
15 megfigyelő 107 vizuális és 5 fotografikus megfigyelést végzett.

(Rövidítések: L= refraktor, T= reflektor, C= színbecslés, F= színszűrő, 1= 
intenzitásbecslés.)

Elöljáróban elmondható, hogy csak hat megfigyelő végzett egynél több 
észle lést, s az egy észlelést készítők is ugyanazon a napon figyelték meg a 
bolygót. Ez egyben — sajnos — kritika is a megfigyelői tevékenységgel 
kapcsolatban. Kár, hogy egy ilyen jó láthatóságról csak ennyien küldték be 
megfigyeléseiket, ugyanis többen is  jelezték szóban, hogy észlelték a 
bolygót ugyan, de nem rajzolták le . Örvendetes ugyanakkor Babosán Gábor 
aktív visszatérése és Kocsis Antal további rendszeres munkája. Reméljük, e 
sorok nem veszik el senki kedvét a megfigyelésektől, hanem serkentőleg 
hatnak!

A Vénusz 1988. április 3-án érte el legnagyobb keleti kitérését, a 46°- 
ot. A dichotómia időpontját április  5-ére jelezték előre. Az első 
megfigyelést Kocsis Antal 1987. november 22-én, az utolsót 1988. május 
14-én Orha Zoltán készítette. Több alkalommal a nappali égen is sikerült az 
égitestet megfigyelni (Kocsis, Orha).

A megfigyelések havi bontásban az alábbiak szerint alakultak: 1987. 
november: 2, december: 3, 1988. január: 1, február: 10, március: 20, 
április : 60, május: 11. A számok is mutatják, hogy a legtöbb észlelés a 
bolygó legnagyobb keleti kitérése körüli időben készült.

Az égitest alapszíne — nyilván a horizont fe le t t i  magasság növekedése 
miatt — sárgás, sárgásfehér (novemberben); fehér, sárgásfehér (december
ben); majd fehér, kékesfehér (február) le tt .

Sötét területek észlelése
Az első sötét területet február 9-én észlelte Babosán Gábor. A fo lt  

11-én is látszott (Kocsis), s tőle délre egy másik sötét (4 in t .)  terület
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- ^ él\ eF w Öbb ré3zh61 6116 "foltcsoport" tűnt fe l (Babosán), amely 
kék szűrővel határozottan kivehető volt. Március 6-án az SPC alatt érv 
h^orszog ^aku sötét területen helyezkedett e l, s a  nyugati csúcsától az 
NPC-ig egy 7 intenzitású ívelt terület húzódott. Az ív már 3-án is 
látszott de kevésbé határozottan; 10-én csak az északi féltekén. 11-én az 

e! éf e"  ^  5130-18 hűz<5dva’ "Hjd 17-én az SPC körül 
29~é n 3 2 s p c , , a la t t , , w  * * * » sötét «  m o  

% u le * v o l* - Az, SPC és a fo lt  között egy fényes sávszerű rész látszott, de 
mélyzöld szűrővel sokkal biztosabban és nagyobb kiterjedésűnek tűnt. Vörös
v o U ^ f *  df lre 6gy hasonlőan szembetűnő sávszerű területvolt megfigyelhető (Kocsis), április 5-én (kék fényben) az SPC alatt egy
f S c S Í T S  fe l COrha)’ m l *  még 11-én (Kocsis> és 12-én

A hatá^ o zo tta n  á ts z ő tt . 11-én a terminátorral párhuzamos sötét 
részt vett észre Kocsis, majd 14-én Horváth és Orha is észlelte. 18-án a

^  ^ " tén egy í ° s! zan eW 1 0  sötét fo lt  látszott vörös, sárga és 
ék fényben .Kocsis). 20-án egy 4 intenzitású területet vett észre magas 

szél esságeken Kocsis és Orha. A legjobban kék szűrővel lehetett a
f ° l  J ,  6P  fény6S (8_aS lntanzitású) terület tűnt
á t h ú S d X í ^ o l d a l á n ,  ar.ely 27-én már az északi féltekére is 
k S e l v o í t V S r J  I? ^ f a b b r a  látszott. 30-án f*dig a nyugati peremhez
é S ^ i  é í V d í ?  S í  K° l Sls)rn  ^~én egT egy fényes fo lt  látszott azf f l á í J n  3 félgombon (Babosán Kocsis). A fényes területek még 12-én 
is  látszottak Kék és vörös fényben (Babosán, Kocsis).

Pólussapkák

T x S lÜ T ^ iiíS  e l? f br ÜanUf r Z?~én j e& ezte  fe l. hogy az északi és a déli 
kerületek lényegesen fényesebbek, mint a többi 

teruiet. A becsült fázis ekkor 0,66 volt. Februárban az NPC kisebb és 
mUlt 32 SP°  (Babcsán és Kocsis). Március közepéig az NPC 

a dí l n ’ fényességUk egyfonnán 9-9 intenzitású volt. A 
fSÍ ébe  ̂ 32/P C  tunt nagyobbnak és fényesebbnek (Babosán, 

Kocsis) Áprilisban és májusban is az NPC volt nagyobb. Az NPC egyíé 
kiterjedtebbnek látszott, és sokkal karcsúbb volt, mint a déli sapka 
melyet lekerekitettebnek láttak a megfigyelők (Babosán, Kocsis, Orha).
R -K Í-?Pk? C a d lcí ° t<5rnia után átnyúltak a sötét területre. Április eleién 
déli é^ ! 6 í e űgy’ hogy he'ísiése szerint az északi 1','5-2"-re J a
1 5 -2 " t  ,/Ílá8Ított készre. Másodikén a déli sapka már

' Z 2 ~r, e T  f  - ^  llyen ^ ^ e d é s t  hívják "szarvaknak". A szarvakatezek után már valamennyi észlelő feljegyezte.

Terminátor-rendellenességek
h_ . í zné^ zakát f  nappaltól elválasztó vonal — a terminátor — gyakran nem 
natározott vonal, hanem egyenetlen. Elsőként Kocsis látott két öbölszerű
töh h ^ íí6?5^ 6? február 11-én 63%-os becsült fázisértéknél. Ezt követően 
déli S S i S T i  Í V lrt? ? ? tak ki^ b^ na€yob rendellenességek, elsősorban a 
Oriíá) pkátÓ1 északra l^ ő  szomszédos teminátorrészen (Babcsán, Kocsis,

A hamuszürke fény

l i s ^ á ^ ^ L n ^ í  ^ lvány  fény3 f f 1 először Pülöp József észlelte ápri- 
í ^ ítTo -ía a N P í  0158 nem világított félteke is halványan derengett" 
c S )  de ?1ZboSan l ^ z o t t  a hamuszürke fény (Lb^
(febcsánf Orha) ® jegyezték fe l ezt a jelenséget
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A rajzok adatai: 1. febr. 11. 15:30 UT, 5 L 135x (Kocsis); 2. 
márc. 10. 17:30 UT, 16 T 3^7x (Babosán); 3. márc. 29. 17:50 UT, 5 
L 135x (Kocsis); 4. ápr. 11. 17:10 ITT, 5 L 135x (Kocsis); 5. 
ápr. 28. 18:00 UT, 16 T 214x (Babosán); 6. máj. 5- 19:00 UT, 16 T 
214x (Babosán)
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Az egyik legkönnyebben végezhető, értékes megfigyelés a fázis becslése. 
Az előrejelzett és a megfigyelt fázisértékek a mellékelt ábrán láthatók. Az 
egyik legfontosabb adat az 50%-os fázis — a dichotdmia — időpontjának a 
megállapítása. Az előrejelzett és a megfigyelt fázis azonban nem egyezik 
meg. Ez az ún. Schöter-effektus. Az előrejelzés szerint áprlis 5-ére esett 
a dichotdmia időpontja. Ezt a megfigyelések nem erősítették meg, hiszen 
mint az ábráből egyértelműen kitűnik, a számítottnál 6-7 nappal korábban 
következett be, március 29-30-án. Ez az eltérés általában 8-10 nap szokott 
lenni Az egyes megfigyelők szerint a dichotdmia időpontja: március 27. 
(Babosán, Iskum); március 29-30. (Kocsis). Mindezen időpontok szűrő nélküli 
regfigyelesekre vonatkoznak. Sárga és mélyzöld szűrők 30-án mutatták az 
60/o-os fázist (Kocsis). Vörös fényben ugyanekkor 52%-os fázist becsült 
Kocsis. Sajnos mások nem végeztek színszűrős megfigyeléseket a fenti 
időpontok körüli napokban, így például kék fényben nem állapítható meg 
pontosan a dichotdmia időpontja. Csak annyit állíthatunk, hogy április 5. 
és március 17. között kellett lennie (Babosán, Orha).
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A felhősen, esősen induló hónap folytatása kellemes meglepetéssel 
szolgált — egyik legsikeresebb megfigyelési kampányunkat könyvelhettük el! 
Augusztusban közel 15 derült éjszakánk volt országszerte, kánikulai 
időjárás mellett. Sokan készültek a Perseidák megfigyelésére, ezt je lz i  a 
jókora észlelési anyag. Lapzártáig 101 rregfigyelő juttatta el észleléseit.

Vizuálisan 96-an észleltek 5^7,7 óra összidőtartamban, közülük 2U a 10 
óra felettiek száma (25%). Összesen 5629 meteor adata került feljegyzésre. 
A megfigyelések zömét a Mátrában, Kút-hegyen megrendezett tábor szolgál
tatta (1. cikkünket), de említést érdemelnek más rendezvények is . A maximum 
környékén Tatabánya m ellett, a Bódis-hegyen gyűltek össze a Komárom megyei
ek. A t  éjszakás tábor észlelési viszonyai nem voltak kimondottan jók a vá
rosfények és a nagyfokú párásság következtében. A maximum után kezdődött 
P.áktanyán egy ifjúsági csillagásztábor, két éjszakán meteorészlelés is 
folyt Horváth Ferenc vezetésével. Ennek köszönhető a sok veszprémi név 
listánkon. Spányi Péter a Macsit képviseletében részt vett az idei Nemzet
közi Ifjúsági Amatőrésillagász ászlelőtáborban (IAYC), o tt, Sonneck Hütten- 
ben (NSZK)- végezte számlálásait. Az egyéni észlelők közül említést érdemel 
Döményné Ságodi Ibolya és Dömötör Róbert megfigyeléssorozata, valamint az 
Engel Péter szervezte sülysápi csoportos észleléseket.

Adatnyilvántartásunk és -feldolgozásunk fejlődését je lz i ,  hogy ezen 
nagymennyiségű anyag számítógépre vitele és kiértékelése nagyrészt megtör
tént. A Perseidák részletes összefoglalójával következő számunktól jelent
kezünk. Addig is íze lítőü l íme a raj fényesség- és időtartam-statisztikája, 
valamint az éjszakánkénti átlag ZHR-értékek a maximum környékén:

Fényesség____zA— zl— ~1---------Q— ti— ±1— *  4  *  •  -

Pcrsidák db 13 15 49 163 322 560 699 741 445 103
%  0,4 0,5 1,6 5,2 10,4 18,0 22^ 23,8 14,3 3,3

A raj átlagfényessége: +1,96 (3110 adat) 
fényességindexe: 3,32

Észleléseink jóságát je lz i, hogy a különböző megfigyelőhelyek adatai 
egybehangzók: a maximum éjszakáján 65-70% adódott a Perseidák számarányára! 
Több vélemény szerint az idei maximum alulmúlta a korábbiakat. Valóban 
kevés volt az igazán fényes, látványos tűzgömb, tekintve, hogy aug. 6— 16. 
között szinte folyamatosan figyelemmel kísértük az égboltot. 8— 11. között 
éjszakánként egy-egy, 11/12-én három, 12 / 13-án négy tűzgömb-beszámoló 
készült, nagyrészük a kút-begyi tábor termése.
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Vizuális meteorészlelők - 1988. augusztus

Agárdi Péter (Veszprém) 7,0/17
Bagó Balázs (Kalocsa) 25,5/491 + i
Bakonyi Ádám (Veszprém) 4 3 /3
Barankai József (Szomolya) 6,5/54  + í
Bedő Boglárka (Veszprém) 7,0/31

Bihari Krisztina (Tarján) 4,0/39
Bóna Szabolcs (Veszprém) 7,0/49
Csalkó Zoltán (Szomolya) 6,5/53
Deli Judit (Tatabánya) 32,2/625
Dinnyés István (Sülysáp) 7,1/85

Dombi Andrea ( Veszprém) 7,0/12
Dömény Gábor (Kajdacs) 5,7/31
Dóményné S. Ibolya (Kajdacs) 13,1/146
Dömötör Róbert (Kisbér) 13,7/195
Dunai Rezső Ódon (Tatabánva) 22,0/294

Engel Péter (Budapest) 22,2/403 *i
Farkas Erzsébet (Esztergom) 5,5/52
Farkas Ferenc (Esztergom) 6,5/33
Farkas Ferencné (Esztergom) 6,5/38
Fekete János (Felső/solca) 17.7/345

Fidrich Róbert (Bakonycsernyc) 0.5/20 
Fodor Anikó (Sülysáp) 2.0/11
Fodor Antal (Sülysáp) 93/158
Fodor Erika (Sülysáp) 2.0/11
Fodor Ferenc (Békéscsaba) 17.2/308 + í

Fodor László (Szomolya) 0.5/2
Fóldesi Ferenc (Veszprém) 7.5/85
Forgács József (Oroszlány) 4,8/26
Fuchs Szilvia (Veszprém) 7,0/18
Glász Gábor (Környe) 93/60 +í

Gregor Zita (Tatabánya) 14,3/180 + í
Gyarmati László (Mezőbcrcny) 31.7/657
Győri János (Héhalom) 4.5/.50
Hadházi Csaba (Hajdúhadház) 2,0/20
Hadrik Adrienn (Veszprém) 7,0/34

Hajma Miklós (Tatabánya) 4,8/21
Házi László (Jászapáti) 1,2/12
Hevesi Zoltán (Kaposvár) 15,3/304
Horváth Ferenc (Veszprém) 7,0/0 +í
Horváth Károly (Szomolya) 6,5/61

Horváth Tibor (Hegyhátsál) 6,5/126
Jánosi Károly (Budapest) 11,4/33
Jónás László (Budapest) 11,4/34
Joó István (Sülysáp) 2^0/12
Kiss Norbert (Veszprém) 7,0/16

Kiss Zsuzsanna (Veszprém) 4,3/8
Kocsis László (Hidvégardó) 28,1/688
Kocsis Mariann (Hidvégardó) 12,7/176
Kocsis Zsuzsanna (Hidvégardó) 16,6/273
Kondorosi Gábor (Pécs) 4,0/42

Kovács Sándor (Jobbágyi) 26.0/806
Kovács Zsolt (Vecsés) 3,1/27
Kovaliczkv István (Tatabánya) 4,5/29
Kudor Gyöngyver (Budapest) 25,7/387 +
Kunszabó Péter (Veszprém) 2,7/16

Laczkó Attila (Sülysáp) 7,5/74
Lakatos István (Maglód) 6,9/28
László Miklós (Salgótarján) 2,5/5 +
Markó András (Veszprém) 4,3/39
Maródi Máté (Veszprém) 7,0/31

Maródi Péter (Veszprém) 4,3/20
Més/áros István (Balassagyarmat) - / I  
Moczik Csaba (Tatabánya) 5,2/37
Nagy Erzsébet (Veszprém) 7.0/9
Nagy Zsanett (Veszprém) 7,0/9

Neuwirth Csaba (Komárom) 11.3/120 ♦ i 
Nyerges ( Jyula ( Esztergom) 3.5/22 + i
Nvitra Beatrix (Oroszlány) 8.0/85
Oravecz Béla (Budapest) 5,6/18
Osvald László (Veszprém) 7.0/45

Papp István (Mályi) 7.3/121
Pénzek Antal (Hegyhátsál) 6.5/125
Posztobányi Kálmán (Sz.battván) 16.1/143 + i 
Po/suay Gyula (Tatabánya) ' 7.7/51
Prevics Boglárka (Veszprém) 7.0/30

Dr. Sarlós János (Lábatlan) 3.5/15
Spányi Péter (Budapest) 8,5/122
Sülé Gábor (Veszprém) 14.1/88 +í
Szakács Tibor (Veszprém) 7,0/30
Szalma Balázs (Esztergom) 4,5/20

Szalma Zsolt (Esztergom) 3,0/17
Szauer Ágoston (Pápa) 4,5/33
Szilágyi Ferenc (Veszprém) 4,3/1
Szirácsik András (Salgótarján) 2.5/10
Teichner Szilárd (Budapest) 4,0/158

Tepliczky István (Tata) 25,4/97 +í
Tiszinger István (Győr) 7,0/4
Tombrer Andrea (Veszprém) 7,0/27
Túri Beáta (Veszprém) 7.0/45
Ubrankovics Szabolcs (S.tarján) 2,5/16

Urbán István (Jászapáti) 9.6/81
Varga Csaba (Veszprém) 2.7/15
Vicián Norbert (Héhalom) 1,4/0
Vicián Zoltán (Héhalom) 25,6/699 +í
Wieszt Krisztián (Dág) 13,5/309

Zsoldos Rita (Veszprém) 7,0/33



Fotografikus észlelők

Csiszár Tibor és Tibomé (Pécs) 8 2
Farkas Ernő (Budapest) 9 4
Farkas Ferenc (Esztergom) 8,0
Földesi Ferenc (Veszprém) 9 7
Gyarmati László (Mezőberény) 20 9 
Hevesi Zoltán (Kaposvár) 152,4
Horváth Ferenc (Veszprém) 36 1
Horváth Tibor (Hegyhátsál) 6 5
Kondorosi Gábor (Pécs) 331
Kovács Zsolt (Vecsés) 4 7
Papp István (Mályi) 22 2
Poczek Anta| (Hegyhátsál) 6,5
bule Gabor (Veszprém) 152 4
Szabó Sándor (Bóly) 2 5
Szauer Ágoston (Pápa) ig e
Tepliczky István (Tata) 26 0
Vicián Zoltán (Héhalom) 27,8
Zajácz György (Debrecen) 4 4

Teleszkopikus észlelők

Fodor Ferenc (Békéscsaba) 7,0/19
Hevesi Zoltán (Kaposvár) 0.9/0
Kondorosi Gábor (Pécs) 7,5/21
Szútor Péter (Budapest) -  /5
Wieszt Krisztián (Dág) -  /4

Rádiós megfigyelők

Fekete János (Felsőzsolca) 4,0/432
Fodor Ferenc (Békéscsaba) 1.0/26
Glász Gábor (Környe) 1,5/91
Tepliczky István (Tata) 1,5/93
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Hevesi le írása). A jelenségről máshonnan is kaptunk jelzéseket, pl. 
Mészáros Istvántól, aki Nógrádsipek területén autózva látta. Több laikus 
szemtanú is elmesélte a látványt, hiszen e kellemes koraesti órában sokcin 
tartózkodtak a szabadban. Az egyik érdekesség, hogy a Tisza partjától a 
Balaton közepéig látható volt a tűzgömb, ami kellően nagy feltűnési 
magasságot (kis parallaxist) fe ltételez. Ez, és a jelenség lassú volta i l l .  
darabolódása arra utad, hogy műholdégésnek lehettünk tanúi!

A következő fényes meteorok éjszakaiak, s nem fényesebbek -4, -5 
magnitúdónál. Kivétel ez a ló l talán a Salgótarján melett észlelt 
sárgásvörös 2 s-es jelenség 12/13-án 21:40:09 UT-kor. Fényességére -101"-1 
adtak meg, de igen közel tűnt fe l a horizonthoz, így ennek biztonságában 
kételkedhetünk. De még 3-10° magasan is szemmel 4 s-os, binokulárral 5 s-os 
nyomott hagyott (Csatkó, Horváth K., Barankai). Ugyanezen az éjjelen 
Ráktanyán jegyeztek egy -5-ös jelenséget, részletezés nélkül.

A többi tűzgömböt Kút-hegyen jegyezték: 11/12-én 22:25:59, 00:26:01 és 
01:54:56 UT-kor, i l l .  12/13-án 23:54:49 és 01:54:56 UT-kor. Nemcsak ezek 
egy részéről, hanem más halványabb, de látványos meteornyomról is nagyszerű 
sorozatrajzokat készített Vicián Z. egy 7x50-es binokulár segítségével. 
Ezek jó l ábrázolják a nyomok sodródását, alakváltozását — kettőt közülük 
alább mutatunk be. Szlovákiai amatőr barátaink érdeklődést tanúsítanak az

Augusztusban nagyszabású fotografikus észlelőmunka folyt szinte minden 
vizuális csoport mellett. 18 észlelő 547,4 órányi fe lvéte lt készített, 
amely mintegy 1200 kockát jelent. A legszervezetebb fotózás a Kút-hegyen 
fo ly t. Sajnos a fotografikus eredmények feldolgozásával, összerendezésével 
— elsősorban feldolgozói kapacitáshiány miatt — még korántsem állunk 
olyan jó l , mint a vizuális adatokéval. Most folyik a felvételek 
részletesebb átvizsgálása, nagyítások, kontaktmásolatok készítése. Ezeket
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% 5ÍK el<! dokumentálás után eljuttatjuk a belgák fotografikus adatbankjának 
valamint az ondrejovi obszervatóriumhoz. A sikeres meteorfotók 

száma 10° korul van, reméljük, rövidesen konkrétabb számadatokkal is
?x 2 gr í f tU?k ’ J 1 1 , a ie^ tatósabb  meteorokat fotómellékletünkben is láthatják olvasóink.

A mátrai táboron szervezett teleszkopikus munka is fo ly t, hárman 15 4 
óra megfigyelési idő alatt 40 meteor láthattak. Feldolgozásukat Fodor 
Ferenc végzi Sokszor a szerencsén is múlik a siker. Ezt bizonyítja Szutor 
Péter beszámolója, aki megemlítette, hogy 14/15-én a Perseus-ikerhalmazt 
nézegetve 5 perc alatt 5 teleszkopikus meteort pillantott meg a látómezőben 
keletkezve, onnan k ifelé  haladva. Kevés rádiós munka folyt augusztusban, 
hiszen a legaktívabb észlelők is táboroztak. Viszont vittük a 
berendezéseket magunkkal, a Mátra tetején azonban a túlságosan ló vételi 
? E nyo! ,  majdnem1 lehetetlenné tették a munkát. Érdekes kísérletnek 
ígérkezett a szimultán vizuális— rádiós megfigyelés: aug. 7/8-án é iie l 
mintegy 20° meteorból. 11-nek volt rádiós visszhangja. Többnyire a nyugati 
-gén feltűnt fényes meteorok okoztak ilyet. Megfigyeltük továbbá, hogy a
^ T V rárYyáVa ulk^íval P ^ uzamos pályájú meteorok sokkal gyengébb je let okoznak, még ha fényesek is .

TEPLICZKY ISTVÁN -  ENGEL PÉTER -  DELI JUDIT

Perseida-tábor a Mátrában
1568.^augusztus 6-án költözködött fel a húsz fős társaság a Mátra Kút- 

hegy nevű csúcsára (880 m), hogy megkezdje közel kéthetes észleléssoroza- 
tát. A nagy nyári meteormegfigyelő táborok kilenc éve alatt ez már a hamvi- 
d t ó  f  í í  V°Í eJen, a helyszínen. S Kút-hegy most sem okozott csaló- 
fÍ tú k  ki terméSZetÍ kornyezetben a nyár egyik legderültebb periódusát

vá ifeg^tÓí bí : - ^ í tIh,egyÍ táborozásunk 0985) óta nem éppen örvendetes 
ióioltábóí dT S  3 f orn^ k f(árviszonyai ban a mátraszentimrei OTP-üdülő jóvoltából.. De még ezzel együtt is  a Mátra az ország egyik legsötétebb 
égboitu heiye. Tapasztalhattuk, milyen sokat jelent p^ás fdőben a szóródó
ennek^eílenére ?  elf  ^glehetősen homályos légkört hoztak,'
fT Z a 1 ^  kornyékén mindig elérte a hatámagnitúdó a ^  O-t!Ez pedig nem lebecsülendő dolog hazánkban!... ’

Holí*  f * 6 * ^ * ?  " í 8 ZaVart 32 utolsó negyedben magas deklinációiú 
így csak rövid meteorészleléseket végeztünk "edzésképpen" s alakít-

ü ^  bevált felá llás a KSvetkeííképi nézett í í .  5 + ÍS , pat a hagyományoknak megfelelően 8-9 főből á llt  Az írnok
jegyzése ° £  ld? T tJalnak éS

5  , £ « 3 s s ?ra1J ? l í f S . r í í Í Y  &L r f  L  3 "^dszerrel hány meteort szál asztunk e l, így iTBjd minden éjjelen működött egy néhány fős csapat, amely pusztán számláb
^ e i t i í “2  " z earovikat^ ntrollkfnt- f a t S M S p f f ‘S S i S Í S :iyezkedtek e l, míg a vizuális csapat a sátraktól távolabb alakította ki á l

27



landó helyét — sajnos, meglehetősen hepehupás terepen.

A fotografikus munkát minden korábbinál nagyobb szervezettség jellemez
te. Minden éjszakán üzemelt Hevesi, Sülé és Tepliczky 3-3 gépe, az utóbbiak 
a Berkó Ernő által készített forgószektor a latt. Ezekhez jöttek más észle
lők "kölcsöngépei", így a maximum környékén 14 gép "leste" az égboltot. A 
fotózást ketten végezték (általában az előbb felsoroltak), egyikük a gépe
ket kezelte, a másik feladata az időpontok pontos rögzítése volt. Készül- 
tünk^a gépek esetleges párásodására, több objektív fűtőgyűrűt (ellenállás
gyűrűt) készítettünk, amelyek egy autóakkumulátorról működtek. Az első é j
szakákon valóban volt rájuk szükség, az esős periódus után ezek meglehető
sen hűvösek, nyirkosak voltak, az elsőn mindössze +9 °C-ot mértünk.

8-9-e utánjízonban az áramlás délire fordult, enyhe, szellős éjek 
következtek. Ezzel együtt azonban egyre homályosabb, párásabb le tt  a 
légkör. Az idő haladtával a meteorok száma a lig -a lig  nőtt, hiába közelgett 
a maximum. 9-én és 10-én éjszaka annyira katasztrofális volt a helyzet, 
hogy 30 magasság alatt szinte egyáltalán nem látszott cs illa g . 10/11-én 
éj^el 2 óra^alatt pusztán 49 meteort láttunk, s ezen elkeseredve abba is 
hagytuk az észlelést. Pedig a számláló csoport szerint hajnalban már 
"szépen potyogtak" a Perseidák a zenit közeli kis lyukon.

11 én a nappali órák is a nagyfokú párásságban, s ezért eléggé 
pesszimista hangulatban teltek. Koraeste kezdődött a változás, megélénkült 
a délnyugati szél, s rövid idő alatt jelentősen javult az átlátszóság. 
Átlagban +6,3^ határmagnitudójú éjszaka elé néztünk, amelyet kellemes 
hőmérséklet kísért (+19 C-os minimum). Ilyen körülmények között
észlelhettük végig az MMTÉH történetének "legtermékenyebb" éjszakáját, 
amelyen 5,8 óra alatt 700 meteor adatait és pályáját rögzítettük. A- 8 fős 
csapat tehát 20-25 másodpercenként látott egy meteort, amely igencsak 
szoros munkatempót kívánt. Az észlelők egyenként kb. 200 meteort
pillantottak meg, s bár munka közben voltak keveredések, az adatoknak 
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Öl Znf+ veszet,t, e}- A2* biazan,, a vizuális meteorozás általunk 
S S ? ! ;  ^dszere sokkal szórakoztatóbb is , mint a Nyugat-Európában 
elterjedt magad számláld és jegyezd fe l"  gyakorlata.

A napokban is folytatódott a jó idő. Ez nem mindenütt lehetett
Pl V ? J n f lkon,yaí  után t61ünk nyugatra hatalmas zivatarrendszer 

™™Ín+ ' I I  f xlh& e? f f akad°Z0tt széle é jfé lig  nehezítette a munkát, utána
r J l E Í  n g ° &  le tí  ég- A ^ “ 1 első j e^ re  ismét beborúlt, s rövidesen kiadós zápor kergetett fel termünket a sátrakba. Meteorológiai
-  s x u Gyö^ s  fe lett szemünk láttára kialakult helyi zivEar
(Scv7í,iof^IÍ4.5 érakor. 13-án napközben egy gyenge hidegfront után a szél 
északnyugatira fordul, s a tábor két legátlátszóbb éjszakáját értük meg. 
horizonttól horizontig kristálytiszta, sötét az égbolt, s a nem reft 
változóészlelők +6,8-as osszehasonlítókat is találtak a zenit környékén.

hnmálíarqadÍk né;iszaka eJdtt viszont ismét növekedni kezdett a légköri 
a?^ l 'p ? x rTa'Vel ef yidej QleS a meteortevékenység is jelentősen alábbhagyott, 

alaposan kifáradt társaság "hatékonysága" alaposad 
csökkent. 15/16-án 2 óra alatt mindössze 43 meteort jegyeztünk, Pmaid
S ÍS k a í^ ^  3 á t ' 06 hát 6Z V0lt a tizedik megfigyeléssel tö ltö tt



regisztrált meteormennyiség azonban önmagáért beszél! Valé igaz, viszonylag 
kevés "igazi" tűzgömböt láttunk — s ezek egy része sem volt raj tag. Az 
élmény szempontjából a 10-én este a párás alkonyaiban (21 óra után) a 
keleti égen "cammogó" fényes tűzgömb érdemel leginkább említést. A tábor 
észlelésre készülődött, szinte mindenki az ég alatt volt. A mintegy 10 
másodperces ( ! ) ,  40 -o t befutó jelenséget még azok is láthatták, akik a 
többiek kiabálására a sátrakból bújtak elő. Jellemző, hogy a nagy "örömben" 
a lig  akadt ember, aki az órájára p illa n to tt ...

Az utolsó e lő tt i napon, 16-án más égi fényjelenségekben is részünk volt. 
A déli órákban délnyugat fe lő l látványos zivatarrendszer érkezett, amelyet 
ezúttal nem úsztunk meg. Kiadós zápor vonult át éppen felettünk, 
olyannyira, hogy a legközelebbi villámok alig néhány száz méterre 
csapkodtak. Bár tisztu lt az idő, az éjszaka (v ég re ...)  felhős volt, 
álmunkból é jfé l  körül erős, sátorszaggató szélvihar zavart fe l — szinte 
egy csepp eső nélkül. Ezek a jelenségek másnap hazamenetelre késztették a 
holtfáradt táborlakók többségét, pedig utána még négy derült, igen jó 
átlátszóságé éjszaka következett. A pakolás napján, 17-én az utolsó 
pillanatban jelent meg Kolláth Zoltán, akinek szívességéből betekinthettünk 
a piszkéstetői obszervatórium műhelytitkaiba. A búcsút egy újabb zivatar 
kísérte, hatalmas jégszemek hullottak a le fe lé  tartó autóbuszra.

A 10 éjszakán 22-en dolgoztak együtt rövidebb-hosszabb ideig. A 
tapasztalat azt mutatja, egy ilyen feladatra ez éppen a megfelelő létszám. 
Mindenki lelkesen ész le lt, néha az jelentett problémát, ki melyik 
csoportban dolgozzon. Sajnos a binokulárokon kívül kevés műszer volt a 
táborban, de nem is jutott volna idő használatukra. Vengédünk volt többször 
is  Papp Sándor, aki a közelben üdülvén magával hozta 15 cm-es
Newton-reflektorát, és 10/11-én (sajnos az egyik legpárásabb éjszakán) a 
hegyen észlelt vele.

A munka a tábort követően is folytatódott, igaz, csak egy szűkebb gárda 
számára. Az észlelések számítógépre vitele szeptember közepéig megtörtént 
— szinte rekordidő a la tt. Az elfotózott 20 tekercs jelentős részét Fodor 
Ferenc hívta elő, majd két nap megfeszített munkájával e sorok írójával 
együtt nézte át őket. A közel 700 negatívon "első ránézésre" mintegy 60 
meteomyomot találtunk. Hevesi Zoltán saját fe lvéte le it mikrofilmnézővel 
vizsgálta át, így a tábori meteorok szára megközelíti a 90-et. Ezúton 
szeretnénk köszönetét mondani mindenki fáradozásáért, remélve, hogy 
hasonló, kiemelt fontosságú maximum észlelésére máskor is  csábítható a 
meteormegfigyelők színe-java.

TEPLICZKY ISTVÁN

Észlelési felhívás: GEMINIDÁK ’88
A meteorraj maximuma (december 13— 14.) igen jó láthatósági időszakra 

esik, a Hold első negyed e lő tti fázisban korán lenyugszik. A Geminidák 
fényes, kékesfehér, gyors, "kemény"-meteorok, azaz igen ritka a csóva- és 
nyomképződés. A rádiós tapasztalatok szerint az év egyik legintenzívebb 
áramlata, várhatóan vizuálisan is nagyon látványos lesz! Bár az időpont hét 
közepére esik, kérünk mindenkit, igyekezzen észlelni a záport. Ebből az 
alkalomból kisebb észlelőtábort is szervezünk, az érdeklődők a rovatvezető 
címén jelentkezhetnek. A Geminidák maximuma jó "edzés" a tél nagy 
attrakciója, a januári Quadrantidák megfigyelésére.
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