
Trigger-jelenség modellezése

Amikor a forró, nagy tömegû csillag belsejében a hid-
rogén nagyobb része már héliummá alakult, a csillag
anyagának nagy része egy pillanatszerû folyamatban
szupernóvaként robban bele az általa korábban létre-
hozott üregbe. A robbanás közelében a csillagközi
anyag teljes ionizációja és a felhôk szétfoszlatása a
jellemzô. A lökéshullám, amit kelt, száz fényévekre
tovaszáguld, és gyúrja, formálja az útjába kerülô csil-
lagközi anyagot.

Hasonló esetet modelleztünk numerikusan a Zeus
hidrokóddal a felhôparamétereket és a front sebességét
széles skálán változtatva [9, 10]. Eredményeink szerint,
ha a szupernóva lökéshulláma egy elég nagy méretû és
távolabbi csillagközi felhôt ér, akkor jelentôsen átalakít-
ja ugyan a felhô szerkezetét, de nem fújja szét annak
anyagát. A front és a felhô ütközése gyorsíthatja a fel-
hômag-keletkezést, ami a csillagkeletkezés legelsô fázi-
sa. A modell szerint az L1251 vagy a hasonló méretû
Sas-köd szétoszlatásához, a front sebességétôl függôen
105–106 évnek kell eltelnie, ez pedig elegendôen jelen-
tôs felhôtömeg pre-protosztelláris felhômagokba gyú-
rásához. Ezt a modellt elfogadva nem aggódunk a Sas-
köd felhôoszlopaiért, pusztulásuk híre csak „egy kacsa
volt a sasfészekben”. A francia kutatók honlapjukon
már ezt a módosított verziót közlik.

Jelentôs-e általában a külsô hatások szerepe?

A Cepheus terület extinkciójának felmérését a USNO
(US Naval Observatory) fotometriai katalógusa 2MASS
(Two Micron All Sky Survey) infravörös katalógus
elemzésével végeztük el. A Cepheus területen több
mint 200 csillagközi felhôt azonosítottunk, az extink-
ció eloszlása alapján a felhôk szerkezetét is meghatá-
roztuk, jellemzésükre és automatikus osztályozásukra
paramétereket vezettünk be. A Cepheus fler és vidé-

kén nyert legfontosabb tapasztalatunk, hogy a sûrû és
a ritka csillagközi anyag határának régiójában na-
gyobb tömegû, strukturáltabb felhôk vannak. Ezek-
ben zajlik a csillagkeletkezés zöme [11, 12].

A sûrû és a ritka csillagközi anyag határait jól jelzô
infravörös hurkokban a fiatal csillagok számában és a
felhôk strukturáltságban is kimutattunk többletet. A
csillagtöbbletet olyan hatás okozza, amely már a csil-
lagkeletkezés legkorábbi fázisa, a felhômagok kiala-
kulásától kezdve jelentôs. A felhôk hasonló valószí-
nûséggel keletkeznek minden tartományban, ahol a
csillagközi anyag rendelkezésre áll. Jelen értelmezé-
sünk szerint a felhôkben a gravitációsan kötött felhô-
mag kialakulásának karakterisztikus ideje millió év
nagyságrendû. Emiatt lassú folyamat a csillagkeletke-
zés. A sûrû és ritka tartományok határrétegeiben ez az
idô rövidül le akár 1 nagyságrenddel. A galaktikus
sûrû korongban a csillagközi anyag tömegének több
mint harmada határrétegekben van, ezért jelentôs a
triggerelt felhômag- és csillagkeletkezés.
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SZÁZÖTVEN ÉVE HULLOTT A VILÁGHÍRÛ
KABA-DEBRECENI LEBKÔ Nagy Mihály

Debreceni Református Kollégium

„Mily rövid az élet!…
Mint hullócsillag futása,
Mely földünk körébe jutva,
Lángra gyúl, és tûz-barázdát
Írva elszalad, gyorsabban,
Mint egyet pillantanál,
Útja honnan jött? Hová visz?…
Míg sötét volt, s újra az lesz,
A világ-ûr végtelenjén
Hol bolyongott? És hová fog?…
Ki tudná megmondani!
Míg tündöklött, addig élt.”

Arany János: Honnan és hová? (részlet)

A százötven éves évforduló alkalmat kínált arra, hogy a
Debreceni Református Kollégiumban ôrzött nevezetes
kô, amelyet a tudományos körök régóta számon tarta-
nak, most a közérdeklôdésbe is bekerüljön. Bemutat-
juk, mivel szolgált rá hírnevére a kabai meteorit, és
összefoglaljuk a százötven éves évforduló eseményeit.

Meteorok, meteoritok

Az égbôl hullott kövek, másként hullócsillagok régóta
izgatják az emberek képzeletét. Nyáron, augusztus
tizedike körül egy csillagos éjszakán, ha figyeljük az
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égboltot, kis szerencsével néhány perc alatt rövidebb-

1. ábra. Fehér zárvány a kabai meteorit orr-részén. Lepattant róla az
olvadási kéreg.

hosszabb fénycsíkokat láthatunk, amelyeknek a hala-
dási iránya rendszerint megegyezik. Ezek a légkörbe
bekerült, a súrlódástól felizzó meteoritok nyomai.

Ameteorok is a Naprendszerhez tartoznak, és, a Föl-
dhöz hasonlóan, a Nap körül keringenek, pályájukon
akár találkozhatnak is a Földdel. Ilyenkor bekerülhet-
nek a Föld légkörébe, és ott a nagy sebesség következ-
tében látványosan felizzanak. A kisebb darabok telje-
sen elégnek, a fénycsík megszakad. A nagyobb dara-
bok a felhevülés következtében szétrobbanhatnak. Ha
ez az esemény nem nagy magasságban történik, egyes
darabok elérhetik a Föld felszínét.

A Föld felszínét elérô meteort meteoritnak nevez-
zük. A mikrometeorokból naponta több tonnányi
hullik a Föld felszínére. Ezek a viszonylag kis sebes-
ség következtében nem izzanak fel, tehát vizuálisan
nem figyelhetôk meg, és a Föld felszínén utólag sem
könnyen azonosíthatók. (A mesterséges holdak nap-
elemtábláin azonban összegyûlnek, ezért idônként
meg kell tisztítani azokat ettôl a kozmikus portól,
hogy hatásfokuk ne csökkenjen.)

A jelenleg általánosan elfogadott elmélet szerint a
meteoritok kisméretû égitestekbôl keletkeztek kozmi-
kus katasztrófák következtében [1]. A kiszakadt dara-
bok, legyôzve a gravitációt, elhagyták az anyaégitest
vonzáskörét, és önálló, Nap körüli pályára kerültek.

A meteoritok fajtái

A földre hullott meteoritok között a két szélsô típust a
fém- és a kômeteoritok jelentik, de megtalálhatók az
átmenetet jelentô darabok is.

Jó esetben az észlelés és a meteorit megtalálása
egybe esik, vagy csak kevés idô telik el a két esemény
között. Ilyenkor van a legnagyobb esélye a megtalálás-
nak. (A tartósan hóval borított területeken, például ma-
gas hegyeken, vagy a Föld pólusain ugyancsak köny-
nyebb meteoritokat gyûjteni.) A fémmeteoritok épen
megmaradhatnak akár évszázadokig is, mivel a vas-nik-
kel ötvözet, amibôl ezek a meteoritok állnak nem, vagy
csak alig oxidálódik. Már a hulláskor széttörik viszont a
kômeteoritok egy része. Ezeket a meteoritokat nehe-
zebb felismerni, mivel a földi romboló hatásoknak (oxi-
dáció, nedvesség) kevésbé állnak ellen.

A meteoritok harmadik csoportja átmenetet alkot a
fém- és a kômeteoritok között, éles határ nincs. A
fémmeteoritok általában kevés fémszulfidot is tartal-
maznak, a kômeteoritokban pedig elemi állapotú fém
is elôfordulhat.

A szenes kondrit típusú meteoritok

A kômeteoritok két nagy csoportra, a kondritokra és
az akondritokra oszthatók. A kondritok apró, legfel-
jebb egy centiméter átmérôjû gömböket, görögül
kondrumokat tartalmaznak, finomszemcsés, laza,
sötét színû alapanyagban. Az akondritokból ezek a
gömbszerû képzôdmények hiányoznak, olvadékból

megszilárdult, egységes szerkezetûek. Az elképzelé-
sek szerint a kondrit típusú meteoritok ôrizték meg a
Naprendszer anyagainak ôsibb állapotát. Egy kisboly-
gónak olyan felszíni rétegébôl keletkeztek, amelynek
anyaga még nem hevült fel egyik összetevôjének ol-
vadáspontjáig sem.

A kondrit típusú meteoritok néha kevés, elemi álla-
potban levô szenet is tartalmaznak. A kabai meteorit
is ilyen, széntartalma megközelíti a két százalékot [2].
Jellegzetességei közé tartoznak még az úgynevezett
fehér zárványok, amelyek néhány milliméter széles és
egy-két centiméter hosszú résekbe kristályosodtak.
Ezek között valószínûleg a legnagyobb az, amelyik a
meteorit kúpos orr-részének oldalán tûnik a sze-
münkbe. Felületének errôl a részérôl az olvadási
kéreg letöredezett (1. ábra ). A vizsgálatok szerint a
fehér zárványok anyaga fôleg a kétezer fok fölött ol-
vadó spinellbôl áll. A spinell oktaéder alakú, szépen
fejlett, színezett kristályait ékkônek használják. A me-
teoritban egy apró szemcsés, szürkésfehér színû vál-
tozat található. A nevezetességek egyike az is, hogy
spinellt egy meteorit anyagában elsô ízben a kabai
meteoritban mutattak ki [2].

Korabeli híradások a meteorit becsapódásáról
és megtalálásáról

„A mult 1857-ik év april 15-kén estveli 10 óra tájban
Kaba helységnek egyik jómódú és értelmes lakosa
Szilágyi Gábor aludt a háza elôtt, tehát a szabad ég
alatt, midôn is egy sajátos zörej által, – mely az ô
kifejezése szerint a mennydörgéstôl egészen külön-
bözô volt – álmából fölriasztatott, s ekkor látott,
egyébként felhôtlen ég és szélcsendes idô mellett,
egy szerinte kocsi nagyságú, vakító fénnyel világító
tüzes testet, mely Földes helység felôl, tehát délkele-
ti irányból jôve, ívképû útját mintegy négy másod-
perc alatt bevégezte. Ezen tüneményt több szom-
széd, sôt távolabbi helységek lakosai is észlelték,
nevezetesen debreceni és kardszagi lakosok is. Más
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nap korán reggel Szilágyi Gábor a tanyájára lovagolt

2. ábra. A kabai meteoritról Mariotte fényképész által, fotók alapján
készített rajzok.

ki, mikor is útközben lova egyszer hirtelen neki
bokrosodva horkolni kezdett, s tovább menni nem
akart; ô pedig a szekér-járta úton megpillantott egy
fekete követ, mely a kemény földbe annyira be volt
nyomulva, és ékülve, hogy fölülete éppen a földdel
színelt. A föld a kô körül be volt horpadva és megre-
pedezve. Kén- vagy egyéb szagot Szilágyi Gábor ek-
kor nem vett észre. E fölfedezés dacára Szilágyink
folytatta útját és csak estve felé tanyájáról visszajôve
ment ki több szomszédokkal és nézôkkel a hely szí-
nére ásóval és kapával fölfegyverkezve s a lebkövet
kiásta. A sértetlen lebkô Szilágyi szerint 7 fontot
nyomott, de élei és csúcsai több helyütt, valószínû-
leg nemes fémek kutatása tekintetébôl, leüttetvén s
a lakosok által széthordatván, a helységi elöljárók
kegyeletébôl gyûjteményünkbe jutott fôtömeg jelen-
leg épen 5 és ¼ fontot1 nyom.”

1 Egy bécsi font ötszázhatvan gramm, tehát a meteorit tömege há-
rom kilogramm körül lehetett.

A fenti ízes és szemléletes leírás, amelynek éppen
ezért a helyesírásán sem változtattunk, Török József -

nek, a Debreceni Református Kollégium orvosának és
természetrajz tanárának megfogalmazásában maradt
ránk. A szöveget 1858. június 7-én, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián olvasta fel [3]. Török József ezen
alkalommal az Akadémián a meteoritot és annak Ma-
riotte fényképész által, fotók alapján, három oldalról
készített rajzát (2. ábra ) is bemutatta.

Egy másik korabeli híradás szerint [4] „April 15-én
dühöngött szélvihar alkalmával Kaba város határán …
a mezôrôl hazatérô több mezei munkás szemeláttára
sajátszerû zúgó dörgés közt egy hat fontos leb-kô
(meteor) esett le, a szemtanúk állítása szerint égve a
levegôbôl. Mi állományát illeti, apró gömbölyû fekete
kavicsokat lehet benne megkülönböztetni, itt-ott
fehér kovagrészecskék, és porhanyó szürke, lyuka-
csos területecskék tünnek fel; küloldalain mindezen
részek összefolyva, barna mázt vonnak az egészre, mi
csakugyan égésre mutat. Az egész rendetlen alakú;
egy tökéletesen kifejlett, s két más kifejletlenebb csú-
csáról azonban azt lehet következtetni, hogy egy 6
csúcsú alak volt belôle készülôben. …”

Az utolsó mondatban megfogalmazott következte-
tés inkább találgatás, ma már azt is aligha tudjuk el-
dönteni, hogy „szélcsendes idô” volt valójában, vagy
„szélvihar dühöngött”.

A kabai meteorit „szerencséje”, hogy a „hullás” köz-
ben és a földet éréskor épen maradt, és az is, hogy
hamar megtalálták. (A mi meteoritunk megtalálását
Szilágyi Gábor kabai gazdának, vagyis inkább a lová-
nak, köszönhetjük.) Szerencsés körülménynek mond-
ható az is, hogy a hullás és a megtalálás között nem
volt esô, és a talaj felsô rétege is száraz volt. A meteo-
rit ugyanis, laza szerkezete miatt, a nedvességtôl meg-
duzzadva könnyen szétomolhatott volna.

Az egyik leírásból kitûnik, hogy a meteorit kondri-
tos jellege („apró, gömbölyû, fekete kavicsok”) már a
megtaláláskor felkeltette az érdeklôdést.

Az elsô leírás és a szervesanyag-tartalom
felfedezése

A meteorit elsô leírása, amely a vegytani elemzésre
nem terjed ki, Török Józseftôl származik, akárcsak a
megtalálás történetének ismertetése [3, 5].

A meteorit kéreg alatti szerkezete a megtaláláskor
belôle leütött kisebb darabok által vált megfigyelhetô-
vé. Az errôl szóló leírásból érdemes idézni:

„Mi végezetre a hátsó törlapot illeti… a lebkô belsô
tömegének színe sötétszürke. Ezen sötétszürke tö-
megben számtalan apróbb és nagyobb fejérszínû pon-
tok és foltok láthatók, melyek közül néhány szinte
babnagyságú. … Végre találtatnak az alaptömegben
számtalan kisebb nagyobb köles-borsszemnyi nagysá-
gú, tiszta fekete színû golyócskák v. tekecsek, melyek
közül némelyek héjas szerkezetûek. Ezen golyócská-
kat az alaptömegbôl meglehetôs könnyen lehet kivá-
lasztani, mikor is … kerekded gödröcskék maradnak
vissza. Ezen gödröcskék és golyócskáknál fogva az
alaptömeg némileg az ikrakôhöz hasonlít.”
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A leírásból kitûnik, hogy Török József már az elsô
alapos szemrevételezés alkalmával felismerte a meteo-
ritban a kondrumokat, azok héjas szerkezetét, valamint
a fehér zárványokat is. Az ikrakôvel való hasonlóság
(amely a limonit és a kalcit egyes megjelenési formáira
jellemzô) túlzás ugyan, de a szabályos gömb alakú kép-
zôdmények megjelenése meteoritban nemcsak Török
szerint volt „páratlan nevezetességû”, ma is az.

1858 augusztusában Hörnes Móric, a bécsi Minera-
lógiai Kabinet igazgatója levelében azt javasolja Ba-
logh Péter tiszántúli református püspöknek, hogy a
meteorit vegyelemzését Friedrich Wöhler göttingeni
német vegyésszel végeztessék el. Wöhler korának
európai hírû vegyésze volt. Nevéhez fûzôdik az elsô
szerves szintézis – laboratóriumban állított elô karba-
midot (egy fehérjelebomlási termék) 1828-ban. (Wöh-
ler ezzel megdöntötte a vis vitalis (életerô) elméletet,
amely szerint szerves vegyület csak élô szervezetben
jöhet létre.) Nevét egy ritka ásvány, egy cirkónium
tartalmú szilikát, a wöhlerit is ôrzi. Ebben az idôben
már meteorit elemzéseivel is tekintélyt szerzett.

Török József szerint a Wöhlernek szánt mintát fû-
rész és vésô segítségével választották le. Ennek a fûré-
szelésnek a nyoma a meteoriton jelenleg is látható, és
egyenetlen volta miatt jól megkülönböztethetô a ké-
sôbbi, jóval keményebb, gyémántbetétes vágószerszá-
mok nyomaitól.

Wöhler a kétszer is elvégzett elemzés eredményeirôl
a Német Tudományos Akadémia Közleményeiben szá-
molt be [6, 7]. Elsô közleményében leginkább a meteo-
rit kémiai összetételével foglalkozik. A kémiai elemzés
összesítésénél az elemi szén mellett másfél százalék
ismeretlen anyagról tesz említést, amiben benne van a
szerves anyag is. Befejezésül megjegyzi, hogy a meteo-
ritok megolvadt felszíne és szervesanyag-tartalma nem
zárja ki egymást. A meteorit a légkörön való áthaladás-
kor csak rövid ideig van nagyobb felmelegedésnek
kitéve, és csak a felülete olvad meg.

Hoffer András, a Debreceni Református Kollégium
tanára, egy tanulmányában írt a kabai meteorit törté-
netérôl [8]. Ebben olvasható, hogy Wöhler elsô közle-
ményének egy dedikált példányát sikerült tanulmá-
nyoznia a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában. A
címlapon Wöhler kézírásával ez volt olvasható: „Ba-
rátjának, Th. Scherernek, a szerzô.” A közlemény vé-
gén, ugyancsak kézírással, Wöhler a következôket írta
barátjának: „Török professzortól Debrecenbôl késôbb
még kaptam ennek a kônek a töredékeibôl egy kis
mennyiséget, amellyel egy bitumenes anyag jelenlétét
ismételten bizonyossággal igazolni tudtam. Olyan
anyagét, amely a mi földi tapasztalataink szerint csak
szerves eredetû lehet. Nagyon hasonlít a földiviasz-
fajokhoz: ozokerithez, schererithez stb. Közelebbit
abból a nagyon kis mennyiségbôl nem tudtam megál-
lapítani.” Ez a szöveg Wöhlernek a meteoritról megje-
lent második közleményében is megtalálható.2

2 Valamivel késôbb, mint a kabaiban, Wöhler ugyanezt a szerves
anyagot mutatta ki a húsz évvel korábban hullott Jóreménység-foki
meteoritban is.

Wöhler az elemi széntartalmat 0,58%-nak adja meg,
a szénhidrogén-tartalomra nem közöl pontos adatot.
Sztrókay az elôbbit 1,99%-ban, utóbbit, nem méréssel,
hanem számításos módszerrel, 4,03%-ban adja meg
[2]. A széntartalom Sztrókaynál feltehetôen a szénhid-
rogénben levô szenet és a meteorit elemi széntartal-
mát együttesen jelenti.

Tudománytörténeti érdekesség, hogy a vis vitalis
elméletet huszonnyolc éves korában megdöntô tudós
harminc évvel késôbb, amikor a kabai meteoritban
kimutatta a szerves anyagot, kijelenti, hogy azt csak
élô szervezet hozhatta létre.

Minden esetre, a szénhidrogén-tartalom kimutatása
– meteoritban elôször – a kabai meteoritot egy csa-
pásra világhírûvé tette.

Nevezetes események a meteorit történetébôl

A meteorit történetét tanulmányozva tanulságos volt
számomra, hogy a meteorit megmaradása, Debrecen-
ben, a Református Kollégiumban maradása, illetve a
feldarabolástól való megóvása – miközben a tudomá-
nyos kutatás igényeit is figyelembe kellett venni –
milyen szoros kölcsönhatásban volt a környezô társa-
dalom történetével.

A kabai polgárokat és az elôljáróságot még százöt-
ven év múltával is elismerés illeti, hogy bár saját hasz-
not nem remélhettek (meggyôzôdtek róla, egy kis
darab leütésével, hogy nemes fémet nem tartalmaz),
mégsem dobták ki, hanem a környék tudományos
centrumába, a lelkészképzésérôl és természettudomá-
nyos oktatásáról egyaránt méltán híres Debreceni
Református Kollégiumba vitték abból a meggondolás-
ból, hogy ha a leletnek van tudományos jelentôsége,
azt ott biztosan tudni fogják.

A Kollégiumban az elsô írásos feljegyzést az 1857.
április 15-én hullott meteoritról az éppen két héttel
késôbb, április 29-én tartott tanári kari ülés jegyzô-
könyvében találjuk [9]. A rövid bejelentés és határozat
szövege:

„116. Tek. Török József úr bemutatja e f. hó 15-kén
Kaba helység határában leesett, s a kabai elôljáróság
által a fôiskolai museum részére ajándékozott, öt font-
nál többet nyomó meteorkövet.

Hálás köszönettel vétetik, s a köszönetnek levélben
kifejezésére jegyzô megbizatik.”

1857-et írtak akkor, mindez nyolc évvel az 1848-as
szabadságharc bukása után, de még tíz évvel a ki-
egyezés elôtt, a Bach-korszak közepén történt.

A meteorit hullásáról a Bécsi Császári és Királyi Mi-
neralógiai Kabinet valószínûleg újsághírbôl értesülhe-
tett, és nem sokáig késlekedett az intézkedéssel sem. Az
1857. augusztus 12-én kelt, 1178-857. számú rendelettel
utasította Csorba János t, Debrecen polgármesterét, jár-
jon el a Kollégium vezetôségénél a meteorit Bécsbe kül-
dése tárgyában. A bécsi levél nem maradt fenn, arról
csak a polgármester öt nappal késôbbi keltezésû levelé-
bôl tudunk, amelyet Búzás Pálnak, a Fôiskola igazgató-
jának írt. Inkább a sorok között, mint a leírt szövegbôl
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derül ki, hogy nehezére esett az utasítás végrehajtása.

3. ábra. Fém–kô meteorit. (Lutahar, Bazaar, India, 1861.) Csere a
British Múzeumtól.

Idézet a levélbôl: „Felhívom tehát Igazgató Tanár urat,
hogy ha a kérdéses meteor a Collegium muzeumába
adatott volna be, szíveskedjék a Collegium annak leg-
alább egy részét Bécsbe leendô juttatás végett, városi
kiadó Tikos József úrnak által adni.”

A tanári kar szeptember 28-án azt a határozatot
hozza, hogy a meteoritból nem vágnak le, hanem a
kabaiak által letört és utólag bekért darabokból kül-
denek Bécsbe, összesen 39 grammot. Ezzel azonban
Hörnes Móric, a Mineralógiai Kabinet igazgatója nem
volt elégedett. 1858 januárjában levelet küldött, most
Balogh Péter helyettes szuperintendensnek. (Szobosz-
lai Pap István püspök 1855-ben bekövetkezett halála
után a protestánsok egészen 1860-ig nem választhat-
tak püspököt.) Hörnes a levélben az egész meteorit
Bécsbe küldését kéri. A tanári kar a kérést megtár-
gyalva, nem vállalja a kô felküldését, Balogh Péter
pedig – feltehetôleg szándékosan – elfelejt a levélre
válaszolni.

1858. július 11-én Hörnes újabb, formálisan udvari-
as, valójában fenyegetô hangú levelet ír Balogh Péter-
nek [10]. Idézünk a levélbôl: „Ön – sajnos – úgy lát-
szik, még nem tudott idôt találni arra, hogy levelemre
válaszoljon. Mint ahogy Ön elsô levelembôl kiveheti,
a Császári Tudományos Akadémia engem nevezett ki
eme tárgy referensének s az én kötelességem, hogy
arról jelentést tegyek. Arról a kis töredékrôl, amit a
Császári Akadémia kapott, lehetetlenség a kônek me-
teorit voltát bizonyossággal megállapítani … Megis-
métlem azért kérésemet, hogy a nevezett 6 font súlyú
meteorkövet tessék hivatalból a császári és királyi
udvari mineralógiai kabinetnek beküldeni, hogy a kô
valódi volta megállapíttassék. … Egyébként talán nem
is tudja Ön, hogy törvényeink szerint minden ilyenfé-
le lelet leadandó a koronának.”

A levélnek volt utóirata is: „P. S. Ha 14 napon belül
választ nem kapnék, kényszerítve leszek további lé-
pések megtételére.”

Balogh Péter válasza most egy hét alatt megszüle-
tett [10]. Ebbôl is idézünk: „Nagyságos Uram! Sajná-
lom, hogy az Ön nagybecsû levele hosszabb távollé-
tem miatt mindeddig válaszolatlan maradt. Nagybecsû
levelét az akadémiai tanári karnak adtam át válasz-
adás végett, az azonban az Ön kívánságának teljesíté-

sét hatáskörén kívül esônek látta. … Egyébként aján-
latát szívesen az egyházkerületi közgyûlés elé terjesz-
tem s Önt a határozatról annak idején értesítem. Hogy
pedig Nagyságod a Császári Tudományos Akadémiá-
ban jelentést tehessen, bátorkodom a cs. kir. Udvari
ásványtani kabinet részére mellékelni a kaba-debre-
ceni meteoritnak dr. Török József úrtól való ásványta-
ni leírását és három oldalról készült fényképét. …
Balogh Péter h. superintendens.”

Ezek után, talán hatalmának korlátait felismerve,
ajánlotta Wöhlert a debrecenieknek a meteorit anya-
gának kémiai elemzésére. A már ismertetett eredmé-
nyek nyomán a meteorit világhírûvé vált, de ez fel-
élesztette a félelmeket Hörnes beígért „további lépé-
sei”-tôl.

Az alábbi történetnek írásos nyoma nem maradt, de
talán mégsem egészen légbôl kapott.

Szájhagyomány és a késôbbi családi levelezés sze-
rint, a meteoritot a bécsi udvar akár erôszak árán is
meg akarta szerezni gyûjteménye számára. A budai
helytartó tanács állítólag a debreceni csendôrség se-
gítségét kérte, hogy a Bécsbôl érkezô személy számá-
ra a meteorit megszerzését – ha kell – karhatalommal
is biztosítsa. A csendôrségrôl egy volt diákja értesítet-
te egykori iskoláját. A meteorit ezt követôen eltûnt.
Keresték a követ nemcsak a Kollégiumban, hanem a
tanárok lakásán, többek között Török Józsefnél és
Kovács Jánosnál3 is, eredmény nélkül. A kiegyezés

3 Egykor diákja, 1856-tól pedig negyven éven át természetrajz ta-
nára volt a Kollégiumnak.

elôtt, mikor a politikai helyzet enyhülni kezdett, a kô
nagyobb feltûnés nélkül visszakerült a helyére.

Egy egészen másféle hangvételû levélváltásról is
essék szó. 1863-ban Maskelyne, a British Múzeum
ásványtárának igazgatója, levelet írt Balogh Péternek,
aki ekkor már megválasztott püspök és debreceni
lelkipásztor volt. Maskelyne gyûjteményük számára
egy kis mintát kért és kapott a híres meteoritból. Az
1864. január 26-án kelt köszönô levélben többek kö-
zött ezt olvassuk: „Ön szíves volt igazságérzetemre és
nagylelkûségemre bízni, hogy a Debreceni Kollégi-
umnak – meteorit darabokban – olyan ellenértéket
küldjek, amelyet én értékben viszonzásnak minôsít-
hetek a Kollégiummal szemben. … Duplumaink
közül olyan mintákat választottam, amelyek bemuta-
tására szolgálnak amaz idegen égitestek minden fô
változatának … kövek, vagy vasak, vagy mindkettô-
nek keverékei.” [8]

A kilenc különbözô hullásból származó gyûjte-
mény együttes tömege megközelítette a hatszázötven
grammot. Ezek a meteoritok egy kivételével ma is a
Kollégium birtokában vannak (3. ábra ).

Még egy cserérôl tudunk a 19. századból. Az Erdé-
lyi Múzeum Egyesület 1882 nyarán a kabai meteoritról
lepattant két, együttvéve sem egészen ötgrammos
darabkájáért a Mócs környékén néhány hónappal
korábban hullott meteoritból egy 432 grammos, olva-
dási kéreggel borított darabot küldött a Kollégiumnak
(4. ábra ).
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Az 1950-es évekig csend volt a meteorit körül.

4. ábra. Kômeteorit. (Mócsi járás, Kolozs megye, 1882.) 5. ábra. A kabai meteorit képe a kúpos orr-rész felôl fotózva.

6. ábra. A kabai meteorit képe oldalról.

Aztán 1951 és 1958 között több mint ötven grammal
csökkent a meteorit tömege.4 Két mintavételrôl sike-

4 Hoffer András szerint a kabai meteorit tömege 1928-ban 2686
gramm volt [8].

rült feljegyzést találnom, a közölt mennyiségeknél
azonban mintegy négy grammal nagyobb volt a mete-
orit tömegcsökkenése. Az egyik levágásnál a kérés és
az engedély is „néhány gramm”-ról szólt, a levágott
darab pedig 37 (!) grammosra sikerült. 1963-ban ismét
kérés érkezett az egyházi fôhatósághoz. A levágásnál
(20,9 gramm), a Kollégium Gimnáziumának termé-
szettudományokat tanító fiatal tanáraként én kaptam
a feladatot, hogy az MTA Atommag Kutató Intézetébe,
a minta leválasztása végett elszállítsam a meteoritot.
Ezt követôen, több mint harminc évig nem került sor
újabb mintavételre a meteoritból.

A százötven éves évforduló eseményei

A százötven éves évforduló eseményeinek szervezé-
sét a pénzhiány akadályozhatta, a lelkesedés azért
sok mindent pótolt. Az újságok, rádió- és TV-csator-
nák szenzációként tálalták a jubileum eseményeit.
Kevesen lehettek Debrecenben és környékén, akik
áprilisban semmit sem hallottak a kabai meteoritról.

A megemlékezés programját a Református Kollégi-
um és a „Varázskuckó, Debrecen” Természettudomá-
nyos Játszóház Alapítvány szervezte. A továbbiakban
ebbôl idézünk fel néhány fontos momentumot.

Április 12-én sajtótájékoztató volt a Református
Kollégium kis tanácstermében. A terem teljesen meg-
telt, az eseményeket ismertetô rövid tájékoztató anyag
pillanatok alatt elfogyott.

A Meteorit-napok megnyitása április 13-án a Dóczy
Református Gimnázium zsúfolásig megtelt dísztermé-
ben volt. A nap fô eseménye Nagy Mihály, Kirsch Éva:
A Kaba-kô titka címû, az évfordulóra írt színjátékának

bemutató elôadása volt – természetesen amatôr diák-
színjátszókkal. A tizenöt jelenetbôl álló játékkal a két
fizikatanár szerzônek az volt a célja, hogy a tudomány-
történeti szenzációt a fiatalabb korosztály számára is
befogadhatóvá tegye. A díszterem közönsége lelkes
tapssal köszönte meg a produkciót a diákoknak. Két
nappal késôbb Kabán, az ottani nézôk elôtt aratott si-
kert a színjáték. (Április 26-án, Debrecenben, egy har-
madik elôadás is volt. A nézôtéren feltûntek a Debrece-
ni Egyetem tanárai és az ATOMKI kutatói is. Némelyek
közülük, az utóbbi évtized meteoritkutatásaiban részt-
vevôk, bizonnyal meglepôdtek, amikor a színpadon
ôket megjelenítô diákszereplôvel szembesültek.)

Április 15-én, a hullás napján a Református Kollégi-
um Csokonai szobájában meteoritkiállítás nyílt. Tizen-
nyolc hullásból származó mintegy negyven, a Kollégi-
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umban ôrzött kisebb-nagyobb meteoritmintát tekinthe-
tett meg a szépszámú érdeklôdô (5., 6. ábra ).

A kiállítás megnyitásának napján egymás mellett
volt látható az eredeti kabai meteorit és a néhány
nappal korábban elkészült jó minôségû másolata,
feladva a leckét a nézôknek, melyik az igazi.

Délután a megemlékezés Kabán folytatódott. A me-
teorit már említett, erre az alkalomra készített másolatát
Fekete Károly, a Hittudományi Egyetem professzora és
Nagy Mihály fizikatanár, a Református Kollégium Gim-
náziumának volt igazgatója ünnepélyes keretek között
adták át a város polgármesterének.

A kabai meteoritról rendezett tudományos ülés-
szak ra került sor április 16-án délután, a Kollégium
Dísztermében. Az ülésszak levezetô elnöke Kiss Ár-
pád Zoltán, az MTA Atommagkutató Intézetének tu-
dományos tanácsadója volt.

Az elsô elôadó Kálmán Béla, az MTA Napfizikai
Obszervatóriumának fômunkatársa volt, A Naprend-
szer, ahogy ma látjuk címmel tartott elôadást. Rózsa
Péter, a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tan-
szék docense elôadásának címe A Naprendszer ván-
dorai, a meteoritok volt. Nagy Mihály a kabai meteo-
rit rövid történetét foglalta össze. A negyedik, utolsó
elôadást Bérczi Szaniszló, az ELTE docense tartotta,
Vizsgálatok a kabai meteoriton címmel.

Befejezésül a meteoritkiállítás vendégkönyvében
olvasható egyik bejegyzést idézzük: „Kislánykorom-
tól sokat hallottam errôl a különleges meteoritról
Kabán született és élt nagyszüleimtôl. Különleges
élmény saját szememmel látni.” Az aláírásokból kide-
rült, hogy az édesanya kisfiával együtt tekintette meg
a kiállítást.

A kabai meteorit története immár négy nemzedék
érdeklôdését tartja ébren.
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REZGÔ TÜKRÖK A KVANTUMVILÁG HATÁRÁN
Geszti Tamás

ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

A nanomechanika – a mikrométernél kisebb eszkö-
zök mechanikája – óriási lendületet vett az utóbbi
évtizedekben [1]. Kicsiny, rugalmas nyelvek kihajlása-
inak észlelésén alapul a pásztázó atomerô-mikrosz-
kópia számos változata, köztük az egyes paramágne-
ses elektronspineket is érzékelni képes mágneses
erôdetektor [2]. Ha majd sikerül az érzékenységet
odáig fokozni és a termikus zajt annyira kicsivé tenni,
hogy az eszköz már magspineket is érzékelni tudjon,
az a szerkezeti kémia forradalmi megújulásához ve-
zethet.

A fizikai alapkutatás világa – Marshall és munkatár-
sai 2003-as úttörô cikkét [3] követô rövid szélcsend
után – a 2006-os évben kezdte komolyan venni, hogy
a nanomechanikai oszcillátorok a kvantummechanika
alapvetô tulajdonságainak megértésére irányuló vizs-
gálatoknak is új és nélkülözhetetlen eszközeit jelent-
hetik.

A kihívást a kvantummechanika és a klasszikus
mechanika közötti átmenet természetének megértése
jelenti. Az anyaghullámok rövidhullámú határesete –
a jól ismert WKB-közelítés – csak annyit mond, hogy
ebben a határesetben a hullámcsomagok mozgása kö-
veti a klasszikus mechanika törvényeit, de ettôl az

még hullámmozgás marad, vagyis interferenciára ké-
pes, amit viszont makroszkopikus tárgyaknál – ho-
mokszemnél, ribizliszemnél, macskánál – sohase ész-
lelünk. A környezet okozta dekoherencia sikeres el-
mélete leírja az interferencia elvesztését, de nem ad
számot a mérési folyamat furcsaságairól: a véletlen
megjelenésérôl és a versengô detektorok korrelált,
látszólag egymást figyelô viselkedésérôl.

A méteres repülési távolságú atom-interferométe-
rek, de a legkisebb, ultratisztaságú, 1 K alá hûtött fél-
vezetô eszközök – kvantumpöttyök – is igazolják,
hogy az átmenetet nem érdemes a méretektôl való
függés következményei között keresni: a könnyû
elektronok és nem annyira könnyû atomok és mole-
kulák még makroszkopikus távolságokban is megôr-
zik a hullámmozgás koherenciáját. A döntô tulajdon-
ság a tömeg lehet: a legnehezebb fullerén-molekula,
amellyel még sikerült interferenciakísérletet végezni
(nehezebb molekulák már nem párolognak el), és a
máig gyártott legkönnyebb nanomechanikai oszcillá-
tor között tömegben 9–10 nagyságrendnyi a távolság.
Ezen a kiterjedt senki földjén jól elférhetnek markáns
fizikai effektusok, amelyek meghatározhatják a kvan-
tum-klasszikus határ természetét.
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