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JELENTÉS AZ 1882. FEBR. 3-iki MÓGSI METEORKŐHULLÁSRÓL.
(A VIII. táblával).

Dr. Koch Antal egyet, tanártól.
F. é. febr. 3-án d. u. kevéssel 4° előtt városunk lakói közül igen
sokan tanúi voltak egy fényes meteor elvonulásának k. b. ÉNy..—ÜK.
irányban. Ezen tanúk egyező vallomásai szerint szürkés-fehér fénylő
füstszalag jelezte útját az égen, de csak némelyek, kik azonnal ész
revették, láttak a füstszalag élén ibolyás-sárgás fényes lángbömböt
is, mely elől járván gyorsan elvonult, míg a füstszalag jó ideig
látható maradt. Körülbelül 3'-re reá EK. irányból hoszszas dörgés
volt hallható ide, mely helyenként még az ablakokat is megreszket
tető. Másnap azonnal híreket kaptunk, hogy Móes, O.-Gyóres és Gyu
latelke vidékén sok kő esett le az említett tünemények között s Naláezy Géza úr hozott is Gyulatelkéről egy apró darabot ezen leesett
kövekből, s így a meteorkőhullás ténye kétségtelen vala. Azonnal
jelentést téve erről az Erd. Múz. Egylet választmányának, mind
magam, mind dr. Herhich Ferenoz segódőr megbízatást nyertünk a
kőeső színhelyére való utazásra és az Erd. Múzeum nevében a me
teorkövek öszszegyüjtésére.
Később tudomásunkra jővén, hogy Mócs, O.-Gyéres és Keszű
vidékén még folyvást találnak igen szép és jó nagy meteorköveket,
az Erd. Múzeum-Egylet mélts. elnöke újólag megbízta dr. Herbieh
Ferencz őrseged urat, egyúttal dr. Primies György egyet, tanársegéd
urat is, hogy az egész területet bejárva, lehetőleg pontosan öszszegyüjtsonek a meteorkőesésre vonatkozó minden adatot, s a még kap
ható meteorköveket is behozzák, hogy ezek a nyilv. ásvány gyűjte
ményeknek csere fejében rendelkezésre bocsáttathassanak.
Mielőtt ezen megbízatásokban való eljárás eredményeiről szá
mot adnék, a hírlapi ós a hozzám beérkezett levélbeli tudósításokból
röviden közölni akarom a meteorkő vonulásának útját légkörünkben.
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I. A meteor feltűnésére és útjára vonatkozó tudósítások.
A legtávolabbi pont, hol — eddigi tudomásom szerint — a tüzes
meteort észlelték, Hontmegye Terbej községe (1. Pesti Napló fehr.
9. száma). Itten a tudósítás szerint d. u. !/240-kor ENy-ról ÜK. irány
ban lebegő, mintegy 60 cm. átmérőjű és 10 mét. hoszszú uszálytól
követett, a verőfényes napvilágítás mellett is -vakító fényt terjesztő
tűzgömb volt látható, mely mintegy 600 lépés távolban a földre le
ereszkedett és ott nesz nélkül kialudt, több másodperezig szemlél
hető füstöt hagyva maga után. (?) Mindekkorig azonban nem érke
zett semmi hir, hogy a leesett meteoritből találtak volna nyomot is,
s kétségtelen, hogy érzéki csalódásban volt az észlelő.
Beregmegyóben Som községből jelentették a lapoknak, hogy e
hó 3-án d. u. 3° 30'-kor fényes meteort láttak végigfutni délkeleti
irányban. Oly vakító fénynyel lángolt, hogy daczára a derült nap
fénynek a szemet kápráztatta. A lángoló gömböt sürő fehér füst
oszlop követte, mely még a tünemény elmúlta után mintegy 3 — 4
perczig volt észlelhető. Itt is azt hitték, hogy Som ós Bégány közt
esett le.
Márm.-Szigeten d. u. 4°-kor látták a meteort D-nek vonulni s
itt is úgy látszott, mintha a város határán esett volna le. Anynyira
világított, hogy mikor már alámerült a láthatáron, még sokáig vil •
lógott az ember szemében. (Egyetértés febr. 11. sz.)
Szilágysomlyóról ár. Ajtai Endre közs. orvos úr, társulatunk tagja
értesített a meteor átvonulásáról. Nagyfaluban — úgymond levélíró
— számosan láttak E. felé egy ökölnyi veres izzó tömeget leesni
a „Katonák rétjére." A tüneményt dörgósszerű moraj kisérte, mely
még a szobákban is hallható volt. A meteor útját lefelé függélyesen
irányuló felhő jelezte, mely */» óra múlva oszlott el, lassan-lassan
szétfoszladozva. Hoszszuaszon egy erdőkerülő nevezett tüneményt
Sz.-Somlyó felé látta (tehát szintén E.-nak) s véleménye szerint a
városban esett le a „menykő." Sz.-Somlyón a meteorhullást nem lát
ták (mert az északra meredeken emelkedő Magura elzárja a kilátást),
de a morajt hallották többen s a légben levő felhőoszlopot is rög
tön észrevették. Ez úgy tűnt fel innen, mintha a hoszszúaszói erdők
ből emelkedett volna fel (tehát D.-nek). Közlő maga ezen időben
'8° 30'-kor) az országúton, közel Sz.-Somlyóhoz, nem vett észre va-
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lamely robajt, s csak a Púpos dombnál bekanyarodva a városba látta
a meteor után elmaradt, 10 mét. hoszszúnak tetsző, felhőszalagot szin
tén D-feló Hoszszúaszónak. Ezek után közlő azt következteti, hogy a
meteor Sz.-Somlyó és Hoszszúaszó közt hullott le ; nem ugyanazonos
a kolozsmegyeiekkel, de az idő egyenlősége miatt azoknak egy da
rab része, azaz ugyanazon meteoritnek itt lehullott darabja.
Nem állítom ugyan határozottan, hogy közlőnek ezen érdekes
következtetése is érzéki csalódáson alapszik; de a míg nem sikerül
bár egy kövecskét találni a mondott területen, legalább is kétes ma
rad egy meteordarabnak elmaradása és lehullása ezen helyen.
Erdélynek csaknem egész nyugoti felében látták ezen meteoritesést, a mit a számos tudósítások bizonyítanak, melyek a helyi és
egyéb erdélyi lapokban megjelentek, s mindenütt úgy tetszett, mintha
nem távol a megfigyelőtől esett volna le a földre. 0.-Láposbányáról
lllavacsek Oornól bányafőnök úr jelenti, hogy Sztrimbulyon is jól látták
a tüneményt s némelyek a kövek leesését is akarták látni; azonban
minden utánakeresés hasztalan volt. Kremnitzki Péter bányatiszt úr
szerint Verespatakon is jól észlelték a tüneményt.
Bessenyoböl (Haidondorf) Besztercze mellett következőt irták
a „Siebenb. Tagesblatt"-nak (2475. sz. febr. 7-ről) : „E hó 3-án
délután 4 órakor — a nap k. b. még 5°-ra állott a láthatár felett
— teljesen felhőtlen ég mellett, a községtől E-ra 1500 mét. magas
ságban egy légitüneményt láttunk, mely először gyermekfej nagyságú
fehér gőzgolyónak tűnt fel és ívalakban EK-ről DNy-nak lassan tovamozgott. Erre rögtön megnagyobbodott a golyó, miután gyorsabb
mozgás mellett egész 500 mét. távolságig közeledett a hegyekhez
és külsején sötétebb színezetű lett, míg magja eredeti világos színét
megtartotta. Erre a tünemény megváltoztatta alakját, mert a mag
egy gőzsugarat hagyott maga után és egy másodikat előre küldött,
úgy hogy az egész nagyobb terjedelmet nyert. Egy másik álláspont
ból a leirt gőzgolyó tűzgolyónak látszott, mely forgó mozgással előre
haladt ós különböző irányokban egyes tűzsugarakat kilövelt. Mialatt
észlelték a tüneményt, egy hangot hallottak, mely először zúgásból
állott, azután erőben mind növekedett és végre erős tompa ós mély
menydörgósbe ment által, mely a levegőt és a földet anynyira meg
rázkódtatta, hogy az ablakok rezegtek és némelyek földrengést vél
tek érezni. Végre a légkörben, hol a tünemény befejeződött, kis
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sötét felhőcske volt látható. Az időtartam, mialatt a tüneményt ész
lelték, 15—18 percznyi volt.
M.-Vásárhelyen a meteor gömbnek Látszott, földünkre leesése
föltűnő lassan történt, (mivel a meteor a nézővel éppen szemben jött),
s az alászállásban eredeti alakjából folyton vesztve, néhány m.-perez
alatt oziliuder hoszszat nyert, s aztán még egyszer föllobogván ész.nyug. irányban sűrű párázat alakjában eltűnt.
Délen is mindenütt látták a tüneményt, nem csak Szebenben és
vidékén, de egy utazó a faeseti úton a Bánátban is látta azt. 'Sz:Agotáhról irják a szeboni „Tageblatt" febr. 6. számában. Ma (febr.
3-án) délután tanúi voltunk ép oly nagyszerű, mint pompás égi tü
neménynek. Az ész.-nyugoti egén hoszszú pályán egy colossalis meteor
futott le. A legnagyobb, a hótól is erősbödött világosság daczára,
egészen felhőmentes égen, a meteor vakító fényt terjesztett. Egy
világló villámszikrához hasonlított, mely a hold átmérőjével és golyó
alakkal birt. Közel a Krőenást nevű hegy által határolt horizonhoz
szétpattant a meteor és hullámosan hajtott szürke felhőt hagyott hátra,
mely eleintén vízszintesen terült széllyel, aztán keskenyedvén füg
gélyesen fölfelé szállani látszott. Ezen felhő vagy 20 perczig volt
látható és csak lassan tűnt el végkép. A meteor esését csaknem
félelmetes zaj kisórte, mely az utczák zajában is hallható volt és
azon recsegéshez hasonlított, mely támadna, ha valami óriási erő
egy fenyőfát szétcsavarna. Azon pillanatban, a mint a meteor hall
ható csattanással szétrobbant, kialudt azonnal a villámszerű fény és
csak a felhő maradt viszsza. Azon körülmény, hogy a meteor a nap
fény daczára oly nagynak látszott ós hogy esésének zaja oly tisztán
hallható volt, gyanítani engedi, hogy nem meszsze Szt.-Ágothától,
talán Berethalom közelében vagy a Küküliő völgyében hullott le.
Mindeddig azonban semmi hir sem jött arról, hogy meteor
követ valóban találtak volna valahol erre, s igy hihetőleg itt is csak
látszat volt, mintha közel leesett volna.
Mindeme és számos egyéb hasonló tudósításokból tehát az tű
nik ki, hogy a meteorit talán már hazánk ész.-nyugoti határán csapott
légkörünkbe, miután Hontmegyében már mint tűzgolyó vonult tovább
délkeletnek, s ezen irányát meg is tartotta egész Gyulatelke-Mócsig,
hol a levegő ellenállása teljesen megsemmisítvén a világűrből hozott
sebességét, számos darabokra szétszóródva leesett a földre.
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Mint feltűnő tényt, kiemelhetem azt, a mire különben dr. Herbich Eerencz tiszttársam figyelmeztetett először, hogy ezen meteorit
útjának meghoszszabítása pontosan Mező-Madarason visz keresztül,
hol tudvalevőleg 1852. szept. 4-kón volt meteorkőeső; csakhogy az
akkori meteorit az észleletek szerint éppen ellenkezőn, t. i. J)Ny-ról
ÉK-nek vonult s igy a legujabbbi meteorit útja azzal közel derék
szöget képez.
II. A leesett meteorkövek elszóródására, azok számára
és súlyára vonatkozó észleletek.
Felír. 5-én az Erd. Muz. Egylet megbízásában Gyulatelkére
utaztam, hol Naláczij Farkas birtokos úrnál magam a legszívesebb
fogadtatásban s tudományos ezéljaim a legbuzgóbb támogatásban
részesültek, mit e helyen is legnagyobb köszönettel kiemelni kedves
kötelességnek tartok. Mindenekelőtt a tünemény egész lefolyását né
hány szemtanú elbeszélése szerint jegyzem, fel.
Cristurán Juon erdőpásztor a Visa felé eső erdőnek alsó szólén
egy tisztáson állva látta, hogy a bonczhidai Botos h. felől (tehát
ENy. irányból) egy karvastagságú és hoszszú fényes láng (ő tüzes
sárkánynak nevezte) közeledik feléje; az erdő felett tüzes szikrákat
szórt, mire fehér füstfelleg borította el, melyből erős dörgések hal
latszottak. A dörgés után mindjárt hallotta a köveknek sűrű esését,
miután a fáknak ágai erősen zörögtek. Eémületóben azonnal befutott
a faluba, anélkül, hogy egy követ is keresett volna.
Godulán Viktor, egy kolozsvári iskolát járt értelmes román ifjú,
a falu közepe táján, tág kilátású magas helyről észlelte a tünemény
egész lefolyását. Egyszerre, csaknem ENy. felől jőve, megpillantott
egy kocsikerék nagyságú fénylő szürkés-fehér felleget, mely a falú
felett megállani látszott (mivel éppen szemben jött feléje); csakha
mar 3 erős dörgés hangzott alá ezen fellegből, legfeljebb 2"-nyi
időközökkel, miközben a füstgomolyag sugár irányban bomladozott,
s egy 1 mót. széles íüstszallag a Tába hegy legmagasabb csúcsának,
mely DK-nék elzárta latkörét, vonult. A dörgést mindjárt sortűzszerű ropogás követte s aztán a szól suhogásához hasonló hang fe
jezte be a tüneményt, mely kétségtelenül a lehulló sok apró meteorkő
által idéztetett elő, mivel szélnek nyomát sem vette észre. Tűzfónyt
Godulán nem vett észre, valószínűleg, mivel már későn tekintett föl.
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Ezen megfigyelés igen jól egyezik számos régibb meteoritesésnek
jól megfigyelt ós leirt tüneményeivel s igy teljesen tárgyilagosnak
és hitelesnek tartom Godnlán megfigyelését.
A falu lakossága értesíttetvén, hogy én az égből hullott köve
ket megveszem, másnap egész csapat férfi, aszszony és gyermek ke
reste azokat Gyulatelke határán s harmadnap már Visa és Báró köz
ségek határából is hozták azokat. Magam is bejártam ezen három
község közt az egész területet, de nem voltam szerencsés egy dara
bot is lelhetni, míg mellettem vezetőim néhány darabot kaptak. Ezek
mind a vékony hótakaró felületén feküdtek; egy helyen világosan
látható volt a hely, egy a hótakaróból kiálló kis rög, hová a leeső
kő ütődött s honnan viszszaugorva pár méter távolságra a hó felü
letére esett. Egy napi járás-kelés után meggyőződtem arról, hogy a
kőeső itten tetemes területen, de igen ritkásan hullott alá.
Két napi időzósem eredménye lett a metoikövek következő szá
ma és súlya, megjegyezvén, hogy ezek közül 16 dbot Naláczy Far
kas úr másnap küldött be mint ajándékot az Erd. Múzeum számára,
melyek mind Visa felé fekvő erdejében találtattak. Ezekhez járul
Naláczy Farkas úr egy második küldeménye febr. 19-én 13 drb.,
melyeket Ödön fia nevében ajándékozott az erd. múzeumnak.
a) Gyúl a telke, B o r z a s vagy b á r é i völgy: s3i?sea rtiy.
29 db 31 dbra törve, sok sértve, 1381 —156"35 grm.-ig 2407-86 gr.
b) G y u l a t e l k e , N a l á c z y e r d e j e Visa felé:
14 db 17 dbra törve, 5-05-460-10 grm.-ig . . . 1837-64 „
c) G y u l a t e l k e , S ó s a l j a völgy t á j a :
6 db 10-32-54-95 grm.-ig
227-86 „
d) Gyúl a t e l k e : B ü d ö s t ó :
1 db
. . . . .
76-27 „
é) Gyúl a t e l k e á l t a l á b a n (Naláczy úr aj.):
12 db 13 felé törve
'. . 1520-0 „
f) Visa h a t á r a , K ő r i s v ö l g y e :
11 db, néhánynak csak fele, 17-48—98-62 gr. . . . 448-64 „
g) B á r é h a t á r a :
10 db, köztük egy dbnak fele, 48-88-325-90 gr. . . 1558-30 „
83 db 89 felé törve, öszszesen . . . . . . . .
8076-57 gr.
Ezeken kivül tudomásom van még 5 darabról, melyek ezen
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területen találtatván, privátak kezébe jutottak. Egyetlen egy ökölnyi
darab hullott Gyulatelke főútezájába; ez széllyelüttetvén elvitetett a
falúból, mielőtt még oda jöttem.
Visa falúban 1 galambtojásnyi darab a esudálkozók közé esett,
de szerencsére senkit sem talált; egy második nagyobb db Petris
Indrénó házára esett, legurulván ezen aszszony fölvette s még me
legnek találta.
A mint haliam, Báréba is hullott néhány darab.
Dr. Herbich Ferencz Mócson, O.-Gyóresen és Vajda-Kamará
son járván, az Erd. Múzeum számára elhozta a Mócs mellett leesett
legnagyobb követ, melynek súlya 85-70 kgr., s melyet Csobánczi
Pál segódszolgabiró úr utánjárása mentett meg a tudománynak ; s
hozott gr. Bethlen Dániel úrtól ajándékban 4 dbot Vajda-Kamarásról
1389-60 gr. súllyal.
Újabban (febr. 16 — 19) dr. Primics Gy. tanársegéd kisóretében
dr. Herbich Ferencz őrseged úr künn járván, hoztak még következő
darabokat következő helyekről:
a) K e s z ü b ő l 1 nagy db töredékét
177-4 gr. súlyban.
h) F a l a t k á r ó l 2 nagy db töredékét
511-0 „
„
c) B á r ó b ó l 4 ép ós 4 tör. darabot
325-0 „
„
d) G y u l a t e l k é r ő l 7 ép 1 tör. dbot 762-5 „
„
Öszszesen 11 ép ós 8 tör. darabot 1598-5 gr. súlyban.
• Értesülésük és Csobánczi 'Pál közlése szerint még Bogácson,
Gyulatelkótől keletre v. 4 kmóterre, is estek volna apróbb kövek, de
ezekből egyet sem sikeralt kapniok; nagyon kérdés azonban, hogy
a bogácsi lakósok nem-e Gyulatelke és Báré határában szedték öszsze
a köveket, mert Bogács a kövek repülési irányára körülbelül 45°
alatt esik északkeletnek s ha tényleg ide is repültek volna kövek,
ezek csak az öszszeütközés ós viszszaverődós következtében repül
hettek arra. A mellékelt térképecskén (VIII. tábla) ezen viszonyt
xx' és yy' nyíl által jelöltem meg.
A mócsi legnagyobb darabra vonatkozólag irja Csobánczi úr.
Ezen kő Mócstól D-re az erdő szélén egy fára esvén, azt szétron
csolta s mellette 65 cm-nyire fúrta magát a fagyos földbe. A havat
fölolvasztván sárt képezett maga körűi, a mi nagy hőségéről tanús
kodik. Pár nap múlva aztán Csobánczy úr beküldötte még az
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O.-Gyéresen leesett fejnagyságú, követ is a múzeum számára, mely
nek súlya 8-37 kgr.
Végre dr. Mártoníi Lajos szamosújvári gymn. tanár is bekül
dött az Erd. Múzeum számára 3 töredéket, melyeknek egyike állí
tólag a móosi nagy darabról való, s melyeknek súlya együttesen
529-55 gr.
Ezekkel együtt tehát az erd. muz. egylet birtokába jutott kö
veknek száma: 112 ép és tör. db, 121 felé törve, és súlya 56 kgr.
Ezeken kivűl tudomásom van még nagyszámú kövekről, melyek
egyéb tanintézetekben vagy privátok kezeiben vannak. így pl. dr.
Mártoníi Lajos tanár úr közlése szerint a szamosújvári örm. káth.
algymnasium birtokában van 37 db, köztük 17 töredék, öszszesen
3164-30 gr. súllyal, melyek mind. a Gyulatelke, Báré és Visa közti
vidékről valók; ezek közt 3 db nagyságra fölülmúlja az általam be
szerzetteket, a menynyiben ezek 845, 609-20 és 486\1.7 gr. súlyúak.
Ezeken kivűl privátoknál van itt legalább még 10 db.
Báré, Keszü, O.-Gyéres és Móes határaiból szintén sok szép
darab van még privátok kezei közt, a mint biztos forrásból értesül
tem- Keszü határából 2 kisebb darabot a helybeli tanítóképezde
igazgatója kapott, egy 43/4 kilós ép darab pedig, állítólag még
több apróbb darabokkal és töredékkel, Miké Lajos zsoboki lelkész
birtokába jutott. Mindent összevéve föltehető, hogy legalább 100
darab van még a múzeumiakon kívül s ezeknek összes súlya 20
klgr. lehet, úgy hogy összevéve mindent legalább 200 drb meteor
kő 75 kgr. súllyal van már összegyűjtve.
A hegyes völgyes, erdővel is eléggé borított terület, melyen
belül a meteorkövek lehullottak, k. b. 15 km. hosszú ós átlag 3 km.
szóles lehet, s ennélfogva felületi nagysága 45 Q" km. s feltűnő
módon. ENy-—DK. irányban elnyúlik, melybe a meteorit útja is esik.
Tekintve ezen területnek nagyságát s a sok kedvezőtlen felületi
viszonyokat, melyek a kövek felkeresését igen megnehezítik, fölte
hető, hogy a kisebb daraboknak csak 10%-a került még elő; mely
esetben a lehullott meteorkövek darab száma kereken 2000-et tenne,
súlyuk pedig körülbelől 245 kgr. lehetne.
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A mi a leesett daraboknak ezen területen való eloszlását illeti.
feltűnő szabály mutatkozik ebben, az t. i., hogy a terület ény. végén
estek legsűrűbben a kövek, de egyúttal legapróbbak is, I)K-nek —
u. m. Bárén, Y.-Kamaráson, Falatkán, Keszüben "mind nagyobbakká
válnak a a darabok, de jóval ritkábbak; végre az esési terület dél
kel, végén, Mócsnál és O.-Gyéresen a legkevesebb, de a legnagyobb
darabok hullottak. Ezt világosan mutatja a eddigelé összegyűjtött
darabok statistikája, melyet a VIII. táblán mellékelt térképecske
föltüntettem — a darabok számának és nagyságának megfelelő pety
tyezósek által.
Ezen feltűnő szabályos eloszlás abban leli egyszerű magyará
zatát, hogy a legkisebb darabok legelőször vesztették el a világűr
ből hozott sebességüket, a legnagyobbak pedig legtovábbra tarthat
ták azt meg s hullottak le azután; s ugyanezen szabályt észlelték
másutt is, különösen az 1868. jan. 30-ki pultuski nagy meteorkőesósnél, hol valószínűleg 100,000-ként hullottak le.
III. A m.-kövek küleme'és némely phyö. tulajdonságai.
1. Alakjuk. Habár általában véve mindenik darab csak sza
bálytalan töredéknek tűnik is fel, behatóbb szemlélésnél mégis ész
re lehet venni bizonyos gyakrabban visszatérő alakokat, melyek a
meteorkő elválási vagyis repedósi viszonyaira vetnek némi világot.
a) Legáltalánosabb a szabálytalan pyramisos vagy kúpos alak,
melyet a többiek közt a legnagyobb darabon is észlelhetünk, s mely
több hegyes szögű repedési irányra mutat. Néha ezen alak módosu
lataként valóságos ókalakok is kaphatók.
b) Jóval ritkábbak a koczkás alakok, melyek három épszögű
repedósi irányra engednek következtetni; ós
c) légritkábbak sik-domború paizs-alakú vagy kupúsabb, czipóalakú darabok, melyek egyes daraboknak kagylós kirepedezósére
utalnak.
2. Külemük. A fel nem tört ép darabok mind olvadási ké
reggel vannak bevonódva; ez általában sötét vöröses barna, fényte
len vagy csak foltonként fénylő. A sok kézbefogástól kopott — vagy
a földbe fúródott daraboknak kérge általában világosabb s néha a
7
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kopástól fényes, ezeken a vasszemcsék is fénylők lettek a koptatás
tól. Apróbb darabok, melyek a hó felületén találtattak s a koptatás
nyomát sem mutatják, többnyire saját fénynyel bimak s mintha
flrnisszel lennének bevonva ; helyenként pedig fekete fénylő, durva,
hálózatos és pikkelyes vasoxydul vonja be a lapokat, vagy szerte
ágazó, hullámzatos finom ránczolatok is hozzájárulnak a pikke
lyekhez.
Egy feltűnően kúpos alakú darabka Gyulatelkéről, melyet kü
lönben 3 felé tört kíváncsi tálalója, a legszebben mutatja ezen tü
neményt, s ezen kúp alaplapja ezenkívül még a vas-salakoknál isme
retes tarka interferenz-szineket is föltünteti 'a rozsdapikkelyeken ós
finom ránczolatokon kívül. Sok darab a földre hullás közben az
összeverődés következtében törhetett széllyel, mert ezeknek töróslapjai esak tökéletlenül vannak vékony vasoxydulhártya által borítva.
Az olvadási kéreg vastagsága a darabok nagyságától függetle
nül Va-—Va mm.-nyi.
A legnagyobb mócsi kő, mely — a mint említettem már —
három oldalú pyramis alakkal bír, alapján kitűnően mutatja a me
teoriteknél általánosan ismert újjalakú benyomásokat, míg a csúcsba
futó három oldallap meglehetősen sima; ezen benyomások kevésbé jól
láthatók az oláh-gyéresi 8 kgrammos darab alaplapján is, sőt nyomai
sok kisebb darabokon is.
Eris törési lapján a m. kő szine világos hamvas, helyenként
barna és fekete repedési erekkel átszőve, gyéren behintve apró
fómfényü szemcsókkel (nickelvas ós pyrrhotin).
Az erek vagy tompackbarna fómfényü pyrhotinnal vannak ki
töltve, vagy fekete vasoxydulból állanak, mely a felületen részben
vasrozsdába is általment már.
Nedves levegőn hamar rozsdapettyek és foltok képződnek a
nickelvas-szemek körül, melyek innen minden irányban tovább ter
jedezve, a világos szürke kőalapot piszkos barna-sárga foltossá
teszik.
3. Szövet és szívósság. A meteorkövek általában finom szem
csés kristályos szövettel bírnak, s miután a krist. szemcsék összefüg
gése nem. valami erős, a kő meglehetős porhanyó, homokkőszerü,
úgy hogy apróbb darabjai még újjaink közt. is szétmorzsolhatok.
í. Tömöttség. Mivel a nickelvas igen könnyen megrozsdásodik,
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s ez kétségtelenül alább szállítja a tömöttséget, a meteorkőnek dur
va (mákszemnyi) porondját borszeszben mértem meg, s aztán a bor
szesz tömöttséget is meghatározván, átszámítottam a meteoritót is a
vízre, mint egységre. Két mérésnek (7—8 gr. poronddal) eredmé
nyei voltak: a) 3-682, b) 3*673; miből a középtömöttség — 3'677.
Ugyanazt az anyagot aztán párolt ós előbb kifőzött vizben
mórvén, csakugyan kisebb tömöttséget kaptam, ós pedig: a) 3-617,
b) 3-601, miből a középtömöttség = 3 - 609; miből kitűnik, hogy a.
vizben már a mérés ideje alatt csakugyan átváltozik a vas egy része
vasoxydhydráttá.
Megjegyzem még, hogy a mérésre használt anyagot számos
darabról vett szálkáknak összetörése ós keverése által nyertem, mi
mellett azonban az olvadási kérget távol tartam.
IV. A meteorkövek ásványos összetétele.
A meteorkövek csiszolt felületén igen jól feltűnnek a szürke
kőanyagba hintett nickelvas szemcsék, kevésbé jól a bronzsárga
vagy tompackbarna apróbb pyrrhotin-szemcsék. A nickelvas-szemcsók
elég sürün vannak elhintve, úgy hogy 1 • cm.-nyi felületen átlag
18—20 szemcse olvasható össze. A szemcsék nagysága igen változó,
finom porszemnyitől egész 2 mm. átmórőjüekig; de az ilyenek már
ritkák, s legfeljebb az 1 mm. átmérőjűek közönségesebbek. Nagyon
ritkán még nagyobb szemcséket is találtam; igyp. egy 5 + 3 + 2 mm.
méretekkel bírót s 0-087 gr. súlyút.
A vasszemek alakja általában kerekded, de soha sem sima,
hanem mindig sejtes kirágott felületű, gyakran czik-czakkos nyúl
ványokkal birok; ritkábban 2—6 mm. hosszú lemezekké is ellapulók.
A pyrrhútin-srÁBm.(isék, melyeket a meteorkő porából kihúz
már a közönséges aczól is, általában apróbbak, színüknél és fé
nyüknél fogva nem olyan feltűnőek, mint a vas, s legfeljebb fél
annyi mennyiségben vannak elhintve.
Igyekeztem egy általam már régebben javaslatba hozott mód
szer segélyével*) a meteorkőben kiválott nickelvasnak, pyrrhotinnek
*) A kőzetek tanulmányozásának módszerei alkalmazva a szt.-endre-visegrádi trachytesoport kőzeteire. Akad. Értek. IV. köt. XI. %z. 1875. 7—9. 1.
7*
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és az alapot képező kőanyagnak térfogati- és ebből súlymennyiségét
is közelítőleg meghatározni, s sok mérésből azon eredményre jutot
tam, hogy 100 tért és súlyrész meteorkőben van :
térfogat
súlyrész
98-5 kőanyag
96-8
1-0 niokelvas
2-5
0'5 pyrrhotin
0-7
föltéve, hogy a niokelvas töm. 8-00, a pyrrhotiné pedig 4-59. Az
alapot képező kőanyagot borszeszben való iszapolás útján elválaszt
ván a nehezebb alkatrészektől, tömöttségét 3'249-nek találtam, a
mi jól talál a rnagnesiumbisilieat (enstatit) tömöttségével (3-10 —2'29).
A fentebbi összetételből ós az egyes alkatrészek tömöttségéből ki
számítván a keveréknek vagyis az egész meteorkőnek tömöttségét,
3-41-et nyertem, a mely elég közel áll a 3-677 talált tömöttsógéhez
hogy az alkatrészek súlyviszonyának fenn kitett számainak közelítő
értékét bizonyítsa.
A kőanyag aprószemesós, itt-ott csillámló kristály lapocskák
kal, egyenletes hamvasszürke; de figyelmesebb megtekintésnél (kü
lönösen loupe alatt) láthatók benne nagyobbacska kerekded vagy
szegletes, sárgásba hajló kristályszemek is (Olivin?). Ezen kivül fel
tűnők, bár gyérebben fordulnak elő, kölesszemnyi tejfehér gömböcs
kék az aprón repedezett szögletes alkatrészek között. A móosi leg
nagyobb kőnek törési lapján végre egész mogyorónyi kerekded —de a többi kőanyagba lassanként átmenő — zárványok láthatók,
melyek tömör, világos hamvasfehór anyagból állanak.
Egy vékony csiszolat futólagos g ó r c s ő i v i z s g á l a t á b ó l
végre a következő észleleteimet közlöm.
Az alap igen világos fahéjbarnás, áttetsző- és csaknem egészen
viztiszta átlátszó ásványoknak keveréke, melyek a legkülönfélébb
nagyságú szögletes töredékeket képezvén s azon kivül még hasadási
vagy repedési irányokkal is áthatva lévén, igen egyenetlen mozaik
hoz hasonlítanak. A világos fahójbarnás anyag gyenge fényelnyelést
mutat az alsó nikol forgatásánál, s kivétel nélkül igen apró mezők
re van szóthasadozva; míg a viztiszta alkatrész inkább kisebb-na
gyobb kristályegyéneket alkot, telve hasadási és repedési irányokkal,
melyek annak kristályhalmazaiba ágyazva vannak. Keresztezett nikolokközt ezen részarányos metszetek mindig akkor sötétednek el, mi-
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kor részarányvonaluk a nikolmetszetekkel összeesik, s ezen viselke
dés a rhombos rendszerre utal; egyéb állásokban élénk tarka interferenz szinek mutatkoznak. A viztiszta metszetek közt vannak
olyanok, melyekben világos hasadási és lemezekre való elválási irá
nyok láthatók, s ezek az e n s t a t i t r a emlékeztetnek, de vannak
olyanok is, melyek kerekded kerülettel birnak ós belsejükben csupán
szabálytalan repedésekkel telvék, s ezek olivinek lehetnének.
A vas- ós pyrrhotin-szemesók a felső világitásnál kitűnően lát
szanak és szinök szerint jól megkülönböztethetők. így is láthatjuk
az összehasonlításból, hogy vas k. b. kétannyi van, mint pyrrhotin. Ezeken kivül igen gyéren fekete fénytelen átlátszatlan foltok és
halmazok is mutatkoznak, melyeket alaktalan vasoxydulnak hiszek,
mivel egészen hasonló kinózésüek az olvadási kéreg főanyagával,
melynek kis részecskéje szintén bejutott a csiszolatba.
Nevezetes még a szürkés fehér magnesiumsüikátnak következő
három feltűnő alakzata.
1-ször, igen finom szemű, szürkés áttetsző körök, melyek az
említett tejfehér apró gömböcskók metszetei lehetnek.
2-szor, legyezőképű, excentrikusan sugaras-rostos, szürkésfehé
ren áttetsző képlet, mely észrevétlenül átmegy a mozaikszerű vilá
gosbarnás alapba.
3-szor, hullámosan hajtogatott szallag alakú képletek, melyek
hasonlóképen szürkésfehér szintiek ós áttetszők, s rendesen két niekelvas- vagy pyrrhotin-szemcsoportot kötnek össze egymással.
Ezen előzetes vizsgálatokból is kétségtelenül kitűnik tehát,
hogy meteorkövünk Eose G. c h o n d r i t j e i h e z tartozik. Behatóbb vizs
gálatoknak marad fenn ezen chondritnek természetét pontosabban
megállapítani, s záradékul csak azt emelem még ki, hogy a kőnek
vegyi elemzése a helybeli egyetem vegytani intézetében már mun
kába is vétetett.
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P ó t j e g y z e t . Romániából irják a „Yasárn. Ujság"-nak (febr. 9-ik száma\
,,„A „Vasárnapi Újság" 7. számában olvasom, hogy febr. 3-án d. ü. 3—4 óra kö
zött láttak egy nagy meteort leesni, melyet Beregmegyétó'l egész Marosvásárhelyig
észleltek. Én is láttam e meteort, és pedig épen azon időben. Szeverintől mentem
Krajova felé, midőn némi morajjal egyenesen északi irányban egy villámvilágítás
hoz hasonló fényű vonal vonta magára figyelmünket, és északnyngotról keleti
hajlásban nekünk úgy tetszék, hogy a közelünkben levő dombok háta mögé esett.
Nyoma fehér füst formában még 5—7 perez múlva is tisztán volt látható. Hol
van Beregmegye és hol láttam én ?! E távolságnak Kamarás, hol állítólag néhány
darabját lelték, épen közepére talál. Az esés 60—65° volt.""
Ezen észlelet nagyon figyelemre méltó, mert vagy azt mutatja, hogy a me
teor oly tekintélyes magasságban világlott, hogy egészen T.-Szeverinig volt látható;
vagy pedig azt, hogy nem az egész meteorit esett le Gyulatelke és Mócs között,
hanem egy része még tovább folytatta útját s tovább délkeletnek szórta el da
rabjait? Nekem az első fölvétel valóbbszinűbbnek látszik ugyan, de a végeldön
tést a további hírektől kell függővé tennünk.
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