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Észlelések (1 9 9 9 . szeptember-november)

Név Óraszám
Farkas Ernő (Budapest) 3,1
Keszthelyi Sándor (Pécs) szórvány
Szabó Álmos István (Mezőberény) szórvány

Szeptember-október hónapról folyamatos észlelést csak Farkas Ernő küldött be. ő  
október 16/17-én és 18/19-én végzett megfigyeléseket Fótról. A 3,1 óra alatt összesen 
26 meteort észlelt. Az első éjszakán 02:18:09 UT-kor látott egy -4  magnitúdós, 1,5 
másodpercig látszó sárgásfehér sporadikus tűzgömböt, mely 2 másodpercig 
megmaradó nyomott hagyott. A második éjszaka 15 meteorjából 3 db volt Orionida, 
5 Taurida és 7 sporadikus.

Szabó Álmos István 2 szórvány meteor megfigyelést küldött be, melyekből egyik 
sem érte el a tűzgömb kategóriát.

Keszthelyi Sándor október 29-én este pillantott meg egy -2  magnitúdós, 20° hosszú, 
2 másodpercig tartó meteort Pécs főteréről. A zenit felől jött és pontosan az Algolnál 
hunyt ki. Útja végén sziporkázott.

Novemberi észlelések
Novemberben két meteorraj tartotta izgalomban a világot. Az első egy eddig 
ismeretlen raj volt, Linearidák néven, mely az C/1999 J3 (LINEAR)-üstököshöz 
kapcsolódik. A külföldi levelezőlistákon, meteoros honlapokon latolgatták az 
esélyeket egy esetleges záporral kapcsolatban. A kapott pályaelemek kiválóak lettek 
volna egy raj megfigyelésére, hiszen Földünk 40 nappal később 0,0115 Cs.E.-re haladt 
el attól a ponttól, ahol korábban az üstökös tartózkodott. Sajnos a feltételezett radiáns 
alacsonyan volt látható (este 8-kor kb. 5 fokkal volt a horizont felett északi irányban). 
Különösebb kitörést sehol a világon nem sikerült megfigyelni, de volt sok pozitív 
észlelés. A meteorok az előrejelzésnek megfelelően gyorsak és halványak voltak. 
Peter Jenniskens és Brian Marsden szerint egy ilyen hosszú keringési idejű 
üstökösből, mint a C/1999 J3 — keringési ideje kb. 63 000 év —, szinte kizárt, hogy 
jelentős poranyag áramoljon ki. Olyan rövid ideig tartózkodnak a Naprendszer 
belsejében a keringési idejükhöz viszonyítva, hogy ez szinte lehetetlenné teszi a 
kilökődést. A legtöbb üstökös, mely látványos meteorzáport produkál, mind rövid 
periódusú (Tempel-Tuttle, Giacobini-Zinner, Biela, Pons-Winnecke). Az üstököshöz 
való közelség sem jelenti hatalmas zápor kialakulását. A Bootidák vagy más néven 
Pons-Winneckidák 1916. június 28-án produkáltak egy váratlan és éles kitörést.
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E kitörés érdekessége, hogy a szülő üstökös a csomópontján előző év szeptember 8- 
án ment át, ekkor pályája 0,043 CS.E.-re volt a Föld pályáján belül. Ráadásul a 
megfigyelő — William F. Denning — majdnem 3 nappal azelőtt figyelte meg a 
záport, mint hogy a Föld elérte volna a csomópontot. Az 1830-as Bielida (Androme- 
dida) kitörés is majdnem 2 évvel korábban következett be, mielőtt az üstökös elérte 
volna a csomópontot.

A megfigyelések alapján a C/1999 J3 üstökös régi üstökös lehet (fényessége hirtelen 
emelkedett, ugyanakkor abszolút fényessége kicsi volt). Bár rövid gázcsóvát 
fejlesztett, de nem termelt sok port. Az ilyen hosszú periódusú üstökösök 
úgynevezett „távoli üstökös" típusú meteorzáport produkálnak, azaz a kitörés nincs 
összefüggésben az üstökös perihélium átmenetével. Ennek oka, hogy a hosszú 
periódusú pálya nagy különbségeket okoz az egyes kilökődött részecskék időbeli 
eloszlásában. Mivel viszonylag egyszerre lökődtek ki az egyes részecskék, ráadásul 
nagy sebességgel, ezért a pályán gyorsan szétoszlottak, felhígultak. Esetleg a későbbi 
években lehet számítani megnövekedett aktivitásra. Az 1983-as C/IRAS-Araki- 
Alcock-üstökös — mely jellegében hasonló a fenti üstököshöz, csak rövidebb a 
periódusa — is csak a perihélium utáni években produkált alacsony aktivitású 
meteorjelenséget (Éta Lyridák).

Leonidák

Név Óraszám
Fodor Attila (Gyulafirátót) 5,5 rádió
Kiss Szabolcs (Tápiószecső) 180 rádió
Prohászka Szaniszló (Szolnok) 3
Rózsa Ferenc (Vác) 3
Sárneczky Krisztián (Budapest) 3
Tepliczky István (Tata) 3

Az utolsó 4 észlelő november 18/19-én végzett megfigyelést a Kút-hegyről 23:00- 
02:00 UT között. 3 óra alatt 84 meteort láttak, amiből 52 db volt Leonida, 14 db 
Taurida és 18 db sporadikus. A Leonidák átlagfényessége a megfigyelési adatokból 
2,42 magnitúdóra adódott. A megfigyelést többször akadályozta átvonuló felhőzet.

Maros Szabolcs november 15-én látott egy -4  magnitúdós tűzgömböt. Az a  Aql-tól 
indult és 5 másodperc alatt ért a 0 Dra-ig. 3°5-os csóvája volt, színe vörösessárga. A 
pálya elején -4 , a végén -3  magnitúdósnak látszott.

A többi magyar észlelés eléggé mostoha körülmények között készült. Ezekről a 
későbbiekben lesz egy összefoglaló „élménybeszámoló". De mielőtt erre rátérnénk, 
nézzük meg, hogyan alakult nemzetközi szemmel a Leonidák 1999-es visszatérése.

434 észlelő 277 172 db Leonida megfigyelést küldött be, főleg nyugat-ázsiai, dél- és 
nyugat-európai és afrikai megfigyelőhelyekről. A maximum SL= 235°285±0°001-ra 
esett, ami november 18-a 02:02 UT ±2 perc. Ez jól egyezik az előrejelzéssel. A ZHR 
3700±100-nak adódott 2,8 perces időintervallumokra számolva. A részecskék fluxus 
sűrűsége 6,5 magnitúdónál fényesebb meteorokra számolva 1,4±0,3 részecs- 
ke/km /óra. Ez megfelel 5400±1200 részecske/109 km3 sűrűségnek. További csúcs 
jelentkezett SL= 235°272-nál, amely az 1932-es perihélium átmenet során az üstö
kösből kilökődött részecskékkel van összefüggésben. Ez utóbbi csúcs és a fő csúcs
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idejét — amely az 1899-es perihélium átmenet során keletkezett anyaggal van 
kapcsolatban — szimulációs módszerrel reprodukálták. Volt egy tiszta, második 
kitörés, mely SL= 235°87±0°04-nál következett be (november 18, 16:00 UT±1 óra) 
180±20-as ZHR értékkel. Az idei visszatérés kicsit eltért a korábbi kitörésektől, hiszen 
hiányoztak mind a nagyon fényes, mind a nagyon halvány rajtagok.

A Leonidák — magyar szemmel
Először álljon itt azon észlelők — valószínűleg nem teljes — névsora, akik valamit is 
láttak, hallottak a hullásból: Berkó Ernő, Borkovits Tamás, Csizmadia Szilárd, Fodor Attila, 
Fiilöp Ferenc, Gyarmati László, Harka Győző, Illés Elek, Keszthelyi Sándor, Kiss Gyula, Kiss 
Szabolcs, Piriti János, Prohászka Szaniszló, Rózsa Ferenc, Sárneczky Krisztián, Szabadi Péter, 
Szémán László, Tepliczky István, Tordai Tamás, Vityi Nándor, Vízi Pál és Zalezsák Tamás.

Nem éppen a legkedvezőbben alakult Közép-Európa időjárása az évszázad 
meteorhullása idején (a legutóbbi kitörések Európából nem voltak láthatóak). 
Hatalmas felhőtömeg zárta el a kilátást a több száz (több ezer?) lelkes megfigyelő, 
érdeklődő elől. A LEONIDÁK levelezőlistán a maximum előtti napokban felpezsdült 
az élet. A maximum környéki napok időjárásáról szinte percre pontos összefoglalót 
lehetne készíteni a listára özönlő levelekből. Tucatnyi ember bújta állandóan a 
műholdképeket, hogy valami kis lyukat találjon a felhőrengetegben. Az aktuális 
műholdkép letöltését mohó várakozások előzték meg. Hátha! Sajnos az időjárás nem 
volt kegyes. Két vállalkozó kedvű csoport is próbált autóval felhőmentes helyet 
keresni. Kereszty Zsolték beszámolóját a januári Meteorban olvashattuk. Velük szinte 
azonos időben Tepliczky István és csapata ide-oda bolyongott az országban, hogy jó 
helyet találjanak, mindhiába. November 16-án még Kékestetőn próbálkoztak, majd 
Tatára települtek át. Mindeközben sóvárogva olvastuk a távol-keleti, az amerikai 
beszámolókat a hullásról (ekkor még 30 db/óra volt az érték). A zápor közeledett 
Európa felé, de a felhők kitartottak. 17-én este már 168 db/óra értéket olvashattunk a 
hírlevelekben. Többször érkeztek lelkesítő levelek Nagykanizsáról, Sopronból, 
Hegyhátsálról, Bajáról, hogy szakadozik a felhőzet, és néhol már látszik a csillagos 
égbolt, de mindig korai volt az öröm.

Kiss Szabolcs november 15-én 12:00 UT óta folyamatosan észlelt rádióval 
Tápiószecsőről. November 17-én 07:00 UT-tól erősödő aktivitást tapasztalt, ami csak 
11:00 UT után szűnt meg, amikor is lenyugodott a radiáns. Tepliczky István és kis 
csapata alkonyaikor elindult Tatáról az Adria felé Kereszty Zsolték után, mert a 
műholdképek alapján ott tisztának tűnt az ég. A késői indulás és a nagy havazás 
miatt végül vissza kellett fordulniuk. A műholdkép-figyelők tanácsai alapján 
bolyongtak az ország délnyugati részén (Nagykanizsa, Kaposvár), majd feladták. 
Délebbről (Pécs, Baja, Szeged) zivatarokat jelentettek az észlelni vágyók. November 
18-án hajnalban Kiss Gyula Sopronból egy rövid észleléssel borzolta a kedélyeket. 1-
1,5 másodpercenként 3 db Leonida, majd 5 perc múlva egy -2  magnitúdós, 40°-os. 
Később, 03:47 UT-kor írt levelében már csökkenő aktivitásról számol be. Másnap 
kiderült, hogy Illés Elek Kővágószöllősről (Pécstől 8 km-re nyugatra) sikerrel észlelte a 
hullást. 01:35 UT-kor szétnyíltak a felhők, és egy 110°x55°-os területen kiváló, 6,5-es 
határmagnitúdójú ég lett! 30 perc alatt 162 db Leonidát és 5 db sporadikust látott. „A 
radiális szinte rárajzolódott az égre". 02:05 UT-kor (pont a csúcs előtt) összezárultak a 
felhők és végett vetettek a színjátéknak. Piriti János Nagykanizsáról 02:45-03:25 UT 
között 14 meteort látott. Az ég 50%-ban borult volt, a határmagnitúdó +4. A
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legfényesebb Leonida -1 magnitúdós volt. Csiz7nadia Szilárd a Mátrából hajnali fél 
négy tájban a meglehetősen vékony felhőzeten keresztül látott néhány villanást, 
hosszú kifényesedéseket.

Keszthelyi Sándorék este elindultak Pécsváradra, de a hózivatar, villámlás, dörgés 
láttán feladták, és inkább otthon virrasztottak. 03:16 UT-kor a felhőzet kezdett 
szakadozni. +3 magnitúdós ég mellett a felhőlyukakban 03:18-04:48 UT között, tehát
1.5 óra alatt Keszthelyi Sándor 6 db Leonidát és 1 db sporadikust látott. A Leonidák 
nagyon gyorsak, halványak, rövidek voltak. Vityi Nándor és Borkovits Tamás Bajáról 
04:21-04:36 UT között +3 magnitúdós ég alatt 21 db Leonidát látott. Az ég 40%-án 
voltak csillagok, főleg az UMa-Auriga vonaltól délre. Negyedóra elmúltával ismét 
összezárultak a felhők. Gyarmati László Mosdósról 04:37 UT-kor látott egy -2  vagy -3 
magnitúdós villanást a vékony felhőréteg mögött a Regulus mellett (a Leó egy része 
tisztán látszott). Később, a hajnal közeledtével kiderült, de a világos égen már nem 
látszottak meteorok. Kiss Gyula Sopronból 02:29-05:20 UT között tudott észlelni. A 
mostoha körülmények miatt csak a +1 magnitúdónál fényesebb meteorokat látta. A
2.5 óra tiszta észlelési idő alatt 33 db meteort látott. Már az ég alatt feltűnt neki, hogy 
valószínűleg 02:30 UT körül lehetett a maximum. Tordai Tamás Budapestről 05:10- 
05:30 UT között szakadozott felhők mellett figyelte az eget, de nem látott meteort.

Szabadi Péter Ágasvárról a CCIR sávon hallgatózott. Az éjszaka első felében csak 
váltogatta a frekvenciákat, de még nem észlelt különösebb aktivitást. 01:00 UT után a 
91,65, 91,70, 91,75 MHz-et figyelve 5-10 másodpercenként hallott egy beütést. 02:15 
UT után már csökkenő aktivitásról számol be.

Kiss Szabolcs 01:30 UT-től megnövekedett aktivitásról számol be a rádiófrekvencián. 
02:00-03:00 UT között az aktivitás sokszorosa a normálisnak. Rendkívül erős 
rádiónyomokat hagyó meteorok is sűrűn potyognak. „Olyan az adatsor, mint az 
EKG-görbe! Minden másodpercben egy vagy több beütés, sőt néhol az is látható, 
hogy az éppen lecsengőben lévő előző görbébe egy újabb meteor érkezik ... Egész 
hosszú nyomok is előfordulnak (10-20 másodpercestől 1-2 percesig)." 08:00 UT után 
az aktivitás még erős, bár folyamatosan csökken. Lassú a lecsengés.

November 18-án 15:15-16:15 UT között Fülöp Ferenc Shandongból (Kína) párás, 
holdfényes égen 1 óra alatt 12 db halvány, gyors meteort számolt össze. Zalezsák 
Tamás Ausztráliából 18:20-18:35 UT között 12 db igen gyors és halvány Leonidát 
látott. A legfényesebb 0 magnitúdós volt.

November 18-án este ismét reménykedő arcok fordultak az égbolt felé. Sok helyen 
az éjszaka első felében gyönyörű ég volt. Éjféltől kezdett borulgatni szinte az egész 
országban. Baján fotometrálás közben szerettek volna meteorozni, de szinte 
pillanatok alatt beborult. Pécsről Keszthelyi 21:50 UT után szintén felhősödésről 
számolt be. Harka Győző Pécsről csak 2 db meteort látott, mielőtt befelhősödött volna. 
Berkó Ernő Ludányhalásziból két géppel fotózott óragépes állványon nagylátószögű 
objektívekkel 4 órán keresztül. Sajnos nem sikerült meteort fotóznia. Közben figyelte 
az eget is. Összesen 29 meteort látott, melyből 20 volt Leonida (-1 és +3 magnitúdó 
közöttiek). Jelentős volt a Tauridák száma.

Szémán László Miskolcról egy nagy érzékenységű panelkamerával észlelt 19-én 
hajnalban. A kamera előtt egy 9 mm fókuszú objektív volt. 6,5 órányi videó felvételt 
gyűjtött össze, 20°x30°-os látómezővel, +4-es határmagnitúdóval. Az első 3 órányi 
anyag kiértékelésének eredménye mindössze 1 db +1 magnitúdós, 10° hosszú 
Leonida.
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Ennyi lett volna az 1999-es Leonida visszatérés magyar szemmel. De nem kell 
elkeseredni, mert a következő évekre is nagy (ha nem nagyobb) hullást ígérnek. Igaz, 
egyre távolabb tőlünk.

Végezetül álljon itt egy részlet egy e-mailből, amelyet a LEONIDAK listára küldött 
egy érdeklődő: „Tisztelet és elismerés az éjszakázóknak ... Rengeteg hasznos 
információhoz jutottam az elmúlt 1 hét alatt, de leginkább, igaz csak virtuálisan, 
ízelítőt kaphattam a meteorozás szépségeiből."

Ö sszeállításunk az 1MO News, a LEONIDAK levelezőlista és a  beküldött észlelé
sek alapján készült.

G y a r m a t i  L á szló

Helyreigazítás
Augusztusi összefoglalónkból prog
ramhiba miatt kimaradt a székes- 
fehérvári csoport teljes anyaga. Há
rom éjszakán át követték a Persei- 
dák aktivitását Jásdról, az első két 
éjszaka (8/9. és 9/10.) két csoporttal 
is. Az észlelők listáját most közöl
jük.

A 3 nap 16,05 észlelési órája alatt 
418 meteort láttak. A februári szá
munkban említett augusztus 8/9-i 
tűzgömböt ők is látták, bár halvá
nyabbnak, „csak" -6  magnitúdós- 
nak becsülték, ő k  is úgy írták le, 
hogy halványan indult, majd kifé
nyesedett a maximális fényességre.
Színét lilás-fehémek látták, időtar
tamát 4 másodpercre becsülték. Zöldes nyomot hagyott, mely 30 másodpercig volt 
látható szabad szemmel és 65 másodpercig binokulárral.

Folytatás a 33. oldalról (A Mars, az aktív bolygó)

b4. A jelenlegi legaktívabb felszínalakító folyamat a szél. Ennek az az oka, hogy a 
Marson a forgástengely ferdesége miatt a földihez hasonló éghajlati ciklusok vannak 
(amit még az elnyúlt pálya is tovább erősít), és a ritka légkörnek kicsi a hőkapacitása. 
Emiatt nagy a hőingadozás, mely gyakran a napi 60 °C-ot is elérheti. Az erős 
hőmérséklet és nyomás ingadozások kiegyenlítése végett erős szelek támadnak. A 
nappali gyors felmelegedés egyik érdekes következménye a porördögök keletkezése. A  
mellékelt felvételen egy sávokkal összekuszált 3x5 km-es területet látunk a Promethei 
Terrán. A  10-200 m közötti szélességű sávok, mint kiderült, rendkívül elterjedtek a 
Marson.

b5. A z dátumváltás nem okozott zavart az M GS működésében, mint azt a mellékelt, 
2000 .01 .01-jén készített felvétel is bizonyítja. A  Nilosyrtis Mensae területén elsősorban 
széleróziós képződményeket figyelhetünk meg.

KERESZTÚRI ÁKOS
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