Száz éves a mócsi meteorit
Brassói Fuchs Herman

1882. február 3-án, egy évszázaddal ezelőtt, hullott Erdély, s
egyben a mai Románia földjére az ismert legnagyobb meteorit. Mi
vel a meteor átvonulása du. 3 és 4 óra közt történt, azt elég
sokan megfigyelhették. Koch Antal /1882a/ a Kolozsvári Tudományegyetem akkori földtan professzora a következőket Írja a neveze
tes eseményről az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-természettudo
mányi Szakosztályának Értesítőjében:

"F. é. febr. 3-án d.u. ke

véssel 4° előtt városunk lakói közül igen sokan tanúi voltak
egy fényes meteor elvonulásának k.b. ÉNy— DK irányban. Ezen ta
nuk egyező vallomásai szerint szürkés-fehér fénylő füstszalag
jelezte útját az égen, de csak némelyek, kik azonnal észrevet
ték, láttak a füstszalag élén ibolyás-sárgás fényes lánggömböt
is, mely elől járván gyorsan elvonult, mig a füstszalag jó ide
ig látható maradt. Körülbelül 3'-re reá ÉK irányból hosszas
dörgés volt hallható ide, mely helyenként még az ablakokat is
megreszketetteté." Érdekes "Cristurán Juon" gyulatelki erdő
pásztor vallomása, aki ÉNy-i irányból egy karvastagságu hosszú,
fényes lángot látott, - melyet "tüzes sárkánynak" vélt - s mely
ebbeli mivoltának megfelelően, az erdő felett tüzes szikrákat
szórt; majd fehér füstfelleg borította el, melyből erős dörgé
sek hallatszottak. Ezt követően, nyomban kövek sürü esését hal
lotta, mely az erdő fáinak ágait, száraz leveleit erősen meg
zörgette. Nem csoda ha a jóember "rémületében azonnal befutott
a faluba, anélkül, hogy egy követ is keresett volna." /Koch,
i.m. S3, old./. Egy másik gyulatelki szemtanú szerint "... ÉNy
felől jőve megpillantott egy kocsikerék nagyságú fénylő szürkésfehér felleget, mely a falu felett megállni látszott /mivel
éppen szemben jött feléje/; csakhamar 3 erős dörgés hangzott
alá ezen fellegből, legfeljebb 2 "-nyi időközökkel, miközben a
füstgomolvag sugár irányban bomladozott, s egy 1 méteí; széles
füstszalag a Tába hegy legmagasabb csúcsának, mely DK-nek el
zárta látkörét, vonult. A dörgést mindjárt sortüzszerü ropogás
követte s aztán a szél suhogásához hasonló hang fejezte be a

tüneményt, mely kétségtelenül a lehulló sok apró meteorkő által
idéztetett elő, mivel szélnek nyomát sem vette észre. Tüzfényt
/.../ nem vett észre valószinüleg, mivel már későn tekintett
fel." /Koch, i.m. 93. old./ Koch az utóbbi megfigyelési adato
kat jól egybehangzónak mondja számos más, jól megfigyelt mete
oritesés tüneményeivel, s ezért ezeket hitelesnek tartja.
Érdekesek azok az észleletek is, melyeket a Beszterce melletti
Besenyő-bői /Heidendorf, ma Viisoara, Beszterce városhoz tarto
zik/ jelentettek a Siebenbürgisches Tagesblatt-nak, hogy febr.
3-án d.u. 4 órakor mintegy 1500 m magasságban egy gyermekfej
nagyságú "gőzgolyót" láttak ivalakban lassan továbbvonulni.
Más álláspontból tűzgolyónak látták a meteoritot, mely forgó
mozgással előrehaladt s különböző irányban tüzsugarakat lövellt
ki. Zúgást is hallottak, mely erősödvén, tompa és mély menny
dörgésbe ment át, mely az ablakokat is megzörögtette, úgyhogy
egyesek földrengésre gondoltak. Az észlelt tünemény 15-18 per
cig tartott. - A nagyszebeni Tageblatt, szent-ágotai /Agnetheln,
Agnita/ megfigyelések alapján, hold nagyságú, vakitó fényt árasztó tűzgömbnek látták e meteoritot, mely aztán a Kroenäst
nevű hegy határolta horizonthoz közeledve szétpattant. A jelen
séget olyan félelmetes zaj kisérte, mely az utca zajában is
hallható volt. A szemtanuk úgy vélték, hogy a meteor Szent-Ágotától nem messze esett le. Szilágysomlyó közelében is, Nagyfaluban egy ökölnyi vörösen izzó tömeget láttak leesni a közeli
"Katonák rétjé"-re. Egy hosszuaszói erdőkerülő is úgy vélte,
hogy a "mennykő" Szilágysomlyóra esett le. Ez utóbbi megállapitás is érzéki csalódáson alapszik, akárcsak a többi leesésre
vonatkozó vélekedés, mely nem a Gyulatelke és Mócs közti terü
letre rögziti a meteorkövek leesését.

/Bár Koch /1882a/ nem

tartja teljesen kizártnak, hogy egyes meteorkő darabok esetleg
az ő térképvázlatán körülhatárolt területen kivül is földet ér
hettek ./
E meteor vonulásával kapcsolatos tüneményeket Erdélyen kivül még
sokfelé észlelték; mintegy 250 km sugaru körön belül látták, s
100 km sugaru körön belül hallották is. így az akkori Hont me
gyei Terebej /ma Csehszlovákia/, a magyarországi Kunmadaras és
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Kalocsa, vagy a romániai Turnu-Severin környékén. Utóbbi helyen
állítólag, még morajlást is hallottak.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület választmányának megbízásából Koch
Antal, Herbich Ferenc, múzeumi segédőr és Primics György egye
temi tanársegéd mentek ki a meteorit-esés színhelyére. Ezeknek
a nagytudásu és ügybuzgó szakembereknek köszönhetően sikerült
sok értékes, megbízható adatot és meteorkő darabot összegyűjte
ni. A gyors intézkedés, helyszínre való kiszállás és a helyi
hatóságokkal, lakosokkal való kapcsolatfelvétel dacára is sok
szép, értékes darab kereskedők, illetéktelenek kezébe jutott,
s később - bizonyára - el is kallódott, illetve az ország hatá
rain túlra került anélkül, hogy cserepéldányként szolgáltak
volna. Szerencsére voltak nemeslelkü adakozók, illetve önzetlen
közreműködők is. Pl. Naláczy Farkas gyulatelki birtokos, akinél
Koch megszállt első kiszállása alkalmából és fia Ödön, akik több
mint két tucat kisebb-nagyobb meteorkő darabot ajándékoztak az
E.M.E. meteorit-gyűjteményének; aztán Mártonfi Lajos szamosujvári tanár, Koch volt tanársegédje, aki két darabot adományoz a
múzeumnak, továbbá Csobánczi Pál segédszolgabiró, akinek segitségével szerzi meg Herbich a Mócs közelében leesett legnagyobb
darabot.
Koch szerint a meteorit darabok egy nagyjából ék alakú, mintegy
2
60 km -nyi területre estek; szélesebb - ÉNy-i - felére, Gyula
telke, Visa, Báré környékére estek általában a legkisebb dara
bok; csúcsi DX-i részére, azaz Gyéres, Keszü és Mócs környéké
re pedig a legnagyobbak. A legnagyobb darab, mely 35,70 kg tö
megű, Mócstól délkeletre, mintegy 1300 méter távolságra, a
Paphely nevű erdő szélére esett, s miután egy tölgyfa ágait le
törte, 65 cm mélyen a fagyos földbe fúródott, s a havat maga
körül felolvasztva a becsapódási kráter körül sarat képezett.
E legnagyobb darab leesési helye után nevezték a szóbanforgó
meteorit esést "mócsi"-nak, bár a legtöbb darab, köztük több
tekintélyes nagyságú, más közeli helységek területére esett.
Pl. Gyéres, Keszü és Vajdakamarás környékére. Gyéres és Mócs
között találták meg azt a 3500 g-os darabot, mely aztán a
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a British Museum birtokába jutott. Ez egy nagyjából háromoldalú
piramis, sok érdekes felületi sajátsággal, s Koch /1882b/ sze
rint egyike a legszebb daraboknak. Gyéresen hullott le az a
8370 g-os darab is, melyet Csobánczi Pál segédszolgabiró ado
mányozott az Erdélyi Múzeumnak, melynek vezetősége ezt később
a Magyar Nemzeti Múzeumnak engedte át. Gyéresen találtak még
egy 6060 és egy 5600 g-os darabc'c. Előbbi Benke Ferenc kereske
dő tulajdonába ment át /aki azt később - bizonyára - eladta/, a
másik darabot a bécsi c s . és kir. udvari ásványtár vásárolta
meg. A palatkai erdőben egy 8150 g tömegű darabot találtak, me
lyet megtalálója, kíváncsiságból,

fejszéjével hat nagyobb da

rabra ütött szét. Kár érte, mert /Koch szerint/ ez is egyike a
legszebb daraboknak. Ez a lelet is Benke F. tulajdonába ment
át. A Készünél talált, nagyjából kockaalaku példány tömege 4600
g; ez is a British Museum tulajdonába ment át. Egy Vajdakama
ráson talált 3194 g-os darab B. Kemény Gyula adományaként a
nagyenyedi Bethlen Kollégium természetrajzi gyűjteményébe került.
Az ugyancsak itt talált 2150 g-os példányt Gaal Gyula kályáni
birtokos a kolozsvári ref. kollégiumnak adományozta. A Palatka
és Keszü határába hullott 2130 g-os darab Azbey Jakab kolozs
vári kereskedő tulajdonát képezte. Koch szerint még elég szép
számban vannak

1 és 2 kg közt levő darabok, melyek leirására

nem térhet ki.
A fenti területről, Koch kimutatása szerint, 1882 közepéig 911
darabot gyűjtöttek össze, melyek össztömege 174,115 kg. Ebből
404 db került az EME meteorit-gyűjteményébe, mely a kolozsvári
egyetem Földtani Intézetében volt elhelyezve. I. Bédelean e t a l .
1979-ben megjelent katalógusa szerint 63 mócsi meteorit darabot
tartanak nyilván a kolozsvári egyetem meteorit-gyűjteményében.
Ebből az egyik, a legnagyobb - 35,70 kg-os - a másik, egy szin
tén Mócs területére leesett darab 3,180 kg tömegű. A többiek
tömege 604,5 és 1,9 g közt van. I. Al, Maxim /1968/ szerint a
kolozsvári példányokon kivül a bukaresti egyetem gyűjteményében
3, az enyedi természettudományi múzeumban 7, a dési "Andrei
Muresanu" liceumban 1 példány található a mócsi aerolitokból.
Ezeken kivül még elég sok nyilván nem tartott példány lehet az
országban, különösen magánszemélyek birtokában. Koch /1882/b/
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a fent emlitett területre esett meteorit darabok számát mintegy
3000 darabra becsüli, hozzávetőlegesen 300 kg tömeggel. Egyes
utólagos becslések szerint ez a szám akár 100.000 is lehet —
beleértve a legkisebb darabokat is —

akárcsak az 1868. évi ja

nuár 30-án hullott pultuski /Lengyelország/ meteorit esetében.
Koch sem tartja kizártnak, hogy az általa körülhatárolt terüle
ten kivül, még máshová is estek le egyes darabok /egyes megfi
gyelési adatokból is esetleg erre lehetne következtetni/.
A mócsi meteorkövek alakjáról, külsejéről, ásvány- és vegyi
összetételéről Koch /1882a,b/, V. Stanciu-E.Stoicovici /1940/
és I.Al. Maxim /1958/ adatai alapján emlékezünk meg, összefogla
ló jelleggel. - A leggyakoribb alak a szabálytalan gúla - pira
mis -, vagy kúp, melyek keletkezése több hegyesszögű repedésre
vezethető vissza. De - ritkábban - vannak szabálytalan kocka,
cipó, vagy teljesen szabálytalan alakú darabok is. A friss töré
si felületek kivételével a meteorkő darabokat többnyire vasfeke
te, vagy koromfekete, fénytelen kéreg boritja; ez - ritkábban fénylő is lehet, mintha lakkal vonták volna be; vagy pedig vilá
gosabb, barnás árnyalatú, bronzszinü. A felületen, a levegővel
való súrlódás következtében megolvadt anyag folyási nyomai gya
korta kivehetők. A kéreg vastagsága a mm töredékétől 1-2 mm-ig
terjedhet; a súrlódásnak, felmelegedésnek kevésbé kitett hátsó,
védettebb felületeken ez a kéreg vékonyabb, s rendszerint vilá
gosabb szinezetü.
A legtöbb darabon, azoknak egyes felületein a jellegzetes bemé
lyedések - piezoglyptek - láthatók, melyek végleges alakja a le
vegővel való súrlódás következtében alakult ki, a repedési fe
lületeken eleve meglévő egyenetlenségekből. A külső felületeken,
ezeken kivül még más apróbb-nagyobb egyenetlenségek, likacsok,
repedések láthatók.
I.Maxim /1953/ szerint a legtöbb darab a Föld felé irányuló ha
ladása közben nem változtatta helyzetét, kúpos felületével ha
ladt a bolygónk felszine felé; mégis, néhány darabon a felületi
jellegek alapján kimutatható, hogy azok forgó mozgást végeztek
repülés közben.
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A mócsi meteorit darabok belseje, akárcsak sok más aerolité,
az olvadási kéreg alatt világos szinti, szürkés-fehér,

"pepita",

nem ritkán a fémes elemek oxidálásából származó rozsda foltok
kal, s emlékeztet egy aprószemü andezitre, dácitra, vagy azok
aprószemüen kristályos tufájára. Az ásványi szemcsék lazábban
függnek össze s ezért nem túlságosan szilárd; a kisebb darabok
ujjal is szétmorzsolhatók.
Ásványi összetevői mindenekelőtt világos szinü szilikát kristá
lyok: olivin, monticellit /Ca, Mg, SiO^/, piroxének /ensztatit,
bronzit, diopsid és a kondrumokban augit is/; azután bizonyos
földpátok. Ezek mellett elég jelentős mennyiségben fordulnak
elő benne sötétebb szinü ásványok is, mint amilyen elsősorban
a meteorvas, bizonyos mennyiségű nikkel-tartalommal, valamint a
kozmikus eredetű vasszulfid, a troilic, mely a földi eredetű
mágneskovandnak - pirrhotinnak - felel meg.
A fentebbi ásványi szemcséken kivül kisebb nagyobb gömböcskék
- kondrumok - találhatók e világűrből érkezett "csillag-darabok
ban". Ezek általában világos szinüek és ásványi összetételükben
nem különböznek a szemcsés alapanyagtól. Az összképet az aerolit
belsejébe behatoló sötétszinü erek tarkitják.
Vegyi összetétel tekintetében a Si02 , a FeO és MgO, valamint a
Fe túlsúlya jellemző. Ezen tulajdonságai révén a mócsi meteorit
a kondritok erezett, fehér alcsoportjába tartozik.
Megemlitjük még, hogy a mócsi meteorkövekben gázokat /H, C02 ,
CO, N, CH^/ is sikerült kimutatni /G. Ansdell és J. Dewar,
1886, in Stanciu-Stoicovici, 1940/.
Különbségek és hasonlóságok. Szerkezet, ásványi- és vegyi össze
tétel tekintetében a mócsi meteorit kisebb-nagyobb mértékben kü
lönbözik a másik két erdélyi meteorittói /veresegyházi vagy
ohábai, 1857. X.10., és mezőmadarasi, 1862. IX. 4./, valamint az
összes többi hazai és szomszédos országokbeli meteoritoktól.
Leginkább a Lucé-i /Franciaország/, valamint a Lisa-i és Allahabad-i /India/ meteorkövekhez hasonló, melyek szintén diopszidolivin-kondritok. .
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lOOth anniversary of the Mócs meteorite fall
Herman Brassói Fuchs

On the 3rd February 1882 occurred the up to now greatest meteo
rite fall of Historical Hungary in Transylvania /now Rumania/.
The fall of the meteorite was seen within a circle of 500 km in
diametre and heard witih one of 200 km.
The meteorite was a bolid /fireball/ type one. It came from the
NE and the fragments produced by its explosion were scattered
over a conical surface of about 60 km . The smaller fragments
landed first, the bigger ones later /Fig. 1./.

According

to A. Koch, 911 pieces /combined weight.; 174,115 kg/ have been
gathered. He supposed about 3.000 pieces with a total weight of
300 kg. 404 pieces were deposited in the collection of the Mu
seum Accociation of Transylvania, located in the MineralogicalPetrographical Department of the University of Kolozsvár. The
biggest one /weighing 35,7 kg/ is there up to the present day,
along with 62 more pieces.
The fragments of the Mócs meteorite are covered by a 1-2 mm
thick, black, sometimes bronze- or rust-coloured melting crust.
The core is light grey, mottled with’dark grey patches. It is
of crystalline-granulat structure with spherules /chondra/ of
varying size and with dark-coloured veins.

It is rather

friable.
Chemically, SiC^, FeO and MgO are the main constituents, the
Ni-content is relatively low. It contains also gases

1^2'

^2'

CO, N 2 , CH 4 /. The mineral constituents are olivine, monticellite, pyroxenes /enstatie, bronzite, diopside and in the chondra
also augite/, some feldspars, a number of coloured minerals,
meteorite iron /of some nickel content/, torilite etc.
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On the basis of the properties enumerated above, the ílócs
meteorite may be classed to the veined, white-coloured
subgroup of chondrites. It differs considerably from the other
meteorites known from Rumania, and ressembles rather the
meteorites of Lucé /France/, Lisa and Allahabad /India/, which
are also diopside-olivine chondrites.
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