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Hazánkban két évvel ezelőtt jöttek divat-
ba az esküvők, baráti összejövetelek, par-
tik alkalmával eregetett világító lampionok, 
melyek lassú éjszakai égi vonulása sokakat 
megtéveszt, gondolkodóba ejt. Egyre gyak-
rabban keresik meg telefonon vagy e-mail-
ben az MCSE-t az égen többnyire csoporto-
san vonuló narancssárga fényekkel kapcso-
latban. A titokzatos fényforrások általában 
nyugatról kelet felé vonulnak, a legnagyobb 
csendben. „Egészen biztos, hogy nem műhol-
dak és nem repülők” – mondják a bejelentők. 
Kézenfekvő, hogy ezek bizony ufók lesznek 
– hiszen még „mobiltelefonnal is sikerült 
lefényképezni” vagy levideózni őket! A kép 
persze homályos, értékelhetetlen, ugyanis a 
telefonba épített fényképezőgép nem alkal-
mas ilyen halvány „jelenségek” megörökí-
tésére.

Amikor felvilágosítjuk az izgatott érdeklő-
dőket, hogy ezek a titokzatos repülő testek 
egyáltalán nem titokzatosak, hanem csupán 
egy újabb, a Távol-Keletről átvett szokás 
látványos eredményeit figyelhetjük meg, 
általában csodálkoznak, de elfogadják a 
magyarázatot. Vannak persze, akik továbbra 
is kételkednek a világító lampionok létezésé-
ben. Számukra íme egy magyarázat az egyik 
lampionforgalmazó honlapjáról:

„Küldd fel a fényed az égre!
Könnyed, látványos és felejthetetlen – íme 

a repülő lámpás. Nemcsak születésnapok, 
esküvők és baráti összejövetelek sugár-
zó fényű dísze lehet, de tartalmas családi 
program is: a lámpás reptetése kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt élmény.

Mi is ez valójában? A repülő lámpás egy 
papírból és bambuszból készült ballon, 
amelynek belsejében a láng felmelegíti a 
levegőt, s így az felszáll többszáz méter 
magasba, akár egy hőlégballon. A láng gyö-
nyörűen megvilágítja a lámpást, ha pedig 
egyszerre többet engedtek fel, a látvány egy-
szerűen varázslatos.”

Nincs tehát semmi titokzatos az éjszakai 
égen „kötelékben” vonuló fénypontokban. 
Tekintettel arra, hogy általában egy időben 
eresztik őket fel, repülésük rövid perceiben is 
kisebb-nagyobb távolságban maradnak egy-
mástól. Akinél éppen van kisebb kézi látcső, 
talán még a pislákoló lángot is megfigyelheti 
a lampionok alján.

Egy világító lampion indítását láthatjuk 
ezen az esküvői képen:

Ilyen lampionokat különféle partikelléke-
ket forgalmazó cégektől lehet beszerezni. A 
környezetbarát anyagokból készült lampi-
onok állítólag nem tűzveszélyesek, kérdés, 
hogy erről mit mondanak a tűzoltók...

A Távol-Keleten valóságos lampionfeszti-
válokat is tartanak. Az indonéziai Dzsakartá-
ban 2009. december  5-én egyidejűleg 10 318 
lampiont eresztettek szélnek, ami Guinness-
rekordnak számít.
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