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Köszöntő 
 
 
A Kedves Olvasó a Meteoritika első számát olvassa, tartja kezében. A szakfolyóiratot a Magyar Meteoritikai Társaság 
(röviden MMT) adja ki, ez az első olyan kiadvány Magyarországon, amely a kimondottan a meteoritika tudományával 
és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekkel, érdekképviselettel foglalkozik. Az MMT-t 2019 tavaszán egy tucatnyi lelkes 
magyar kutató, oktató, meteorit és ásványgyűjtő, érdeklődő alapította a következő nemes célokkal (idézet a társaság 
alapszabályából): 

A. A meteoritika tudományának és a kapcsolódó társtudományok népszerűsítése, a meteoritika általános 
művelése, kiemelten a magyarországi és a régi Magyarország területére hullott meteoritok népszerűsítése, 
kutatása és vizsgálata; 

B. Információnyújtással, tájékoztatással, rendezvények szervezésével a hazai társadalmi életben a meteoritika 
iránt érzett felelős magatartás kialakításának elősegítése és ezen keresztül a hazai meteoritika támogatása; 

C. Elősegíti a hivatásos meteoritikai, csillagászati, múzeumi kutatók, egyetemi oktatók, tanárok, gyűjtők, 
amatőrcsillagászok, érdeklődők kölcsönösen előnyös együttműködését, lehetőségei szerint segíti a 
meteoritikai kutatással foglalkozó intézmények és személyek munkáját; 

D. Kapcsolatok kialakítása és ápolása más hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel. 

A magyar meteoritika története a XIX. században indult, melynek két fontos mérföldköve az 1857-ben hullott kabai 
meteorit és annak vizsgálata illetve Semsey Andor mecénás által létrehozott, világviszonylatban is jelentős meteorit 
gyűjtemény, a Természettudományi Múzeum mai meteorittára. A Magyar Királyság és a mai Magyarország területére 
hullott vagy itt talált meteoritok száma több, mint kéttucatnyi, sajnos nem minden példányuk található itthon, de így 
is bőven akad kutatni és bemutatni való minta. Több, mint két évszázada ismert, hogy ezen kőzetek a világűrből 
érkeznek hozzánk, a természettudomány fejlődése, a tudományos közösségben felgyülemlő ismeretek és az egyre 
precízebbé váló műszereink segítségével így többet és többet tudunk meg róluk, történetükről, szerkezetükről, ásványi 
összetételükről. Modern kutatásuk ezért rendkívüli fontosságú Naprendszerünk megismerése szempontjából, ennek 
hazai alappilléreit olyan neves kutatók rakták le, mint Török József, Sztrókay Kálmán Imre, Ravasz Csaba, Kubovics 
Imre, Papp Gábor vagy éppen Tiszteletbeli Elnökünk Bérczi Szaniszló és még sokan mások. A meteoritika és az ahhoz 
szervesen kapcsolódó planetológia, napjaink egyik legaktívabb és a közvéleményt élénken érdeklő tudomány területe, 
számos magyar kutatóintézetben, egyetemen, múzeumban vagy akár magángyűjtők foglalkoznak a témával, 
mondhatni a téma szinte virágzik. 
 
Az MMT a szakterületek összefogását, a kutatás, oktatás támogatását, meteoritikai ismeretterjesztést és szakmai , 
gyűjtői érdekképviseletet kíván ellátni. Szakfolyóiratunk a Meteoritika ezen tevékenységek fontos bázisává, 
alapkiadványává kíván válni. Célunk folyamatosan beszámolni a hazai és nemzetközi meteoritikai eredményekről, 
érdekességekről, a magyar meteoritokkal kapcsolatos ismeretekről, kutatásokról, gyűjteményi darabokról, ahol várjuk 
a hazai szakemberek megkeresését és szakcikkeit a témában. Terveink szerint tagjaink szaklapunkat az első évben 
ingyenesen, illetményként kapják a megnyitási jelszóval, PDF formátumban, nem tagok számára a folyóirat aktuális 
száma nem érhető el, de egy év után a kiadvány nyilvános lesz, melyet a weblapunkról lehet majd letölteni. 
 
Nagy jelentőségű első számunk 9 db szakcikket tartalmaz, változatos témákból és területekről, szerzőink a meteoritika 
szakavatott ismerői, kutatók, szakemberek, gyűjtők. A cikkek illusztrációit színesben, magyarázatokkal bőven ellátva 
igyekszünk közreadni. A lap hátsó szekciójába meteoritikai alapfogalmakat bemutató cikksorozatunkat, az MMT 
egyesületi életével kapcsolatos gyakorlati információkat és végül színes meteorit galériát szánunk. Várjuk olvasóink 
észrevételeit, igényeit a következő lapszámokkal kapcsolatban a szerkesztőség elérhetőségein. 
 
Fogadják érdeklődéssel a Meteoritika első lapszámát: 
 
 
 
 

              az MMT Elnöksége 
 

Várunk az MMT tagjai közé minden érdeklődőt, szakembert és bárkit akik a meteoritok barátai ! 
 

Tagbelépés weblapunkon  www.meteoritok.org 
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Az Év meteoritja 2020 – az Ofehértó L6 kondrit 
 
 
Az ófehértói vagy a Meteoritical Bulletinben említett hivatalos nevén, Ofehértó kondrit egy szemtanús és dokumentált 
hullású magyarországi meteorit, amely 1900. július 25-én hullott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ófehértó község 
határában. A meteoritot a Magyar Meteoritikai Társaság a 2020-as „Év meteorit”-jának választotta 2019. decemberi 
éves közgyűlésén. 
 
A meteorit alapadatai: 
Típus:    L6 kondrit 
Hullás időpontja:  1900 július 25. 
Hullás helye:   Ófehértó határa (ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
Ismert össztömeg (TKW): 3,75 kg (2 db példányról van tudomásunk) 
Ismert példányok:  3,3 kg fő tömeg ( katalógusszám: M.62.6. ) + 502,5 gr ( katalógusszám: M.60.48. ) 
példányok a Budapesti Természettudományi Múzeumban, 8,7 gr AMNH, New York, ismeretlen kis tömeg (~10 gr-nál 
kevesebb) magángyűjtőknél (Monica Grady: Catalogue of Meteorites 5th Edition és saját adataim alapján) 
A 2 legnagyobb példány fizikai méretei (Petrovics Csaba 1969-es katalógusa):  155x125x125 mm és 72x71x65 mm. 
 
A hullás és a meteoritok története: 
Régi magyar meteoritjainkról viszonylag kevés megbízható forrás maradt fent, nincs ez máshogy az Ofehértó 
kondritnál sem. 
 
A Magyar Természettudományi Múzeum katalógusa így ír róla: „A helyi szájhagyomány szerint Majláth József gróf 
béresei »csillaghullásra« lettek figyelmesek a falu Nyírgyulaj felöli határában és bevitték az »égből érkező hatalmas 
követ« a kastélyba. Majláth gróf azonnal felismerte a lelet értékét, és a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta a 
meteoritot”. 
 
Magyar Földmívelő 1900.08.19. 33. szám. 263. oldal, Csillaghullás. 
"Tudvalevőleg az augusztus és november hónapok azok, melyekben a legtöbb hullócsillag látható. Az utóbbi napokban 
két szép meteor hullást figyeltek meg. Az egyik O-Fehértón esett le. Ezt a 3,26 kiló súlyú követ gróf Majláth József a 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. A másik meteort most keresik." 
 
Vizsgálatok a meteoriton: 
A meteorit első elemzését Dr. B. Mason végezte el és adta közre azt egy 1963-as cikkben, ő petrológiai elemzést (pl. 
olivin, fayalit tartalom) és típus meghatározást végzett, így lett az Ofehértó L6 típusú kondrit. 
Amerikai kutatók három magyar meteoritot, az Ofehértót, Kisvarsányt és Mikét a 80-as években újramértek, főleg 
Smithsonian minták alapján. Az 1989-es cikk a Meteoritics-ben jelent meg, a szerzők Levi-Donati, G.R., Prinz, Martin 
(1989) Petrology of three undescribed Hungarian chondrites: Kisvarsany, Mike and Ófehértó. Meteoritics, 24, 292 (Dec 
1989). A cikkben leírják, hogy a három magyar meteorit ásványi elemzését végezték el és ez alapján meghatározták a 
típust, ami L6. Ez a legutolsó vizsgálat amiről tudunk, egyben az utolsó típusba sorolás is. 

 
Az 1989-s amerikai cikkből vett táblázat a 3 magyar meteorit ásványi összetételéről, pirossal jelölve az Ofehértó. 

Újabb Ofehértó labor elemzésről, mérésről, eredményről nincs tudomásom, kérem jelezze ha valaki rendelkezik újabb 
információkkal ez ügyben. 
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Mit tudunk ma a 3 egyfoma típusú L kondrit ősi szülőégitestjéről? Érdekes módon erről kevesebbet, mint a H 
kondritokéról. Annyit azonban sejtünk, hogy kb. 470 millió éve az ordoviciumban, történt valami a Mars és Jupiter 
közötti aszteroida övben, ekkor talán egy H és egy L típusú kisbolygó ütközhetett és anyaguk nem kevés része, mintegy 
1-2 millió év alatt a Földön landolt meteoritként. Ezt a jelenséget a svéd fosszilis meteoritokat is adó ordiviciumi 
meteorit-bombázásként ismerjük. Az ismert hullások típus szerinti statisztikáját tekintve az L kondritok adják a legtöbb 
szemtanús hullású meteoritot, mintegy 37%-t, ezt követik a H kondritok 33,8 %-al, kísért tehát az ordovíciumi múlt! A 
hatalmas kataklizmikus esemény nyomait ma is tanulmányozhatjuk, pont éppen az L6-os kondritokon, ugyanis 
szeleteiken jól látszanak a becsapódás nyomai, mint fekete sokkolt erek és összetöredezett ásványok. Ez egyébként az 
Ofehértó és Kisvarsány meteoritok vékonycsiszolatain is feltűnő. 
Kívánatos lenne a meteorit modern eszközökkel való újravizsgálata, melyhez rendelkezésre áll fedett vékonycsiszolat 
és egy szelet, nem szükséges tehát újabb minta leválasztása. Mivel az Ofehértó egy kondrit, így feltételezhető, hogy az 
ilyen típusú meteoritokra oly jellemző erős fragmentálódás nem csupán 2 db meteoritot hagyott maga után. Ezért 
logikusnak tűnne országos és helyi múzeumokban, továbbá a hullás helyszínén történő alaposabb adatgyűjtés és az 
esetlegesen még fellelhető példányok utáni keresés, kutatás. 
 

         
balra: a 3,3 kg-os fő tömeg a Budapesti Természettudományi Múzeum kiállításán 

és jobbra az eredetileg 531 gr-os 2. példány, kép a Budapesti Természettudományi Múzeum szívességéből 
 

          
balra: 6 gr-os magángyűjtői teljes szelet, részben körbefutó fekete olvadási kéreggel  

jobbra: Ofehértó vékonycsiszolat makrofotója normál fényben ( Canon 7D Mark II + EF 100mm 1:2,8L IS USM makró objektív ) 

         
balra: a szerző Ofehértó vékonycsiszolatának makrofotója keresztpolarizált fényben 

jobbra: a csiszolat feltűnő, nagyméretű - összetett, sávos-léces kondrumja, keresztpolarizált fényben 

Kereszty Zsolt  
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Az NWA 10261 CV3 kondrit CAI szemcséinek nagyhőmérsékletű 
átalakulása 
 
 
Az NWA 10261 meteorit egy 2014-ben talált minta, amelyet nomádok találtak Észak-nyugat Afrika sivatagjaiban és a 
marokkói Guelmim városában vásárolta a tulajdonos egy helyi nomád meteorit kereskedőtől. A 127 gr össztömegű 
minta egy nagyobb és 2 db félbevágott példányból áll, a vágott felületek érdekesége, hogy alig mállott, szinte friss 
hullásúnak tűnik szemre.  
A meteorit osztályozást az MTA CSFK Asztrofizikai és Geokémiai Laboratóriumában végeztük. Elektronmikroszondás 
és infravörös spektroszkópiai mérések alapján CV3 kondritok közé sorolható, a klasszifikáció a Meteoritical Bulletinben 
63204 számában jelent meg 2016-ban.  
 
A szöveti elemzés NICON Eclipse E600 POL polarizációs mikroszkóppal történt, 4x, 10x, 20x, 40x nagyítású objektívvel, 
áteső és ráeső fényben. Az ásványtani elemzéshez Bruker VERTEX70 spektroszkópot és HYPERION 2000 FTIR-ATR 
mikroszkópot (MCT-A detektor) használtunk. Mérési paraméterek: 30 scan/mérés 4 cm–1 spektrális felbontás, és 
elemzés Bruker Optics' Opus 5.5 szoftver segítségével. A kémiai elemzést elektronmikroszondával (EMPA) végeztünk: 
1-2 μm térbeli felbontással, vákuum alatt szenezett vékonycsiszolaton, (JEOL Superprobe 733 INCA Energy 200 Oxford 
Instrument EDS műszerrel). Mérési paraméterek: 20 keV gyorsító feszültség, 6 nA elektronsugár áramerősség, 60 s 
detektálási idő. 
A meteorit kondrumok mellett amoeboid olivin aggregátumokat (AOA) tartalmaz. Ezek 
aprókristályos olivinből, kevés fémes FeNi szemcsékből valamint olyan refraktórikus 
ásványokból állnak, mint pl. alumínium-diopszid, anortt, spinel és melilit. A vizsgált 
csiszolat emellett két kalcium-aluminium zárványt (CAI) tartalmazott (ld 1. ábra jobbra). 
 
 
 
Az egyik CAI szemcse, amelyet I21-el jelöltünk, inkább kondrumokhoz hasonlóan 
kerekded formájú, és az olivin mellett spinelt tartalmaz (1. -2. ábra). Megfigyelhető, hogy 
a peremek felé a spinel vasasabb (pleonasztos), és et a változást az 
elektronmikroszondás mérés mellett a spinel infravörös spektrumának kisebb 
hullámszám felé való eltolódása is jelzi.  
 
 

1. ábra. NWA 10261 CV3 kondrit térképe, 
a cikkben vizsgált CAI szemcséket kék 

 négyzetek jelölik. 

       
2. ábra: I21 CAI szemcse infravörös spektrumai: olivin csúcsai 830 és 860 cm-1, a spinel csúcsa 641 cm-1 –nél található. 

Ez a kerekded CAI belül spinelből, kifelé a peremnél olivinből áll. 

 
Részletesen a J71 jelű CAI szemcsét vizsgáltuk, mely elektronmikroszondás mérések alapján az alábbi övekre bontható 
(lásd 3. ábra, 1. táblázat):  

A. belső nagy gránátszemcse (grosszulár), melynek repedéseit melilit és spinel tölti ki,  
B. nagy gránátszemcse körül finomszemcsés, spinellből és mellilitbők álló öv,  
C. világosabb, durvaszemcsés rész mely diopszidból (Ca-gazdag piroxén) és melilitből áll,  
D. finomszemcsés  piroxén melilit zóna, 
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E. olivinben gazdag zóna, kevés piroxénnel, melilittel,  
F. finomszemcsés piroxén-melilit zóna. 

 

 
3. ábra. J71 CAI szemcse visszaszórt elektronképe. 

 
A 4. ábrán további részletek láthatóak vizsgált csiszolatból: AOA és CAI szemcsék, 
kondrumok, matrix, 1 megakristály. 

a) Kondrum troilit globulákkal és nagy olivinekkel (100-200 um) olivinekkel, 
valamint durvaszemcsés olivin perem, ami egy második kristályosodási 
generációra utal. 

b) Opak-középpontú (kamacite és magnetit anyagú) kondrum 
durvakristályos olivin peremmel. c) Hullámos körvonalú (szinuszoidális 
alakú) AOA szemcse olivin, magnetit és troilite kristályokkal. A szemcse 
közelében (balra) egy apró, finomszemcsés CAI is azonosítható. 

c) Durvaszemcsés, szinuszoidális alakú AOA olivin, troilit és magnetit 
anyaggal, finomszemcsés akkréciós peremmel, sok beágyazott 
töredékkel. A perem átalakult, sok vas-oxidos kitöltés mutatkozik benne, 
talán földi mállás révén. 

d) Finomszemcsés CAI hullámos külső és belső szerkezettel, durvaszemcsés 
diopsziddal. 

e) Finomszemcsés CAI dioszidból, magnetit globulákkal. 
f) Vas-oxidos repedésekkel átjárt olivin megakristály és mikrokondrum. 
g) Piroxén megakristály vas-oxid tartalmú mállásos törésvonalakkal átjárva. 
h) Példák a mátrix szerkezetére. 
i) Kristálytöredékek a mátrixban (nyilak). 
j) Kristálytöredékek a mátrixban (nyilak). 

 
 
 
 
 

4. ábra. Példák a meteorit komponenseire 

 
Az ilyen zónás CAI vizsgálata arra jó, hogy következtetéseket tudjunk levonni a szülőégitestet alkotó szemcse 
fejlődésének korai szakaszára. Az ásványi övezetesség alapján különböző kristályosodási hőmérsékletekre lehet 
következtetni: az Al-dús rész (gránátos belső rész) 1073 -1313 K-on keletkezhetett, míg a melilites zóna 1250-1565 K-
en alakulhatott ki. A külső, olivint is tartalmazó zónáknál vas metaszomatózis is történt, ez az átalakulás 1073 K alatt 
zajlott. A CAI-t alkotó ásványoknak különböző kristályosodási hőmérsékletük van: gehlenit - 1625 K, spinel - 1513 K, 
Fe-Ni ötvözetek 1473 K, diopszid 1450 K, forsterit 1440K, ensztatit 1349K, akermanit 1475 K. Mivel a CAI belseje 
alacsonyabb hőmérsékletű, mint a repedést kitöltő és rákristályosodó finomszemcsés ásványtársulás, utólag magas 
hőmérsékletű hidrotermális jellegű átalakulás is elképzelhető. 

1. Táblázat - a J71 CAI szemcse kondenzációjának feltételezett története 
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ásvány (képlettel) képződési 
hőmérséklet hivatkozás 

előfordulása a 
J71 CAI 
szemcsében 

mellilit+fasszait eutektikus 
olvadék 1520-1568 K Kawasaki et al. 2012 C, E zónák 

gehlenit -Ca2Al2SiO7 1625 K Blanders and Fuchs, 1975 B zóna 

spinel - MgAl2O4 1513 K Blanders and Fuchs, 1975 B zóna 

FeNi 1473 K Blanders and Fuchs, 1975 mátrix (F 
zóna) 

diopszid – (Ca,Mg)SiO3 1450 K Blanders and Fuchs, 1975 E, F zóna 

forsterit -  Mg2SiO4 1444 K Blanders and Fuchs, 1975 mátrix (F 
zóna) 

ensztatit - MgSiO3 1349 K Blanders and Fuchs, 1975 mátrix (F 
zóna) 

grosszulár - Ca3Al2(SiO4)3 1073 K Blanders and Fuchs, 1975 A zóna 

Ti-Al gazdag pyroxene 
(fasszait) 1550 K Grossman, 1975 B zóna 

akermanit - Ca2MgSi2O7 1475 K Grossman, 1975 D zóna 

wollastonit - CaSiO3 1450 K Grossman, 1975 - 

Fe metaszomatózis a CAI 
szemcsében 

1073 K alatt, 
oxikus környezet Grossman, 1975 C zóna 

pyrop (Mg3Al2(SiO4)3 
)(kevesebb almandin 
(Fe2+

3Al2Si3O12)) és grosszular 
componenssel Ca3Al2(SiO4)) 

metamorfózis 2-
4.2 GPa, 1213 K-
1353 K 

Kimura et al. 2003 A zóna 

 
Köszönetnyilvánítás 
A kutatómunkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 és GINOP 2.3.2-15-2016-00009 projektek segítették az NKFIH részéről. Emellett az EUHUNKPT 2019 (EU-20 2019-
111) projekt is a meteorit méréseket támogatta. 
 

Gyollai Ildikó (1), Kereszturi Ákos (2), Szabó Máté (1), Kereszty Zsolt (3) 
(1) CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, 

(2) CSFK Csillagászati Intézet 
(3) MMT, IMCA, MetSoc 

 
Irodalom 
Kawasaki, N., Sakamoto, N., & Yurimoto, H. (2012). Oxygen isotopic and chemical zoning of melilite crystals in a type A Ca‐Al‐rich inclusion of Efremovka CV3 
chondrite. Meteoritics & Planetary Science, 47(12), 2084-2093. 
Blander, M., & Fuchs, L. H. (1975). Calcium-aluminum-rich inclusions in the Allende meteorite: evidence for a liquid origin. Geochimica et Cosmochimica Acta, 
39(12), 1605-1619. 
Grossman, L. (1975). Petrography and mineral chemistry of Ca-rich inclusions in the Allende meteorite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 39(4), 433-454. 
Kimura, M., Sugiura, N., Mikouchi, T., Hirajima, T., Hiyagon, H., & Takehana, Y. (2013). Eclogitic clasts with omphacite and pyrope-rich garnet in the NWA 801 CR2 
chondrite. American Mineralogist,98(2-3), 387-393.
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A meteoritok egy ritka csoportja: A Yamato-típusú (CY) 
szeneskondritok 

 
 
Az antarktiszi meteoritgyűjtő expedíciók már számos új és nagy jelentőséggel bíró extraterresztrikus kőzetanyagot 
szolgáltattak a tudomány számára. Ilyen, az Antarktiszon található jégmezőkről gyűjtött meteoritok az eredetileg 41,73 
g tömegű, három darabból álló Yamato (Y)-82162 (C1/2ung), a 858,71 g eredeti tömegű, részleges olvadási kéreggel 
rendelkező Y-86720 (C2ung) és az eredetileg 1234 g tömegű, regmagliptekkel tarkított és majdnem teljesen olvadási 
kéreggel borított Belgica (B)-7904 (C2ung) szeneskondritok is, melyeket egy nemzetközi együttműködés keretében 
vizsgáltak az 1980-as évek végén. Ennek eredményét később IKEDA (1992) tanulmányában összegezte. Ezekre a 
meteoritokra általában „Belgica Grouplet” néven hivatkoznak (KING et al., 2019). 

 
IKEDA (1992) leírja, hogy a fent említett három szeneskondrit rendkívüli, mivel mind a CI, mind pedig a CM típusú 
szeneskondritok jellemvonásait hordozzák. A tudományos együttműködés figyelemreméltó eredményei: (1) Számos 
ritka és eddig még szeneskondritokban nem megfigyelt ásványfázist azonosítottak ezekben a meteoritokban. Ezek a 
teljesség igénye nélkül: Na-tartalmú talk, FeO-tartalmú periklász, egy ismeretlen Fe-Ca-O-S ásvány, rodokrozit, 
kalkopirit, eskolait, schreibersit, Co-gazdag fémfázis, Ni-Co-mentes kamacit. (2) Az Y-82162 meteoritban elsőként 
találtak filloszilikát ereket, melyek arra engednek következtetni, hogy a hidratáció a szülőégitesten ment végbe. (3) Az 
átalakult kondrumok és klasztok (1.ábra) részletes ásványtani és petrológiai leírása arról árulkodik, hogy a 
kondrumokban és klasztokban megtalálható filloszilikátok legnagyobb része a szoláris nebulában alakult ki vízmentes 
alkotókból. (4) A kondritképződés végső szakaszában mindhárom meteoritot intenzív becsapódásos sokk vagy 
metamorf hőhatás érte a szülőégitesten, a vizes átalakulás befejeztével. (5) Az ásványtani, kémiai és oxigénizotópos 
adatok azt jelzik, hogy mindhárom kondrit hordoz a CI és CM kondritcsoportoknál megfigyelhető jellemvonásokat, 
ezért ajánlott a két csoport és a vizsgált meteoritok között genetikai kapcsolatot feltételezni. Ezek alapján IKEDA (1992) 
egy új szeneskondrit csoport bevezetését ajánlotta a három kondrit számára, melynek neve CY csoport, vagyis a 
Yamato-típusú szeneskondritok. Az új csoport bevezetése előtt a szeneskondritokat CI, CM, CO, CV és CR csoportokba 
sorolták be ásványtani, kémiai és oxigénizotópos összetételük alapján. Ezzel ellentétben a három meteorit közül egyik 
sem illik bele a tradicionális klasszifikációs rendszerbe. 

 
1. ábra Durvaszemcsés filloszilikát klaszt az Y-82162 meteoritban, SE felvételen (King et al., 2019). 

 
A CY kondritcsoport potenciális tagjai az elmúlt 30 évben gyarapodtak. Így kerülhetett be a csoportba az Y-86789 
(C2ung), mely párba állítható az Y-86720 meteorittal, valamint az Y-86029 (CI1) és az Y-980115 (CI1) kondritok. Habár 
utóbbi két meteorit hivatalosan CI1 besorolással bír, az Y-82162 kondrithoz nagyon hasonló ásványtani és kémiai 
jellemzőik vannak. Sajnálatos módon a CY típust a nemzetközi meteoritikai közösség sosem ismerte el széles körben. 
KING et al. (2019) új ásványtani, petrográfiai és nemesgáz vizsgálatokat végzett annak érdekében, hogy azokat régi 
munkákkal egybevetve újragondolja a CY kondritok fő jellemvonásait és körvonalazza a többi szeneskondrit csoporttól 
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elkülönülő, új csoportra utaló bizonyítékokat. Emellett a csoportba tartozó kőzeteknek lehetséges forráségitestet is 
megjelölt. 
A vizsgálatok eredményeit figyelembe véve a szerzők között erős egyetértés született a CY kondritcsoport 
támogatására. Az elemzések megmutatták, hogy a csoportba tartozó meteoritok különböző fokú vizes átalakulást 
szenvedtek el, melyet rövid életű, több, mint 500°C-ot meghaladó termális metamorfózis követett. A kései szakaszban 
jelentkező termális metamorf esemény dehidratálta a filloszilikátokat, újrakristályosította az olivint és a Fe-szulfidok 
olvadását okozta. A meteoritoknak hasonló az ásványtani, szöveti és kémiai megjelenésük, mely genetikai rokonságot 
feltételez. A CY kondritok sajátossága, hogy az összes meteoritcsoport közül nekik van a legnehezebb oxigénizotópos 
összetételük (δ17O ~12‰ és δ18O ~22‰). Ásványtani jellegzetességük a jelentős mennyiségű Fe-szulfidok (~10-30 
térfogat%) és foszfátok jelenléte, valamint a nagy méretű periklász kristályok és eddig még szeneskondritokban nem 
látott, szokatlan megjelenésű másodlagos ásványok jelenléte. A szerzők felvetik annak a lehetőségét, hogy a CY 
szeneskondritok a protoplanetáris korong eltérő régiójából származnak, mint más kondritcsoportok. Ezt erősíti meg az 
oxigénizotópos és ásványtani összetételüknek a többi kondritcsoporttól való eltérése, mely nem vezethető le csak a 
szülőégitesten végbement folyamatokból, hanem eltérő kiindulási ásványos összetételt és átalakulástörténetet 
feltételez. A rövid kozmikus sugárzás kitettségi korok (≤1,3 Ma) arra engednek következtetni, hogy a csoport tagjai egy 
földközeli forrásból származnak. A Hayabusa-2 űrszonda legutóbbi megfigyelései megvilágításba helyezték a C-típusú 
Ryugu aszteroidát (2.ábra), melynek erős kötődése lehet a CY típusú szeneskondritok anyagával. 

 

 
2. ábra A Ryugu aszteroida felszíne a Hayabusa-2 űrszonda felvételén1. 

 

Több jelölt is várakozik a CY kondritcsoportba való tartozás megállapítására, mint például a jelenleg CI kondritoknak 
besorolt Y-86737 és Y-980134 antarktiszi meteoritok, de ismertek a sivatagi területeken is olyan extraterresztrikus 
kőzetek, mint például a Dhofar (Dho) 1988 (C2ung) és a Dho 2066 (C2ung, 3.ábra), melyeknek oxigénizotópos összetétele 
a CY kondritok tartományába esik (KING et al., 2019). 
 

 
3. ábra A Dhofar 2066 meteorit vágott felülete2. 

A Hayabusa-2 űrszonda a Ryugu aszteroida értékes kőzetanyagát idén szállítja hozzánk a Földre. A majdan elvégzendő 
vizsgálatok tisztázni fogják az aszteroida összetételét, segítenek megérteni a Naprendszer fejlődését. Ezeken felül, nem 
utolsó sorban lehetőséget nyújthatnak a Yamato-típusú szeneskondritoknak, hogy teret nyerjenek az eddig széles 
körben elfogadott szeneskondrit csoportok között. 
 

Rezes Dániel 
Felhasznált irodalom: 
IKEDA, Y. (1992). An overview of the research consortium," Antarctic carbonaceous chondrites with CI affinities, Yamato-86720, Yamato-82162, and Belgica-7904". 
Proc. NIPR Symp. Antarctic Meteorite Research, 5, 49-73. 
KING, A. J., BATES, H. C., KRIETSCH, D., BUSEMANN, H., CLAY, P. L., SCHOFIELD, P. F., & RUSSELL, S. S. (2019). The Yamato-type (CY) carbonaceous chondrite group: Analogues 
for the surface of asteroid Ryugu?. Geochemistry, 79(4), 125531. 
Képek forrása: 
1https://www.inverse.com/science/japans-spacecraft-ryugu-landing 
2https://artmet-meteoryty.pl/unikatowy-dhofar-2066-c-ung-106g#artykul_podglad
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Meteorradarok a nagyvilágban 
 
 
A meteorok a légkörben való izzásukkor ioncsatornát keltenek, amely rekombinálódása előtt képes visszaverni a 
radarhullámokat. A radar így felhasználható meteorok észlelésére. Közvetlenül a meteorradarok az ioncsatorna 
irányát, távolságát, az ioncsatorna sűrűségét, elbomlásának ütemét és Doppler-eltolódását tudják mérni, ahogy a 
magaslégköri szelek azt sodorják. Régebben pl. Csehszlovákiában működött kiterjedt radarhálózat, amelynek egy 
megmaradt, felállított darabja a Szegedi Tudományegyetem Bajai Csillagvizsgálójában van. Technikai és humán 
erőforrás problémák miatt azonban a radart nem használják. 
 

A világban többfelé találunk jelenleg is működő meteorradart. A Leibniz-Institut-für-Atmospheric-Physics (IAP) pl. 
olyan rendszereket üzemeltet, amelyek egy adóból és körötte elhelyezkedő, általában öt darab vevőkészülékből állnak 
(ld. 1. ábra). Pl. az IAP Norvégiába telepített  Andenes Meteor Radar berendezése 32,55 MHz frekvencián működik 12 
kW adóteljesítménnyel ahol a 13,3 mikroszekundumos pulzusok a meteorpályákat 2 km-es szakaszhosszú 
felbontásban tudják észlelni. (Az optikai tartományban működő videometeoros rendszerekkel is ilyen érték érhető el 
átlagosan, a meteor sebességétől függően.) Ugyanilyen rendszer van a németországi Juliusruhban is. A Lipcsei 
Egyetemnek is van egy kissé más frekvencián (36,2 MHz) működő berendezése és az IAP további állomásaival együtt 
Németországban így már kilenc meteorradar található. Más norvégiai egyetemekkel és intézményekkel való 
együttműködés révén Norvégiában négy meteorradar van. Az Iap Argentínában kettő, Peruban egy meteorradart 
állított fel az utóbbi években. 

 
 
 
1. ábra: Az Andenes Meteor Radar adójának és vevői felépítésének elvi vázlata. A pirossal jelölt vevőkészüléknek a 
kékkel jelölt meteorról visszaverődött jeleit a zölddel jelölt vevőantenákkal fogják fel, amelyeket a használt 
hullámhossz két-, illetve két és félszeresére helyeznek el egymástól kereszt alakban. A fénysebességgel haladó jel 
vevőknél mért beérkezési időkülönbségeiből a visszaverődés helye és így a meteorpálya meghatározható. 

 
 

A legsikeresebb meteorradar valószínűleg azonban a Canadian Meteor Orbit Radar (CMOR, azaz kanadai meteorpálya 
radar). Csak 2012-2019 között 11 millió meteorpályát mért ki ezzel a technikával [2]. Ez is egy adóból és öt vevőből áll. 
Ez a meteorradar 1° pontossággal méri a pozíciókat, ami előrelépés a korábbi évtizedekbeli radarok 2°-os 
pontosságához képest [2,3]. A CMOR 17.45, 29.85 és 38.15 MHz frekvenciákon működik. Három másik állomással 
kiegészítve képes a meteor légköri sebességét, sebességváltozásait és légkörbeli távolságait is meghatározni, amiből 
rekonstruálható a Föld légkörébe ütközése előtti naprendszerbeli pályája és ha lehullott, a leesés valószínű helye is. A 
2004-ben még csak 6 kW [4], ma már 15 kW teljesítménnyel sugárzó rendszer akár olyan meteorokat is észlel, amelyek 
vizuálisan +6 magnitúdósnak látszanak. A rendszerrel eddig hat db intersztelláris eredetű meteort is észleltek [2] ! 
Természetesen a világban további meteorradarok is találhatók, amelyekre helyhiány miatt itt nem lehet kitérni. 
 
A tipikus meteorradarok a 70-120 km közötti magasságokra érzékenyek. A meteorithullást okozó tűzgömbök többnyire 
ennél lényegesen alacsonyabban, 15-35 km magasan világítanak és keltenek ioncsatornát. A 2012. április 22-i, 
kaliforniai, Sutter’s Mill-i meteorithullás során meteorológiai radarok segítettek a hullás helyének gyors 
meghatározásában. Az első darabokat a hullástól számított két napon belül találták meg (bár hónapokkal később is 
kerültek elő további darabok). A NOAA három meteorológiai radarja is rögzítette a hullást okozó meteor nyomát 
kellően nagy pontossággal, ami lehetővé tette a hullás helyének szinte azonnali meghatározását [5]. A 2020. február 
6-i arizonai (Prescott) tűzgömbről 96 vizuális élménybeszámoló érkezett, azonban az időjárási radarok adatsoraiban 
nem találták a tűzgömb egyértelmű jeleit és meteoritokat sem [6]. A két eset összevetése felhívja a figyelmet a hazai 
kutatók számára is, hogy az OMSZ-szel érdemes lenne határozottabb kapcsolatot építeni és az időjárási radarok adatai 
elemzésében jártasságot szerezni. A meteorithullásokhoz így több és pontosabb adatot szerezhetnénk, illetőleg a 
hullás valószínűségét jobban meg lehetne becsülni. 
 

Csizmadia Szilárd 
Hivatkozások: 
[1] https://www.iap‐kborn.de/en/research/department‐radar‐remote‐sensing/instruments/meteor‐radars/, megtekintve: 2020. augusztus 30. 
[2] https://arxiv.org/abs/2005.10896, 2020. május 21. 
[3] Stohl, J.‐Lindblad, B. A.: Bulletin of the Astronomical Institute of the Czechoslovakia, 1982, 33, 129. o.  
[4] Atmospheric Chemistry and Physics, 4‐ik kötet, 679–684 oldalak (2004)  
[5] Meteoritics & Planetary Science, 49‐ik kötet, 1989–1996 oldalak (2014)  
[6] https://ares.jsc.nasa.gov/meteorite‐falls/  
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Tíz éve hullott a Košice (kassai) meteorit 
 
 
Előzmények 
2010. február 28.-a vasárnapra esett. Kelet-közép Európában a szokásos tél végi felhős időjárás uralkodott, a Kassától 
nyugatra eső erdőket, dombokat, völgyeket hó fedte, de egyébként száraz idő volt. Az emberek jó része, mint minden 
vasárnap este, már lefeküdt vagy lefekvéshez készülődött, a kitartóbbak az USA-Kanada világbajnoki hokidöntő 
hosszabbítását nézték (2:3 lett…). 
Míg nem 22:24:45 UT-kor (23:24:45 KözEi) a teliholdnál jóval fényesebb robbanó tűzgömb szelte át az éjszakai 
égboltot. 
 

 
A kassai tűzgömb biztonsági kamerás felvételei, Telkiből és Örkényből – ez a két legjobb videofelvétel a jelenségről 

 
A nappali világosságot okozó, erős fényű bolidát Magyarországról, Szlovákiából és Lengyelországból is látták, előbbi 
két országban a felvillanás után pár perccel megdöbbentően hangos hangrobbanást és egyéb elektrofónikus hangokat 
hallottak. A döbbent szemtanúk több kisebb és egy nagyobb zöldes színű robbanást említettek, de károkról, 
sérülésekről és különösen becsapódó meteoritokról a reggeli TV-s hírek sem szóltak. Amatőr-csillagászati és meteoros 
szakmai körökben hamar híre ment a látványos tűzgömbnek, de mivel felhős volt az ég a magyar és külföldi 
meteorkamerás hálózatok nem detektálták azt, fényképet, video felvételt ekkor még senki nem látott. Szakmai 
körökben másnap megindult az adatgyűjtés, hogy ki, hol, mit látott, kinek lehetnek felvételei amiről többet lehetne 
megtudni. Az esemény után néhány napon belül komoly cseh-magyar-szlovák csillagászati együttműködés 
bontakozott ki a kamerás felvételek megtalálására, a tűzgömb pályájának meghatározására és az esetleg földre hullott 
meteoritok hullási zónájának kiszámítására. A Cseh Tudományos Akadémia részéről a tűzgömb pályaszámoló és 
meteorit hullásokban szakértő Jiří Borovička, Pavel Spurný, a Szlovák Akadémia (SAS) részéről Juraj Tóth (Comenius 
Egyetem, Pozsony) és kollégái, magyar részről az MCSE-től többen, így Igaz Antal, Sárneczky Krisztián, Kiss László a 
KFKI-ból Vizi Pál és mások vettek részt a munkában. Kalandos módon és szisztematikus kutatással, de végül 3 magyar 
és egy szlovák biztonsági kamera felvételét sikerült megszerezni, amin részben vagy teljesen látszott a jelenség. 
Ezekből a Budapest melletti Telki és illetve egy budapesti kamera felvételeit lehetett kiértékelni. A szemtanúk 
beszámolói és a videók alapján a leggyorsabb - de nem pontos - ún. sík-összemetszéses módszerrel többen is 
meghatározták (Vizi március első napjaiban!), hogy ha hullott is meteorit akkor azt Szlovákiában kb. Kassától délre, 
nyugatra kell keresni. Közben a cseh tűzgömb pálya specialista Borovička és társai kiértékelték a videókat és néhány 
km pontos hullási szórásmező térképet számítottak (március 11.), melyet megosztottak szlovák kollégáikkal. Ezt azért 
fontos kiemelni, mert lényegében magyar biztonsági kamerák felvételei alapján sikerült hullási zónát behatárolni. Azt 
is lehetett tudni, hogy a meteortest kellően mélyre érkezett ahhoz, hogy számottevő valószínűséggel meteoritokat 
találhassanak a kalkulált pozíció körzetében. A problémát már csak az okozta, hogy a Kassa városától kissé észak-
nyugatra eső szórásmezőben, Vyšný Klátov (Felsőtőkés) és Nižný Klátov (Alsótőkés) falvak környezetét a keresést gátló 
jelentős hó borította, ezért meg kellett várni annak elolvadását. 
 
A meteoritok keresése 
A helyszínre J. Tóth, L. Kornoš szlovák kutatók érkeztek elsőként, március 12.-én, 30 interjút készítve a helyi 
szemtanúkkal, lakosokkal, bár a hó miatt még nem kerestek ekkor. A melegedő időjárás, olvadás hatására végül 
március 20.-án indult meg a helyszíni keresés J. Svoreň és Tóth vezetésével. A 8 tagú csatárláncban felvonuló csapat 
vezetője Tóth, az autó parkolóból való indulástól számított 40. percben találta meg az első meteorit példányt, ami 
kiugróan gyorsnak számít. Azon a napon, 100 m-re az elsőtől még egy másikat találtak (81,3 gr). A második keresési 
napon, 21.-én egy másik területet néztek át – „Alpinka resort” – itt 11 példányt találtak (2,75 – 106,1 gr). A következő 
napokban a kereső csapat kiegészült, további szlovák, cseh kutatókkal, egyetemistákal, önkéntes keresőkkel, illetve az 
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MCSE-től 4 fővel. Kubovics Imre professzor (ELTE), Vizivel és jómagam is járt a helyszínen, többször is. Március 25.-ig a 
különböző expedíciók 61 db meteoritot találtak, később október. 28-ig még 17-et, a 0,57 gr-tól egészen a 2,1674 kg-
ig, összeségében 4,3 kg-ot. A szabad szemmel folyó keresés átlagos találati aránya 2,6 darab/személyre adódott, egy 
darab meteoritot pedig átlag 10 óra alatt talált egy fő, ami kiemelkedően jónak számít. 
J. Tóth végül március végén nemzetközi sajtótájékoztatón mutatta be az elsődleges vizsgálatok szerinti kondrit 
meteoritokat és számolt be a három ország kutatóinak értékes eredményeiről. 
Kissé bonyolította a helyzetet, hogy Szlovákiában az ottani törvény értelmében, minden feltalált meteorit a Szlovák 
Államé, keresni is csak akadémiai, intézeti engedéllyel lehet. Manapság ez a helyzet minden országban más és más, 
nálunk pl. nincs ilyen törvény, Szlovákia viszont talán a legszigorúbbak közé tartozik és ilyen csak néhány van a világon. 
Hogy ez jó-e vagy sem azt nem tisztem megítélni, inkább ezt az időre és a gyakorlatra bíznám, annyi azért mondható, 
hogy minden törvény annyira jó amennyit betartanak belőle. Hogy szomszédunknál túlságosan nem működhet minden 
e téren „flottul”, azt talán az a tény is mutatja, hogy a hullás legnagyobb tömegű, 2,37 kg-os darabját Németországból 
kellett visszahozniuk 2012-ben. Így nem lehet csodálkozni, hogy 2010. március-áprilisában megjelentek a felsőtőkési 
erdőkben, mezőkön a professzionális és kalandvágyó meteorit-vadászok, privát keresők, hiszen a meteorit, különösen 
a ritkának számító európai szemtanús hullású meteorit, nem csak tudományos, hanem pénzben kifejezhető értékkel 
is bír és minden gyűjteményben szívesen látott darab. Ezt követően hamarosan megjelentek az első eladó kassai 
példányok a világ meteorit piacán. Amik aztán hamar eljutottak külföldi – és szlovák – magángyűjtőkhöz, intézetekhez, 
akkoriban a kassai hullás bizony szakmai körökben „slágercikknek” számított. A szlovák kutatók a kereskedelmi célra 
értékesített példányok piacon elérhető GPS és tömeg adatai alapján, tovább 140 meteorittal bővítették az 
adatbázisukat, ami így már 218 db-ra és 11,3 kg-ra nőtt. Az USA-ba került egy olyan, párját ritkító példány is, ami egy 
korhadt fába csapódott és a megtaláló kivágta a kb. 1 m hosszú fahasábot benne a meteorittal, ez talán a 2. ilyen in-
situ példány a világon, amikor egy fában állt meg a meteorit. 
 

 
71 gr-os Košice meteorit ami egy korhadt fában állt meg, a fát elvágták és eladták a meteorittal együtt (J. Utas, USA) 

 
Ismerve a hivatalos keretek közt feltalált és a piacon megjelent meteoritokat, valamilyen hibahatárral de 
megbecsülhető a hullás reális tömege, amit én kb. 300-400 db-ra és 15-20 kg-ra tennék. Ez jelentős darabszámú és 
tömegű hullásnak számít, talán 1-2 évente van ilyen az egész világon!  
 

   
A legnagyobb Košice meteorit példányok, balról jobbra 2,36 kg, 2,17 kg és a sajtótájékoztatóan bemutatott minták 2010. márciusában (credit: J. Tóth ) 

 
A meteorithullás szórásmezője 
A precízen dokumentált találási koordináták, tömegek alapján felrajzolható az egyes meteoritok hullási térképe, azaz 
a szórásmező. A szakirodalom szerint és a valóságban is ez egy jól körülhatárolt ellipszisen alakú terület, így van ez 
ennél a meteoritnál is. J. Borovička számításai szerint a Felsőtőkés mellett előre várt szórásmező mérete 5 x 3 km, 
amivel nagyon jól összecseng, hogy a 218 db meteorit 90%-át valójában egy 2,6x1,2 km méretű ellipszisben találták. 
Hogy tényleg ennyire jó a modell vagy épp szerencséjük volt, éppen a negatív és pozitív irányú hibák oltották ki egymást 
vagy épp más történt azt nem tudjuk. Mindenesetre nagyon ritka, hogy minden így összevágjon. 
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a kimért szórásmező térképén jól látható, hogy a két fődarab egymástól messze a szórásmező belsejében található 

 

A meteorit szórásmezejének mintázatát részletesebben megvizsgálva számos furcsaságot vehetünk észre, 
megfigyelhető, hogy a 2,37 és 2,17 kg-os két legnagyobb meteorit nem a haladási irány szerint leginkább előrébb 
helyezkedik el, hanem hátrébb és egymástól 1,4 km-re, ami rendkívül szokatlan. Ugyanis a legnagyobb darabok 
sötétrepülés közben a tehetetlenségüknél fogva inkább előre felé repülnek, ráadásul a magaslégköri szelek sem tudják 
annyira torzítani hullási pályájukat, mint a kisebb daraboknál. A szórásmező ellipszisének nagytengelye mentén 
hosszában és ahhoz közel a kisebb, 10 gr és a közepes 10-100 gr nagyságú meteoritok nagyjából egyenletesen 
szóródtak. Ez eltér a megszokottól, ugyanis a kisebbekből egyre többet kellene találnunk a haladási irány szerint egyre 
hátrébb, az anomáliát feltehetően a bolida különös fragmentációja okozza. 
 
A meteorit típusa és összetétele 
A megtalált meteoritpéldányokat elsőként mindjárt két kutatói csapat is vizsgálta, egyikük Daniel Ozdín (Comenius 
Egyetem, Pozsony), másikuk a neves magyar meteoritkutató az ez évben 95. évét betöltő Kubovics Imre (ELTE, Bp.). 
A kézbe vett meteoritokról szakértő szem, már a helyszínen megállapíthatta, hogy bizony a gyakori kondrit típushoz 
tartozik, mely a kőmeteoritok legelterjedtebb fajtája. A matt, szemcsésen csillogó, fekete olvadási- ún. kőzetüveg kéreg 
és a hozzá tartozó jelentős, de a vasmeteoritokhoz képest jóval kisebb tömeg is tipikus. A törött felületek szilikátokra 
jellemző világosszürke színe, a lerepedt részek vékony fekete vonalhálózata szintén kondritos tulajdonság. A 
keresésnél mindig zsebben lévő mágnes segít, hiszen a kondrit vasnikkel tartalma miatt vonzódik az erős mágneshez. 
Így mire a laborba ért a minta, már csak a típus, petrológiai osztály és a finom részletek meghatározása maradt hátra. 
A kutatók elkészítették a mikroszkóp tárgylemezre ragasztott polírozott felületű vékonycsiszolati mintákat, amit 
elsőként polarizációs mikroszkóppal vizsgáltak. Megerősítették, hogy kondrit meteoritról van szó, kissé elmosódott 
határvonalu de valódi kondrumokat láttak benne, a petrológiai osztály 5-s lett. A fémtartalom, Fe 12,46 w%, az átlagos 
kondrum és a FeNi szemcseméret alapján, pedig H kondrit, azaz a hullott meteorit a gyakori H5 típusú kondrit. Ez adja 
az ismert hullások egyik legnagyobb részét, H típus ~33,8%, L típus 37%, a két leggyakoribb pedig az L6 és utána a H5. 
 
A meteorit makroszerkezete alapvetően breccsás, benne apró finom, fekete olvadékzsebekkel, sokkolt erekkel. Ez 
mindig azt vetíti előre, hogy a meteorit anyaga akár több impakt (becsapódásos) jellegű ütközést szenvedett el 
korábban a Világűrben. A kimért sokkoltsági fok az 1-től 6-ig tartó Stöffler-féle skálán közepes, azaz S3 lett. A mállási 
fokozat (angolul weathering), mivel friss hullású meteoritról van szó, a 0-5-s skálán természetesen az egyáltalán nem 
mállott, azaz W0 fokozatú lett. A hullás után begyűjtött példányok szinte egyáltalán nem oxidálódtak, a később 5-10 
év múlva begyűjtöttek pedig már erős mállást mutatnak belül, de olvadási kérgük így is fekete. Visszatérve az Ozdín-
ék által kimért közepes fokú sokkoltságra, a jellegzetes monomikt regolit breccsa szerkezet tudnivalólag gyengíti az 
anyagot, egy tömöttebb, homogénebb kondrit állaghoz képest. Ez lehet az oka a Borovička-ék által kimért 57 km 
magasságban történt „könnyed” fragmentációra, a mérések szerint ugyanis a meteortest anyaga már 0,09 MPa 
dinamikus stressz hatására szétesett. 
 

       
Košice meteorit vékonycsiszolatomról készült keresztpolarizált és visszavert fényű mikroszkópos felvételek 

balra: olivin kondrum részlet, jobbra: fémes FeNi szemcsék az opak ásványok közé ágyazódva ( tipikus kondrit ) 
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19 db meteoritot nem roncsolásos, besugárzásos módszerrel is megvizsgáltak és a Co60 és Al26 izotópok aránya azt 
mutatta, hogy az eredeti meteoroid 100 cm +/- 10 cm méretű lehetett, kicsit más de nem túl eltérő eredményt adott 
a dinamikus lassulásból származó számítás, ami ez esetben 123 cm. A He, Ne, Ar semleges gázok vizsgálatára alapozva 
a meteorit kozmikus kitettségi ideje – CRE - 5-7 millió év, ami jól korrelál a H kondritok ilyen adatával. A CRE – Cosmic 
Ray Exposure - az az időtartam amit a meteoroid az eredeti forráségitestjéből kiszakadva a Világűrben tölt a lehullásáig. 
 
A meteorit kimért geokémiai összetétele pedig a következő: főként olivin (Fa18.6) és alacsony Ca-tartalmú piroxén 
(Fs16.6), FeNi és szulfidok, de jelen van kisebb mennyiségben diopszid (Fs6Wo46), augit (Fs8-15 Wo26-43), albit 
(Ab82An12Or6), kromit, klorapatit, merrillit, troilit, kamacit, ténit és tetra-ténit. Az ismert legnagyobb példányok 
tömegadatai gr-ban: 2360, 2167, 740, 316, 246, 209. 
 
A részletes kutatási eredményeket a szlovák kutatók később benyújtották a Meteoritical Society Nevezéktani 
Bizottságához, ami 2011. június 27.-én Košice néven, H5 típussal befogadta azt a Meteoritical Bulletinbe. 
Link itt: https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=53810 
 
 
A Košice meteoroid naprendszerbeli pályája 

Spurný és kutató társai a kimért videók alapján kiszámították az eredeti meteoroid naprendszerbeli pályáját, ami a 15. 
ilyen a világon. A kondritos meteoroid a fő aszteroida övből érkezett, mint az ilyenek általában. A NEO-k (Földet 
megközelítő kisbolygók) 24%-a jön a fő-övböl (Bottke, 2002). Pályája a Jupiterrel 8:3 rezonanciában van, három másik 
Apolló-típusú kisbolygót ismerünk még hasonló rezonanciákkal, a 2002 CX58, 2009 BC11 és a 2000 DO8 jelűt. Hogy 
ezek egy azonos kondritos forráségitest családot alkotnak vagy más ok áll a háttérben ezt érdemes tovább vizsgálni. 

 

A magyarországi Košice meteoritok 

Magyar intézeteknél, szervezeteknél, gyűjtőknél, stb. lévő Košice példányok száma, tömege pontosan nem ismert. 
Információim szerint talán néhány – 4-5 db - 100 gr feletti, 5-6 db 40-100 gr közötti minta és 10-20 db kisebb meteorit 
lehet itthon. 4-5 db kisebb kondrit lehet kutatóintézetekben, részben már kutatási célú vékonycsiszolatnak 
feldolgozva. A magánszemélyek által talált Košice meteoritok száma nem ismert. 

 
hazai Košice meteorit példányok 

 

A Košice meteoritról 2010 óta számos tanulmány született, emellett talán még több ismeretterjesztő cikk, tv adás 
foglalkozott a ritka és érdekes témával. Összefoglalóm az eltelt 10 év kutatási, gyűjtési és egyéb eredményeit kívánta 
bemutatni, emlékezve a 10 évvel ezelőtti nem mindennapi éjszaka történéseire, az izgalmas meteoritkeresésre és 
végül kutatásokra. A cikk bővített verziója elérhető a szerző weblapján, a meteoritos cikkek szekcióban: 
http://crbobs.hu/meteoritok/cikkek/ 

 

Kereszty Zsolt 
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Az én Viñales meteoritom. 
Rendhagyó útimese 
 
 
2020. februárjában Kubában jártam, és utazásom egyik nem titkolt célja, Pinar del Rio tartomány volt.  Pinar del Rio, 
San Diego de los Baños és Viñales sokak szerint a világ „gyémánt háromszöge”. Hiszen itt termelik talán a világ legjobb 
dohányát, amiből a méltán híres Kubai szivarokat sodorják. A Viñales völgy 1978 óta az Unesco természeti örökségének 
része. Nagyjából 130 négyzetkilométer területű. Az itt jellemző tájképi elemek a csodálatos trópusi kúpkarsztok, a 
„mogoték”. A legnagyobbak akár 300 méter magasak is lehetnek és sűrű trópusi erdő borítja a mészkő falak nagy 
részét is. A sziklák közötti területeket vörös laterit talaj borítja, ahol főleg dohányültetvények találhatók. 
 

 
A viñalesi völgy egy jól kereshető része 

 
2019. február 1-én délután 1 óra 17 perckor jelentős hangrobbanás kíséretében számos tűzgömb látszódott az égen, 
a helyiek nagy rémületére.  Sűrű meteorit zápor szórta meg a tájat, pár példány úgynevezett „Hammerfall” (azaz 
károkozó, a szerk. megj.) volt, bádog tetőket lukasztott át. Az első nagyobb példányokat még aznap megtalálták a helyi 
földművesek, a „Mural el Prehistorico” szabadtéri kiállítóhely, hatalmas füves területén. A következő napokban szinte 
meteorit lázban égtek a helyiek, számos darabot gyűjtöttek össze a tájon, a pár grammosoktól egészen a pár kilós 
példányokig.  
 
Az első darabokat már február 5-én láttam és kezemben foghattam, a Tucsoni Ásványbörzén, négy nappal a hullás 
után. Természetesen egy USA embargó alatt álló országból. És természetesen Michael Farmer-nél. Az ára ekkor még 
50USD volt grammonként. Álomszép, friss fekete kéreggel, hiszen nagyon gyorsan megtalálták a példányokat, és 
persze február a száraz időszak része, ekkor nem nagyon van eső.  
 
Én pár nappal a hullás egy éves évfordulója után érkeztem Kubába. A helyi kapcsolatomat megkértem már a Viñalesbe 
érkezés előtt, érdeklődjön a földműves barátainál, van-e valakinek eladó meteoritja. Az első hírek nem voltak 
biztatóak, a legtöbben már régebben eladták a darabjaikat. Viñalesi tartózkodásom délutánján lovakkal jártuk körbe a 
farmterületeket. Itt egy házi sörözőben, viszont rám mosolygott a szerencse, az egyik dohányfarmer a kérdezősködés 
után elsétált a házához, majd mosolyogva a kezembe helyezett egy gyönyörű 262 grammos példányt. Nagyjából 95%-
os az olvadási kéreg az égi kövön. 
 
Hosszas alkudozás kezdődött a kocsmapultnál. A tulaj Lazaro Vazquez Torre, helyi földműves megmutatta a kertjében, 
hogy hol találta a darabot, másnap, február 2-án reggel. Szót szóba öltve, egy óra múlva már az én zsebemben volt.  
Este már elégedetten ittam a rumot és szívtam a kiváló viñalesi szivart a szállás teraszán.  
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A helyiek és László alkudozás közben a meteorittal 

 

Néhány adat a meteoritról. L6 normál kondrit, sokkoltsági fok S3-4. A meteorit klasszifikációt, az USA-ban az University 
of California, Los Angeles végezte és egy orosz labor a Kubai kutatókkal együtt. A klasszifikációs példányok az UCLA-n 
és Havannában találhatók. A MetBull szerint, nagyjából 50kg a teljes ismert tömeg, de mára már sokkal több a fellelt 
mennyiség. A meteorit metszete világosszürke, enyhe sokkolt fekete erekkel. Apró, nagyjából 1mm-es kondrumok és 
0,7mm átmérőjű fémszemcsék láthatók a csiszolt felületen.  
 

 
Fekete olvadási kérges, kiváló állapotú Viñales L6 kondrit példány 

 
A meteorit alapadatai: 
 
Név:    Viñales 
Típus:    L6 kondrit, sokkoltság: S3 (Vernad) S4 (UCLA), mállási fok: W0 
Hullás időpontja:  2019 február 1. 18:17:10 UTC 
Hullás helye:   Kuba, Pinar Del Rio, Viñales völgy 
Ismert össztömeg (TKW): 50 kg (de akár 100 kg-ot is meghaladhat a később talált példányok miatt) 
MetBull link:   https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=69213 
 
 

Nádai László 
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Létrehozhatnak marsi meteoritok becsapódási krátert a Földön? 
 
 
Bevezetés 
A Földön ezidáig fellelt hullott és talált meteoritok döntő többsége kisbolygók ütközése és feldarabolódása révén 
keletkezett. A Marsról (és a Holdról) származók részaránya igen csekély mindehhez képest. A vörös bolygónak (ezáltal 
magának a Földnek) a még alaposabb megismerése szempontjából jelentőségük számarányukhoz képest azonban 
jóval nagyobb. 

 
1. ábra. A marsi meteoritok részaránya a klasszifikált meteoritok között (1) 

 
A marsi meteoritok (Martian meteorites) témakörében a vonatkozó szak- és ismeretterjesztő irodalom jellemzően 
eredetükkel, azt bizonyító ásvány- és kőzettani jellemzőikkel, csoportosításukkal, az általuk esetlegesen hordozott víz-
, szerves anyag-, életnyomokkal foglalkozik. 
 
Környezettan szakos, környezetbiztonsági menedzser szakirányú másoddiplomás tanulmányaim során a 
meteoritkráterrel összefüggő kutatási témámhoz kapcsolódóan a marsi meteoritok egy eddig nem vizsgált 
vonatkozásra helyeztem a hangsúlyt: elméleti úton a marsi meteoritok esetleges földi kráterképző impakt 
jelenségeinek vizsgálatát végeztem el. A szakdolgozati keretek mellett erről elsőként a Meteoritika hasábjain számolok 
be. 
 

Hipotézis, bemeneti adatok, megállapítások 
Vonatkozó ismereteimre és egyéb kutatási eredményeimre alapozva hipotézisként azt fogalmaztam meg, hogy „a 
marsi meteoritok nem hozhatnak létre asztroblémeket a Földön”. 
 
A vonatkozó elméleti vizsgálat a következő bemeneti adatokkal és megállapításokkal szolgált: 
 
A meteoritok átlagos sebessége a légkört elérve (JAKUCS 1995): vm= 41 km/s 
A legnagyobb eddig ismert marsi meteorit, a Zagami (Nigéria) tömege (2): mm= 18 kg 
 

 
2. ábra. A marsi meteoritok részaránya a klasszifikált meteoritok között (3) 
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A fenti marsi meteorit okozta feltételezett meteoritkráter létrejöttének kinetikus energiája, abban az ideális esetben, 
ha eltekintünk a légköri fékeződéstől, és becsapódás szöge a teljes energia átadását lehetővé teszi: Ekm= ½ mm x vm

2= 
15,129 x 109 J 
 
A legismertebb, ugyanakkor a legnagyobbhoz képest 2 nagyságrenddel kisebb átmérőjű (4) asztroblém, a Barringer-
kráter (Egyesült Államok) létrejötte során felszabadult energia (HARGITAI et al. 2005): Emb= 5,22 x 1016 J 
 
 
A fenti marsi meteorit okozta esetleges becsapódási krátert létrehozó energia összehasonlítása a Barringer-krátert 
létrejötte során felszabadult energiával: Ekm<<Emb 

 
 
Megállapítható, hogy a legnagyobb tömegű marsi meteorit ideális körülmények közötti becsapódásának energiája is 7 
nagyságrenddel kisebb a legismertebb (ugyanakkor a legnagyobbhoz képest 2 nagyságrenddel kisebb méretű 
asztroblémet létrehozó) földi impakt kráter létrejötte során felszabadult energiánál. Tehát a tipikusnak tekinthető, 
hasonló méretű és tömegű marsi meteoritok nem eredményezhetnek földi asztroblémeket. 
 
 
Eredmények összefoglalása 
A marsi meteoritok esetleges kráterképző impakt jelenségeinek elméleti vizsgálati eredményeinek összefoglalása, 
valamint hipotézisek teljesülése a következő: 
 
Az elméleti számítás és megállapítás ellenőrzése során megállapítható, hogy a légköri fékeződés miatt szabadeséssel 
lehulló marsi meteorit által létrehozott gödör (nem kráter!) mélysége (BAALKE é. n.) nagyságrendekkel kisebb a 
Barringer-kráter mélységénél (BAILEY & KRING é. n.): dm= 0,609 m, db= 173,736 m, dm<<db 
 
 
 
A megfogalmazott hipotézist, miszerint a marsi meteoritok nem hozhatnak létre asztroblémeket a Földön, a 
vonatkozó elméleti számításokkal bizonyítottam. 
 
 

Rezsabek Nándor 
 
Felhasznált irodalom: 
• BAALKE Ron, é. n.: The Zagami Meteorite. NASA Jet Propulsion Laboratory. https://www2.jpl.nasa.gov/snc/zagami.html 
• BAILEY Jake, KRING David A., é. n.: Barringer Meteor Crater and its Environmental Effect. Lunar and Planetary Institute 
           https://www.lpi.usra.edu/science/kring/epo_web/impact_cratering/enviropages/Barringer/barringerstartpage.html 
• HARGITAI Henrik, BÉRCZI Szaniszló, GUCSIK Arnold, HORVAI Ferenc, ILLÉS Erzsébet, KERESZTURI Ákos, NAGY Szabolcs János, 2005: A Naprendszer 

kisenciklopédiája. A Naprendszer formakincse. 1. Becsapódások folyamata, nyomai és hatásai. ELTE TTK – MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató 
Csoport (KAVÜCS), 68 p. 

• JAKUCS László, 1995: Természetföldrajz II. A Föld külső erői. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 302 p 
 
 
Jelölések: 
(1) REZSABEK Nándor összeállítása. Az adatok forrása: Meteoritical Bulletin Database. The Meteoritical Society, Lunar and Planetary Institute. 
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt
=name&categ=Martian+meteorites&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&dr=&page=1 
(2) Lásd: Meteoritical Bulletin Database. The Meteoritical Society, Lunar and Planetary Institute. 
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt
=name&categ=Martian+meteorites&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&dr=&page=1 
(3) REZSABEK Nándor összeállítása. Az adatok forrása: Meteoritical Bulletin Database. The Meteoritical Society, Lunar and Planetary Institute. 
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt
=name&categ=Martian+meteorites&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&dr=&page=1 
(4) Lásd: Sorted by Diameter. Earth Impact Database. PASSC. Planetary and Space Science Centre. 
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/New%20website_05-2018/Diametersort.html 
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Meteoritikai alapfogalmak - I. rész 
 
 
Naprendszerünk egy igen dinamikus rendszer, melynek középpontjában csillagunk, a Nap található. Ez az égitest a 
hatalmas tömegéből származó gravitációs erejével uralja környezetét, az egész rendszer tömegének 99,87 %‐a 
összpontosul benne. A fennmaradó 0,13%‐on osztozik minden más ide tartozó égitest, a bolygók, törpebolygók, 
aszteroidák, üstökösök és további kisebb testek, por, illetve gáz. A Naprendszer kialakulása óta a megmaradt bolygók 
pályája stabilnak mondható, nem keresztezik egymást, azonban a kisebb égitestek esetében ez nem mindig 
elmondható. Földünk légkörébe lépő bolygóközi por mennyisége meghaladhatja a napi 100 tonnát is. Amennyiben egy 
ilyen, légkörbe lépő test a porszemeknél jelentősen nagyobb, látványos fényjelenséget produkál. Cikksorozatunk első 
részében azokat az alapfogalmakat vesszük sorra, melyek ilyen jelenségek során használatosak. 
 
Meteoroidnak nevezzük a Naprendszerben, csillagunk körül keringő, az 
aszteroidáknál jelentősen kisebb méretű testet. Első definícióját a 
Nemzetközi Csillagászati Unió alkotta meg 1961‐ben, ekkor az elfogadott 
méret 100 mikrométer és 10 méter közötti volt. A definíciót 2010‐ben 
vizsgálták felül, ekkor a maximális átmérő 1 méterre csökkent. A 
meteoroidok többsége a kisbolygóövből származik, ahonnan a nagyobb 
égitestek perturbáló hatása miatt kerülhettek a Naprendszer belső 
régióiba. Ezen kívül az egyes bolygók, holdak, aszteroidák, üstökösök 
felszínébe csapódó és a szökési sebességet elérő töredékek is ebbe a 
kategóriába esnek. Érdekesség, hogy a bostoni Minor Planet Center nem 
használja a meteoroid definíciót. Az 1 méter átmérőt meghaladó testeket 
az új értelmezés szerint aszteroidáknak nevezzük. 
Amennyiben egy meteoroid a Föld légkörébe lép, fényjelenséget generál. 
Ennek hangzatos népi neve a hullócsillag, szakmai megnevezése pedig 
meteor. Ez az elnevezés a görög meteōros szóból ered, amely jelentése 
“magasan az égen”. A test ekkor 11km/sec‐73km/sec közötti sebességgel 
halad a légkörben, külső rétege felizzik, párolog, a leszakadó részecskék 
és az elpárolgó anyag pedig kölcsönhatásba lép a levegő molekuláival. A 
meteoroidról leszakadó szabad elektronok ionizációt okoznak, amely 80‐
120 km magasságban a legintenzívebb, a legtöbb meteoroid ebben a magasságban párolog el. A felszínről szemlélve 
nem magát a légkörbe lépő testet látjuk, hanem az általa gerjesztett, felfénylő levegőt, azt az ioncsatornát, amelyben 
halad.  
Természetesen minél nagyobb a légkörbe lépő test, annál erőteljesebb ez a fényjelenség.  
Tűzgömbnek nevezzük azt meteort, amelynek fényessége eléri, illetve meghaladja a ‐4 magnitúdó fényességet. Ez a 
Vénusz bolygó látszó fényességének felel meg. Olyan meteoroidok okozzák, amelyek tömege legalább 100 gramm, igen 
ritka esetben ez a tömeg meghaladhatja az 1 tonnát is. Amennyiben a légkörbe lépett meteoroid elegendő tömeggel 
és anyagstruktúrával rendelkezik, illetve a belépés, zuhanás szöge is megfelelő, a tűzgömb akár meteoritot is 
eredményezhet. 
Ha egy tűzgömb hanghatást generál, robban, illetve a jelenség eléri a ‐14 magnitúdó fényességet, már bolidáról 
beszélünk. A fogalom kiegészítése a szuperbolida, amikor a jelenség eléri, illetve meghaladja a ‐17 magnitúdó 
fényességet. 
A légköri zuhanást túlélő, a Föld felszínét szabadesésben vagy becsapódásban elérő meteoroid vagy aszteroida anyag 
a meteorit, amely tömege a néhány grammtól a több tonnáig változhat. Az ennél kisebb méretű, világűrből származó 
anyagmintákat mikrometeoritoknak vagy kozmikus pornak nevezzük. A meteoritoknak számos típusa és fajtája van, a 
különböző típusok leírása a következő cikkek témája lesz. Csoportosításuk első része, hogy a világűrből érkező és később 
megtalált anyag hullását megfigyelték (hullás megfigyelve) vagy ez nem történt meg és a meteoritra csak szerencsésen 
rátaláltak valahol (talált meteorit). 
 
Fedezzük fel közösen a meteoritok világát cikksorozatunk további részeiben! 

Szklenár Tamás 
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A Magyar Meteoritikai Társaság hírei, egyesületi élet 
 
 
A Magyar Meteoritikai Társaság megalapítása főként baráti és szakmai beszélgetésékben már évekkel ezelőtt felmerült. 
A szavakat végül tettek követték és több hónapos egyeztetés után az alapító tagság 2019. május 20‐án választotta meg 
a társaság jelenlegi elnökét (Kereszty Zsolt), két alelnökét (Dr. Kereszturi Ákos, Nádai László) és tiszteletbeli elnökét (Dr. 
Bérczi Szaniszló). Az alapszabály tervezetét az alapító tagok elfogadták, a szükséges dokumentumokat a Győri 
Törvényszékre beadtuk és végül 2019. június 11.‐én kaptuk meg a hivatalos végzést az MMT nyilvántartásba vételéről. 
Adószámunk: 19155270‐1‐08, számlánkat a Duna Takarékbanknál, DT Bank vezetjük, számlaszám 58600283‐16961980. 
 
Ezt követően többször tartottunk kötetlen formájú néhány fős szakmai beszélgetéseket, összejöveteleket, tervezgettük 
jövőnket. Első éves rendes közgyűlésünk 2019. december 11‐én a budapesti ELTE Északi tömb 4.95 előadójában került 
megrendezésre. Az Elnökségi beszámoló érintette az alapítás, weblap, pénzügyi helyzet, a szakmai tagozatok témáját. 
A tagság a 2019, 2020‐as tagsági díjat 2500 Ft/év összegben állapította meg. A 2020‐as év tervei között a működő képes, 
tartalommal feltöltött weblapról, szakmai folyóiratunk nevéről, egy éves meteoritikai konferenciáról, múzeumi 
kirándulásról és egy norvégiai kráterhez tervezett szakmai útról döntöttünk. Ezt követően megválasztottuk a társaság 
titkárát Szklenár Tamás személyében. Az „Év meteoritja” szavazást 2019‐től már az MMT kereteiben kívánjuk 
lefolytatni, így a közgyűlés az 1900. július 25‐én hullott magyar meteoritot az Ofehértó L6 kondritot választotta meg a 
2020‐as „Év meteorit”‐jának. A neves égi jövevényről cikkekben, előadásokban emlékeztünk meg (Meteorika 1. szám 
illetve Szabó István előadása). Az MMT szakmai tagozatairól is döntés született, jelenleg aktív tagozatok a következők : 
 

• Kutatási tagozat (vezető: Dr. Kereszturi Ákos) 
• Magyar és régi magyar meteoritok tagozat (vezető: Kereszty Zsolt) 
• Meteorfizikai tagozat (vezető: Dr. Csizmadia Szilárd) 
• Meteorit gyűjtői tagozat (vezető: Nádai László) 
• Meteorit‐kráterek, impaktitok (vezető: Rezsabek Nándor) 
• Oktatási és ismeretterjesztési tagozat (vezető: Ivanics Ferenc és Szklenár Tamás),  

 
A tagozatok munkáján sok múlik hiszen ezek fogják össze a részterületeket, fogalmazzák meg a feladatokat, jelölik ki a 
szakirányokat. 
A közgyűlés végén Dr. Hegedűs Tibor (SZTE Bajai Csillagvizsgáló Igazgatója) szívességéből ‐ a közgyűlés szakmai 
színvonalát emelendő‐, a Csátalja H4 kondrit meteoritunk fő tömegét tekinthettük meg, ezzel a meteorittal készült 
közös csoportfotónk. A közgyűlés sikeres volt, a Titkár és az Elnök később elkészítette a jegyzőkönyvet, melyet minden 
tagtársunk betekintésre megkapott. Az Elnökség ezt követően 2020‐ban többször ülésezett elsősorban ügyviteli és 
szakmai kérdésekről. Később közös szavazással megváltoztattuk új folyóiratunk nevét a jobban csengő Meteoritikára. 
 
Amilyen jól indult a 2019‐es év olyan váratlanul ért minket is a COVID‐19 járvány. A norvégiai szakmai utat el kellett 
halasztani, a 2020‐as évi szakmai konferenciánk elmaradt. Minden más tervünket sikerült azonban megvalósítani. 
Ahogy a vírushelyzet engedte az Elnökség és tagság egy része találkozott, a terveinket, kutatási feladatokat egyeztetni 
tudtuk, a Meteoritika első számát kiadtuk, tagságunk a 2019‐eshez hasonló, pénzügyi helyzetünk stabil, a társaság a 
nehézségek ellenére több előadást tartott, szakcikket írt, weblapunkat fejlesztettük, működtettük, Facebook‐on a 
„Meteoritok” csoportban kiemelkedően aktívak voltunk. A márciusi vírus szigorítások előtt sikerült egy 2020. február 
28.‐án Szlovéniában hullott meteorithoz kereső nemzetközi expedíciót szerveznünk, ami végül – bár nem tagjaink által 
– de sikeres találáshoz vezetett (Novo Mesto L5 kondrit). 
 
2020‐as rendes közgyűlésünket 2020. december 19‐re hívtuk össze virtuálisan, ZOOM platformon, itt minden tagunk 
online bejelentkezését várjuk. A részletekről titkárunk ad tájékoztatást a Google levelező‐csoportunkban. A vírus 
helyzethez igazodóan terveink szerint, 2021‐es évre áthúzódik az éves MMT konferenciánk, a norvégiai út, tervezünk 
újabb Meteoritika számot, múzeumi látogatást, magyar meteorit kutatások elindítását, a 2021‐es „Év meteorit”‐ja 
választást. 
 
Kérjük a Tisztelt tagságot, hogy december‐január folyamán rendezze a 2021‐es tagsági díjat, melyet bár a Közgyűlés fog 
meghatározni, de terveink szerint marad a 2500 Ft/év. Az összeget – a név, cím feltüntetésével ‐ átutalással kérjük 
rendezni az 58600283-16961980 számla számra. A tagok lehetőségéhez mért többlet adományokat szívesen fogadunk. 

az MMT Elnöke  
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A 2019. és 2020. év szemtanús hullású meteoritjai* 
 
 
A Magyar Meteoritikai Társaság gyűjti és nyilvántartja Földünk szemtanús és dokumentált meteorit hullásait. Ezek egy 
része a Meteoritical Bulletinben (röviden MetBull) már „hivatalos” (official) státuszú, más részük viszont nem. Az alábbi 
táblázat mindkét esetet tartalmazza, azzal a feltétellel, hogy ha valamilyen dokumentum, pl. újság, TV bejelentés, 
helyszíni riport, kép, video, stb. már rendelkezésre áll az adott hullásról. Törekszünk tehát ellenőrzött, megerősített 
információkat közzétenni. 
 
A Meteoritika egyes számaiban az aktuális év és a megelőző év szemtanús meteorit hullásait adjuk meg táblázatos 
formában a legfontosabb adataikkal, úgy mint a hullott meteorit neve (idézőjelbe téve a még nem „hivatalos” 
meteoritokat), hullás időpontja, országa, típus, MetBull státusz és TKW (ismert össztömeg). 
 
 
2020. év szemtanús meteorit hullásai 
 

No: Meteorit neve: Hullás időpontja: Ország: Típus: Hivatalos a 
MetBull-ban: TKW: 

1. Cavezzo 2020. január 1. 18:26:54 UT Olaszország kondrit L5-an igen 55,3 gr 
2. Zhob 2020. január 9. ~18:30 LT Pakisztán kondrit H 3-4 igen 18,96 kg 
3. Novo Mesto 2020. február 28. 09:31 UT Szlovénia L5 S5 W0/1 kondrit igen 720 gr 
4. Gatuto 2020. április 24. 20:27 LT Kenya kondrit L6 igen 25 kg 
5. "Bimbe" 2020. június 7 v. 14 Zambia kondrit nem több kg 
6. "Sanchore" 2020. június 9. India vasmeteorit nem 2,788 kg 
7. Narashino 2020. július 2. Japán kondrit H5 igen 350 gr 
8. Kolang 2020. augusztus 1. Indonézia CM1/2 szeneskondrit igen 2,55 kg 
9. Santa Filomena 2020. augusztus 19. Brazília kondrit 5-6 igen 80 kg 
10. Tarda 2020. augusztus 25. Marokkó C2-ung szeneskondrit igen 4 kg 

 
 
2019. év szemtanús meteorit hullásai 
 

No: Meteorit neve: Hullás időpontja: Ország: Típus: Hivatalos a 
MetBull-ban: TKW: 

1. Viñales 2019. február 1. 18:17:10 UTC Kuba kondrit L6 igen > 50kg 
2. Aguas Zarcas 2019. április 23. 21:07 LT Costa Rica szeneskondrit CM2 igen > 27 kg 
3. Oued Sfayat 2019. május 16. 21:00 LT Algéria kondrit H5 igen 8 kg 

4. Wad Lahteyba 2019. június 27. 16:00 UTC Nyugat-
Szahara kondrit H5 igen 20 kg 

5. "Madura 
Cave" 2019. június 19. Ausztrália kondrit nem 1,1 kg 

6. Mahadeva 2019. július 22. 14:30 IST India kondrit H5 igen 15 kg 

7. Taqtaq-e 
Rasoul 2019. augusztus 10. 04:20 UTC Irán kondrit H5 igen 2 kg 

8. Al Farciya 2019. augusztus 20. 01:15AM 
GMT+1 

Nyugat-
Szahara kondrit L6 igen 1,3 kg 

9. Flensburg 2019. szeptember 12. 12:49:48 
UTC Németország szeneskondrit C1-

ung igen 24,5 gr 

10. "Forrest" 2019. november 18. Ausztrália kondrit nem ~300 gr 
 

* Adatok a 2020. november 28.‐i állapot szerint. 
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Galéria ‐ vasmeteoritok 
 
 

       
       Az első magyar meteoritként is ismert Hraschina IID  típusú  vasmetorit                      A  Nagy‐Vázsony   nevű   IAB‐sLL   vasmeteorit   egy   szelete  Thomson‐ 
       1751. május 26‐án hullott a  mai Horvátország, Hrašćina kozség mellett.                     Widmanstätten‐féle mintázattal. A  meteorit  a  leírások  szerint   1890. 
       Jobbra a hullás helyén felállított emlékmű.        (photo credit Vienna NHM)                      január 17‐én este  hullhatott Nagyvázsonynál. (photo credit London NHM) 
 

       
             Az észt Kaalijarv IAB‐MG durva‐oktaéderes szerkezetű vasmeteorit                 A  Santo Antônio do Descoberto  nevű  brazíl  IIAB  típusú   vasmeteorit 
             Thomson‐Widmanstätten‐féle mintázata, a becsapódás 1 nagyobb                     étetett  (savmart)  szelete.  A párhuzamosan  vonalak az  ún. Neumann‐ 
             és 8 kisebb krátert hozott létre kb. 4000 +/‐1000 éve.                  féle vonalak, melyek a meteorit anyagának erős sokkolódására utalnak. 
 

       
      Svéd Muonionalusta IVA típusú finom-oktaéderes szerkezetű vasmeteorit              A Muonionalusta vasmeteorit Thomson-Widmanstätten-féle mintázata, 
      az 5,4 kg-os  minta  eredetileg  több cm  vastag oxid  réteggel  fedett, ez a               a meteorit első példányait  Kitkiöjärvi falu mellett  találták  1906-ban, a 
      példány már mechanikailag tisztított. Jól látható a  FeNi  kristályszerkezet.              Muonio folyónál. Hullási  kora  pontatlanul ismert,  kb. 1 millió év lehet. 
 
 
Az utolsó oldalon az 1814 októberében a mai szlovákiai Lenartov mellett talált Lenarto nevű IIIAB típusú közép-oktaéderes szerkezetű vasmeteorit egy szelete látható, a meteoritra oly 
jellemző Thomson-Widmanstätten-féle mintázattal. A meteorit fő tömege a budapesti Természettudományi Múzeum állandó meteoritkiállításán látható.  
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