
Tűzgömbzápor március elején
A Meteorban hosszabb idő óta nem volt módunk — ilyen vonatkozású észlelések 
híján — figyelmet érdemlő tűgömbjelenség ismertetésére. Március elején azután 
gyors egymásutánban több tűzgömbről is érkezett híradás.

Az érdeklődést a március 9-én este 18:00 és 18:30 KÖZEI között megfigyelt erős 
fényű bolida keltette fel. Ezen a napon — a Magyar Rádió helyszíni tudósítása sze
rint — Martfű, Tiszaföldvár és Tiszakécske térségében egy „lefelé hulló" fényjelen
séget láttak kb. 18:15 KÖZEI körül, amelyet először lezuhanó repülőgépnek véltek. 
Mivel röviddel utóbb a jelzett helyen tarlótüzet (bozóttüzet) tapasztaltak, a mozgó
sított tűzoltók, valamint a honvédség helikopterei átvizsgálták a terepet, de semmi
lyen lezuhant tárgyat (repülőgéproncs) nem találtak.

A szemtanúk elbeszélése annyira „életszerűen" idézett fel néhány régi meteorit
hullást, hogy nem tűnt kizártnak egy ilyen esemény előfordulása Martfű közelében. 
Ezért e sorok írója még aznap a Magyar Rádióban, majd az MCSE az MTI közve
títésével felhívást tett közzé a tűzgömbről szóló leírások közlésére. A széles körű 
sajtófelhívás nyomán mintegy félszáz különböző beszámoló érkezett, és így lehetővé 
vált a tűzgömb pontos megismerése. A legérdekesebb és némileg váratlan eredmény 
azonban az volt, hogy kitűnt: március 5. és 12. között négy, esetleg öt aránylag fé
nyes tűzgömb jelentkezett. Ugyanakkor a jelentések kizárták a hazai meteorithullás 
lehetőségét.

Általános tapasztalatok
A feldolgozás szempontjából nem érdektelen a beérkezett leírások összehasonlítása, 
általános jellegzetességeik összegzése. Ilyen módon következtethetünk az egyes 
adatközlések megbízhatóságára. Különösen fontos a szubjektív tényezők kiszűrése.

Az első, talán legfontosabb következtetés igen örvendetes: a leírások zöme sokkal 
egységesebb, mint a korábbi évtizedek laikusoktól származó tűzgömb-beszámolói. 
Amíg régebben egyazon helységből is ellentmodó beszámolókat kaptunk, addig a 
most érkezett leírásokban a legfontosabb adatok (a tűzgömb mozgása, színe, 
jelenségei) többnyire egyeznek. Ezzel a jelenség rekonstruálása megbízhatóbb ered
ményt ad.

Igen fontos tényező, hogy a legtöbb leírás a megfigyelő tanultságától, életkorától 
függetlenül meglehetősen tárgyszerű, pontos. A magasabb képzettség inkább csak a 
szabatos'abb kifejezésmódban nyilvánul meg. Meglepő módon azonban az a néhány 
beszámoló, amelyet a csillagászatban némileg járatosabb szemtanúktól származik, 
pontosságban nem nagyon térnek el a laikusok leírásaitól. Örvendetes, hogy számos 
leírás fiataloktól érkezett. Úgy tűnik, hogy a mai általános- és középiskolások 
csillagászat iránti érdeklődése nem csökkent a korábbi évekhez képest.
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A beszámolók eredményei
Az ötvennél több írásos beszámolóból 48 közöl adatokat az 1997. március 5. és 12. 
között észlelt meteorjelenségekről. Ezekből a következők állapíthatók meg:

17 1997. március 8. és 12. között az átlagosnál feltűnően nagyobb meteorgyakori
ság volt tapasztalható. Sajnos egyik megfigyelő sem ismerte a csillagképeket, ezért a 
lehetséges radiánst még becsülni sem tudjuk. Hazai amatőrtől viszont ilyen irányú 
jelzés eddig nem érkezett.

Egy nyerges újfalui levélíró szerint márius 7-ről 8-ra virradó hajnalban gépkocsin 
Németországból hazafelé tartó (tehát nagyjából keleti irányba néző) ismerőse „egy 
csomó hullócsillagot" látott (Raschek Tibor). Nagymágocsról arról tájékoztattak, 
hogy a márc. 9-i tűzgömböt követően két napon át a szokottnál több hullócsillag volt 
látható (Derék Lászlóné).

A fenti időszakban két meteorraj jöhet számításba. A Meteor csillagászati évkönyv' 
táblázata szerint a Virginidák március 10-én jelentkeznek a legsűrűbben. Más 
táblázatok a Bootidák maximumát jelzik márc. 10-ére. Mindkét raj aránylag szegény 
hullócsillagokban, ezért ez alkalommal rendkívüli kitörésre gondolhatunk. A 
jelenség további megerősítést kíván.

2. Tűzgömb 1997. március 5-én. Egyetlen adat érkezett erről a kb. -4 , -6  magnitú- 
dósra becsülhető jelenségről, Hajdú Piroska rákóczifalvai (Szolnok Megye) megfi
gyelőtől. Időpont: bizonytalan, a „kora esti órákban"; haladás iránya: észak-dél; 
mozgása gyors. Az észlelő szerint „egy gyönyörű kékeszöld, narancssárga izzó fény
csóvát láttam az égen, nyugati irányban... A jelenség 2-3 másodpercig tartott, és 
sokáig megmaradt a nyoma az égen. A fénycsóva fényes volt, és alacsonyan láttam."

A hosszabb ideig megmaradó nyomot hagyó tűzgömbről szeretnénk bővebb 
tájékoztatást kapni. Ki látta a jelenséget?

3. Tűzgömb 1997. márc. 6-án. A jelenségről eddig hat beszámoló érkezett (1. még 
Meteof 1997/4.). Időpont: igen egyöntetetűen 18:40-18:50 KÖZEI között. Iránya az 
ország keleti részén (Mező Gyuláné, Mezó'nyárád, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 
Eda Kata és férje, Lajosmizse-Dabas között, Pest Megye): északról északnyugat felé 
tartó, a Duna vonalának közelében északkeletről észak, ill. északnyugati. Velencéről 
(Fejér Megye) Gertheis Antal így írta le: „Az égbolton tőlem ÉNy irányban egy 
fényes pont tűirt fel, amely enyhén ívelt pályán Ny felé haladt és még a nyugati 
irány elérése előtt elhalványult, eltűnt. Az egész talán 5-10 másodpercig tartott... 
iránya a vízszintessel kb. 30°-os szöget zár be, mikor eltűnt kb. 25° magasan lehe
tett." Ezzel jó összhangban van a gyáli (Pest Megye) Kovács István közlése, akinek 
adatait átszámolva kitűnik, hogy a tűzgömb kb. 35°-ról 15°-ig süllyedt. Fényét „te
lihold fényű"-től (-12m) mintegy -4 m és -5 m közti értékűre becsülték, legvalószí
nűbbnek a - 8m-s érték tűnik. Színét fehér, zöldesfehértől sárgára ill. vörösesre vál
tozónak tiűrtették fel, a mezőnyárádi közlés szerint kékből narancssárgára változott a 
haladás során. Mozgása gyors volt. A legtöbb észlelő feljegyezte, hogy a tűzgömböt 
tartósan megmaradó „kondenzcsík" (nyom) követte, amely több percig fehéres 
fényben vüágított. Magát a tűzgömböt aránylag kis látszó méretűre becsülték (a 
Hold átmérőjének 1/22-ed, sőt 1/50-ed része). Az eddigi adatok alapján a tűzgömb 
magasságára nem lehet megbízható számítást végezni. További leveleket várunk!

4. Tűzgömb 1997. március 7-én. Erről a fényesnek jelzett jelenségről is csak egy 
leírás érkezett, Nagy Balázs várpalotai (Veszprém Megye) megfigyelőtől. Amint írja, 
barátjával a város szélén — a zavaró lámpafényektől távol — a Hale-Bopp-üstököst 
próbálták megpillantani, amikor 18:30 KÖZEI körül „nappali vüágosság keletke-
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zett... Felnéztünk az égre, és valami fényesen izzó nem tudom mi húzott egyenesen 
DNy felé, majd mintha kialudt volna. Mindez 5-10 mp-ig tartott, de még tovább is 
lehetett látni egy szürkés csíkot, ami füstcsíkhoz hasonlított... röppályája egyenes 
volt, és nem volt előtte semmi hang." E leírásból egy ÉK-ről DNy felé haladó, talán 
-6  vagy -8  magnitúdós tűzgömbre következtethetünk. További beszámolók lenné
nek szükségesek.

5. Tűzgömb 1997. március 9-én. A legtöbb beszámoló — érthetően — erről a 
jelenségről érkezett. A feldolgozott 38 leírás észlelési helyszínei Magyarország 
északkeleti részétől és a Tisza vonalától Nógrád Megyén, a Duna környékén át Fejér 
Megyéig és a Balaton-vidékig terjednek.

A legdélibb pontok, ahonnan a tűzgömböt látták: Pécs, Váralja (Tolna Megye), 
Nagykőrös, Nagymágocs. Az eddig beérkezett adatok szerinti legnyugatibb észlelési 
pontok: Badacsonytomaj, Tihany és Balatonfüred. A jelenség ezekről a helyekről is 
nyugati irányba haladónak látszott, ami eleve kizárja a Martfű melletti lehullás lehe
tőségét. A feltételezett hullási hely kérdésének tisztázásában (és a meteorithullás le
hetőségének elvetésében) fontos szerepe volt Hajdú Piroska rákóczifalvai és Barhács 
Andrea martfűi lakosok pontos beszámolóinak ill. helyszíni „terepszemléinek".

Időpont: a bizonytalan, ill. nagyon szélsőséges időadatokat leszámítva a tűzgömb 
megjelenését a legtöbb észlelő 18:00-18:30 KÖZEI között, többen 18:15 körül adták 
meg. A leginkább megbízhatónak tűnő adatok szerint a jelenség 18:15-18:20 között 
tűnt fel. Időtartamát többnyire „gyors"-nak, az egyik szemlélő „iszonyú sebességű"- 
nek jellemezte. Mások 1-3, 3-5 és 5-10 másodpercre becsülték a tűzgömb átvonulá
sát. A legtöbb sebességadat 5-8 mp körül csoportosul, átlagosan 6-7 mp-re becsülhe
tő.

Irány és magasság: az ország keleti részén a tűzgömb feltűnési pontját egyértel
műen É-i vagy ÉÉNy-i irányban látták, pályája É felé tartó volt, és lefelé haladt („le
hullott"). A középső országrészről a feltűnést már EK-en, az eltűnést ÉNy-on vagy 
Ny-on jelezték. Az észak-magyarországi ill. a Dima vonalán elhelyezkedő megfi
gyelők a látóhatárral közel párhuzamosan, ill. csak lapos szögben lefelé tartónak ész
lelték a jelenséget. Rokonál Miklós Százhalombattán (Pest Megye) a látszó magasság 
csökkenését 10°-ra becsülte. Többen enyhén íveltnek vélték a pályát, amelynek 
kezdő- és végpontja alacsonyabb volt, mint a középső szakasza.

A tűzgömb látóhatár feletti magassága — mint a legtöbb hasonló esetben — ez al
kalommal is a leírások leginkább bizonytalan pontja. A beszámolók zöméből kide
rül, hogy országszerte általában alacsonyan látták. Az egyik jól rekonstruálható 
megfigyelés utólagos mérése szerint Budapesten mintegy 17°-os magasságban lát
szott. Szerencsés körülmény, hogy néhány megfigyelő a Hale-Bopp-üstökös látszó 
magasságához, az egyik találékony észlelő (Dely László, Balassagyarmat) kinyújtott 
karjának ujjaihoz mérte a jelenséget. Ezek alapján arra követeztethetünk, hogy 
Észak-Magyarországról mintegy 25°-35° magasan, Pécsett viszont egészen közel a 
látóhatárhoz tűnt el.

Színe, fényessége és látszó mérete: e téren a különböző leírások eléggé egységes 
képet nyújtanak. A tűzgömb „feje" kb. 10-15 ívperc (esetleg kisebb) átmérőjű volt, 
színe a pálya elején kékesfehér, fehér, az eltűnéskor sárgás, vöröses árnyalatúnak lát
szott. Valószínűleg egy kisebb, fénylő „magot" vett körül egy nagyobb, sziporkázó 
fényburok. A tűzgömb feje mögött kb. 1,5-3 fok hosszú sárgás, vöröses árnyalatúnak 
látszott. Eltűnése után hosszabb ideig megmaradó halványfehér nyom maradt, 
amelyet a magassági szél lassan ív alakúra deformált. Kútfej Emőné Badacsony
tomajból 20 percig tudta figyelni a nyomot.
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A tűzgömb fényességének becslése eléggé bizonytalan, mivel feltűnésekor az ég
bolt mé^ aránylag világos volt. A különböző közléseket egybevetve, óvatos becslés
sel -10 -ra tehetjük a látszólagos fényességet. A feltehető távolság figyelembevéte
lével ennek alapján abszolút fényessége = -11 és -13 magnitúdó közé esik.

A jelenség leírása: általában sziporkázónak, szikrázónak látták, „apró fénydarab
kák" szakadtak le róla (Bodnár Tibor, Budapest), ill. „a végén szikrákat lövellt" 
(Kővári Antal, Tinnye, Pest Megye). Nagyjából pályájának közepe táján ketté vált, a 
kisebbik (halványabb) darab hamarosan elhalványult. Néhány észlelő szerint már 
útja végén sok darabra robbant szét, többnyire 6-8 darabot jeleztek.

Hangjelenség: két levélíró is jelzi, hogy a tűzgömböt a megjelenéssel egyidejű 
„robaj", ill. zizegő hang kísérte (Kútfej Ernőné Badacsonytomajból ill. Megyeri János 
Romhányról). A tűzgömbök hangjelenségeit általában érzékcsalódásnak, lélektani 
hatásnak tartják. Az 1954. évi tűzgömb tapasztalatai alapján azonban nem zárhatjuk 
ki, hogy ún. elektroakusztikus folyamatról van szó, amely az elektromágneses 
hullámok sebességével terjed — tehát a fényjelenséggel egyidejűleg észlelhető —, és 
csak kevés ember képes érzékelni.

A tűzgömb magassága: sajnos az eddigi adatok pontos magasság- és távolságmeg
határozásra nem elegendők. A kevés számú szögmeghatározás nagyon bizonytalan 
becslést tesz csak lehetővé. Ez alapján nagyjából két szélsőértéket jelölhetünk ki: a 
hozzánk legközelebb eső, ill. a legtávolabbi feltűnést és eltűnést.

A budapesti és a balassagyarmati szögértékek, valamint a Hale-Bopp-iistököshöz 
viszonyított becslések a pálya középső szakaszának földfelszín feletti magasságára 
180 km-t adnak, az eltűnés kb. 60-80 km-re tehető. Ez az érték aránylag jól egyezik a 
tűzgömbök átlagos adataival.

Ha a fenti értékeket és a láthatóság irányait egybevetjük, a tűzgömb Lengyelország 
középső vidéke felett villant fel, és délnyugat felé haladva Csehország vagy 
Északkelet-Ausztria (Bécs körzete) fölött aludt ki. Sebessége ekkor 60-70 krn/s körül 
mozgott. Megjegyzendő, hogy a Virginidákat és a Bootidákat egyaránt gyors rajként 
jellemzik.

Ha az átlagos 100-120 km-es felvillanási magassággal számolunk, úgy a felvillanás 
Délkelet-Lengyelország fölött (Przemisl táján) történhetett, a tűzgömb átszáguldott 
Szlovákia É-i része felett, és Bécs közelében aludt ki. Sebessége ebben az esetben 
45-60 km/s lehetett.

A tűzgömbre vonatkozó további következtetések és megállapítások az újabb ada
tok beérkezésével várhatók.

6. Tűzgömb 1997. március 12-én. Egyetlen adat érkezett Török Imrénétői (Hód
mezővásárhely) egy 19 óra (KÖZEI) után 2-3 perccel feltűnt nagyon fényes hulló
csillagról vagy tűzgömbről. Pirosas színű, aránylag nagynak látszó, fénylő jelenség 
volt. Irányáról nincs adatunk.

Összegzés
Az eddig érkezett beszámolók mindenképpen szokatlanul erős meteor-, ill. tűzgömb 
aktivitást mutatnak március első felében; a maximum márc. 8-9. táján lehetett. A 
tűzgömbök többsége nagyjából azonos irányból érkezett, és közel hasonló pályán 
mozoghatott. így feltehető, hogy azonos forrásból (rajból) származtak. Pontosabb 
adatok a külföldi észlelések és újabb hazai beszámolók alapján következtethetek ki.

A Magyar Csillagászati Egyesület ez úton is köszöni a megfigyelők beszámolóit.

BARTHA LAJOS
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Tűzgömbök nyomában
A tűzgömbök (vagyis a '-3m-nál fényesebb meteorok) elég ritka jelenségek. Egy elem
zés során — amely több mint 5000 órányi vizuális észlelés eredményeit dolgozta fel 
— kiderült, hogy egy 0m-nál fényesebb meteor átlagban 2,7 óránként tűnik fel az 
égbolton, míg egy -3 m-s tűzgömb megpillantásához több mint 300 órára van szük
sége a megfigyelőnek.

A nagyobb méretű fényes tűzgömbök üstökösök vagy kisbolygók pályája mentén 
szétszóródott anyagból származhatnak. Az üstökösök nyomán keletkező kisebb- 
nagyobb részecskék viszonylag kis sűrűségűek, így a Föld légkörébe érkezve köny- 
nyen felizzanak, és belőlük válnak a legfényesebb meteorok. Egy 1988-ban befe
jeződött vizsgálat megerősíti, hogy az űrben keringő meteoroidok 60%-a üstökös 
eredetű.

Eddig kevés tanulmány jelent meg a tűzgömbök 
meteorrajokbeli százalékos előfordulásáról. Egy év 
meteortermésének kb. 0,6%-a tűzgömb, de csak 0,4%- 
uk tartozik valamilyen meteorrajhoz is. A mellékelt 
táblázat azt mutatja, hogy az egyes meteorrajok 
tagjainak hány százaléka tűzgömb.

A tűzgömbök számában, az egyes rajokon belül, 
éves változások is megjelennek. Például a Geminidák 
tűzgömbaránya 1989-ben 2,7% (113 meteorból), 1990- 
ben 0,5% (10678 meteorból), 1991-ben pedig 0,7% 
(21930 meteorból). Nem sikerült azonban kideríteni, 
hogy az ingadozások csak az eltérő megfigyelési 
körülményekből adódnak (pl. 1989-ben a Hold zavaró 
tényező volt), vagy tényleges változások vannak a 
tűzgömbök tömegelosziásában.

A kisbolygó eredetű tűzgömbök 80%-a nagy való
színűséggel Apollo típusú (ún. földsúroló) kisboly

góból születik. Az összes meteor közül talán ezek a 
legérdekesebb és leglátványosabb jelenségek, néme
lyikük meteoritként földet is ér. Jellemzőjük, hogy a 
légkörbe történő belépéskor kisebb a sebességük, 
mint 25 km/s, és akár a 25 km-es légrétegekig is 
egyben maradnak és aktívak. (A legtöbb meteor már 
jóval magasabb légrétegekben megsemmisül.)

Érdemes megjegyezni, hogy a tűzgömbök feltű
nési valószínűsége a hajnali órákban négyszer akko
ra, mint estefelé. Ennek az a magyarázata, hogy a 
hajnali égterületen az űrbéli részecskék a Föld pálya- 
mozgásával ellentétes irányból csapódnak a légkörbe; mivel így saját sebességük 
hozzáadódik a Földéhez, erősebben felizzanak, fényességük is nagyobb lesz.

(O .  B .  S á n c h e z ,  M ETEO R S 4 1 ,  '9 5 . S Z E P T .-O K T . — B Ó JÁ N .)
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