Obszervatórium, témája pedig 
a változócsillagok fotometri
ája lesz - külföldi amatőrö
ket is meghívunk. Szeptember
től kéthetente fog megjelenni 
a Társaság és az ELFT Csilla
gász Csoportja közös szer
kesztésében a csillagászat 
legfrissebb híreit tartalmazó 
körlevelünk. Távcsövek be
szerzésére is keressük a le
hetőségeket. Jelenleg folya
matban van egy 26 cm-es Dob- 
scn-távcső megvásárlása.
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Továbbra is várjuk az ér
deklődő amatőrök jelentkezé
sét, ill. a Társaság munkájá
val kapcsolatos kérdéseket és 
véleményeket. Szeretnénk még 
több jogi személyt (vállala
tot, intézményt, iskolát, 

stb.) bekapcsolni tevékenysé
günkbe. Ehhez kérnénk amatőr- 
csillagász társaink segítsé
gét .

A Társaságnak bárki tagja 
lehet, aki befizeti a beléoé- 
si díjat (200-3000 Ft között 
az egyéni lehetőségek sze
rint), az éves tagdíjat (750 
Ft plusz 250 Ft a Meteor elő
fizetési díja; 1G év alattiak 
részére 350 Ft plusz a Mete
or), ás aktívan résztvesz a 
Társaság munkájában.

A MACSIT Elnöksége

Megkezdte állandó 
munkáját az első szovjet 

modulűrállomás: 
a MIR

Megnyílt a
Szemlő-hegyi-barlang

A Föld és az ég 
határa - 1.

A Pusztaszer-Fehér tói 
Tájvédelmi Körzet

Látványosságok Peking 
környékén

Elfelejtett gyarmatosítók 
a Karib-térségben - 1


