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Előszó

Nem vagyok mineralógus. De, talán egy kicsit mégis!
Ahogyan meccs közben vagy utána – az eredményt értékelve – mindenki ért a focihoz,

egy kicsit én is mineralógus vagyok. Hiszen egészen apró gyerekkoromtól a mai napig fel-
szedem, sőt, keresem a szebbnél szebb „kavicsokat”, és amíg magam vagyok vele, úgy érzem,
értek is hozzá. Forgatom, tisztogatom, találgatva értékelem magamban, és lassan eggyé válok
szerzeményemmel. Az első ismerős szembe jövőnek szinte már biztosan állítom, hogy ez AZ,
AMI. Aztán persze gyorsan kiderülhet, hogy nem okos vagyok, csak okoskodom. Ha szeren-
csém van, és a „szembe jövő” személy Szakáll Sándor kollégám, akkor van igazán nyert
ügyem, mert onnantól a legbiztosabb kezekben vagyok.

Sanyi sohasem okoskodik, hanem OKOS! NAGYON! Talán a bajsza miatt is, ami alatt
olyan sokatmondó sejtelmességgel forgatja meg a tudós szavakat… Talán az a minden feszült-
séget feloldó nevetése, az is hozzá tesz a tudományához… Talán… Talán… Talán… Én nem
tudom, de irigyelem érte.

Mindezt nemcsak én állítom, hanem az igazi mineralógusok közössége, akik az Úr 2020.
esztendejében őszinte megbecsüléssel szemlélik azt a hatalmas életművet, ami nélkül a törté-
nelem már nem mehet tovább. 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára, melynek alapí-
tását egyértelműen az Ő nevéhez kötjük. Persze nem egyedül pakolta tele a raktárainkat a sok
„kaviccsal”! Ebben számtalan tettestársa volt, akikre szintén büszkék vagyunk, és akiknek
köszönettel tartozunk, akár a munkatársunk vagy munkatársnőnk a szomszéd múzeumi iro-
dában, akár a világ túlsó felén hajol le éppen amatőrként, fáradtan, koszosan – talán még egy
kis szaftos, de elégedett káromkodást is szélnek eresztve – egy új ásványért.

Az ásványgyűjtemény története a Herman Ottó Múzeumban mértékadó és tiszteletet
parancsoló. Amikor gyerekkoromban a Papszeri „Öreg” Kiállítóépület pincéjében varázslat-
ként éltem meg a „A természet három országa  – Ásványok, növények és állatok Észak-Magyar-
országon” című kiállítást, majd egyetemistaként a „Magyarország ásványai” nyűgözött le,
nem sejtettem, mi zajlik a háttérben. Szakáll Sándor és kollégái vastag betűkkel, kiradírozha-
tatlan tintával írják a tudományt és tudománytörténetet! És ezek „csak” kiállítások, mint a
2013 óta a Pannon-tenger Múzeumban látogatható, rendkívül sikeres „Kárpátok ásványai”.
Csak, hiszen a lenyűgöző és látványos tárlatok mögött mindig ott találjuk a fáradtságos min-
dennapokat, a megszámlálhatatlan terepi kilométert és a tanulmányok megírásához végletekig
kiélesített elmét.

Herman Ottó szavai jutnak eszembe: „Dicsőség nincsen, csak kötelesség!” Kedves Sán-
dor! Szerintem Te ehhez tartottad és tartod magad, és emiatt Herman Ottónak nincs is teljesen
igaza. Mert ez dicsőség, amit a múzeumnak és magadnak is a kötelességed teljesítésével meg-
adtál.

Jó szerencsét és jó egészséget kívánva, köszönettel,
Mi, a mineralógusok

(Szolyák Péter, mb. múzeumigazgató)



4

Tartalom

Szolyák Péter: Előszó ........................................................................................................ 3

Tartalom ............................................................................................................................. 4

Fehér Béla és Szakáll Sándor: A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának rövid története 5

Szakáll Sándor és Fehér Béla: Magyarország ásványai a Herman Ottó Múzeum
gyűjteményében ................................................................................................................. 19

40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára. Az ünnepi előadóülés programja .............. 44

Balassa Csilla, Németh Norbert és Kristály Ferenc: A Bükk hegységben előforduló
ritkaelem-dúsulást hordozó kőzettestek hidrotermális ásványtársulása ............................ 46

Berentés Ágnes: Magyarországi barlangok UV-fényben .................................................. 50

Both Mária Gabriella: A Természet három országiról, Állatokról, Növötényekről,
Ásványokról Molnár János (1783) Magyar Könyv-ház című műve alapján .................... 53

Harman-Tóth Erzsébet, Amir Khaidi, Gönczi Imre és Weiszburg Tamás: Gázmotorok
kiválásai – új kihívás az ásványtan számára ..................................................................... 57

Hír János: Miocén aprógerincesek nyomában .................................................................. 61

Kereskényi Erika, Szakmány György, Fehér Béla és Kasztovszky Zsolt: A Herman
Ottó Múzeum neolitikus csiszolt kőeszközeinek archeometriai vizsgálata, különös
tekintettel a metabázitokra ................................................................................................ 65

Kóthay Klára: Az Év ősványa ismeretterjesztő program, mint múzeumi potenciál,
különös tekintettel az ásványok országára ........................................................................ 69

Leél-Őssy Szabolcs és Berentés Ágnes: Ásványcsodák a József-hegyi-barlangban ........ 73

Less György: Új Sr-izotóp koradatok és értelmezésük a Központi Paratethysből ........... 77

Lévai Zsolt: Ásványosodott fosszíliák .............................................................................. 81

Mankovics Milán, Meskál László, Pekker Péter, Topa Boglárka Anna és Weiszburg
Tamás: Ólomásványok speciációja és jellemzői zsugorítmánygyártás során
leválasztott porokban ........................................................................................................ 85

Mozgai Zsolt: Ásványok gyűjtése a nyirádi Deák-hegy bauxitbányáiban ....................... 89

Oláh Róbert: A fulguritok vegyelemzésének összehasonlítása az epigenetikus
folyamatok türkében ......................................................................................................... 93

Papp Gábor és Jánosi Melinda: A miskolci és a (mező)keresztesi meteoritról ................ 97

Viczián István: Szász József szerepe a marosvásárhelyi Teleki Domokos-féle
ásványgyűjtemény továbbfejlesztésében .......................................................................... 101

Weiszburg Tamás, Kovács Máté és Schimek Éva: Fluorid viselkedése 
alagútkemencében történő téglagyártás során .................................................................. 105



5

A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának rövid története

FEHÉR BÉLA1* és SZAKÁLL SÁNDOR1,2

1 Herman Ottó Múzeum, Ásványtár, Miskolc
2 Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet, Miskolc

* E-mail: feherbela@upcmail.hu

Összefoglalás

A Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteményét 1980-ban alapította meg Szakáll Sándor,
majd 1991-ben vált az Ásványtár önálló múzeumi osztállyá. 2019 végén 21.543 tételt számlált
a gyűjtemény, melynek 70%-át Magyarország jelenlegi területéről származó ásványok teszik
ki. Ezzel ez a kollekció a magyarországi ásványok legnagyobb és legteljesebb gyűjteménye.
Az Ásványtárat a hazai topografikus ásványtani kutatások központjának tekinthetjük, mivel
a Magyarországról meghatározott ásványfajok száma az 1980-as évek elején ismert 250-ről
mára 700 fölé emelkedett, s ez nagyrészt az Ásványtárban folyó kutatómunkának köszönhető.
Több topografikus ásványtani kötet is köthető a múzeumhoz, melyek közül kiemelhető a
2002-ben megjelent „Minerals of the Carpathians”, illetve a 2016-os kiadású „Magyarország
ásványai”. Külön említést érdemel, hogy a hazánk területén eddig felfedezett tíz új ásvány
közül hétnek a leírásában is közreműködtünk, s e hét ásvány típuspéldányai – részben vagy
egészben – a mi gyűjteményünkben kerültek elhelyezésre. 

Az indulás

A Herman Ottó Múzeumnak már a XX. század első felében volt ásvány-, kőzet- és kövü-
letgyűjteménye, melynek legszebb példányait egy-egy kiállításon be is mutatták a nagykö-
zönségnek. Az 1950-es évek hibás múzeumpolitikája során azonban a múzeum
természettudományi gyűjteményét hagyták elenyészni, és később megszüntették. Az 1970-es
évek végén indult újra a természettudományi kutatás és gyűjteményfejlesztés intézményünk-
ben, melynek keretében az ásványtan is szerepet kapott.

Az Ásványtár alapítója, Szakáll Sándor 1979-ben került a múzeum akkori Természettu-
dományi Osztályára Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Múzeum paleontoló-
gusának, múzeumi szakfelügyelőnek, valamint Székyné Fux Vilma, a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem ásványtan-professzorának közbenjárásával (Kecskeméti, 2014). Ekkor a
múzeum „ásványgyűjteménye” néhány, a tornaszentandrási Esztramos-hegyről származó
cseppkőből állt. Ezt a 43 darabos kis kollekciót 1980-ban egészítette ki Szakáll Sándor a
magángyűjteménye 267 darabjával, ezzel megalapítva a Herman Ottó Múzeum ásványgyűj-
teményét, mely később az önálló Ásványtárrá fejlődött.

A megalakulás után a legfontosabb dolog az Ásványtár gyűjtőterületének meghatározása
volt. Mivel abban az időben a Herman Ottó Múzeum megyei fenntartású intézmény volt, az
ennek megfelelő gyűjtőterület Borsod-Abaúj-Zemplén megye lett volna. Azonban figyelembe
kellett venni azt a tényt is, hogy az országban működő többi megyei múzeumnak nemhogy
önálló ásványtani osztálya, de a legtöbb esetben még ásványtani szakembere, illetve ásvány-
gyűjteménye sem volt. Mivel az országos hatókörű múzeum, a Magyar Természettudományi
Múzeum gyűjteményfejlesztésének fókuszában – a történelmi hagyományokra épülve – a tör-
ténelmi Magyarország, s azon belül is főleg a klasszikus felvidéki és erdélyi bányahelyek
ásványai álltak (és állnak a mai napig), a mai magyarországi lelőhelyek ásványainak teljes-

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 5–18.
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ségre törekvő begyűjtését még egy megye szintjén sem vállalta fel egyetlen múzeum sem.
Így aztán égetően szükség volt egy olyan múzeumi osztályra, amely fő küldetésének a mai
Magyarországon lévő minden lelőhely összes ásványának minél teljesebb begyűjtését tekinti.
Ez lett a Herman Ottó Múzeum Ásványtárának legfőbb feladata (Szakáll, 1990; Szakáll &
Fehér, 2010; Szakáll et al., 2000).

Az Ásványtár kezdetben a múzeum Görgey úti központi épületében működött, majd
1989-ben az egész Természettudományi Osztály átköltözött a Kossuth u. 13. szám alatt talál-
ható kétszintes épületbe (1. ábra). Itt a földszinti részt foglalta el az Ásványtár, az emeleti
részben pedig a biológiai gyűjtemények kerültek elhelyezésre. Ez utóbbiak 1991-ben felszá-
molásra kerültek, a teljes gyűjteményi anyagot az akkor még a megyei múzeum kötelékébe
tartozó sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum kapta meg, a Kossuth utcai épület emeleti
részén pedig megalakult a múzeumtól független Ökológiai Intézet.

A gyűjtemény

A gyűjteménygyarapítás a kezdeti években nagy lendülettel beindult. Évről évre többszáz
(de olykor az ezret is meghaladó) tétellel nőtt az ásványgyűjtemény száma. Ez azért is figye-
lemre méltó, mivel az Ásványtár hét évig egy személlyel, az alapító Szakáll Sándorral műkö-
dött, majd 1986-ban nyílt lehetőség egy gyűjteménykezelő alkalmazására, aki Lévai Zsolt
lett. Ugyanakkor a gyűjteménygyarapító munkát a mai állapotokhoz képest könnyítette, hogy
viszonylag nagy anyagi forrás állt rendelkezésre tárgyvásárlás céljára, illetve az 1980-as évek-

1. ábra: Az Ásványtárnak helyt adó Kossuth utcai épület 2019. október 8-án. Fotó: Fehér Béla.
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ben még a mainál sokkal több bánya működött országunk területén, melyek az új ásványpél-
dányok legfőbb forrásai voltak.

Az 1980-as években sikerült néhány régi, történeti értékű ásványgyűjteményt is múze-
umunk kollekciójába integrálni. Ezek közül kiemelhető Melczer Gusztáv (1869–1907) mine-
ralógusnak a Szepes-Gömöri-érchegységből származó 30 példányos anyaga, illetve Kriván
Pál (1927–1985) 660 darabos kollekciója, mely a történelmi Magyarország számos bánya-
helyéről előkerült ásványokat tartalmazza. Hozzánk kerültek azon intézményekből is ásvá-
nyok, amelyek a biztonságos tárolás és megőrzés feltételeit akkoriban már nem tudták vállalni.
Így került múzeumunk birtokába 160 történeti értékű példány a Budapesti Műszaki Egyetem
egykori gyűjteményéből, kb. 1000 régi – feltehetően zömmel a XIX. századból származó –
példány a pécsi Janus Pannonius Múzeumból, továbbá mintegy 500 példány az ország külön-
böző vidékein lévő gimnáziumokból, régi természetrajz-szertárak maradványaiból (Szakáll,
1994).

A terepi gyűjtés, ajándékozás és vásárlás útján gyarapított ásványgyűjtemény 2019
végére 21.643 tételt számlált, ezzel Magyarország egyik legnagyobb ásványtani közgyűjte-
ményévé vált (2. ábra). Maga a gyűjtemény napjainkra három fő egységre tagolódik: 1.)
„Magyarország ásványai” gyűjteményrész (a teljes anyag kb. 70%-a); 2.) „Kárpátok ásványai”
gyűjteményrész (a teljes anyag kb. 20%-a); 3.) „Ásványrendszertan” gyűjteményrész (a teljes
anyag kb. 10%-a).

A „Magyarország ásványai” gyűjteményrészünk a legnagyobb és legteljesebb kollekciója
a hazai ásványoknak, így tudományos értéke felbecsülhetetlen, a sok bányabezárás miatt az
itt őrzött anyag jó része ma már pótolhatatlan. Az anyag tudományos jelentőségét az is mutatja,
hogy a mintegy 700-féle hazánkból kimutatott ásványfajnak kb. 90%-a képviselve van a kol-
lekcióban. A Herman Ottó Múzeum gyűjteményei közül ez bír a legnagyobb országos lefe-
dettséggel.

2. ábra: A Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteményének gyarapodása 1980 és 2019 között.
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A magyarországi gyűjteményrész az utóbbi két évtizedben egy jelentős vásárlással és
egy értékes adománnyal is gyarapodott. 2000-ben megvásároltuk Klaj Sándor pécsi ásvány-
gyűjtő ritka hazai ásványokban rendkívül gazdag, mintegy 300 darabos kollekcióját, 2017-
ben pedig Körmendy Regina budapesti ásványgyűjtő több ezer darabos ásványgyűjteménye
került ajándékként hozzánk. Ez utóbbi feldolgozása még jelenleg is tart. Ennek a gyűjtemény-
résznek a részletes bemutatása jelen kötetünk következő tanulmányában található (Szakáll &
Fehér, 2020).

Magyarországot és szűkebb környezetét, vagyis a Kárpát-medencét a Kárpátok hegy-
ségkoszorúja övezi. Bár a Nyugati-Kárpátok déli része kissé benyúlik Magyarország mai terü-
letébe (ez az Északi-középhegység), a hegységrendszer nagy része Szlovákiában,
Lengyelországban, Ukrajnában és Romániában, illetve egy nagyon pici része Csehországban
húzódik. Itt számos kiemelkedő bányahely, de egyben ásványlelőhely is a történelmi Magyar-
országhoz tartozott. E hegységrendszer ásványait a „Kárpátok ásványai” gyűjteményrészünk
tartalmazza. Bár ezt is szisztematikusan fejlesztjük, a lelőhelyek ásványainak olyan részle-
tességű begyűjtésére, mint a magyarországi rész esetében, természetesen nem vállalkozhatunk.
Területénél és ásványtani jelentőségénél fogva a legnagyobb számban a romániai rész képvi-
selteti magát mintegy 2570 tétellel, ezt követi a szlovák (1846 tétel), majd az ukrán (77 tétel)
és a lengyel (39 tétel) rész. Talán a legalaposabb és nemzetközi összehasonlításban is leggaz-
dagabb anyagunk innen a Székelyföld területéről származik. Kiemelhető még az a több mint
600 darabos felvidéki anyag, melyet Rudolf Ďuďa szlovák mineralógustól, ásványgyűjtők
(Tóth László, Horváth István és Horváth László) anyagi támogatásával vásároltunk 2013-ban.

3. ábra: Az ásványgyűjteményt hordozó kompakt, gördülős, fém szekrényrendszer részlete. 
Fotó: Fehér Béla.
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Gyűjteményünk harmadik részében a világ egyéb területeiről, országaiból származó ásvá-
nyok szerepelnek. Mivel ezeket a raktárban már nem földrajzi bontásban, hanem az ásvány-
rendszertan szerint tároljuk, ezt „ásványrendszertani” gyűjteményrésznek nevezzük. Ezt
szisztematikusan nem fejlesztjük, hiszen ehhez egy megyei hatókörű városi múzeum keretei
között nincs lehetőség. Ide a legtöbbször ajándékként hozzánk kerülő külföldi, de nem kárpáti
lelőhelyű ásványok kerülnek. Ezekre főleg tudományos célból, összehasonlító anyagként van
szükségünk, de egyes tematikus kiállítások létrehozásában is szerepet kaptak.

Az ásványgyűjtemény tárolására alapvetően a Kossuth utcai épületben egy 60 m2-es rak-
tárhelyiség szolgál. Itt került felállításra 1991-ben a magyarországi múzeumokban először
egy gördülős, kompakt fém szekrényrendszer, mely nagy mennyiségű ásvány tárolására alkal-
mas (3. ábra). Ezt 2000-ben követte egy második, hasonló felépítésű, de a raktár adottságai
miatt már kisebb méretű szekrénysor felállítása. E két szekrénysorban tároljuk az ásványgyűj-
temény több mint 90%-át, ma már meglehetősen zsúfolt körülmények között. A zsúfoltságra
gyógyírt egy új ásványraktár „hadrendbe állítása” jelenti majd valószínűleg 2020-ban, a
múzeum Tímármalom utcai raktárbázisában, 72 m2-en, szintén gördülős, kompakt fém szek-
rényrendszerrel felszerelve. Ennek megvalósítása a múzeum Régészeti Osztályának támoga-
tásával történik.

Az Ásványtár munkatársai

Az Ásványtárat alapító Szakáll Sándor 1979-ben került a múzeumba. Kezdetben egyedül
tevékenykedett, majd 1986-ban Lévai Zsolt csatlakozott hozzá gyűjteménykezelőként. Zsolt
sorkatonai szolgálatának idején, 1988-ban helyét ideiglenesen Kanó Márta vette át. 1991-ben,
az önálló Ásványtár megalakulásakor Szakáll Sándor lett a tár első vezetője. 1994-ben az
Ásványtár három főre bővült, ekkor került a múzeumba Jánosi Melinda, mint muzeológus.
Ez évben Lévai Zsolt megvált tőlünk, helyét Tavas Béla vette át. 1995-ben – először és utoljára
– az Ásványtárban négy főállású kolléga dolgozott, a csapathoz ekkor csatlakozott Fehér Béla
muzeológusként. 1995 végén, egy leépítésnek köszönhetően közös megegyezéssel Jánosi
Melinda távozott. A következő váltásra 1998-ban került sor, ekkor Tavas Béla hagyta el az
intézményt, akit Szabó Tímea váltott, mint muzeológus, így a tárban ekkor három főállású
muzeológus tevékenykedett. 2002-ben Szakáll Sándor főállásban átkerült a Miskolci Egyetem
Ásvány- és Kőzettani Tanszékére, de mint részmunkaidős muzeológus, majd 2020-tól mint
tiszteletbeli muzeológus azóta is segíti az Ásványtár munkáját. A tárvezetői feladatokat Fehér
Béla vette át tőle. 2004-ig a tár két főállású munkatárssal működött, ekkor csatlakozott hoz-
zánk Jáger Viktor muzeológusként. A következő évben Szabó Tímeát Károlyi Eszter váltotta
fel a muzeológusi munkakörben, aki 2007-ig maradt a munkatársunk. 2011-ben Jáger Viktor
is elköszönt tőlünk, őt még abban az évben Kereskényi Erika váltotta, szintén mint muzeoló-
gus. Végül 2013-ban Berentés Ágnes csatlakozott hozzánk, aki muzeológusi és múzeumpe-
dagógusi feladatokat is ellát (lásd a belső borítón szereplő 3. képet).

Tudományos tevékenység

Az Ásványtár életében a tudományos kutatómunka, illetve a mineralógia hazai és külföldi
szakembereivel való kapcsolattartás mindig is központi szerepet kapott. Ezt mi sem jelzi job-
ban, mint az a száznál is több szakcikk, mely az Ásványtár alapításától eltelt közel negyven
évben született. Ezek közül is kiemelkednek a tudomány számára új ásványfajok, a kochsán-
dorit, a kabazit-Mg, a klajit, az ammóniomagneziovoltait, a parádsasvárit, a rudabányait és a
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kollerit leírásai. Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy ez a „jéghegy csúcsa”, hiszen például
1985-től napjainkig – nem kis részben kutatómunkánk révén – 250 körüliről 700 fölöttire
emelkedett a hazánkból ismert ásványfajok száma (4. ábra). Ezen belül egyes lelőhelyek
ásványtani ismertségét is jelentősen megnöveltük, például Rudabánya esetén ez a szám 40-
ről 170-re növekedett. A tudományos munka minőségét a 2000-es évektől nagyban segítette
az a tény, hogy a műszerekkel egyre jobban felszerelt Miskolci Egyetem, kiemelten a Műszaki
Földtudományi Kar kutatóival szoros munkakapcsolatban vagyunk, műszereikhez, anyag-
vizsgáló laboratóriumaikhoz egy 2006-ban kötött intézményközi megállapodás alapján hoz-
záférhetünk. 

Az Ásványtár munkatársainak – legfőképpen Szakáll Sándornak – közreműködésével
számos ásványtani szakkönyv, illetve ismeretterjesztő könyv is napvilágot látott. Ezek:
Magyarországi ásványritkaságok (1991), Gyűjtéstől a gyűjteményig (1994), Magyarországi
ásványfajok (1994, 2005), 100 magyarországi ásványlelőhely (1996, 2004, 2017), Rudabánya
ásványai (2001), Minerals of the Carpathians (2002), 120 ásványlelőhely a Kárpátokból
(2004), Ásványrendszertan (2005), Barangolás az ásványok világában (2008), Ásványkalauz
(2009), Mineralogy of the Székelyland (2010) és Magyarország ásványai (2016). A „Topog-
raphia Mineralogica Hungariae” című topografikus ásványtani kiadványsorozatunkból 1993
és 2006 között kilenc kötet látott napvilágot. Megemlíthető még, hogy reprint kiadásban meg-
jelentettünk néhány olyan történeti szempontból becses kötetet, melyek ma már hozzáférhe-
tetlenek az érdeklődők számára; kiemelhető közülük Koch Antal „Erdély ásványainak kritikai
átnézete” (eredeti kiadás éve: 1885) és Tóth Mike „Magyarország ásványai” című (1882)
munkája. 

Az elmúlt közel negyven évben számos hazai és nemzetközi ásványtani konferencián
voltunk jelen. Közülük kiemelkedik a „Minerals of the Carpathians”, majd „Mineral Sciences
in the Carpathians” néven futó nemzetközi konferenciasorozat, melynek elindításában, illetve

4. ábra: A Magyarországon ismert ásványfajok számának alakulása 1926 és 2019 között.
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négy alkalommal rendezésében a Miskolci Egyetemmel közösen vettünk részt. Ennek részben
előzményeként 1994-ben szerveztük meg a közép-európai földtudományi muzeológusok kon-
ferenciáját (5. ábra). Részt vettünk a legnagyobb ásványtani-muzeológiai világkonferencia
(3rd Conference on Mineralogy and Museums) budapesti rendezésében is. A Természettudo-
mányos Muzeológusok Országos Találkozójának három alkalommal (1982, 1992, 1999) vol-
tunk házigazdái.

Ismeretterjesztő tevékenység

Mindig nagy figyelmet fordítottunk az ásványgyűjtőkkel, illetve a szélesebb nagyközön-
séggel való kapcsolattartásra. Ennek egyik legszebb példája a Miskolci Egyetemmel, illetve
az ELTE-vel 1983-ban közösen elindított Tavaszi Ásványgyűjtő Találkozók sora, melyet
később Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál névre kereszteltünk át. Jelenleg ez Miskolcon
a megszakítás nélkül legrégebb óta megrendezésre kerülő fesztiválsorozat, melynek idén a
38. rendezvényére került sor.

1984-ben részt vettünk a Miskolci Ásványbarát Kör megalapításában, melynek szakmai
felügyeletét azóta is ellátjuk. A Kör kéthetente-havonta megrendezett gyűléseinek is a múzeum
ad otthont. 1990-ben részesei voltunk a magyar ásványbarátokat tömörítő országos civil szer-
vezet, a Magyar Minerofil Társaság megalapításának, melynek alapító elnöke Szakáll Sándor,
aki 2015-ig, tehát 25 évig látta el ezt a szerepkört. Jelenleg a társaság alelnöki posztját Fehér
Béla tölti be, aki egyben a társaság „Geoda” nevű színes folyóiratának a főszerkesztője. Az
ásványgyűjtőkkel való aktív kapcsolattartás, közös terepbejárások, terepi táborok szervezése
– az ennek során hozzánk került nagy mennyiségű anyagok – döntő szerepet játszottak (és
játszanak ma is) a gyűjtemény nagyléptékű fejlődésében. Soha nem lehet eleget hangsúlyozni,
hogy a gyűjtőktől származó nagy mennyiségű (évenként akár több száz) vizsgálati anyag tudo-
mányos feldolgozása biztosította azt a muníciót számunkra, hogy hazánk ásványtani ismert-
ségét jelentősen megnöveljük.

5. ábra: A közép-európai földtudományi muzeológusok konferenciájának résztvevői (1994).
Fotó: Weiszburg Tamás.
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Az érdeklődő nagyközönséget elsősorban kiállítások rendezésével érjük el. Eddig három
állandó kiállítást készítettünk. Az első 1982-ben nyílt meg és „A természet három országa –
Ásványok, növények és állatok Észak-Magyarországon” címet viselte. Ebben az ásványok
mellett még az élő természet bemutatása is szerepelt. Első önálló állandó kiállításunk 1995
és 2007 között volt megtekinthető a múzeum Papszer utcai régi épületében, mely a „Magyar-
ország ásványai” címet viselte (6. ábra). Itt hat teremben, mintegy 1200 példányon keresztül,
földrajzi bontásban mutattuk be hazánk ásványvilágát (7. ábra). 2013-ban, a Pannon-tenger
Kiállítási Épületben nyílt meg legújabb állandó kiállításunk „Kárpátok ásványai” címmel.
Ebben már az előzőnél egy jóval nagyobb terület, a Kárpátok hegységrendszer ásványait állí-
tottuk ki, szintén földrajzi bontásban, mintegy 1400 példánnyal reprezentálva (8. ábra).

Az állandó kiállítások mellett számos időszaki kiállítást is rendeztünk. Ezek közül csak
néhány jelentősebbet említünk: Az Urál-hegység ásványai (a jekatyerinburgi Uráli Geológiai
Múzeum vendégkiállítása 1991-ben), A borostyán csodálatos világa (a varsói Föld Múzeuma
vendégkiállítása 2002-ben), Bulgária ásványai (a szófiai „Föld és Ember” Nemzeti Múzeum
vendégkiállítása 2007-ben; 9. ábra). A múzeum alapításának 100 éves ünneplésére készült az
Aranykincsek (1999), a millennium alkalmából pedig 2000-ben az „Egy ezredév bányászata,
kohászata és ásványi kincsei” című nagyszabású kiállítás, utóbbi a Miskolci Egyetemmel
közösen. Az ásványfesztiválokon szinte minden alkalommal készítettünk tematikus kiállítá-
sokat, melyek alkalmanként csak két napig voltak láthatók, de ezalatt mintegy 5–6 ezer ember
tekintette meg őket. Külön ki szeretnénk emelni a hazai általános és középiskoláknak szóló,
„Az ásványok világa” című utazó kiállításunkat, melyet 2006 és 2010 között sok magyaror-
szági iskolába eljuttattunk, segítve ezzel a földrajzórákon belüli ásványtan-oktatást.

Kölcsönszerződés útján gyűjteményünk számos darabja került különböző magyarországi
múzeumok ásványkiállításában bemutatásra. A legtöbb példányt a rudabányai Bányászattör-

6. ábra: A „Magyarország ásványai” című állandó kiállításunk megnyitóján 1995. március 10-én,
a Papszer utcai kiállítóépület előtt. A képen látható többek között Veres László akkori múzeumigazgató,

ifj. Koch Sándor, Jánosi Melinda, Kecskeméti Tibor, Matskási István, Szakáll Sándor, Nemecz Ernő
és Székyné Fux Vilma.
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7. ábra: A „Magyarország ásványai” című állandó kiállításunk egyik terme. Fotó: Kulcsár Géza.

8. ábra: A „Kárpátok ásványai” című állandó kiállításunk megnyitóján, 2013. november 20-án az
ELTE Ásványtani Tanszékétől kapott ajándékokkal. Balról jobbra: Weiszburg Tamás, Szakáll Sándor,

Fehér Béla és Harman-Tóth Erzsébet. Fotó: Jánosi Melinda.
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téneti Múzeum, a telkibányai Abaúji Múzeum, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum,
a gyöngyösi Mátra Múzeum, a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum, a kaposvári
Rippl-Rónai Múzeum, valamint a Miskolci Egyetem állandó kiállításaihoz adtuk kölcsön.

Fontosnak tartjuk a nagyközönség felé közvetíteni, hogy az ásványok rendkívül nagy
szerepet játszanak a mindennapjainkban, hiszen a minket körülvevő tárgyak nagy részének
előállításához ásványi alapanyagot is felhasználtak. Emiatt indítottuk útjára 2015-ben az
„Ásványok a mindennapi életünkben” című előadássorozatunkat, melyen alkalmanként egy-
egy szűkebb felhasználási területet tekintettünk át, jórészt meghívott előadókkal. Így szó esett
a bor geológiájáról, az ásványvizekről, a kozmetikában, a festészetben vagy a kerámiaiparban
felhasznált ásványokról éppúgy, mint a drágakövekről, a zeolitokról vagy a veszélyes ásvá-
nyokról.

A mai világban nagyon fontos, hogy egy intézmény az interneten is megjelenjen. Az
Ásványtár 2002-ben hozta létre honlapját, mely a www.mineral.hermuz.hu címen érhető el
magyar és angol nyelven egyaránt. Honlapunk talán legfontosabb része a „Magyarország
ásványai” nevű adatbázis, mely bemutatja a hazánk területén eddig fellelt ásványfajokat, meg-
adja azok fontosabb tulajdonságait, hazai lelőhelyeit, külön kiemelve azokat a lelőhelyeket,
ahonnan a gyűjteményünkben is találhatók példányok. Az adatbázist közel kétezer ásványfotó
is gazdagítja, mindez jól kereshető formában. Honlapunk az idei évben teljesen meg fog újulni.

A közösségi médiában a Facebookon önálló oldallal vagyunk jelen, ahová hetente több
posztot is írunk. Itt mutatjuk be gyűjteményünk darabjait, de közelgő eseményeinkről is itt
értesülhetnek az érdeklődők. Az okostelefonok elterjedésével az ásványokat is közelebb lehet
vinni az emberekhez. Ezért készítettük el az Apptent Studiossal közösen az „Ásványkalauz”

9. ábra: A szófiai „Föld és Ember” Nemzeti Múzeum „Bulgária ásványai” című időszaki kiállítását
létrehozó bolgár-magyar muzeológus csapat. Bal szélen a kiállítás kurátora, Petko Petrov. 

Fotó: Kulcsár Géza.



15

című ásványhatározó szoftvert, mely magyar nyelven androidos készülékekre és iPhone-ra
egyaránt letölthető.

Köszönetnyilvánítás

Az előző oldalakon felsorolt eredmények természetesen nem kizárólag az Ásványtár
mindenkori munkatársainak köszönhetők. Ezek eléréséhez rengeteg segítséget kaptunk a
múzeumunkban dolgozó többi kollégától, más múzeumok, egyetemek, kutatóintézetek mun-
katársaitól, de legfőképpen az ásványgyűjtőktől, akiknek szívós, intenzív, áldozatkész munkája
és együttműködése nélkül a Herman Ottó Múzeum Ásványtára jóval kevesebb eredményt
tudott volna elérni (10-12. ábra). Az alábbiakban álljon itt azoknak a neve, akik az ásvány-
gyűjteményt önzetlenül, példányokkal támogatták.

Az ásványgyűjteményt kiemelkedően támogatók: Czele János, Ďuďa Rudolf, Gál Miklós,
Gulyás István, Gyombola Gábor, Horváth István, Klaj Sándor, Koller Gábor, Körmendy
Regina, Lévai Zsolt, Mozgai Zsolt, Papp Csaba, Tóth László, Tóth Szabolcs.

Az ásványgyűjteményt jelentősen támogatók:  Almády Zoltán, Bán Balázs, Bódi József, Bodor-
kós Zsolt, Bódy Bence, Bujdosó Gergely, Buzsáki György, Czagányi Józsefné, Cseh-Németh
József, Detrich Balázs, Éhik János, Encsy György, Erdődi István, Fuxreiter András, Gál Péter,
Gimesi István Miklós, Gulyás Zoltán, Hernyák Gábor, Horváth László, Horváth Tibor, Ivan-
csics Jenő, Jakab Gyula, Jánosi Csaba, Jánosi Melinda, Juhász Márton, Kátai Imre, Kiss János,
Koch Sándor (ifj.), Kókai Istvánné, Kónya Péter, Kovács Ferenc, Kovács Viktor, Kövecses-
Varga Lajos, Kristály Ferenc, Kriston Zoltán, Krisztián István, Kulcsár László, Kun Béla,

10. ábra: Ásványgyűjtők csoportképe Felsőtelekesen, 2005. május 6-án. Hátsó sor (balról jobbra): 
Koller Gábor, Ott Csaba, Horváth Tibor, Krisztián István, Tóth László, Klaj Sándor, Váradi Eszter, 

Szakáll Sándor és Bódi József. Első sor (balról jobbra): Kupi László, Czibor Károly, Váradi László,
Nagy István, Németh Tamás és Horváth István.
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Kupi László, Lóránth Csanád, Majoros György, Mesics Gábor, Nádai László, Nágó Zsigmond,
Nagy Károly, Nagy Mónika, Nébli Géza, Nébli Vendel, Németh Tamás, Nyúl János, Olaszi
Vendel, Ott Csaba, Papp Béla, Pósa Tamás, Sík Péter, Somlyai László, Szabó Dávid, Szabó
Endre Tamás, Szabó József, Szamos István, Szendrei Géza, Szeremlei Szabolcs, Tavas László,
Tóth Tibor, Varga András, Várhegyi Győző, Vincze János, Zajzon Norbert, Zelenka Tibor,
Zólya László.

Az ásványgyűjteményt alkalmanként támogatók: Ábrahám Levente, Antal Árpád, Arnoth Josef,
Badinszky Péter, Bakonyi Gábor, Bakos Galambos István, Baksa Csaba, Baláž Bartolomej,
Balogh Tamás, Bana Gyuláné, Barta Imre, Békés Ferenc, Bĕluša Jan, Bencze Csaba, Benedek
József, Benkő Géza, Berszán József, Bihari György, Bobvos Péter, Bódi Hajnalka, Bodnár
Gábor, Bognár László, Borhegyi Tibor, Borsody János, Botár László, Böttkös Sándor, Bujpál
Péter, Busai Györgyné, But István, Czeglédi Balázs, Czibor Károly, Csányi Róbert, Cser-
nóczki László, Csernyák Attila, Csomor Áron, Csongrádi Jenő, Csősz Ilona, Dala Lászlóné,
Demeter Péter, Dénes István, Dódony István, Dunai Mihály, Dunkl István, Dura László, Els-
holtz László, Endes Mihály, Estók Gábor, Éva Zsombor, Fazekas Via, Fegyvári Tamás, Fehér
Domonkos, Fehérvári István, Feigl Emil, Félegyházi Tamás, Ferecskó Alex, Ferecskó Sándor,
Ferenczi Gábor, Ferenczy Gergely, Ferenczy László, Filep Miklós, Fitos Zoltán, Fodor László,
Fonyó Dezső, Földessy János, Földvári Gabriella, Földvári Mária, Fűköh Levente, Fürtös
György, Gál Ágnes, Gál János, Garamvölgyi Tibor, Gatter István, Gavallér István, Gedeon
Péter, Godó Sándor, Gönczy Sándor, Göőz Lajos, Gucsik Bence, Guttmann György, Gyarmati
Boldizsár, Győri Béla, Győrvári Ernő, Gyulai Iván, Gyuricza György, Hadobás Sándor, Hal-
mai György, Hámos Géza, Harnos János, Hír János, Hîrtopanu Paulina, Holló Sándor, Horváth

11. ábra: A máriagyűdi (Siklós) Rózsa-bányában 2004. október 1-én. Balról jobbra: Papp Csaba, 
Jáger Viktor, Szreda Géza, Gál Miklós, Klaj Sándor, Németh Lajos és Fehér Béla. Fotó: Szakáll Sándor.
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Attila, Horváth Ernő, Horváth Gyula, Iklódy József, Ilon Gábor, Incze Attila, Ipacs Norbert,
Iván László, Jakab Marian, Jirásek Jakub, Józsa Gábor, Józsa Sándor, Kákay-Szabó Orsolya,
Kanó Márta, Kerek László, Kereskényi Márton, Kereszturi Gábor, Kézdi László, Kocsis Lajos,
Kókai István, Kolesar Peter, Koleszár Ferenc, Kollár Edit, Korim László, Kósa László, Kos-
mowska-Ceranowicz Barbara, Kováč Slavomír, Kovács Attila, Kovács Kis Viktória, Kovács-
Pálffy Péter, Kozák Miklós, Kozma György, Kökény Alajos, Krizsán Sándor, Kutas Tamás,
Kvasznyica Viktor, Laczkó Attila, Lakos János, Lavotha Géza, Leél-Őssy Szabolcs, Lelkesné
Felvári Gyöngyi, Lénárt László, Lőrincz Árpád, Lukácsné Sidló Edina, M. Tóth Tivadar, Mak-
lári Tibor, Mârza Ioan, Máthé Zoltán, Mátyás Ernő, Mátyási Sándor, Mezősi István, Mikolai
István, Mindszenty Andrea, Miskey Kálmán, Mocsári Attila, Molnár Ferenc, Molnár Pál,
Mondik Csaba, Móricz Árpád, Móricz Lászlóné, Móricz Péter, Moss István, Murai Zsolt,
Nagy László, Namesánszki Károly, Némedi-Varga Zoltán, Németh Kornél, Németh Norbert,
Neubauer Michael, Nicolescu Stefan, Ódor László, Oláh Árpád, Olexa Zsolt, Oravecz Mihály,
Orbán Béla, Ozdín Daniel, Ozora Sebestyén, Papp Gábor, Papp Kálmán, Papucs András, Paul
Ervin, Pelikán Pál, Pesthy László, Petrozsényi Sándor, Pick József, Pongrácz László, Pozsár
Vilmos, Pődör György, Prágai Albert, Prakfalvi Péter, Puskásné Párdy Jolán, Pusztai Zsolt,
Rab István, Ráczi Győző, Radovics László, Rózsa Péter, Săbău Gavril, Sajó István, Sántha
Pál, Sarkadi Ferenc, Senkárné Gulyás Judit, Seresné Hartai Éva, Sidló Gábor, Simán Katalin,
Solt Péter, Soltész Ernő, Sóvágó Gyula, Števko Martin, Strusievicz Robert, Szabó Imre, Szabó
János, Szabó László, Szabó Mihály, Szabó Tamás, Szabó Zoltán, Szakál Gyöngy, Szalai Pál,
Szállási Lajos, Szarka György, Szarka Károly, Szebényi János, Székyné Fux Vilma, Szenthe
István, Szép Ilona, Szepesy Róbert, Szikói Ferenc, Szilveszter Ádám, Szitás Éva, Szobota

12. ábra: Szakáll Sándor és Gyombola Gábor Pomáz környékén 2019. április 13-án.
Fotó: Fehér Béla.
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János, Szopa Krzysztof, Szreda Géza, Szűk Tibor, Szurmai János, Takács Ágnes, Takács
Ferenc, Takács József, Tamás Gábor, Tamás Károly, Tavas Béla, Thurner Béla, Tommen Erich,
Tóth Álmos, Tóth Erzsébet, Tóth Gábor, Tóth István, Tóth Zsuzsanna, Török Gábor, Török
István, Török János, Török Kálmán, Török Róbert, Turtegin Elek, Udubaşa Gheorghe, Uher
Pavel, Új István, Varga Géza, Varga Károly, Varga Sándor, Várszegi Károly, Vass Tibor,
Viczián István, Víg Károly, Vincze József, Vincze László, Vincze Péter, Vinis Zoltán, Wagner
Bertalan, Wéber Béla, Weiszburg Tamás, Wieland Tony, Wiesinger Márton, Włodyka Roman,
Zsámboki László.

Tekintettel arra, hogy az Ásványtárban a minták vizsgálatához szükséges műszerekkel nem
rendelkeztünk (ma sem rendelkezünk), a kezdetektől szoros kapcsolatot ápoltunk a jobb fel-
szereltségű kutatóhelyek szakembereivel, akik mintáinkon – részben a közös publikáció remé-
nyében – a megfelelő méréseket elvégezték.

Az ásványok vizsgálatában hosszú periódusokban jelentős munkát végzők: Kovács Árpád,
Kristály Ferenc, Margiticsné Sipőtz Éva, Pertik Béláné, Sajó István, Zajzon Norbert. 

Az ásványok vizsgálatában rövidebb periódusokban, vagy alkalmanként vettek részt: Bánhidi
Olivér, Bartha András, Bigi Simona, Birch William,  Bognár László, Böhm Józsefné, Bonazzi
Paola, Dobosi Gábor, Dódony István, Effenberger Herta, Földvári Mária, Galli Ermanno,
Hawthorne Frank, Jánosi Melinda, Józsa Sándor, Kasztovszky Zsolt, Kollárová Viera, Kónya
Péter, Kótai László, Kovács-Pálffy Péter, Lábár János, Leskó Máté, M. Tóth Tivadar, Mádai
Ferenc, Majzlan Juraj, Molnár Ferenc, Móricz Ferenc, Mihály Judith, Nagy Géza, Olaszi Ven-
del, Ozdín Daniel, Paar Werner, Papp Gábor, Papp Lajos, Papp Richárd, Pekkerné Menyhárt
Adrienn, Pósfai Mihály, Postl Walter, Roberts Andrew, Sarp Halil, Sólyom Jenő, Szakmány
György, Szöőr Gyula, Takács József, Tasnádi Eleonóra, Uher Pavel, Váczi Tamás, Vávra Nor-
bert, Vezzalini Giovanna, Viczián István, Weiszburg Tamás.
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Magyarország ásványai a Herman Ottó Múzeum
gyűjteményében

SZAKÁLL SÁNDOR1,2* és FEHÉR BÉLA2

1 Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet, Miskolc
2 Herman Ottó Múzeum, Ásványtár, Miskolc

* E-mail: askszs@uni-miskolc.hu

Az alábbi lista tartalmazza a Magyarország területéről eddig ismert, ma is érvényes
ásványfajokat ábécé sorrendben, a 2020. január 31-i állapot szerint, valamint az adott ásvá-
nyok gyűjteményünkben őrzött példányainak lelőhelyeit a településnév szintjén. Amikor meg-
felelő vizsgálatok hiánya miatt nem tudtunk fajneveket megadni, dőlt betűkkel csoportneveket
írtunk. A legutóbbi ilyen jellegű listát 20 éve készítettük (Szakáll et al., 2000); ahhoz a listához
képest kimaradt lelőhelyek az újravizsgálatok eredményeként jelentkeznek. Az adatok a leg-
több esetben műszeres vizsgálatokkal vannak alátámasztva. Ezek elsősorban félmennyiségi
kémiai elemzések (SEM-EDS) és röntgen-pordiffrakciós (XRD) mérések, ritkább ásványok
esetén pedig sokszor mennyiségi kémiai elemzések (SEM-WDS).

A listában csak önálló közigazgatási egységek szerepelnek, így pl. Mátrakeresztes Pásztó
alá, Rudabányácska Sátoraljaújhely alá, Lillafüred Miskolc alá, Sárszentmiklós Sárbogárd
alá lett beillesztve. A településnevek a gyűjteményi nyilvántartásban szereplő adatok alapján
vannak közölve, amely az esetek döntő részében megegyezik azzal a helységgel, amelynek
közigazgatási területére a lelőhely esik. Vannak azonban kivételek is; pl. a mátrai Gyökeres-
tető, bár közigazgatásilag Bátonyterenyéhez tartozik, gyűjteményünkben a település közelsége
miatt Mátraszentimre alá lett besorolva. Akadnak átfedések is, pl. a meleg-hegyi Likas-kő
egyes esetekben a közeli Nadaphoz, máskor a közigazgatásilag helyénvaló Lovasberényhez
lett beillesztve. Végül külön jelöltük a gyűjtemény ún. típusásványait (TÁ), melyeken az
ásvány hivatalos elfogadásához szükséges vizsgálatok készültek.

Adranoszit: Pécs.
Adranoszit-(Fe): Komló.
Aheylit: Parádfürdő.
Ahtenszkit: Répáshuta.
Aikinit: Pátka, Recsk.
Akantit: Felsőcsatár, Füzérradvány, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Rudabánya, Sukoró, Sza-

badbattyán, Telkibánya.
Åkermanit: Bazsi.
Aktinolit: Bozsok, Felsőcsatár, Fertőrákos, Hetvehely, Miskolc, Recsk, Sukoró, Szarvaskő,

Tornakápolna.
Albit: Bárna, Bátaapáti, Bozsok, Bükkszentkereszt, Darnózseli, Dunabogdány, Egerbakta,

Felsőcsatár, Felsőregmec, Fertőrákos, Harka, Hosszúhetény, Magyaregregy, Mályinka,
Miskolc, Mónosbél, Nagybörzsöny, Nagylóc, Nagyvisnyó, Pákozd, Parádsasvár, Per-
kupa, Rakacaszend, Salgótarján, Sály, Sopron, Sukoró, Szarvaskő, Szászvár, Székesfe-
hérvár, Tarpa, Tornakápolna, Velem, Verőce, Vilyvitány.

Allanit-(Ce) (vagy RFF-tartalmú epidot): Apátvarasd, Bakóca, Bükkábrány, Cserépváralja,
Fehérvárcsurgó, Kisvaszar, Magyaregregy, Máza, Mecseknádasd, Orfű, Pécs, Recsk,
Sukoró, Szarvaskő, Szászvár, Szurdokpüspöki, Váralja, Vékény.

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 19–43.
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Allofán: Dédestapolcsány, Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Nagybörzsöny, Parádsasvár,
Pécs, Rudabánya.

Almandin: Apátvarasd, Bakonya, Bátaapáti, Bernecebaráti, Bükkösd, Cserépváralja, Darnó-
zseli, Diósjenő, Drégelypalánk, Dunabogdány, Dunavarsány, Gönc, Győrzámoly, Hidas,
Hont, Hosszúhetény, Kárász, Kemence, Kishajmás, Kisvaszar, Kópháza, Kóspallag,
Kovácsszénája, Kővágószőlős. Lovászhetény, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa,
Márianosztra, Máza, Mecseknádasd, Mecsekpölöske, Nagyberény, Nagybörzsöny, Nagy-
oroszi, Óbánya, Ófalu, Orfű, Paks, Pécs, Pilisszentkereszt, Pomáz, Regéc, Salgótarján,
Sámsonháza, Sopron, Szágy, Szalatnak, Szarvaskő, Szászvár, Szentendre, Szentkatalin,
Szob, Szokolya, Telkibánya, Váralja, Vékény, Verőce.

Altait: Parádfürdő.
Aluminit: Bicske, Dorog, Gánt, Kincsesbánya, Mogyorósbánya, Nagyegyháza, Nyirád,

Recsk, Rudabánya, Szőc.
Aluminocopiapit: Rudabánya.
Aluminopirakmonit: Pécs.
Aluminoszeladonit: Sopron.
Alumohidrokalcit: Bicske, Felsőcsatár, Tatabánya.
Alunit: Abaújszántó, Bekecs, Bicske, Fony, Gánt, Gyöngyössolymos, Hejce, Iszkaszent-

györgy, Kincsesbánya, Legyesbénye, Mád, Mogyoróska, Monok, Nadap, Nagyegyháza,
Ond, Parád, Parádfürdő, Pázmánd, Sárbogárd, Sárospatak, Szerencs, Telkibánya.

Alunogén: Bátonyterenye, Bicske, Egercsehi, Felsőpetény, Királd, Komló, Mátraszentimre,
Miskolc, Pécs, Putnok, Tállya.

Amfibol-csoport: Abasár, Barabás, Bárna, Bátaapáti, Bazsi, Bernecebaráti, Boda, Boldogkő-
váralja, Bükkábrány, Bükkösd, Cserépváralja, Darnózseli, Diósjenő, Dömös, Drégely-
palánk, Erdőbénye, Erdősmecske, Győrzámoly, Hidas, Husztót, Kapolcs, Kárász,
Kemence, Kisnána, Kisvaszar, Komló, Kóspallag, Lovászhetény, Mád, Magyaregregy,
Mánfa, Márianosztra, Mátraderecske, Máza, Miskolc, Nagybörzsöny, Nagylóc, Nagy-
maros, Nemesgulács, Nógrádszakál, Orfű, Pásztó, Pécs, Perőcsény, Pilismarót, Pilisszent-
kereszt, Pilisszentlászló, Polgárdi, Pomáz, Recsk, Salgótarján, Sima, Szágy, Szarvaskő,
Szentendre, Szokolya, Tállya, Tarpa, Telkibánya, Váralja, Vékény, Verőce, Visegrád.

Ammónioalunit: Pécs.
Ammóniojarosit: Pécs.
Ammóniomagneziovoltait: Pécs (TÁ).
Analcim: Badacsonytomaj, Balatonmáriafürdő, Bazsi, Dunabogdány, Hetvehely, Hosszúhe-

tény, Komló, Magyaregregy, Nagyberény, Nemesgulács, Pécs, Salgótarján, Sümegprága,
Szászvár, Szob, Uzsa, Zalahaláp.

Anatáz: Bükkösd, Bükkszentkereszt, Darnózseli, Fony, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos,
Halimba, Komló, Kovácsszénája, Lovasberény, Monok, Nagybörzsöny, Parádsasvár,
Rudabánya, Somoskőújfalu, Telkibánya.

Ancilit-(Ce): Hosszúhetény.
Andaluzit: Bükkösd, Dunavarsány, Sopron, Szob.
Andersonit: Bakonya, Kővágószőlős.
Andorit IV: Mátraszentimre.
Andorit VI: Lovasberény, Mátraszentimre.
Andradit: Badacsonytördemic, Bükkösd, Gyód, Helesfa, Hetvehely, Karancsberény, Komló,

Magyaregregy, Pásztó, Perkupa, Polgárdi, Pomáz, Recsk.
Anglesit: Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Parádsasvár, Recsk, Rudabánya, Sal-

gótarján, Szabadbattyán, Telkibánya.
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Anhidrit: Alsótelekes, Komló, Kővágószőlős, Miskolc, Múcsony, Pécs, Perkupa, Recsk,
Somberek, Tengelic.

Ankerit: Alsótelekes, Komló, Pécs, Rudabánya.
Annit: a biotit jelentős része idetartozhat (lásd biotit).
Anortit: Bárna, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bazsi, Celldömölk, Egerbakta, Erdő-

bénye, Markaz, Nagylóc, Nagygörbő, Pomáz, Salgótarján, Sirok, Szarvaskő, Szob, Tar-
cal, Tokaj, Uzsa, Zalahaláp, Zalaszántó.

Antigorit: Felsőcsatár, Helesfa, Ófalu, Perkupa, Recsk, Uzsa, Vaskeresztes.
Antimon: nincs.
Antimonit: Erdőbénye, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Kópháza, Lovasbe-

rény, Mátraszentimre, Monok, Nadap, Nyíri, Pátka, Rátka, Recsk, Rudabánya, Sukoró.
Antlerit: Gyöngyösoroszi, Lovasberény, Parádfürdő, Recsk, Rudabánya.
Antofillit: nincs.
Apatit-csoport: Abasár, Alsótelekes, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bajót, Bakony-

oszlop, Bárna, Bükkösd, Bükkszentkereszt, Celldömölk, Cserszegtomaj, Erdősmecske,
Fertőrákos, Fony, Káptalantóti, Komló, Kóspallag, Kovácsszénája, Lovászhetény,
Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Máza, Mecseknádasd, Miskolc, Nagybörzsöny,
Nagygörbő, Nemesgulács, Óbánya, Ófalu, Pátka, Pécs, Pécsely, Pénzesgyőr, Recsk, Sal-
gótarján, Sopron, Sukoró, Szalatnak, Szarvaskő, Tállya, Tapolca, Tarcal, Tarpa, Tata,
Úrkút, Uzsa, Váralja, Vászoly, Vindornyaszőlős, Zalahaláp, Zalaszántó.

Aragonit: Abasár, Alsótelekes, Badacsonytomaj, Balatonszentgyörgy, Bazsi, Bercel, Bere-
mend, Budapest, Celldömölk, Dédestapolcsány, Demjén, Dorog, Dunabogdány, Felső-
csatár, Felsőpetény, Füzérkomlós, Ipolydamásd, Káptalantóti, Karancsberény, Keszeg,
Kisapáti, Kisnána, Korlát, Kóspallag, Márianosztra, Martonyi, Mindszentkálla, Miskolc,
Mónosbél, Nagybörzsöny, Nagyegyháza, Nagygörbő, Nagyvisnyó, Nemesgulács, Pécs,
Pilisjászfalu, Pilismarót, Pilisszentkereszt, Polgárdi, Pusztavám, Raposka, Recsk, Ruda-
bánya, Salgótarján, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sümegprága, Szentendre, Tállya,
Tapolca, Tatabánya, Tihany, Tokodaltáró, Uzsa, Üröm, Velem, Vindornyaszőlős, Zalah-
aláp, Zalaszántó.

Arany: Ásványráró, Máza, Miskolc, Nagybörzsöny, Pécs, Rudabánya, Sátoraljaújhely, Tel-
kibánya, Váralja.

Ardealit: Parasznya.
Arfvedsonit: nincs.
Argentojarosit: Telkibánya.
Argentopentlandit: Felsőcsatár.
Arthurit: Lovasberény.
Arzén: Nagybörzsöny.
Arzénbrackebuschit: Nagybörzsöny.
Arzeniosziderit: Gyöngyössolymos, Lovasberény, Miskolc, Nagybörzsöny, Pécs.
Arzénkvatrandorit: Lovasberény.
Arzenolit: Recsk.
Arzenopirit: Fertőrákos, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Irota, Nagybörzsöny, Ófalu,

Pátka.
Atacamit: Recsk, Rudabánya.
Augit: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bárna, Bazsi, Bernecebaráti, Celldömölk, Diós-

jenő, Drégelypalánk, Hosszúhetény, Kapolcs, Kárász, Káptalantóti, Kemence, Magya-
regregy, Márianosztra, Mátraderecske, Máza, Miskolc, Nagybörzsöny, Nagygörbő,
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Nagyoroszi, Nemesgulács, Óbánya, Parád, Pécs, Salgótarján, Somoskőújfalu, Szokolya,
Tapolca, Tar, Uzsa, Váralja, Vékény, Verőce, Vindornyaszőlős, Zalahaláp, Zalaszántó,
Zebegény.

Aurikalkit: Gyöngyössolymos, Lovasberény, Parádsasvár, Pátka, Rudabánya.
Auripigment: Recsk.
Austinit: nincs.
Autunit: Fertőrákos.
Axinit-(Fe): Miskolc.
Azurit: Balatonfüred, Bódvaszilas, Csopak, Hidas, Lovasberény, Martonyi, Miskolc, Nadap,

Nagybörzsöny, Nagyvisnyó, Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Pécs, Rakacaszend, Recsk,
Rudabánya, Sopron, Szabadbattyán, Tornaszentandrás, Uppony, Vác, Vaskeresztes,
Velem.

Baddeleyit: Pomáz, Recsk.
Bafertiszit: Kisújbánya.
Bakszanit: Nagybörzsöny.
Bariofarmakosziderit: Lovasberény, Mád, Nadap.
Barit: Alsótelekes, Badacsonyörs, Bajót, Bakonya, Balatonfüred, Balatonrendes, Bódvarákó,

Budapest, Buják, Bükkábrány, Csobánka, Csolnok, Csővár, Dorog, Eger, Esztergom,
Felsőpetény, Felsőtárkány, Fony, Füzérradvány, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyön-
gyössolymos, Gyöngyöstarján, Jásd, Kács, Karancsberény, Karancslapujtő, Keszeg,
Keszthely, Kisnána, Komló, Kópháza, Kővágószőlős, Lábatlan, Legyesbénye, Mány,
Martonyi, Mátraszentimre, Nadap, Nagykovácsi, Nézsa, Ófalu, Pákozd, Parádfürdő,
Parádsasvár, Pásztó, Pátka, Pécs, Pilis, Pilisjászfalu, Recsk, Remeteszőlős, Rudabánya,
Sámsonháza, Sárisáp, Sárospatak, Sukoró, Szabadbattyán, Szerencs, Szilvásvárad, Szög-
liget, Szuha, Szuhogy, Tállya, Tata, Tatabánya, Telkibánya, Tokodaltáró, Tornaszentand-
rás, Uppony, Úrkút, Üröm, Vác, Vékény, Vértessomló, Visonta, Zánka, Zsámbék.

Barroisit: nincs.
Bassanit: Pécs, Recsk, Úrkút.
Bastnäsit-(Ce): nincs.
Baumstarkit: Lovasberény.
Bayldonit: Lovasberény, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Pátka, Rudabánya.
Beaverit-(Cu): Rudabánya.
Beidellit: Várkesző.
Belendorffit: Rudabánya.
Beraunit: Nekézseny.
Berill: nincs.
Berthierin: Gánt, Komló, Pécs.
Beudantit: Lovasberény, Nadap, Nagybörzsöny, Pákozd, Parádfürdő, Pécs, Rudabánya.
Bianchit: Mátraszentimre.
Biotit-sor: Abasár, Abaújszántó, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonmáriafürdő,

Bár, Barabás, Bátaapáti, Bátonyterenye, Borsodgeszt, Bózsva, Celldömölk, Demjén,
Domoszló, Erdőbénye, Erdősmecske, Gönc, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Háromhuta,
Hejce, Károlyfalva, Kishuta, Kisnána, Komló, Kópháza, Lőrinci, Magyaregregy, Mikó-
háza, Miskolc, Mórágy, Nadap, Nagygörbő, Nagyhuta, Nagykovácsi, Nógrád, Pákozd,
Pásztó, Pomáz, Recsk, Salgótarján, Sály, Sámsonháza, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sop-
ron, Szegi, Szob, Szokolya, Tarpa, Telkibánya, Tokaj, Uzsa, Véménd, Verőce, Vindor-
nyaszőlős, Zalahaláp, Zebegény.
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Birnessit: Tornaszentandrás.
Bischofit: Recsk.
Bizmut: Nagybörzsöny.
Bizmutin: Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Recsk.
Blödit: Recsk, Sarród.
Bohdanowiczit: nincs.
Bonattit: Recsk.
Bornit: Bakonya, Hetvehely, Kővágószőlős, Martonyi, Miskolc, Rudabánya, Tornaszentand-

rás.
Borostyán (ajkait, kiscellit stb.): Ajka, Budapest, Dudar, Edelény, Egercsehi, Mány, Padrag-

kút, Pilisborosjenő, Putnok, Várpalota, Visonta.
Botriogén: Felsőpetény, Rudabánya.
Boulangerit: Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Martonyi, Rudabánya.
Bournonit: Gyöngyösoroszi, Recsk.
Boussingaultit: Pécs.
Böhmit: Bakonyjákó, Bakonyoszlop, Bakonyszentlászló, Bicske, Csabrendek, Fenyőfő, Gánt,

Halimba, Iharkút, Kincsesbánya, Mány, Nagyegyháza, Nagyharsány, Nyirád, Óbarok,
Sümeg, Tatabánya.

Brannerit: Kővágószőlős.
Braunit: Szuhogy.
Britolit-(Ce): Hosszúhetény.
Brochantit: Csopak, Felsőcsatár, Kővágószőlős, Martonyi, Parádfürdő, Pécs, Recsk, Ruda-

bánya, Telkibánya.
Brockit: Bátaszék, Sopron.
Brómargirit: Rudabánya.
Brookit: Miskolc, Perkupa.
Brucit: Bazsi, Dunabogdány, Pécsely, Polgárdi, Uzsa, Vindornyaszőlős, Zalahaláp.
Brushit: Aggtelek, Kács, Lábatlan, Nyergesújfalu.
Burkeit: Apaj.
Butlerit: Pécs.
Calaverit: Parádfürdő.
Cannizzarit: Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Recsk.
Cannonit: Nagybörzsöny.
Capgaronnit: Rudabánya.
Carnotit: Kővágószőlős.
Cattierit: Úrkút.
Čejkait: Kővágószőlős.
Cerianit-(Ce): Hosszúhetény.
Cerit-(Ce): Hosszúhetény.
Cerusszit: Balatonfüred, Berhida, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Legyesbénye, Litér,

Lovasberény, Martonyi, Miskolc, Nadap, Nagybörzsöny, Nagyvisnyó, Ófalu, Pákozd,
Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Pécs, Rudabánya, Salgótarján, Sóly, Somoskőújfalu,
Sukoró, Szabadbattyán.

Cervantit: Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos.
Cesàrolit: Szabadbattyán.
Chamosit: Dunabogdány, Egerbakta.
Chayesit: Tarpa.
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Cinkalsztibit: Telkibánya.
Cinkocopiapit: Mátraszentimre.
Cinkolivenit: Parádfürdő.
Cinkovoltait: Mátraszentimre.
Cinnabarit: Budaörs, Budapest, Fony, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján,

Martonyi, Mátraszentimre, Miskolc, Monok, Pákozd, Pásztó, Pátka, Rátka, Rudabánya,
Sárospatak, Sima, Telkibánya, Tornaszentandrás.

Cirkon: Alsótelekes, Apátvarasd, Bakonya, Bátaapáti, Bátaszék, Budapest, Bükkábrány, Bük-
kösd, Cserépváralja, Erdősmecske, Hidas, Kisvaszar, Komló, Kóspallag, Lovasberény,
Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Máza, Mecseknádasd, Nadap, Nagybörzsöny,
Nagylóc, Ófalu, Orfű, Pákozd, Pécs, Rudabánya, Sopron, Sukoró, Szarvaskő, Szászvár,
Szentkatalin, Váralja, Várpalota, Véménd, Verőce.

Clairit: Komló, Pécs.
Clarait: Rudabánya.
Claringbullit: Rudabánya.
Clarkeit: nincs.
Clausthalit: nincs.
Clintonit: Kóspallag, Nagybörzsöny, Pomáz.
Coffinit: Kővágószőlős.
Cohenit: nincs.
Coloradoit: nincs.
Colusit: nincs.
Connellit: Rudabánya.
Copiapit: Bátonyterenye, Egercsehi, Felsőpetény, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos,

Komló, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mátraszentimre, Nagybörzsöny, Parádfürdő,
Rátka, Recsk, Rudabánya.

Coquimbit: Mátraszentimre, Pécs, Recsk.
Cordierit: Badacsonytördemic, Gönc, Pilisszentlászló, Recsk, Szob.
Corkit: Miskolc, Parádfürdő.
Cornubit: Lovasberény, Nadap, Parádfürdő, Rudabánya.
Cornwallit: Lovasberény.
Coronadit: Rudabánya, Salgótarján.
Corrensit: Hetvehely, Parádsasvár.
Cosalit: Nagybörzsöny.
Covellin: Gyöngyösoroszi, Kővágószőlős, Nagybörzsöny, Pákozd, Parádfürdő, Pátka, Pécs,

Recsk, Rudabánya, Szabadbattyán, Telkibánya.
Cowlesit: Pilisszentlászló.
Cölesztin: Alsótelekes, Gyöngyösoroszi, Komló, Kővágószőlős, Pécs.
Crandallit: Beremend, Dédestapolcsány, Kópháza, Nekézseny, Parádfürdő, Recsk.
Cristobalit: Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Gönc, Makkoshotyka, Pilisszentlászló, Sály, Sáros-

patak, Tállya, Telkibánya.
Cronstedtit: Nagybörzsöny.
Cummingtonit: nincs.
Curit: nincs.
Dachiardit-Ca: Regéc, Szob.
Datolit: Egerbakta.
Daubréelit: nincs.
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Dawsonit: Mihályi, Recsk.
Delafossit: Martonyi, Rudabánya.
Deliensit: Kővágószőlős.
Delvauxit: Nekézseny.
Destinezit: Parádfürdő, Recsk.
Devillin: Felsőcsatár, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Kővágószőlős, Martonyi, Nagy-

börzsöny, Parádfürdő, Parádsasvár, Recsk, Rudabánya.
Diaszpor: Nadap, Nagyharsány, Nézsa, Velence.
Dickit: Erdősmecske, Komló, Mád, Parádfürdő, Pécs, Recsk, Telkibánya.
Digenit: Pátka, Rudabánya.
Diopszid: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatoncsicsó, Bárna, Bernecebaráti, Cse-

répváralja, Drégelypalánk, Dunavarsány, Erdősmecske, Gérce, Hosszúhetény, Kapolcs,
Kárász, Kemence, Kisvaszar, Komló, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mecseknádasd,
Nagybörzsöny, Nagygörbő, Óbánya, Ófalu, Pécs, Polgárdi, Pomáz, Recsk, Salgótarján,
Szalatnak, Szászvár, Szentbékkálla, Szentendre, Szigliget, Szob, Tapolca, Tarpa, Tokaj,
Uzsa, Váralja, Vékény, Zalaszántó.

Djurleit: Rudabánya.
Dolomit: Alsótelekes, Bakonya, Bakonykoppány, Balatonfüred, Báta, Bátonyterenye, Bodajk,

Budakeszi, Budapest, Bükkösd, Csákberény, Csákvár, Cserszegtomaj, Csobánka, Erdős-
mecske, Felsőcsatár, Felsőtárkány, Füzérkomlós, Gánt, Gyenesdiás, Gyöngyösoroszi,
Gyöngyössolymos, Hegyesd, Hévíz, Karancsberény, Kéked, Komló, Kővágószőlős,
Lesencefalu, Lovas, Mány, Martonyi, Mátraderecske, Miskolc, Nagybörzsöny, Nagyko-
zár, Nyirád, Öcs, Öskü, Parádfürdő, Pécs, Pécsely, Piliscsaba, Pilisvörösvár, Recsk, Rezi,
Rudabánya, Siklós, Somoskőújfalu, Sukoró, Szászvár, Szomor, Tállya, Tatabánya, Tel-
kibánya, Tótvázsony, Úrkút, Várvölgy, Vászoly, Veszprém, Zsámbék.

Domeykit: Recsk, Rudabánya.
Drávit: Lovasberény, Miskolc, Nagyváty, Pátka, Sopron, Szentlőrinc, Vilyvitány.
Duftit: Pécs.
Dumortierit: nincs.
Dundasit: Parádsasvár.
Dypingit: Recsk.
Edenit: nincs.
Egirin: Badacsonytördemic, Hosszúhetény, Pécs, Szászvár.
Egirinaugit: Badacsonytördemic, Hosszúhetény, Szászvár.
Eglestonit: Rudabánya.
Elbait: Darnózseli, Sukoró.
Emilit: Pátka.
Emplektit: nincs.
Enargit: Lovasberény, Nadap, Recsk, Rudabánya, Sukoró.
Enigmatit: Hosszúhetény, Szászvár.
Ensztatit: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bernecebaráti, Bükkábrány, Bükkösd, Dré-

gelypalánk, Fony, Gönc, Gyód, Husztót, Kapolcs, Komló, Kóspallag, Márianosztra,
Nagybörzsöny, Nyíri, Ófalu, Recsk, Szarvaskő, Tarpa.

Epidot: Bakóca, Baksa, Bátaapáti, Boda, Bozsok, Bükkösd, Darnózseli, Egerbakta, Felső-
csatár, Gyöngyösoroszi, Kisgyőr, Komló, Kovácsszénája, Magyaregregy, Magyarherte-
lend, Mánfa, Mecseknádasd, Mecsekpölöske, Miskolc, Mónosbél, Nadap, Nagybörzsöny,
Nagyvisnyó, Ófalu, Pécs, Perkupa, Polgárdi, Recsk, Sirok, Szarvaskő, Székesfehérvár,
Tornakápolna, Vaskeresztes.
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Episztilbit: Regéc, Szob.
Epsomit: Dédestapolcsány, Esztergom, Rudabánya, Somoskőújfalu, Tokodaltáró.
Eriokalkit: Recsk.
Erionit: Markaz.
Ettringit: Sümegprága.
Eudialit: Hosszúhetény.
Evenkit: Parádfürdő, Parádsasvár, Recsk.
Ezüst: Nagybörzsöny, Rudabánya, Szabadbattyán.
Famatinit: Recsk, Rudabánya.
Farmakosziderit: Gyöngyössolymos, Nagybörzsöny.
Faustit: Parádfürdő.
Fayalit: Sukoró, Szarvaskő.
Felsőbányait (korábban bázaluminit): Alsótelekes, Bicske, Iszkaszentgyörgy, Nyirád.
Ferberit: Nagybörzsöny.
Ferricopiapit: Pécs.
Ferrierit-Mg: Fony, Parádfürdő, Regéc.
Ferrihidrit: nincs.
Ferrimolibdit: Recsk.
Ferrisadanagait: Nagymaros.
Ferritschermakit: nincs.
Ferriwinchit: Badacsonytördemic.
Ferroaktinolit: Szarvaskő.
Ferroglaukofán: Felsőcsatár, Perkupa, Vaskeresztes.
Ferrohornblende: Szarvaskő.
Ferropargasit (korábban crossit): Felsőcsatár, Vaskeresztes.
Ferroszilit: nincs.
Ferrotschermakit: nincs.
Fibroferrit: Rudabánya, Uzsa.
Fizélyit: nincs.
Flogopit: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonmáriafürdő, Celldömölk, Dunabog-

dány, Komló, Nagykovácsi, Pákozd, Parádsasvár, Sukoró, Zebegény.
Florencit-(Ce): Rudabánya, Sopron, Sukoró.
Fluorapatit: Bükkszentkereszt, Miskolc, Sopron (az apatit egy része idetartozhat, lásd apa-

tit)
Fluorapofillit-(K): Bazsi, Dunabogdány, Egerbakta, Hosszúhetény, Nagygörbő, Nemesgu-

lács, Pécs, Polgárdi, Recsk, Sümegprága, Uzsa, Vindornyaszőlős, Zalahaláp, Zalaszántó.
Fluorelbait: Sukoró.
Fluorit: Abaliget, Alsótelekes, Bátaapáti, Budaörs, Budapest, Csővár, Erdőbénye, Gyöngyös-

oroszi, Gyöngyössolymos, Hosszúhetény, Keszeg, Kópháza, Mórágy, Nadap, Pákozd,
Parádsasvár, Pátka, Pécsely, Recsk, Vászoly.

Fluorkalciomikrolit: Hosszúhetény.
Fluornátropiroklor: Hosszúhetény.
Fluoroflogopit: Miskolc.
Fluororichterit: Tarpa.
Foitit: Nagybörzsöny, Sopron.
Fornacit: Szabadbattyán.
Forsterit: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bárna, Bazsi, Fonyód, Gérce, Kapolcs, Káp-
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talantóti, Kisapáti, Nagygörbő, Nagykovácsi, Nemesgulács, Salgótarján, Sitke, Szent-
békkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vindornyaszőlős, Zalahaláp, Zalaszántó.

Foszfosziderit: Miskolc.
Freibergit: Telkibánya.
Freieslebenit: Rudabánya.
Friedrichit: Pátka.
Gadolinit-(Y): Sukoró.
Galenit: Bakonya, Balatonfüred, Berhida, Cák, Egerbakta, Erdősmecske, Felsőcsatár, Fertő-

rákos, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Hosszúhetény, Karancsberény, Komló, Kóp-
háza, Kőszegszerdahely, Kővágószőlős, Legyesbénye, Litér, Martonyi, Mátraszentimre,
Miskolc, Nagybörzsöny, Nagyvisnyó, Nyíri, Ófalu, Pákozd, Parádfürdő, Parádsasvár,
Pátka, Pécs, Pécsely, Rakacaszend, Recsk, Rudabánya, Salgótarján, Sóly, Somoskőújfalu,
Sukoró, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Telkibánya, Vilyvitány.

Galenobizmutit: Recsk.
Garronit-Ca: Celldömölk.
Gartrellit: Lovasberény.
Gehlenit: Pomáz.
Geokronit: Rudabánya.
Gerhardtit: Rudabánya.
Gersdorffit: Felsőcsatár, Ófalu.
Gibbsit: Alsótelekes, Bicske, Budapest, Cserszegtomaj, Gánt, Halimba, Kincsesbánya, Nagy-

egyháza, Nyirád, Pilisvörösvár, Rudabánya, Tatabánya, Úrkút.
Gilmarit: Pécs.
Gipsz: Abaliget, Aggtelek, Alsódobsza, Alsótelekes, Bajna, Bajót, Bakonya, Balatonszent-

györgy, Balatonudvari, Bercel, Bicske, Budapest, Cák, Csákvár, Dorog, Edelény, Eger,
Felsődobsza, Felsőpetény, Gánt, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Herend, Imola,
Kács, Karancsberény, Keszeg, Kincsesbánya, Királd, Kisgyőr, Kisnána, Kisújszállás,
Komló, Komlóska, Kompolt, Kópháza, Kóspallag, Kővágószőlős, Lábatlan, Mályi,
Mány, Martonyi, Mátraderecske, Mátraszentimre, Mátraszőlős, Miskolc, Mogyorósbá-
nya, Nagybarca, Nagybörzsöny, Nagyegyháza, Nagyvisnyó, Nógrádmarcal, Nyirád, Osli,
Parádfürdő, Pécs, Perkupa, Pilisborosjenő, Pusztavám, Putnok, Recsk, Regéc, Rudabá-
nya, Sajóvelezd, Szántód, Szarvaskő, Szeged, Szikszó, Szólád, Szurdokpüspöki, Tállya,
Tarpa, Tatabánya, Telkibánya, Tokodaltáró, Törökbálint, Túrony, Úrkút, Velem, Visonta.

Gismondin: Salgótarján, Uzsa.
Gladit: Pátka.
Glauberit: Alsótelekes, Perkupa.
Glaukodot: nincs.
Glaukofán: nincs.
Glaukonit: Bakonybél, Balinka, Bátonyterenye, Budapest, Hangony, Lovas, Lovászhetény,

Martonyi, Nagyharsány, Pásztó, Pénzesgyőr, Recsk, Rudabánya, Salgótarján, Somoskő-
újfalu, Sóshartyán, Tatabánya.

Gmelinit-Ca: Zalahaláp.
Gmelinit-Na: Zalahaláp.
Gobbinsit: Zalahaláp.
Godovikovit: Komló, Pécs.
Goethit (régebben limonit): Abaújszántó, Abod, Alsótelekes, Apc, Arka, Atkár, Babócsa,

Bajna, Bakonya, Bakonyoszlop, Balatonederics, Balatonfűzfő, Balatonrendes, Balaton-
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szepezd, Bánhorváti, Baskó, Bátonyterenye, Bátorliget, Bazsi, Bekecs, Bélapátfalva,
Bicske, Bodajk, Bodrogkeresztúr, Bódvarákó, Budakeszi, Budapest, Bükkszentkereszt,
Cák, Celldömölk, Csabrendek, Cserszegtomaj, Csolnok, Csővár, Debrecen, Dédestapol-
csány, Demjén, Dorog, Dunabogdány, Eger, Eplény, Epöl, Erdőbénye, Erdőhorváti,
Erdősmecske, Esztergom, Felsőcsatár, Felsőpetény, Felsőregmec, Felsőtárkány, Fony,
Füzérradvány, Gánt, Gérce, Gönc, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos,
Gyöngyöstarján, Halimba, Harsány, Hejce, Hévíz, Hont, Irota, Jósvafő, Kács, Káld,
Karancsberény, Karancslapujtő, Kárász, Kelemér, Keszeg, Keszthely, Kincsesbánya,
Kisgyőr, Kisnána, Komló, Kópháza, Kőszegszerdahely, Kővágószőlős, Lábatlan,
Legyesbénye, Lovas, Lovászhetény, Lőrinci, Mád, Mályi, Mályinka, Mánfa, Martonyi,
Mátraderecske, Mátraszentimre, Mecseknádasd, Megyaszó, Meszes, Miskolc, Monok,
Mónosbél, Nadap, Nagybörzsöny, Nagyegyháza, Nagyhuta, Nekézseny, Nemesvita,
Nézsa, Nyirád, Ófalu, Örvényes, Paks, Parád, Parádfürdő, Parádsasvár, Pásztó, Pátka,
Pázmánd, Pécs, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Polgárdi, Pusz-
tavám, Rakacaszend, Recsk, Regéc, Répáshuta, Rudabánya, Sajókápolna, Sajóvelezd,
Salgótarján, Sámsonháza, Sándorfalva, Sárbogárd, Sárisáp, Sárospatak, Sátoraljaújhely,
Siklós, Sima, Sirok, Somogyszob, Sopron, Sukoró, Szabadbattyán, Szalonna, Szendrő,
Szerencs, Szokolya, Szögliget, Szuhogy, Tállya, Tatabánya, Telkibánya, Tokod, Tolcsva,
Tornaszentandrás, Törökbálint, Uppony, Úrkút, Üröm, Vác, Valkó, Vaskeresztes, Vékény,
Vértessomló, Vilyvitány, Zengővárkony, Zsámbék.

Goldfieldit: Parádfürdő.
Gonnardit (+ tetranátrolit): Nemesgulács, Salgótarján, Sümegprága, Tapolca, Uzsa, Vindor-

nyaszőlős, Zalahaláp, Zalaszántó.
Gorceixit: Pátka, Recsk, Szuhogy.
Goslarit: nincs.
Goyazit: Pátka, Recsk, Rudabánya, Sárbogárd.
Grafit: Dédestapolcsány, Dunavarsány, Irota, Kőszeg, Szendrőlád, Vásárosmiske, Velem.
Greenockit: Gyöngyössolymos, Martonyi, Nagybörzsöny, Parádsasvár, Pátka, Rudabánya.
Greigit: nincs.
Grosszulár: Dunabogdány, Karancsberény, Magyaregregy, Ófalu, Polgárdi, Pomáz, Recsk,

Sopron, Szentendre, Verőce.
Groutit: nincs.
Grunerit: Sukoró.
Gunningit: Mátraszentimre.
Halit: Fülöpszállás, Harta, Konyár, Perkupa, Petőfiszállás, Ráckeve, Recsk, Újfehértó.
Halloysit: Balatonrendes, Budapest, Bükkábrány, Bükkszentkereszt, Cserszegtomaj, Felső-

petény, Gyöngyösoroszi, Kővágóörs, Lesenceistvánd, Nagybörzsöny, Nagyharsány,
Nézsa, Pilisvörösvár, Rudabánya, Telkibánya, Tokaj, Uzsa.

Halloysit-7Å: Rudabánya.
Halotrichit: Bátonyterenye, Egercsehi, Esztergom, Komló, Mátraszentimre, Nagybörzsöny,

Parádfürdő, Parádsasvár, Recsk, Rudabánya, Tokodaltáró.
Hammarit: Pátka.
Hannebachit: Pécs.
Harmotom: Bátonyterenye, Kapolcs, Kisnána, Komló, Mátraszentimre, Szuha.
Hartit: Edelény.
Hastingsit: nincs.
Hausmannit: Alsótelekes.
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Hawleyit: Parádsasvár.
Heazlewoodit: nincs.
Hedenbergit: Hosszúhetény, Recsk, Szászvár.
Hematit: Abaújszántó, Alsótelekes, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bakonya, Bakony-

jákó, Balatongyörök, Balatonrendes, Barabás, Bátaapáti, Bekecs, Bélapátfalva, Bere-
mend, Bernecebaráti, Bozsok, Budapest, Bükkszentkereszt, Csabrendek, Cserszegtomaj,
Csobánka, Darnózseli, Dédestapolcsány, Domoszló, Dunavarsány, Eger, Eplény, Erdő-
bénye, Erdőhorváti, Erdősmecske, Felsőpetény, Fenyőfő, Fony, Gadna, Gánt, Gyöngyös-
oroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hollóháza, Iharkút, Kapolcs, Kisvaszar,
Komló, Komlóska, Kőszeg, Kővágószőlős, Legyesbénye, Lovas, Lovászhetény, Mád,
Magyaregregy, Mályi, Mályinka, Mány, Martonyi, Mátraszentimre, Máza, Mecsekná-
dasd, Megyaszó, Miskolc, Monok, Mórágy, Nadap, Nagybörzsöny, Nagyegyháza, Nagy-
harsány, Nagylóc, Nagyvisnyó, Nézsa, Nyirád, Nyíri, Ófalu, Orfű, Parádfürdő, Pásztó,
Pátka, Pázmánd, Pécs, Perkupa, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár, Rátka, Recsk, Regéc,
Rudabánya, Salgótarján, Sárbogárd, Sárospatak, Sirok, Szalonna, Szarvaskő, Szászvár,
Székesfehérvár, Szendrő, Szentendre, Szerencs, Szokolya, Tállya, Tardos, Tatabánya,
Telkibánya, Tokaj, Tolcsva, Tornakápolna, Tornaszentandrás, Úrkút, Vác, Varbóc,
Vékény, Zalahaláp.

Hemimorfit: Parádsasvár, Rudabánya, Szabadbattyán.
Hercynit: Garabonc, Kapolcs, Recsk.
Hessit: Parádfürdő.
Heteromorfit: Rudabánya.
Heulandit-Ca: Bózsva, Dunabogdány, Füzérkomlós, Görbeháza, Háromhuta, Hollóháza, Kis-

huta, Magyaregregy, Makkoshotyka, Márianosztra, Mátraderecske, Mátraszentimre,
Parádsasvár, Recsk, Regéc, Szarvaskő, Szob, Tokaj, Verőce, Visegrád.

Hexahidrit: Alsótelekes, Budapest, Cák, Dédestapolcsány, Komló, Parádfürdő, Pécs, Rados-
tyán, Rudabánya, Somoskőújfalu, Sopron.

Heyrovskýit: Nagybörzsöny.
Hidrocinkit: Gyöngyösoroszi, Parádsasvár, Rudabánya.
Hidromagnezit: Bazsi, Budapest, Dunabogdány, Polgárdi, Uzsa.
Hidróniumjarosit: Bükkábrány, Gyöngyösoroszi.
Hidrotalkit: Bazsi, Dunabogdány, Uzsa.
Hidroxiapofillit-(K): Polgárdi.
Hidroxilapatit (+ karbonáthidroxilapatit): Aggtelek, Beremend, Bodajk, Dédestapolcsány,

Eger, Lábatlan, Parasznya, Piliscsév, Tatabánya, Tornaszentandrás, Úrkút.
Higany: Rudabánya.
Hinsdalit: Nadap.
Hisingerit: Recsk.
Hollandit: Rudabánya.
Humboldtin: Bicske.
Huntit: Beremend, Pécs.
Hübnerit: Nagybörzsöny.
Ikunolit: Nagybörzsöny.
Illit: Bakonya, Dédestapolcsány, Felsőpetény, Füzérradvány, Kővágószőlős, Nagybörzsöny,

Parádfürdő, Parádsasvár, Rudabánya, Szászvár.
Ilmenit: Abaújszántó, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bazsi, Bükkábrány, Bükkszent-

kereszt, Celldömölk, Cserépváralja, Erdőbénye, Fehérvárcsurgó, Felsőcsatár, Fertőrákos,
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Fony, Győrzámoly, Hetvehely, Káptalantóti, Komló, Kópháza, Lovászhetény, Magya-
regregy, Miskolc, Nagygörbő, Nagykovácsi, Nagylóc, Nyíri, Ófalu, Salgótarján, Sopron,
Szarvaskő, Tállya, Tapolca, Uzsa, Váralja, Vaskeresztes, Vékény, Verőce, Vindornya-
szőlős, Visegrád, Zalahaláp, Zalaszántó.

Iltisit: Rudabánya.
Imiterit: Rudabánya.
Indium: Pákozd.
Inezit: Gyöngyösoroszi.
Ingodit: Nagybörzsöny.
Jamesonit: Nagybörzsöny.
Jarosit: Abaújlak, Abaújszántó, Badacsonyörs, Bátonyterenye, Bükkszentkereszt, Dédesta-

polcsány, Demjén, Dorog, Eger, Esztergom, Felsőpetény, Fertőrákos, Fony, Füzérkajata,
Füzérradvány, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Harka, Hejce, Hidas, Irota, Izsófalva,
Kéked, Komló, Kópháza, Kővágószőlős, Lovasberény, Martonyi, Mád, Mátraderecske,
Mátraszentimre, Miskolc, Monok, Nadap, Nagybörzsöny, Nagyvisnyó, Nekézseny, Nyíri,
Pányok, Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Pázmánd, Pécs, Putnok, Rátka, Recsk, Regéc,
Rudabánya, Sárbogárd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Somoskőújfalu, Sopron, Sukoró,
Szarvaskő, Szilvásvárad, Tatabánya, Tállya, Telkibánya, Tolcsva, Úrkút, Várpalota,
Velem, Velence, Verőce.

Jaszczakit: nincs.
Jefremovit: Pécs.
Jég: nincs.
Joaquinit-(Ce): Hosszúhetény.
Jódargirit: Rudabánya.
Johannit: Bakonya.
Jonassonit: Nagybörzsöny.
Joséit-A: Nagybörzsöny.
Julgoldit-csoport: Sukoró.
Kabazit-Ca: Alsótelekes, Dunabogdány, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján, Hosszúhetény,

Markaz, Mátraszentimre, Nadap, Nemesgulács, Parád, Parádfürdő, Pásztó, Pécs, Pilisz-
szentlászló, Recsk, Regéc, Salgótarján, Sümegprága, Szob, Telkibánya, Vékény, Zalah-
aláp, Zalaszántó.

Kabazit-K: Bazsi.
Kabazit-Mg: Bazsi (TÁ).
Kabazit-Na: Zalahaláp.
Kaersutit: Bakonya, Bárna, Hetvehely, Kapolcs, Orfű, Székesfehérvár, Szilaspogony, Váralja.
Kakoxén: Bükkszentkereszt, Miskolc.
Kalcioancilit-(Ce): Hosszúhetény.
Kalciokataplejit: Hosszúhetény.
Kalcirtit: Pomáz.
Kalcit: Abasár, Abod, Ajka, Alacska, Alsótelekes, Alsótold, Apc, Babócsa, Badacsonytomaj,

Badacsonytördemic, Bajna, Bakonya, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyoszlop,
Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonmáriafürdő, Balatonszőlős, Báta, Bátaapáti,
Bátonyterenye, Bátor, Bazsi, Bekecs, Bélapátfalva, Bercel, Beremend, Bicske, Bodajk,
Bódvaszilas, Bódvarákó, Boldogkőváralja, Bozsok, Budakalász, Budaörs, Budapest,
Bük, Bükkábrány, Bükkösd, Bükkszentkereszt, Cák, Celldömölk, Csabrendek, Cserép-
falu, Cserszegtomaj, Csesznek, Csolnok, Csővár, Demjén, Dorog, Dudar, Dunaalmás,
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Dunabogdány, Dunaföldvár, Edelény, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Eplény, Epöl, Erdő-
bénye, Erdőhorváti, Erdősmecske, Esztergom, Felsőcsatár, Felsőpetény, Felsőtárkány,
Fenyőfő, Fertőrákos, Fonyód, Füzérkomlós, Gánt, Gérce, Gyöngyösoroszi, Gyöngyös-
pata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halimba, Halmajugra, Harsány, Hetvehely,
Hidas, Hosszúhetény, Iharkút, Jásd, Jósvafő, Kács, Karancsberény, Karancslapujtő,
Kárász, Kazincbarcika, Kéked, Kemence, Keszeg, Kesztölc, Kincsesbánya, Kishuta, Kis-
lőd, Kisnána, Kissomlyó, Komló, Komlóska, Kosd, Kovácsszénája, Kozárd, Kőszárhegy,
Kőszeg, Kővágószőlős, Lábatlan, Leányvár, Lovasberény, Lovászhetény, Magyaregregy,
Mályi, Mályinka, Mány, Márianosztra, Markaz, Martonyi, Mátraderecske, Mátraszele,
Mátraszentimre, Mátraszőlős, Meszes, Mezőkövesd, Mindszentkálla, Miskolc, Mónos-
bél, Mórágy, Nagybarca, Nagybörzsöny, Nagyegyháza, Nagygörbő, Nagyharsány, Nagy-
huta, Nagykovácsi, Nagykozár, Nagylóc, Nagymaros, Nagyvisnyó, Nemesgulács,
Nyergesújfalu, Nyirád, Nyíri, Ófalu, Oroszlány, Örvényes, Padragkút, Pákozd, Pányok,
Pápa, Parád, Parádfürdő, Parádsasvár, Parasznya, Pásztó, Pátka, Pécs, Pécsely, Perkupa,
Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisszentlélek, Polgárdi, Pomáz, Pula, Pusz-
tavám, Putnok, Rakacaszend, Raposka, Recsk, Répáshuta, Romhány, Rudabánya, Sajóg-
algóc, Salgótarján, Sámsonháza, Sárisáp, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Siklós, Sirok,
Sitke, Somberek, Sóskút, Sümeg, Sümegprága, Süttő, Szabadbattyán, Szalonna, Szanda,
Szarvaskő, Szászvár, Szava, Szeged, Szendrő, Szendrőlád, Szentendre, Szentgál, Szil-
vásvárad, Szob, Szokolya, Szőc, Szuha, Szurdokpüspöki, Tállya, Tapolca, Tarpa, Tata,
Tatabánya, Telkibánya, Tihany, Tokodaltáró, Tolcsva, Tornanádaska, Tornaszentandrás,
Ugod, Úrkút, Uzsa, Üröm, Vác, Vágáshuta, Váralja, Varbó, Varbóc, Velem, Verőce, Vér-
tessomló, Vértesszőlős, Visegrád, Visonta, Zalahaláp, Zalaszántó, Zebegény, Zsámbék.

Kálisalétrom: Szerencs.
Káliumospargasit: Nagymaros.
Kalkantit: Gyöngyösoroszi, Parádfürdő, Recsk, Rudabánya.
Kalkofánit: Parádsasvár, Rudabánya, Salgótarján.
Kalkofillit: Lovasberény, Parádfürdő.
Kalkopirit: Alsótelekes, Bakonya, Balatonfüred, Bódvaszilas, Cák, Egerbakta, Erdősmecske,

Felsőcsatár, Fertőrákos, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Hetvehely, Irota, Karancs-
berény, Komló, Kópháza, Kővágószőlős, Lovas, Mályinka, Martonyi, Mátraszentimre,
Miskolc, Nagybörzsöny, Nagyvisnyó, Pákozd, Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Pécs, Per-
kupa, Perőcsény, Rakacaszend, Recsk, Rudabánya, Sukoró, Szabadbattyán, Szarvaskő,
Szava, Szuha, Telkibánya, Tornakápolna, Tornaszentandrás, Velem.

Kalkosztibit: Recsk, Rudabánya.
Kalkozin: Martonyi, Miskolc, Pátka, Pécs, Rudabánya.
Kamphaugit-(Y): Szarvaskő.
Kaňkit: Nagybörzsöny.
Kaolinit: Bicske, Cserszegtomaj, Csobánka, Dömös, Fenyőfő, Gyöngyösoroszi, Gyöngyös-

solymos, Halimba, Hollóháza, Kőszeg, Mád, Megyaszó, Nyirád, Nyíri, Parádfürdő,
Parádsasvár, Pátka, Pécs, Rátka, Recsk, Rudabánya, Sárospatak, Szegi, Tarcal, Telkibá-
nya, Tokaj, Vác, Velem, Vilyvitány.

Karbonátcianotrichit: Rudabánya.
Kariopilit: Gyöngyösoroszi.
Karminit: Lovasberény, Nagybörzsöny.
Kasolit: Nagyvisnyó.
Kasszit: Perkupa.
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Kassziterit: Bükkszentkereszt, Erdőbénye, Rudabánya.
Katoit: Dunabogdány.
Kawazulit: Gyöngyössolymos.
Kén: Ajka, Alsótelekes, Bátonyterenye, Bicske, Demjén, Esztergom, Felsőpetény, Gyöngyös-

oroszi, Gyöngyössolymos, Komló, Lovasberény, Mád, Mátraszentimre, Miskolc,
Múcsony, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Parádsasvár, Perkupa, Pilisszentiván, Radostyán,
Rátka, Recsk, Rudabánya, Sukoró, Tatabánya, Telkibánya, Várpalota.

Keralit: Nadap, Nagykovácsi, Pákozd, Sopron.
Khademit: Felsőpetény.
Kianit: Apátvarasd, Bakóca, Baksa, Bükkösd, Dunavarsány, Erdősmecske, Gyód, Helesfa,

Hetvehely, Horváthertelend, Hosszúhetény, Husztót, Kishajmás, Kisvaszar, Komló,
Kovácsszénája, Magyaregregy, Magyarszék, Mánfa, Mecseknádasd, Mecsekpölöske,
Orfű, Paks, Pécs, Sopron, Szágy, Szalatnak, Szentkatalin.

Kieserit: Komló, Mátraszentimre, Pécs.
Kingit: Dédestapolcsány, Nekézseny.
Kintoreit: Parádfürdő, Pátka, Sirok.
Kjoszterit: nincs.
Klajit: Recsk (TÁ).
Klebelsbergit: Gyöngyösoroszi.
Klinoensztatit: nincs.
Klinohumit: Dunavarsány.
Klinoklász: Lovasberény.
Klinoklor: Alsótelekes, Bátaapáti, Bükkszentkereszt, Dunabogdány, Felsőcsatár, Fertőrákos,

Gyód, Gyöngyösoroszi, Helesfa, Komló, Kővágószőlős, Lovas, Magyaregregy, Marto-
nyi, Máza, Miskolc, Mónosbél, Nagyvisnyó, Ófalu, Pécs, Perkupa, Recsk, Rudabánya,
Sirok, Sopron, Sukoró, Szarvaskő, Szászvár, Vaskeresztes.

Klinoptilolit-Ca: Abaújszántó, Bodrogkeresztúr, Bózsva, Gönc, Háromhuta, Kisnána, Komló,
Mád, Monok, Nagyhuta, Nyíri, Rátka, Regéc, Salgótarján, Szuha, Tokaj.

Klinoptilolit-K: Rátka.
Klinozoisit: Bükkszentkereszt, Felsőcsatár, Magyaregregy, Miskolc, Perkupa, Pomáz, Recsk,

Tornakápolna.
Klórapatit: az apatit egy része idetartozhat (lásd apatit).
Klórargirit: Lovasberény, Parádfürdő, Rudabánya, Telkibánya.
Kloritoid: Dédestapolcsány, Sopron.
Klórmayenit: Balatoncsicsó.
Kobaltin: Felsőcsatár.
Kochsándorit: Mány (TÁ), Tatabánya.
Koktait: Miskolc, Pécs.
Kolimit: Rudabánya.
Kollerit: Pécs (TÁ).
Kolumbit-(Fe): Miskolc.
Kolumbit-(Mg): Sopron.
Kondrodit: Dunavarsány.
Konikalkit: Lovasberény, Pécs, Rudabánya.
Korund (+ zafír): Diósjenő, Drégelypalánk, Kóspallag, Márianosztra, Nagybörzsöny, Recsk,

Szentendre, Szob, Verőce, Zebegény.
Krausit: Mátraszentimre.
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Krennerit: Parádfürdő.
Kriptomelán: Apc, Bükkszentkereszt, Eplény, Erdőhorváti, Mád, Mályi, Pákozd, Rakaca-

szend, Répáshuta, Rudabánya, Sárospatak, Sitke, Úrkút.
Krizokolla: Gyöngyössolymos, Miskolc, Pátka.
Krizotil: Dunabogdány, Gyód, Helesfa, Ófalu, Perkupa, Polgárdi, Recsk.
Kromit: Alsótelekes, Felsőcsatár, Gyód, Helesfa, Nagykovácsi, Ófalu, Perkupa, Sirok.
Kröhnkit: Recsk.
Krupkait: Pátka, Recsk.
Kubanit: Gyöngyösoroszi.
Kuprit: Alsótelekes, Bakonycsernye, Gyöngyössolymos, Martonyi, Nagybörzsöny, Parád-

sasvár, Pátka, Pécs, Recsk, Rudabánya, Sirok, Szabadbattyán.
Kuproroméit (korábban partzit): Rudabánya.
Kuramit: nincs.
Kutnohorit: Gyöngyösoroszi, Úrkút.
Kvarc (+ achát, ametiszt, füstkvarc, hegyikristály, jáspis, kalcedon, tűzkő stb.): Abasár,

Abaújszántó, Alsóörs, Alsótelekes, Apc, Arka, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Bajna, Bakonya, Balatonfüred, Barabás, Baskó, Bátonyterenye, Bekecs, Bercel, Berente,
Bozsok, Bózsva, Budakeszi, Budapest, Bükkábrány, Bükkösd, Bükkszentkereszt, Bükk-
zsérc, Cák, Cserépfalu, Cserépváralja, Cserszegtomaj, Csokvaomány, Csővár, Darnó-
zseli, Dédestapolcsány, Domoszló, Dorog, Edelény, Egerbakta, Egercsehi, Eplény,
Erdőbénye, Erdőhorváti, Erdősmecske, Esztergom, Felsőcsatár, Felsőregmec, Felsőtár-
kány, Fertőrákos, Fony, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Gagybátor,
Golop, Gönc, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyön-
gyöstarján, Harka, Háromhuta, Hatvan, Hejce, Hercegkút, Hidas, Hollóháza, Hosszúhe-
tény, Husztót, Ipolytarnóc, Irota, Kács, Karancsberény, Kárász, Károlyfalva, Kéked,
Keszeg, Kishuta, Kiskunlacháza, Kisnána, Kisvaszar, Komló, Komlóska, Kőszeg, Kővá-
góörs, Kővágószőlős, Középhuta, Kurityán, Lábatlan, Leányvár, Legyesbénye, Lovas,
Lovasberény, Lovászhetény, Lőrinci, Mád, Magyaregregy, Makkoshotyka, Mályinka,
Mánfa, Mány, Márianosztra, Mátraderecske, Mátraszentimre, Máza, Mecseknádasd,
Megyaszó, Miskolc, Monok, Mónosbél, Nadap, Nagybörzsöny, Nagygörbő, Nagyhuta,
Nagylóc, Nagymaros, Nagyvisnyó, Nekézseny, Nógrádszakál, Nyirád, Nyíri, Ófalu,
Orfű, Ormosbánya, Ózd, Pákozd, Paloznak, Pányok, Parád, Parádfürdő, Parádsasvár,
Pásztó, Pátka, Pécs, Pécsely, Pécsvárad, Perkupa, Perőcsény, Polgárdi, Pusztafalu, Pusz-
tavám, Putnok, Rakacaszend, Rátka, Recsk, Regéc, Répáshuta, Rudabánya, Sajóvelezd,
Salgótarján, Sály, Sárazsadány, Sárbogárd, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sima, Sirok,
Somoskőújfalu, Sopron, Sukoró, Szabadbattyán, Szágy, Szalonna, Szarvaskő, Szászvár,
Szava, Szegi, Székesfehérvár, Szendrő, Szendrőlád, Szentendre, Szentgál, Szentkatalin,
Szerencs, Szilvásvárad, Szob, Szokolya, Szuha, Szurdokpüspöki, Tállya, Tarcal, Tata-
bánya, Telkibánya, Tihany, Tolcsva, Úrkút, Uzsa, Üröm, Várpalota, Vászoly, Vékény,
Velem, Velence, Verőce, Vilyvitány, Visonta, Zalahaláp, Zengővárkony.

Langit: Rudabánya.
Lantanit-(Ce): Hosszúhetény.
Laumontit: Algyő, Gyöngyösoroszi, Kisújszállás, Nadap, Recsk, Regéc, Sirok, Szarvaskő,

Telkibánya.
Lavendulán: Lovasberény.
Lazulit: Ágfalva, Sopron.
Leadhillit: Rudabánya.
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Lepidokrokit: Pécs, Rudabánya, Sitke.
Letovicit: Komló, Ormosbánya, Pécs.
Leucit: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bár.
Lévyn-Ca: Markaz, Nadap, Üllés.
Liebigit: Kővágószőlős.
Lillianit: Nagybörzsöny.
Linarit: Nagybörzsöny, Parádsasvár, Pátka, Rudabánya, Szabadbattyán.
Lindströmit: Pátka.
Lipscombit: Parádfürdő.
Litioforit: Bükkszentkereszt, Pázmánd, Siklós, Sopron, Szőc.
Lizardit: Bazsi, Dunabogdány, Gyód, Helesfa, Kissomlyó, Ófalu, Perkupa, Recsk, Uzsa,

Zalahaláp, Vindornyaszőlős.
Lonecreekit: Pécs.
Löllingit: nincs.
Luzonit: Recsk.
Maghemit: nincs.
Magnetit: Abaújszántó, Alsótelekes, Apátvarasd, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,

Bakóca, Bakonya, Barabás, Bátaapáti, Bercel, Bernecebaráti, Boda, Bódvarákó, Boldog-
kőváralja, Bükkábrány, Bükkösd, Celldömölk, Cserépváralja, Diósjenő, Dunabogdány,
Erdőbénye, Felsőcsatár, Gyód, Győrzámoly, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Hosszúhetény,
Husztót, Kapolcs, Kárász, Kisvaszar, Komló, Kóspallag, Kovácsszénája, Kővágószőlős,
Lovászhetény, Lőrinci, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mária-
nosztra, Máza, Mecseknádasd, Mikóháza, Nagybörzsöny, Nagygörbő, Nagylóc, Nyíri,
Óbánya, Ófalu, Orfű, Pásztó, Pátka, Pécs, Perkupa, Perőcsény, Pilis, Pilisszentkereszt,
Pilisszentlászló, Pomáz, Recsk, Rudabánya, Salgótarján, Sukoró, Szágy, Szalatnak, Szar-
vaskő, Szászvár, Székesfehérvár, Szentendre, Szob, Telkibánya, Tolcsva, Tornaszentand-
rás, Úrkút, Uzsa, Váralja, Vaskeresztes, Vékény, Verőce, Visegrád, Zalahaláp, Zalaszántó.

Magneziocopiapit: Rudabánya.
Magnezioferrihornblende: Visegrád.
Magnezioferrit: Balatoncsicsó, Pomáz.
Magneziofoitit: Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Nagybörzsöny.
Magneziohastingsit: Kemence.
Magneziohornblende: Komló,  Mátraderecske, Pomáz.
Magnezit: Alsótelekes, Felsőcsatár, Rudabánya.
Malachit: Alsóörs, Alsótelekes, Bakonya, Bakonycsernye, Balatonfüred, Bódvaszilas, Bükk-

zsérc, Csopak, Felsőcsatár, Felsőregmec, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Hidas,
Komlóska, Kővágószőlős, Legyesbénye, Lovas, Lovasberény, Martonyi, Miskolc,
Nadap, Nagybörzsöny, Nagykovácsi, Nagyvisnyó, Ófalu, Pákozd, Parádfürdő, Parád-
sasvár, Pátka, Pécs, Perőcsény, Polgárdi, Rakacaszend, Recsk, Rudabánya, Sirok, Sza-
badbattyán, Szarvaskő, Székesfehérvár, Tornaszentandrás, Uppony, Vác, Vaskeresztes,
Velem, Vilyvitány.

Manganit: Eplény, Úrkút.
Mangán-oxidok (azonosítatlan): Abasár, Aggtelek, Apc, Bajna, Bakonyszentlászló, Balaton-

rendes, Bicske, Budapest, Dédestapolcsány, Edelény, Eger, Erdőbénye, Erdőhorváti, Fel-
sőtárkány, Fertőrákos, Gánt, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Háromhuta, Hercegkút,
Hollóháza, Iharkút, Jobbágyi, Kincsesbánya, Kisnána, Komlóska, Kőszeg, Legyesbénye,
Litke, Lőrinci, Mád, Martonyi, Mátraszentimre, Miskolc, Monok, Nagybörzsöny, Nagy-
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lóc, Nekézseny, Orfű, Pákozd, Parádsasvár, Pásztó, Pátka, Pécs, Perkupa, Pilismarót,
Pilisszántó, Polgárdi, Rakacaszend, Rátka, Recsk, Rudabánya, Salgótarján, Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Siklós, Somoskőújfalu, Szabadbattyán, Szegi, Székesfehérvár, Szuhogy,
Tarján, Telkibánya, Tornaszentandrás, Úrkút, Varbóc, Velem, Verőce.

Margarit: nincs.
Markazit: Ajka, Alsótelekes, Bajna, Bátonyterenye, Bazsi, Bicske, Budapest, Bükkábrány,

Cserszegtomaj, Dorog, Edelény, Eger, Erdőbénye, Esztergom, Felsőpetény, Felsőtárkány,
Felsőtelekes, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Halimba, Hévíz, Izsófalva, Karancs-
berény, Kéked, Keszeg, Keszthely, Kincsesbánya, Komló, Kópháza, Kővágószőlős,
Lábatlan, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mád, Mány, Mátraderecske, Mátraszentimre,
Miskolc, Nagybörzsöny, Nyirád, Orfű, Oroszlány, Oszkó, Pányok, Parádfürdő, Parád-
sasvár, Pátka, Pécs, Pilisjászfalu, Pusztavám, Rátka, Recsk, Rezi, Rudabánya, Sajógal-
góc, Sárisáp, Solymár, Sopron, Szava, Szendrő, Szólád, Tállya, Tatabánya, Telkibánya,
Úrkút, Vác, Vajdácska, Velem, Vértessomló, Visonta, Zsámbék.

Mascagnin: Esztergom, Komló, Miskolc, Várpalota.
Mawsonit: nincs.
Mejonit: nincs.
Melanterit: Dédestapolcsány, Esztergom, Felsőpetény, Mátraszentimre, Nagybörzsöny,

Recsk, Rudabánya.
Mellit: Bicske.
Melonit: Szarvaskő.
Mész: nincs.
Metaautunit: Fertőrákos, Kővágószőlős.
Metacinnabarit: Budapest, Gyöngyössolymos.
Metasztibnit: Erdőbénye, Mátraszentimre, Rudabánya.
Metatorbernit: Kópháza.
Metavoltin: Bátonyterenye, Komló.
Mezolit: Bazsi, Uzsa, Zalahaláp.
Miargirit: Telkibánya.
Mikasait: Pécs.
Mikroklin: Bátaapáti, Erdősmecske, Fertőszéplak, Mórágy, Ófalu, Pörböly, Váralja.
Millerit: Alsótelekes, Komló, Perkupa.
Millosevichit: Miskolc.
Mimetezit: Lovasberény, Nadap, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Pécs, Rudabánya.
Mínium: Parádsasvár, Szabadbattyán.
Mirabilit: Alap, Felsőpetény, Hajdúdorog.
Mixit: Nagybörzsöny.
Mogánit: Budapest, Miskolc.
Mohrit: Komló, Pécs.
Moissanit: nincs.
Molibdenit: Erdősmecske, Gyöngyösoroszi, Hosszúhetény, Márianosztra, Nadap, Nagybör-

zsöny, Parádsasvár, Pécs, Perőcsény, Recsk, Sukoró, Szob, Velence.
Monacit-(Ce): Bátaszék, Dédestapolcsány, Felsőregmec, Hosszúhetény, Kópháza, Miskolc,

Pákozd, Recsk, Sopron, Sukoró, Szászvár, Vilyvitány.
Monacit-(La): Szászvár.
Monetit: nincs.
Montanit: Gyöngyössolymos.
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Montmorillonit: Abasár, Budapest, Celldömölk, Erdőbénye, Füzérradvány, Kislóc, Kisnána,
Komló, Rátka, Rudabánya, Salgótarján, Solymár, Tállya.

Montroseit: Kővágószőlős.
Mordenit: Abaújszántó, Bodrogkeresztúr, Borsodgeszt, Bózsva, Erdőhorváti, Golop, Gyön-

gyösoroszi, Gyöngyöstarján, Háromhuta, Mád, Magyaregregy, Mátraszentimre, Nagy-
huta, Nemti, Parádsasvár, Perőcsény, Recsk, Regéc.

Moschellandsbergit: Rudabánya.
Mullit: Badacsonytördemic, Celldömölk.
Munakatait: Gyöngyösoroszi.
Muszkovit: Bozsok, Cák, Darnózseli, Dunavarsány, Felsőregmec, Fertőrákos, Fertőszéplak,

Harka, Hosszúhetény, Kópháza, Kőszegszerdahely, Kővágószőlős, Mecsekpölöske, Mis-
kolc, Nagyatád, Parádfürdő, Rakaca, Rakacaszend, Recsk, Rudabánya, Sajóvelezd, Sop-
ron, Szarvaskő, Velem, Vilyvitány.

Nahkolit: Petőfiszállás.
Nakareniobszit-(Ce): Hosszúhetény, Szászvár.
Nátroalunit: nincs.
Nátrojarosit: Irota, Kővágószőlős.
Nátrolit: Bazsi, Hosszúhetény, Káptalantóti, Kissomlyó, Márianosztra, Nagygörbő, Nemes-

gulács, Pécs, Salgótarján, Sümegprága, Szászvár, Szentbékkálla, Uzsa, Vindornyaszőlős,
Zalahaláp, Zalaszántó.

Nátron: Konyár.
Nátrozippeit: Kővágószőlős.
Naumannit: Füzérradvány.
Nefelin: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Hosszúhetény, Pécs, Salgótarján, Szászvár,

Zalahaláp.
Nekoit: Polgárdi.
Neptunit: Hosszúhetény.
Nesquehonit: Komló, Recsk.
Nikkelin: Ófalu, Felsőcsatár.
Nitrokalcit: nincs.
Nontronit: Bercel, Demjén, Erdőbénye, Erdőhorváti, Felsőcsatár, Gyöngyössolymos, Gyön-

gyöstarján, Komló, Komlóska, Monok, Pákozd, Pécs, Polgárdi, Recsk, Sárbogárd, Sáros-
patak, Sukoró, Szanda, Szászvár, Székesfehérvár, Szob, Szokolya, Tállya, Tolcsva.

Nordstrandit: Aggtelek.
Northupit: Recsk.
Nsutit: nincs.
Offretit: Salgótarján, Sümegprága.
Okenit: Bazsi, Polgárdi, Salgótarján, Sümegprága, Uzsa, Zalahaláp, Zalaszántó.
Olivenit: Lovasberény, Nadap, Parádfürdő, Pécs, Rudabánya.
Omfacit: nincs.
Opál (+ faopál, hialit, kloropál, májopál, mézopál, nemesopál, tűzopál, ungvárit, üvegopál,

viaszopál stb.): Abaújalpár, Abaújszántó, Apc, Arka, Bánhorváti, Bátonyterenye, Bekecs,
Boldogkőváralja, Borsodgeszt, Bózsva, Budapest, Bugyi, Buják, Bükkábrány, Csernely,
Diósjenő, Domoszló, Dömös, Dubicsány, Eger, Erdőbénye, Erdőhorváti, Felsőcsatár,
Felsőpetény, Fony, Fonyód, Füzérkomlós, Galgamácsa, Gönc, Gyöngyös, Gyöngyös-
oroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Háromhuta, Hejce, Hernád-
céce, Hollóháza, Jobbágyi, Kazár, Kéked, Kishuta, Kisnána, Komlóska, Kővágószőlős,
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Lesenceistvánd, Lőrinci, Mád, Mány, Markaz, Mátraszentimre, Megyaszó, Mikófalva,
Miskolc, Monok, Mónosbél, Nagyhuta, Nagylóc, Nagyoroszi, Nógrádkövesd, Nógrád-
szakál, Ormosbánya, Pákozd, Pányok, Parádfürdő, Pásztó, Pátka, Perőcsény, Pilisszent-
lászló, Pilisvörösvár, Polgárdi, Pomáz, Rátka, Recsk, Regéc, Répáshuta, Sajóvelezd,
Sály, Sámsonháza, Sárbogárd, Sárospatak, Sáta, Sátoraljaújhely, Szanda, Szentendre,
Szokolya, Szuha, Szurdokpüspöki, Tállya, Tarcal, Telkibánya, Tihany, Tokaj, Tolcsva,
Várpalota, Verőce, Verpelét.

Ortoklász (+ adulár): Darnózseli, Dunavarsány, Erdősmecske, Füzérradvány, Gyöngyösoro-
szi, Gyöngyössolymos, Karancsberény, Kópháza, Mátraszentimre, Miskolc, Nadap,
Nagybörzsöny, Nyíri, Pákozd, Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Rátka, Sárbogárd, Sáto-
raljaújhely, Sopron, Sukoró, Szarvaskő, Székesfehérvár, Telkibánya, Velence.

Osarizawait: Parádfürdő, Pátka.
Osumilit-(Mg): nincs.
Otavit: Legyesbénye.
Oxiplumboroméit (korábban bindheimit): Lovasberény, Martonyi, Parádfürdő, Pátka, Ruda-

bánya, Szabadbattyán.
Paarit: Pátka.
Paligorszkit: Parádsasvár, Recsk, Úrkút, Zengővárkony.
Paraalumohidrokalcit: Bicske. 
Parabutlerit: nincs.
Paracoquimbit: Pécs.
Parádsasvárit: Parádsasvár (TÁ), Rudabánya.
Paragonit: Felsővadász, Sopron, Szendrő.
Paranátrolit: Uzsa.
Pararealgár: Recsk.
Paraschachnerit: Rudabánya.
Paratacamit: Nagybörzsöny, Rudabánya.
Pargasit: Kemence, Szarvaskő.
Parnauit: Lovasberény, Rudabánya.
Pavonit: Nagybörzsöny.
Pekoit: Pátka.
Pektolit: Hosszúhetény, Pécs.
Pentahidrit: Recsk.
Pentlandit: Felsőcsatár, Szarvaskő.
Periklász: nincs.
Perovszkit: Pomáz, Uzsa.
Perroudit: Rudabánya.
Pertlikit: Pécs.
Petzit: nincs.
Philipsbornit: Lovasberény, Parádfürdő.
Phillipsit-Ca: Alsótelekes, Badacsonytördemic, Bátonyterenye, Bazsi, Kapolcs, Káptalantóti,

Kisnána, Kissomlyó, Márianosztra, Mátraderecske, Nagygörbő, Nemesgulács, Pásztó,
Raposka, Salgótarján, Sümegprága, Tapolca, Uzsa, Vindornyaszőlős, Zalahaláp, Zala-
szántó.

Phillipsit-K: Bazsi, Kapolcs, Pásztó.
Phillipsit-Na: Bazsi.
Pickeringit: Felsőpetény, Komló, Nagybörzsöny, Radostyán.
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Pigeonit: nincs.
Pikrofarmakolit: Kővágószőlős.
Pilsenit: nincs.
Pirakmonit: Pécs.
Pirargirit: Lovasberény, Nagybörzsöny, Rudabánya, Telkibánya.
Pirit: Abaújszántó, Alsótelekes, Apc, Badacsonyörs, Bajna, Bakonya, Balatonfüred, Balaton-

szentgyörgy, Bátonyterenye, Bercel, Bicske, Budapest, Bükkábrány, Bükkszentkereszt,
Dédestapolcsány, Diósviszló, Dorog, Dunabogdány, Edelény, Eger, Egerbakta, Egercsehi,
Epöl, Erdőbénye, Erdőhorváti, Erdősmecske, Esztergom, Felsőcsatár, Felsőpetény, Fel-
sőtárkány, Fertőrákos, Füzérradvány, Gánt, Gönc, Gyenesdiás, Gyöngyösoroszi, Gyön-
gyössolymos, Gyöngyöstarján, Halimba, Háromhuta, Hetvehely, Hévíz, Hollóháza, Irota,
Iszkaszentgyörgy, Kács, Karancsberény, Karancslapujtő, Kéked, Keszeg, Keszthely, Kis-
huta, Komló, Komlóska, Kópháza, Kosd, Kővágószőlős, Lovasberény, Mád, Magyareg-
regy, Mánfa, Mány, Márianosztra, Martonyi, Mátraderecske, Mátraszentimre, Máza,
Miskolc, Monok, Nadap, Nagybörzsöny, Nagyegyháza, Nagyhuta, Nagylóc, Nagyvisnyó,
Nyirád, Nyíri, Ófalu, Pányok, Parád, Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Pécs, Perkupa,
Perőcsény, Polgárdi, Pusztavám, Rakacaszend, Rátka, Recsk, Regéc, Rezi, Rudabánya,
Salgótarján, Sárbogárd, Sárisáp, Sárospatak, Serényfalva, Sirok, Solymár, Somoskőúj-
falu, Sopron, Sümeg, Szabadbattyán, Szalatnak, Szarvaskő, Szászvár, Szava, Szendrő,
Szerencs, Szomor, Szurdokpüspöki, Tállya, Tarpa, Tatabánya, Telkibánya, Tolcsva, Tor-
naszentandrás, Úrkút, Uzsa, Üröm, Vác, Vágáshuta, Vékény, Velem, Velence, Vértes-
somló, Vilyvitány.

Pirofánit: Perkupa, Miskolc.
Pirofillit: Pázmánd.
Piroluzit: Abasár, Bajna, Bélapátfalva, Bicske, Budapest, Dédestapolcsány, Edelény, Eger,

Eplény, Erdőbénye, Erdőhorváti, Gyöngyöstarján, Háromhuta, Hercegkút, Hollóháza,
Iharkút, Jobbágyi, Kincsesbánya, Komlóska, Kővágószőlős, Lábatlan, Litke, Mád, Mar-
tonyi, Mátraszentimre, Miskolc, Pákozd, Pátka, Pilismarót, Pilisszántó, Polgárdi, Raka-
caszend, Répáshuta, Rudabánya, Salgótarján, Sárospatak, Szabadbattyán, Szuha,
Szuhogy, Tarján, Telkibánya, Úrkút, Varbóc, Velem, Verőce.

Piromorfit: Lovasberény, Nadap, Pátka, Pécs, Rudabánya, Szabadbattyán, Velem.
Pirop: nincs.
Pirosztilpnit: Telkibánya.
Pirrhotin: Bakonya, Beregdaróc, Egerbakta, Felsőcsatár, Fertőrákos, Kisnána, Komló, Kővá-

gószőlős, Nagybörzsöny, Nemesgulács, Ófalu, Recsk, Salgótarján, Szarvaskő, Uzsa.
Plagioklász-sor (albit vagy anortit): Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Bárna, Bercel,

Bernecebaráti, Borsodgeszt, Celldömölk, Dédestapolcsány, Domoszló, Dömös, Eger-
bakta, Erdőbénye, Füzér, Gönc, Háromhuta, Lovászhetény, Magyaregregy, Markaz, Mát-
raderecske, Mónosbél, Nagybörzsöny, Nagygörbő, Pusztafalu, Recsk, Salgótarján,
Szalonna, Szanda, Szarvaskő, Szob, Szokolya, Tállya, Tarcal, Tokaj, Váralja, Verőce,
Visegrád.

Plagionit: Lovasberény.
Planerit: Parádfürdő.
Plombièrit: Uzsa.
Plumbogummit: Gyöngyösoroszi, Nadap, Parádfürdő, Pátka, Sirok.
Plumbojarosit: Lovasberény, Miskolc, Rudabánya, Sirok.
Polibázit: Rudabánya, Telkibánya.
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Polidimit: Felsőcsatár.
Portlandit: Bátonyterenye.
Posnjakit: Martonyi, Rudabánya.
Prehnit: Bátor, Egerbakta, Mónosbél, Polgárdi, Recsk, Sirok, Szarvaskő.
Proustit: Rudabánya, Telkibánya.
Pszeudobrookit: Badacsonytördemic, Fony, Pásztó.
Pszeudorutil: Miskolc.
Pumpellyit-csoport [pumpellyit-(Fe2+) vagy pumpellyit-(Fe3+)]: Pákozd, Recsk, Sirok, Szar-

vaskő.
Quenstedtit: Mátraszentimre.
Rabdofán-(Ce): Sopron.
Ramsbeckit: Rudabánya.
Ramsdellit: Répáshuta, Uppony.
Ranciéit: Alsótelekes, Badacsonyörs, Barabás, Bazsi, Bélapátfalva, Bükkszentkereszt, Dédes-

tapolcsány, Demjén, Felsőtárkány, Fenyőfő, Gyöngyössolymos, Jobbágyi, Karancsbe-
rény, Kisnána, Kőszárhegy, Mád, Miskolc, Pécs, Polgárdi, Rudabánya, Salgótarján,
Sámsonháza, Szabadbattyán, Tarcal, Tállya, Telkibánya, Úrkút.

Realgár: Rátka, Recsk, Rudabánya.
Rectorit: Mád.
Réz: Bakonycsernye, Budapest, Lovasberény, Martonyi, Nagybörzsöny, Pátka, Pécs, Recsk,

Rudabánya, Sirok, Szabadbattyán.
Rhönit: Bárna.
Richelsdorfit: Parádfürdő, Rudabánya.
Richterit: Tarpa.
Riebeckit: nincs.
Rinkit: nincs.
Rodokrozit: Dédestapolcsány, Eplény, Gyöngyösoroszi, Úrkút.
Roedderit: Tarpa.
Romanèchit: Budapest, Eger, Erdőhorváti, Gyöngyössolymos, Hejce, Kács, Kisgyőr, Kis-

nána, Komlóska, Miskolc, Pákozd, Pásztó, Polgárdi, Répáshuta, Rudabánya, Szegilong,
Telkibánya, Tornaszentandrás, Úrkút, Vác, Varbóc.

Romboklász: Gyöngyösoroszi, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mátraszentimre.
Rosasit: Parádsasvár, Pátka, Rudabánya.
Roschinit: Lovasberény.
Rosiait: Lovasberény, Rudabánya.
Roxbyit: Rudabánya.
Rozenit: Dédestapolcsány, Egercsehi, Esztergom, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos,

Komló, Kővágószőlős, Lesenceistvánd, Mátraszentimre, Miskolc, Nagybörzsöny, Rátka,
Recsk, Rezi, Rudabánya, Tatabánya.

Römerit: Lesenceistvánd, Mátraszentimre, Nagybörzsöny, Recsk.
Rucklidgeit: nincs.
Rudabányait: Rudabánya (TÁ).
Rutil: Apátvarasd, Bakonya, Bükkösd, Cák, Dunavarsány, Felsőcsatár, Fony, Helesfa, Hidas,

Husztót, Kishajmás, Kisvaszar, Komló, Kővágószőlős, Lovasberény, Mánfa, Máza,
Mecseknádasd, Miskolc, Mórágy, Nagybörzsöny, Ófalu, Orfű, Pátka, Pécs, Rakaca,
Rudabánya, Sopron, Szászvár, Tállya, Váralja, Vékény, Velem.

Sabelliit: Balatonfüred.
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Sabieit: Komló.
Saléeit: nincs.
Salzburgit: Pátka.
Sampleit: Recsk.
Santabarbarait: Babócsa.
Sariginit: Balatoncsicsó.
Scarbroit: Pilisvörösvár.
Scawtit: Bazsi.
Schairerit: nincs.
Scheelit: Nagybörzsöny, Recsk.
Schoepit: Kővágószőlős.
Schorlomit: nincs.
Schreibersit: nincs.
Schwertmannit: Gyöngyösoroszi.
Segnitit: Lovasberény, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Rudabánya.
Sekaninait: Gönc.
Seligmannit: Recsk.
Semseyit: Gyöngyössolymos, Nagybörzsöny.
Sénarmontit: Erdőbénye, Gyöngyössolymos, Mátraszentimre.
Sérandit: Hosszúhetény.
Serpierit: Pátka, Rudabánya.
Shulamitit: Balatoncsicsó.
Sillimanit: Bükkösd, Celldömölk, Dunavarsány, Gönc, Győrzámoly, Kishajmás, Ófalu,

Pomáz, Sopron, Uzsa, Verőce, Zalahaláp, Zebegény.
Skinnerit: Rudabánya.
Slavíkit: Rudabánya.
Smithsonit: Kővágószőlős, Martonyi, Parádsasvár, Pátka, Rakacaszend, Rudabánya, Szabad-

battyán.
Soddyit: nincs.
Sorbyit: Lovasberény.
Sörl: Bükkszentkereszt, Dunavarsány, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Lovasberény, Miskolc,

Nadap, Pákozd, Pátka, Sajóvelezd, Sopron, Sukoró, Velence.
Spessartin: Erdősmecske.
Spinell: Dunavarsány, Gönc, Kapolcs, Nagybörzsöny, Pomáz, Recsk, Szentbékkálla, Szen-

tendre, Szob, Uzsa.
Starkeyit: Alsótelekes, Felsőpetény, Nagyvisnyó, Radostyán, Rudabánya, Szarvaskő.
Stefanit: Rudabánya, Somoskőújfalu, Telkibánya.
Stellerit: Domoszló, Markaz, Szob.
Stevensit: Gyöngyösoroszi, Polgárdi.
Stolzit: Nagybörzsöny.
Strengit: Dédestapolcsány.
Strontianit: Komló.
Sudoit: nincs.
Szalmiák: Bátonyterenye, Királd, Komló, Miskolc, Múcsony, Ormosbánya, Pécs, Tatabánya,

Verőce.
Szanidin: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Füzérradvány, Golop, Gönc, Gyöngyös-

solymos, Hosszúhetény, Károlyfalva, Kéked, Kishuta, Mátraszentimre, Nagylóc, Pásztó,
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Polgárdi, Salgótarján, Sály, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szalonna, Telkibánya, Uzsa,
Verőce.

Szaponit: Bazsi, Dunabogdány, Erdőbénye, Hosszúhetény, Kisnána, Kővágószőlős, Nagy-
görbő, Nagylóc, Parádfürdő, Pécs, Recsk, Szob, Uzsa, Visegrád, Zalahaláp, Zalaszántó.

Szeladonit: Abaújszántó, Bátonyterenye, Budapest, Buják, Csány, Erdőhorváti, Gyöngyös-
oroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Háromhuta, Hollóháza, Hosszúhetény, Kom-
lóska, Mátraszentimre, Paks, Parádsasvár, Pásztó, Sátoraljaújhely, Szászvár, Szirák,
Telkibánya, Tolcsva, Újhuta, Úrkút.

Szepiolit: Recsk, Úrkút.
Szfalerit: Alsótelekes, Egerbakta, Fertőrákos, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyön-

gyöstarján, Hosszúhetény, Karancsberény, Komló, Kópháza, Kővágószőlős, Lovasbe-
rény, Mátraszentimre, Miskolc, Nadap, Nagybörzsöny, Nagylóc, Pákozd, Parádfürdő,
Parádsasvár, Pátka, Pécs, Perőcsény, Rakacaszend, Recsk, Rudabánya, Somoskőújfalu,
Sukoró, Telkibánya.

Sziderit: Alsótelekes, Apc, Babócsa, Balatonmáriafürdő, Bozsok, Bükkzsérc, Cák, Csabren-
dek, Csokvaomány, Erdőbénye, Felsőcsatár, Fenyőfő, Fertőrákos, Gánt, Gyöngyösoroszi,
Gyöngyössolymos, Kisnána, Komló, Kőszeg, Kővágószőlős, Mályi, Mány, Martonyi,
Miskolc, Nagyegyháza, Nagybörzsöny, Paloznak, Pátka, Pusztavám, Recsk, Rudabánya,
Salgótarján, Sámsonháza, Sopron, Sukoró, Szarvaskő, Szászvár, Szilaspogony, Szurdok-
püspöki, Tállya, Telkibánya, Tornaszentandrás.

Szideronátrit: Kővágószőlős, Recsk.
Sziderotil: Nagybörzsöny, Rudabánya.
Szilícium: nincs.
Szilvanit: Parádfürdő.
Szilvin: nincs.
Szinchizit-(Ce): Komló.
Szkolecit: Baktalórántháza, Uzsa, Zalaszántó.
Szkorodit: Badacsonyörs, Gyöngyössolymos, Lovasberény, Mád, Nadap, Nagybörzsöny,

Parádfürdő, Recsk.
Szmektit-csoport: Bazsi, Barabás, Bükkszentkereszt, Komló, Nagygörbő, Nagylóc, Nemes-

gulács, Polgárdi, Pomáz, Salgótarján, Szob, Uzsa, Vindornyaszőlős, Zalaszántó.
Szodalit: Badacsonytördemic.
Szomolnokit: Lesenceistvánd, Mátraszentimre, Nagybörzsöny, Recsk, Rudabánya.
Sztannin: nincs.
Sztannoidit: nincs.
Sztaurolit: Horváthertelend, Kishajmás, Németkér, Sopron.
Sztibikonit: Erdőbénye, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Lovasberény, Mátraszentimre,

Parádfürdő, Rátka, Rudabánya.
Sztilbit-Ca: Balatonmáriafürdő, Domoszló, Dunabogdány, Füzér, Háromhuta, Kishuta, Mar-

kaz, Mátraszentimre, Monok, Nadap, Nagyhuta, Parád, Polgárdi, Regéc, Szob, Tolmács.
Sztilpnomelán: nincs.
Sztrasimirit: Rudabánya.
Tacharanit: Sümegprága, Uzsa.
Talk: Felsőcsatár, Gyód, Helesfa, Kőszeg, Ófalu, Polgárdi, Recsk.
Talmessit: Kővágószőlős, Rudabánya.
Tamarugit: Egercsehi, Recsk.
Tantalit-(Fe): Miskolc.
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Taranakit: Aggtelek, Parasznya.
Taumazit: Bazsi, Polgárdi.
Tellúr: Parádfürdő.
Tellurobizmutit: Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos.
Ténit: nincs.
Tennantit: Bakonya, Balatonfüred, Kővágószőlős, Nagybörzsöny, Parádfürdő, Pécs, Recsk,

Rudabánya.
Tenorit: Egerbakta, Legyesbénye, Recsk, Rudabánya.
Termonátrit: Apajpuszta, Balmazújváros, Csongrád, Fülöpszállás.
Tetradimit: Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Parádfürdő, Recsk.
Tetraedrit: Bakonya, Balatonfüred, Dorog, Gyöngyösoroszi, Kővágószőlős, Martonyi, Nagy-

börzsöny, Parádfürdő, Parádsasvár, Pátka, Rakacaszend, Recsk, Rudabánya, Szabadbaty-
tyán, Székesfehérvár, Telkibánya, Tornaszentandrás.

Thénardit: Alap, Apajpuszta, Balmazújváros, Bátonyterenye, Dinnyés, Egerlövő, Fülöpszál-
lás, Gyöngyösoroszi, Hajdúdorog, Kecskemét, Kistelek, Konyár, Kővágószőlős, Perkupa,
Recsk, Szabadkígyós, Sarród, Újfehértó.

Thomsonit-Ca: Bazsi, Hosszúhetény, Salgótarján, Uzsa.
Tiemannit: nincs.
Timsó-(K): Mátraszentimre, Pécs, Pula, Recsk.
Timsó-(Na): Bátonyterenye.
Tirolit: Lovasberény, Pécs
Titanit: Apátvarasd, Bakóca, Bátaapáti, Boda, Bükkösd, Dunavarsány, Erdősmecske, Felső-

csatár, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Komló, Magyaregregy, Máza, Mórágy, Ófalu, Perkupa,
Pomáz, Recsk, Szarvaskő, Szentkatalin, Tarpa, Vaskeresztes, Vékény.

Tobermorit: Bazsi, Uzsa, Zalahaláp.
Todorokit: Bükkszentkereszt, Dédestapolcsány, Egerbakta, Eplény, Fenyőfő, Kővágóörs,

Miskolc, Polgárdi, Siklós, Szob, Szuhogy, Úrkút, Varbóc.
Topáz: Badacsonytördemic, Pázmánd.
Torianit: Sopron.
Torit: Hosszúhetény, Recsk, Sopron, Szászvár.
Tosudit: nincs.
Tremolit: Bozsok, Egerbakta, Felsőcsatár, Gyód, Kőszeg, Miskolc, Mónosbél, Polgárdi,

Recsk, Szarvaskő, Tornakápolna.
Tridimit: Abasár, Abaújszántó, Barabás, Bodrogkeresztúr, Boldogkőváralja, Bózsva,

Domoszló, Dömös, Erdőbénye, Erdőhorváti, Füzér, Gönc, Gyöngyös, Gyöngyössolymos,
Háromhuta, Hejce, Hollóháza, Kishuta, Kisnána, Komló, Kovácsvágás, Lovászhetény,
Lőrinci, Márianosztra, Megyaszó, Monok, Nagyhuta, Nagylóc, Nagyoroszi, Perőcsény,
Pilismarót, Recsk, Regéc, Sárospatak, Szokolya, Tállya, Tarcal, Tarpa, Telkibánya, Tokaj,
Tolcsva, Visegrád.

Tripuhyit: Gyöngyössolymos, Parádfürdő, Rátka.
Troilit: nincs.
Trona: Balmazújváros, Fülöpszállás, Harta, Kistelek, Szabadszállás.
Tschermakit: Szarvaskő, Mátraderecske.
Tschermigit: Komló, Mogyorósbánya, Pécs, Tokodaltáró.
Tschernichit: Markaz.
Tsumcorit: Nagybörzsöny.
Ullmannit: Felsőcsatár.
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Ulvöspinell: Badacsonytördemic, Nagylóc.
Uraninit: Badacsonyörs, Bakonya, Kővágószőlős, Pécs.
Uranofán: nincs.
Uranopilit: Bakonya, Kővágószőlős.
Valentinit: Erdőbénye, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Lovasberény, Mátraszentimre,

Rudabánya.
Variszcit: Dédestapolcsány, Nekézseny, Parádfürdő.
Vashegyit: Dédestapolcsány, Nekézseny.
Vaterit: Recsk, Sümegprága, Zalahaláp.
Vauquelinit: Szabadbattyán.
Veenit: Lovasberény.
Vermikulit: Nagykovácsi, Sukoró, Szarvaskő, Székesfehérvár, Szendrő, Velem.
Vezuvián: Polgárdi, Pomáz.
Vikingit: Nagybörzsöny.
Violarit: Felsőcsatár.
Vivianit: Alsótelekes, Babócsa, Bükkábrány, Császártöltés, Egyházaskesző, Gérce, Hajós,

Lábod, Szeged, Tiszavasvári, Várkesző.
Volborthit: Dédestapolcsány.
Voltait: Komló, Lesenceistvánd, Mátraszentimre, Nagybörzsöny, Pécs, Rezi, Rudabánya.
Vonsenit: Nagylóc.
Wavellit: Nekézseny, Parádfürdő, Recsk.
Whewellit: Bicske, Recsk.
Wilcoxit: Felsőpetény.
Winchit: nincs.
Wittichenit: nincs.
Wollastonit: Dunabogdány, Polgárdi, Recsk, Uzsa, Vindornyaszőlős.
Woodhouseit: Pázmánd, Recsk.
Wulfenit: Pátka.
Wurtzit: Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny.
Xantokon: Rudabánya, Telkibánya.
Xenotim-(Y): Dédestapolcsány, Hosszúhetény, Nagybörzsöny, Pákozd, Rudabánya, Sukoró.
Yavapaiit: Mátraszentimre.
Yugawaralit: nincs.
Zeofillit: Uzsa.
Zeunerit: Badacsonyörs.
Zinkenit: Lovasberény.
Zippeit: Bakonya, Kővágószőlős.
Zoisit: nincs.
Zunyit: Nadap, Pázmánd.

Irodalom

Szakáll S., Szabó T. & Fehér B. (2000): A Herman Ottó Múzeum Ásványtára 1980–2000.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc.
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40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára
Az ünnepi előadóülés programja

2020. március 6.

Társrendezők: Herman Ottó Múzeum, Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete,
Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete, MTA Miskolci Aka-
démiai Bizottság Bányászati, Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága

Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

9.30–9.50 Érkezés, regisztráció
9.50–10.30 Köszöntők

- Szolyák Péter (a Herman Ottó Múzeum megbízott igazgatója)
- Veres Pál (Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere)
- Kecskeméti Tibor (az MTM ny. főigazgató-helyettese)
- Weiszburg Tamás (az ELTE Ásványtani Tanszékének vezetője, az MFT Ásványtan-
Geokémiai Szakosztályának elnöke)
- Mádai Ferenc (a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének igazgatója)
- Szakáll Sándor (a Herman Ottó Múzeum Ásványtárának alapítója)

10.30–10.45 Fehér Béla: A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának elmúlt tíz esztendeje
10.45–11.00 Kóthay Klára: Az Év ősványa ismeretterjesztő program, mint múzeumi potenciál,

különös tekintettel az ásványok országára
11.00–11.15 Viczián István: Szász József szerepe a marosvásárhelyi Teleki Domokos-féle

ásványgyűjtemény továbbfejlesztésében
11.15–11.30 Harman-Tóth Erzsébet, Amir Khaidi, Gönczi Imre és Weiszburg Tamás: Bio-

gázmotorok kiválásai – új kihívás a környezeti ásványtan számára
11.30–11.50 Kávészünet
11.50–12.05 Less György: Új Sr-izotóp koradatok és értelmezésük a Központi Paratethysből
12.05–12.20 Papp Gábor és Jánosi Melinda: A miskolci és a (mező)keresztesi meteoritról
12.20–12.35 Mankovics Milán, Meskál László, Pekker Péter, Topa Boglárka Anna és Weisz-

burg Tamás: Ólomásványok speciációja és jellemzői zsugorítmánygyártás során levá-
lasztott porokban

12.35–12.50 Both Mária Gabriella: A Természet három országiról, Állatokról, Növötényekről,
Ásványokról Molnár János (1783) Magyar Könyv-ház című műve alapján

12.50–13.05 Weiszburg Tamás, Kovács Máté és Schimek Éva: Fluorid viselkedése alagútke-
mencében történő téglagyártás során

13.05–13.20 Hír János: Miocén aprógerincesek nyomában

13.20–13.35 Átsétálás a Herman Ottó Múzeum központi épületébe (Miskolc, Görgey u. 28.)
13.40–15.30 Állófogadás a HOM Pannon-tenger Kiállítóépületében. Pohárköszöntőt mond

Kecskeméti Tibor (az MTM ny. főigazgató-helyettese). Közben tárlatvezetés az „Őserdei
ösvényeken – A bükkábrányi mocsárciprus-erdő és kora” valamint a „Dinók Földjén –
MezoZOOikum” című állandó kiállításokban (Mezei Tünde és Bokros György, HOM
Földtörténeti és Természetrajzi Tár)

15.30–16.00 Visszasétálás a MAB székházba.
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Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

16.00–16.15 Leél-Őssy Szabolcs és Berentés Ágnes: Ásványcsodák a József-hegyi-barlang-
ban

16.15–16.30 Mozgai Zsolt: Ásványok gyűjtése a nyirádi Deák-hegy bauxitbányáiban
16.30–16.45 Balassa Csilla, Németh Norbert és Kristály Ferenc: A Bükk hegységben előfor-

duló ritkaelem-dúsulást hordozó kőzettestek hidrotermális ásványtársulása
16.45–17.00 Oláh Róbert: A fulguritok vegyelemzésének összehasonlítása az epigenetikus

folyamatok tükrében
17.00–17.15 Lévai Zsolt: Ásványosodott fosszíliák
17.15–17.30 Kereskényi Erika, Szakmány György, Fehér Béla és Kasztovszky Zsolt: A Her-

man Ottó Múzeum neolitikus csiszolt kőeszközeinek archeometriai vizsgálata, különös
tekintettel a metabázitokra

17.30–17.45 Berentés Ágnes: Magyarországi barlangok UV-fényben
17.45 Zárszó

Enteriőr fénykép a „Kárpátok ásványai” című állandó kiállításunkról. Fotó: Tóth László.
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A Bükk hegységben előforduló ritkaelem-dúsulást hordozó
kőzettestek hidrotermális ásványtársulása

BALASSA CSILLA*, NÉMETH NORBERT és KRISTÁLY FERENC
Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Ásványtani és Földtani Intézet, Miskolc

* E-mail: balassacsillu@gmail.com

Bevezetés

A Miskolci Egyetem Ásványtani és Földtani Intézete a CriticEl projekt keretében 2014-
ben kémiai elemzést végeztetett a Bükk hegység délkeleti részéről származó metavulkanit-
mintákon. Az egyik mintából egy eddig ismeretlen ritkaföldfém- (RFF) és egyéb ritkaelem-
(Zr, Nb, Ta, Th, Y) dúsulás nyomai kerültek elő. Ezek a kémiai elemek a nagy térerejű elemek
(high field strength elements, HFSE) közé tartoznak, amelyek a metamorfózis és a mállás jel-
lemző folyamatai során stabilak, azaz kevéssé mobilizálódnak. Dúsulásuk ezért ritka, több-
nyire alkáli magmatizmushoz, karbonatitokhoz kötődő jelenség, mint ahogy a mecseki fonolit
esetében is (Szakáll et al., 2014), azonban a Bükkben nem ismerünk ilyen jellegű hatót.

Az eredmények alapján indított területi kutatás során további előfordulásokat is sikerült
találni (Németh et al., 2016) a Bükk délkeleti és északkeleti részén (Lillafüred mellett), egy-
aránt a Központi-Bükk szerkezeti egységének határzónáiban. A dúsulást, amely metaszoma-
tikus jellegűnek bizonyult, triász korú formációkban karbonátkőzetekbe közberétegzett
szilikátos rétegek hordozzák. Ezek eredetüket tekintve a délkeleti előfordulások esetében
metavulkanit-rétegek és sziliciklasztos üledékes rétegek egyaránt lehetnek, míg északkeleten
üledékes rétegekben található meg a dúsulás. A befoglaló karbonátos rétegek nem mutatnak
a dúsuláshoz kapcsolódó elváltozást. A továbbiakban vizsgálatokat indítottunk a dúsulást hor-
dozó ásványtársulás felderítésére; előadásunkban ennek eredményeit mutatjuk be.

Vizsgálati módszerek

Mivel a nagy térerejű elemeket hordozó ásványok jellemzően mikrométeres nagyság-
rendűek, az elváltozás jelenléte szabad szemmel nem látható. A dúsult rétegek kimutatásához
a Th jelenléte volt felhasználható spektrális gamma-mérésekkel. Az ezek alapján elváltozott-
nak és el nem változottnak tekinthető rétegekből (metavulkanit, nem karbonátos és karbonátos
üledékes rétegek) egyaránt történt mintavétel.

A begyűjtött minták kémiai összetételének meghatározásához XRF és ICP-MS vizsgá-
latok eredményei állnak rendelkezésünkre. Az ásványos összetételt XRD vizsgálattal hatá-
roztuk meg, azonban a leginkább érdekes, ritkaelem-tartalmú ásványok a kis mennyiségük
és a sok átfedő csillámcsúcs miatt ezzel a módszerrel nem voltak kimutathatók. A mintákat
továbbá vizsgáltuk vékonycsiszolaton, áteső fényben, valamint felületi csiszolaton elektron-
mikroszondával. A mikrométeres ásványok esetében csak a kémiai összetételre vonatkozó
(standard nélküli EDS) mérések hoztak elfogadható eredményeket, a kristályszerkezetre irá-
nyulók nem, így egyes ásványok fajszintű meghatározása bizonytalan maradt.

A dúsulást tartalmazó rétegek kőzetalkotó és járulékos ásványos összetétele

A dúsulás nyomai a metavulkanit-rétegek közül főképp a Központi-Bükk rétegsorához
tartozó, tűzköves mészkőbe települt, gyakran peperites metabazaltban (Szinvai Metabazalt

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 46–49.
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Formáció) találhatók meg. Az egységhez tartozó metavulkanitokra általánosan jellemző kőzet-
alkotó ásványok a földpátok (káliföldpát és albit egyaránt), a csillámok és a klorit. A dúsult
kőzettestekben (Kőris-völgy, Nagy-Baglyas) a többihez képest nagyobb mennyiségű kvarc
és csillám, illetve valamivel kevesebb klorit és földpát van jelen, a földpátokon belül pedig
egyértelműen a káliföldpát van túlsúlyban (1. táblázat).

A Bükk délkeleti részéről (Közép-szék-lápa) származó üledékes mintákban legtöbbször
a kvarc és a csillámok uralkodnak, a földpátok mennyisége alárendelt, bár bizonyos minták
esetében jelen lehet albit. A Bükk északkeleti részén (Vesszős-völgy) a dúsulást hordozó kőzet-
testek szinte teljes egészében csillámokból állnak, de kisebb dúsulás márgás rétegekben is
megfigyelhető, ahol a csillámok mellett kalcit és kvarc van jelen. A vizsgált befoglaló mész-
kőréteg legfőbb kőzetalkotói a kalcit és a dolomit, ezen kívül a klorit (vasmentes klinoklor)
van csak jelen nagyobb mennyiségben (2. táblázat).

Az egyéb járulékos ásványok között meg kell említeni a gyakran pirit utáni pszeudo-
morfózaként fennmaradt vasoxidokat (ezek a vesszősi mintákra a legjellemzőbbek, de a többi
esetben is előfordulhatnak), a titánoxidokat, az apatitot és a biotitot. Utóbbi két típusba sorol-
ható: jelen vannak nagyobb, akár 100 µm-es, hajlított, Ti-tartalmú lemezkék, melyek az eredeti
vulkáni szövetből öröklődhettek át, valamint újonnan keletkezett, szemcsehelyettesítő/érki-
töltő pozícióban jelen levő halmazok, melyek egy későbbi kőzetelváltozási folyamat eredmé-
nyei lehetnek.

Ritkaelem-tartalmú ásványok

A ritkaföldfém-, ritkaelem-tartalmú ásványok aprók, legfeljebb 10 µm-es nagyságúak,
így optikával nem, csak elektron-mikroszondával megfigyelhetők, beazonosításuk kizárólag
EDS-mérések alapján történt meg. Gyakran egykori szemcsék átalakulási termékeiként van-
nak jelen, kevert halmazokban. Mind a vulkáni, mind az üledékes eredetű elváltozott mintákra
jellemző a cirkon jelenléte, mely a legtöbb esetben érszerű hálózatot, hintéseket alkot. A RFF-

1. táblázat: Néhány, a Központi-egységből származó metavulkanit-minta tömegszázalékos ásványtani
összetétele XRD-vizsgálatok alapján.

HFSE-dúsulást 
tartalmazó minták HFSE-dúsulást nem tartalmazó minták

HOR 12 HOR 31 HOR 16 HOR 17 HOR 18 HOR 20
kvarc 16,1 12,5 0,7 1,5 2,6 0,5

káliföldpát 28,2 11,2 14,8 20,7 21,3 16,7
albit 10,7 17,7 29,5 29,3 31,8 27,9

piroxén 0 0 6,3 4,5 2,7 3,6
csillám 32,3 41,6 15,7 14,8 12,7 13,3
szmektit 0,3 3,2 1,9 1,8 4,0 2,5

klorit 3,4 6,5 23,2 25,3 16,0 28,6
titánoxid 0 1,3 0 0 0 0

amorf 9 6 8 2 9 7
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foszfátok – összetételük szerint monacit-(Ce) – előfordulhatnak hintett halmazokban, fészke-
ket alkotva, a cirkonos erek között vagy vasoxidok szegélyére nőve (utóbbi elsősorban a vesz-
szősi üledékes mintákra jellemző). A Nb-dúsulást titándioxidok hordozzák, egyes
metavulkanit-minták esetében a titándioxidok Nb2O5 mennyisége elérheti a 7%-ot, az üledékes
minták titánoxidjai ennél kisebb mértékű dúsulást (általában 0,2–3%) tartalmaznak (egyedül
az egyik vesszősi üledékes minta titánoxidjai érik el az 5%-os Nb2O5-tartalmat). A legtöbb
Nb-tartalmú titánoxid szabálytalan, bontott szemcséket helyettesítő halmazban van jelen, akár
cirkonos anyagú kitöltésekkel a repedéseiben, de az egyik üledékes minta esetében a szemcsék
izometrikusak.

Az eszkinit vagy euxenit (Ca-RFF-Ti-Nb-oxid) és a parisit vagy szinchizit (RFF-karbo-
nát) az előzőekben felsorolt ásványokkal ellentétben csak egy-egy dúsulást tartalmazó üledé-
kes réteg karakterisztikus ásványaként fordulnak elő. Az eszkinit a Vesszős-völgyből került
elő. Megnyúlt kristályai akár ikresek is lehetnek és jellemzően zónásak, belső zónájuk össze-
tétele a nioboeszkinithez áll közelebb (Nb-ban és RFF-ekben gazdagabb, Th-ban szegényebb).
Felépítésük alapján feltételezhető, hogy titándioxidok átalakulásával jöttek létre. RFF-tartalmú
karbonátásványt egy közép-széki mintában figyeltünk meg, összetételében a parisit-(Ce)-hez
áll legközelebb. Apró, szálas halmazokban fordul elő, vagy egykori szemcsék helyét tölti ki,
mint az 1. ábrán is látható. Mindkét esetben jellemzően titándioxiddal és/vagy agyagásvá-
nyokkal együtt fordul elő.

Vesszős-völgy** Közép-szék-lápa

V18 V181 V36 V182 V183 V18M HOR
38

HOR
39

HOR
40

HOR
41

HOR
42

kvarc 0,1 1,4 25,9 1,5 14,6 0,1 52,1 24,2 64,0 6,9 14,5

káliföldpát 7,6 20,9

albit 5,0 0,3 0,4 5,9 0,7 0,3 0,1 12,4

csillám 81,7 83,4 41,7 22,0 1,2 1,1 27,1 61,9 23,0 6,7 20,6

szmektit 0,7

klorit 2,1 3,4 1,1 2,8 5,6 0,5 6,5 2,1 3,0

kalcit 6,3 74,5 80,9 67,3 3,9 0,1 72,4 13,9

dolomit 21,5

vasoxid 6,3 0,8 0,3 0,4

titánoxid 0,6 0,3 1,1 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,8
amorf +
egyéb* 11,4 12,5 15,0 0,0 3,0 6,8 5,0 12,0 6,0 3,8 14,0

* Az egyéb jelző alatt olyan ásványokat foglaltunk össze, melyek csak egy-egy mintában, kis mennyi-
ségben voltak kimutathatók.
** A V36 jelű minta dúsulást nem tartalmazó aleurolitos rétegből származik, a V18M jelű pedig karboná-
tos mellékkőzetből. A többi minta kisebb-nagyobb mértékben hordozza az elváltozás nyomait.

2. táblázat: Néhány, üledékes eredetű rétegből származó minta tömegszázalékos ásványtani
összetétele XRD-vizsgálatok alapján.
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Következtetések

A különböző ritkaelemeket tartalmazó ásványok apró mérete (< 10 µm), szövetbeli hely-
zetük (pl. hintések, álalakok), esetenként kémiai összetételük (relatíve alacsony Th-tartalom)
a dúsulás hidrotermás eredetét jelzik, a magmás vagy törmelékes eredet kizárható. A dúsulást
feltehetően F-gazdag, magas pH-jú alkáli fluidumok okozhatták, melyek a szilikátos kőzet-
anyaggal léptek reakcióba: az üledékes kőzetek esetében főleg csillámokkal, míg a metavul-
kanitoknál földpátokkal is. A karbonátos rétegeket nem érintette az elváltozás, annak nyomai
legfeljebb repedések mentén fordulnak elő bennük. Egyéb ásványok, pl. a földpátok és biotit
megjelenése is kapcsolatba hozható az elváltozási folyamattal. Egyes esetekben a káliföldpá-
tok megjelenése nem a ritkaelemek dúsulásával jár együtt, hanem kálimetaszomatózis ered-
ménye lehet (vannak ritkaelem-dúsulást nem mutató, de K-ban dúsult rétegek), bizonyos
dúsult rétegeket pedig éppen az albit túlsúlya jellemez. A Vesszős-völgyben karbonátos mel-
lékkőzetben megfigyelt érkitöltések mentén jelen levő flogopit és káliföldpát megjelenése
egyértelműen elváltozási folyamatok eredményei. Ezen ásványok ritkaelem-dúsító folyamatok
során való formálódását szakirodalmi adatok is megerősítik (pl. Elliot et al., 2018). Az elvál-
tozás az új ásványok létrehozása mellett a már meglévők kémiai összetételét is megváltoztat-
hatta.
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66.

1. ábra: Egykori ásvány helyét
kitöltő, RFF-karbonátból (parisit)
és agyagásványokból álló szem-
csehalmaz. Az eredeti ásvány pl.
földpát lehetett (BSE felvétel a
HOR 38 jelű mintáról).



50

Magyarországi barlangok UV-fényben

BERENTÉS ÁGNES
Herman Ottó Múzeum, Ásványtár, Miskolc

E-mail: kaguar06@freemail.hu

A színek a mindennapjaink részét képzik. Az emberi szem a napból érkező sugárzás egy
szűk, 380–760 nm-es tartományát észleli, amit látható fénynek nevezünk. A látható fény suga-
rait a minket körülvevő dolgok különbözőképpen nyelik el, vagy verik vissza. Ennek, és a
besugárzott energia hullámhosszának függvényében változik, mit milyen színűnek látunk. Így
van ez az ásványoknál is. Az őket felépítő kémiai elemek (mind a fő komponensek, mind
pedig a nyomokban beépülők), ezek egymáshoz való viszonya, elhelyezkedésük a kristály-
szerkezetben, valamint annak hibái, a megfigyelés iránya és a fény hullámhossza adja az érzé-
kelt színt.

Ismert tény, hogy az ásványok egy részét a látható fény tartományánál rövidebb hullám-
hosszú (tehát nagyobb energiájú), 100–400 nm tartományba eső UV-sugárzással gerjesztve,
fényt fognak kibocsátani. Ennek oka ritkán rejlik az ásványok szerkezeti felépítésében, sokkal
inkább az úgynevezett „aktivátorokban” keresendő. Ezek a kristályszerkezetbe épült olyan
kémiai elemek vagy szerves vegyületek, amelyek atomjainak elektronjai gerjesztve magasabb
energiaszintű pályára képesek lépni. Miközben igyekeznek visszafoglalni eredeti, alacsonyabb
energiaszintű helyzetüket, látható fényt bocsájtanak ki. Amennyiben ez csupán a besugárzás
időtartamáig tart, fluoreszkálásról beszélünk. Abban az esetben, ha az elektronok „csapdá-
zódnak” a magasabb energiaszintű pályán, és visszatérésük hosszabb időt vesz igénybe, fosz-
foreszkálásról lesz szó. Ilyenkor a fényhatást akár másodperekig (vagy tovább!) is észlelhetjük
a besugárzás után. Ezen fényjelenségeket együttesen lumineszcenciának nevezzük.

Ásványok esetében a fluoreszencia eléréséhez általában UV = (ultraibolya, angolul: „ultra
violet”, azaz ibolyán túli) sugarakat használnak. Ennek hullámhossza és energiája függvé-
nyében három típusát különböztetjük meg:
- UV-A sugárzás (315–400 nm), azaz a hosszú hullámhossz;
- UV-B sugárzás (315–280 nm), közép hullámhossz;
- UV-C sugárzás (100–280 nm), vagyis a rövid hullámhossz.

Tekintve, hogy az ásvány lumineszcenciája függ a besugárzott fényforrás energiájától
is, más-más hullámhosszokon eltérő színű és intenzitású lumineszcenciát fogunk tapasztalni
ugyanazoktól az ásványoktól. Az eltérő ásványfajok különböző hullámhossz-tartományokon
mutatnak intenzívebb lumineszcenciát.

A különböző energiájú sugarak az élő szervezetekre is eltérő hatással vannak. Még az
alacsonyabb energiájú UV-A, illetve UV-B sugárzással nap-mint nap találkozunk, addig a
nagy energiájú UV-C sugárzást az ózonréteg kiszűri szerencsénkre, mivel erős sejtkárosító
hatással van az élő szervezetekre, jelenlétében nem jöhetett volna létre élet a Földön. Sok
ásvány esetében viszont (a nagyobb besugárzási energia révén) intenzívebb fluoreszcencia
jelenséget kapunk, mint a hosszú hullámhosszak alkalmazása esetében (vannak ásványok,
amelyek kizárólag ebben a tartományban aktívak). 

Míg a gyűjtemények, kiállítások szemléletes részét képezik az UV-aktív ásványok sötét
vitrinben való bemutatása, addig eredeti környezetükben kevéssé elterjedt ilyen módon meg-
figyelni a képződményeket. 

Magyarországon több, mint 4100, kisebb-nagyobb barlangot tartanak számon. Befoglaló
kőzetük és képződményeik általános alkotója a kalcit, mely (cseppkő formájában is!) a kris-

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 50–52.
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tályrácsba épült szennyeződései révén UV-fény hatására akár másodpercekig képesek lehetnek
látható fény kibocsátására. A lassan elhalványodó formák pedig a James Cameron által meg-
álmodott „Pandora-bolygó” világát idézik körénk.

Minél változatosabb egy barlang ásványtársulása, vagy minél többféle aktivátor épül be
az ásványok szerkezetébe, annál érdekesebbek lehetnek a felületek UV-fénnyel világítva. Bar-
langi tesztelés előtt a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárának példányain kísérletez-
tem, melyik reagál az UV-fényre, melyik nem. Itt található ugyanis a magyarországi ásványok
legnagyobb és legteljesebb gyűjteménye, mely barlangokból származó darabjait átnézve a
helyszínen már céltudatosan tudtam keresni a megfelelő példányokat. Ebből következik, hogy
nem mindegyik képződmény és nem mindegyik barlang alkalmas arra, hogy látványos fotók
készülhessenek róluk UV-fényben.

A barlangok képződésüket tekintve lehetnek termálkarsztosak (melyeket az alulról feltörő
melegvizek formáltak) és lehetnek a felülről leszivárgó, valamint a befolyó patak által alakí-
tott, hidegvizes, patakos barlangok. Ez utóbbi kategóriába sorolhatók például a Bükk és Agg-
teleki-karszt népszerű cseppkőbarlangjai, mint amilyen a Baradla barlang, vagy a Szent
István-barlang. Változatos formakincsük mögött azonban kevésbé sokszínű ásványi összetétel
áll. A kalcit alkotta cseppköves felületeik többnyire kékes árnyalatokban derengenek UV-fény
hatására. Egyöntetű színükben változatosságot hozhat, ha olyan elemek is beépülnek a szer-
kezetükbe, melyek gátolják a lumineszcenciát. Ilyen például a vas, melynek jelenlétében pasz-
szívan fog viselkedni az ásvány. Az UV-aktív és -passzív felületek váltakozása, az aktivátorok
okozta eltérő színek érdekes és látványos hatást eredményeznek, akár egy cseppkövön belül
is, a sávos váltakozásukkal. Ez teszi különlegessé UV-aktivitási szempontból a feltörő meleg
és beszivárgó hideg vizek által együttesen formált esztramosi Földvári Aladár-barlangot. A
mintegy 2 millió éves üreg Magyarország egyik legidősebb barlangja, mely az Esztramos-
hegy bányaudvarán nyílt meg. A vasas ércesedéssel átjárt, triász mészkő és dolomit alkotta
hegy mintegy 52 barlangjából mára csupán 28 maradt meg, a többi az itt zajló mészkő- és
vasércbányászat áldozatául esett. Bár oltalom alá helyezték, a robbantások és a fosztogatások
megviselték képződményeit. Ép alig maradt közöttük. A törések viszont feltárták a tiszta kal-
citos és vasas gyűrűk váltakozásából felépülő, hegyitejjel borított cseppkövek szerkezetét,
amit az UV-fény még jobban kiemel. 

Az UV-fényben fotózás szempontjából azonban a termálkarsztos, hidrotermális eredetű
ásványokban gazdag barlangok adnak igazán látványos képet. Különösen a budai barlangok
ékköve, a József-hegyi-barlang, mely az ország egyik legvédettebb, legsérülékenyebb, páratlan
szépségű ásványkiválásokat rejtő üregrendszere. A közel 6 km-es összhosszúságú rendszer
kiváló célpontja lett az UV-technika adta lehetőségek kibontakoztatásának.

A barlang kőzettani felépítése változatos, a 200 millió éves mészkőtől a fedőt alkotó,
nem egészen 40 millió éves márgáig terjed. Melegvizes eredetű ásványkiválásainak egy része
víz alatt, mások a melegvizek fölötti légtérben és a felszín felől beszivárgó oldatokból váltak
(és válnak) ki. Más barlangok leggyakoribb ásványa, a kalcit mellett a gipsz az, ami Magyar-
országon egyedülálló formagazdagságban és méretekben jelenik itt meg. A kalcit polimorf
(azonos vegyi összetételű, de más rendszerben kristályosodó) módosulata, az aragonit is nagy
felületeket borít, látványos formákat alkotva. Gyakori a barit, a vas- és mangán-oxidok, a
huntit és a hidromagnezit is. 

Ezen változatos ásványtársulás egyazon ásványfajai (és látható fénnyel világítva homo-
génnek tűnő felületei) is eltérő lumineszcens tulajdonságokat mutatnak a hosszú hullámhosszú
UV-vaku fényében, a szerkezetükbe beépült aktivátorok jelenlétének (vagy nemlétének),
illetve fajtájának függvényében.
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A beépülő szerves vagy szervetlen „szennyezőanyagok” sokfélesége, valamint gyakran
a színért felelős többféle aktivátor egyidejű jelenléte végett önmagában a lumineszcencia bar-
langi környezetben nem az ásványfajok vagy szennyezőanyagaik mibenlétének meghatáro-
zására irányul. Sokkal inkább érdekes lehet az egyazon körülmények között és egyidőben
képződött, így azonos aktivátorokat tartalmazó ásványfázisokra való „rávilágítás”, mely nap-
pali fényben sokszor homogénnek tűnő felületeket alkotva rejtve marad, UV-fényben viszont
a fázisok markánsan elkülönülnek. 

Az UV-fénnyel való barlangi fotózáskor tehát a látványos formák helyett az eltérő
ásványfajokat, és ezek érdekes alakzatokba való rendeződését, kőzetek érkitöltéseit érdemes
keresni, a néha földöntúli (de semmiképpen sem barlangi környezetben megszokott) világ
megjelenítéséért.

Barlangi UV-fényben készített fotóimat egy házilag átalakított, így csak hosszú hullámú
UV-sugarakat kibocsátó rendszervakuval végzem, mert az egyéb, kereskedelemben kapható
ledek/lámpák gyakorta az ibolya színtartományban is sugároznak. Jelenleg számomra az a
technika legfőbb értéke, hogy segítségével eddig egyedülálló képi világban tudom bemutatni
a hazai barlangokat és képződményeiket.
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A Természet három országiról, Állatokról, Növötényekről,
Ásványokról Molnár János (1783) Magyar Könyv-ház című

műve alapján
BOTH MÁRIA GABRIELLA

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Matematikai, Természettudományi és 
Informatikai Tanszék, Vác; E-mail: both.maria@avkf.hu

A fölvilágosodás korabeli magyar nyelvű természettudomány műveltségünk meghatározó
alapja. A Magyar Királyság területét és népességét tekintve a Habsburg Birodalom természeti
erőforrásokban leggazdagabb országa volt. Bár rendelkezett központi politikai vezetéssel,
mégis a társadalom széttagoltsága és a hiányzó intézményi keretek miatt a művészet és a tudo-
mány számos jeles képviselője vidéki elszigeteltségben művelte mesterségét (Lyka, 1981).

A fölvilágosodás és a nemzeti tudományok 

Európa legtöbb országában a „fény százada” az anyanyelvű nemzeti tudományok kimun-
kálásának időszaka volt, emelte a közműveltség színvonalát, ösztönözte a közkönyvtárak és
a közgyűjtemények létrehozását. Az európai változásokkal közel egy időben – a Habsburg
birodalmi érdekek árnyékában – zajlott a magyar nyelvű természettudományok megteremtése.
Ebben úttörő szerepe volt a „földrajzi gondolat” első magyar nyelvű tanárainak és a Kárpát-
medence természeti adottságait föltáró tudós kutatóknak (Hevesi, 1972). Bertalanffi Pál
(1706–1763) jezsuita paptanár tollából született meg Világnak két rendbéli rövid ismerete
(Nagyszombat, 1757), mely Bulla (1954) szerint korának egyik első, legjobb, magyar nyelvű,
egységes szemléletű földrajzi összefoglalása.

Ebben a szellemi közegben, a változások egyik úttörő formálója volt Molnár János
(1728–1804) jezsuita, a nagyszombati, később budai, majd pesti egyetem professzora, szép-
és szakíró, bölcseleti és teológiai doktor, a vidéki értelmiség egyik alkotó alakja. A soknyelvű
tudós pap (németül, franciául, olaszul, latinul, görögül és héberül tudott) tevékenysége kiter-
jedt az irodalom, nyelvészet, művészetek, természettudományok széles területére. Jelentős
szerepet vállalt a magyar nyelvért folytatott küzdelemben, szakirodalmi műveiben számos új
terminus technicust alkotott, illetve honosított meg, így például a „nyelvújítás” szavunk tőle
ered (Pogányné Rózsa, 2009).

Számon tartják, mint az első magyar nyelvű művészettörténeti összefoglaló mű megal-
kotóját A régi jeles épületekről (1783) című munkája nyomán. Ő jegyzi két kötetben a legelső
magyar nyelvű fizika tankönyvet A fizikának eleji címmel, A természetiekről Newton tanítvá-
nyainak nyomdoka szerént (1777). Molnár a magyar tanítási nyelv bevezetését szorgalmazta
az alapfokú oktatásban és az akadémiákon is (Mészáros, 1981). Széleskörű tevékenysége azon
a felismerésen alapult, hogy az anyanyelvű szaknyelv teremti meg a honi tudományt. 

Magyar Könyv-háza

Molnár János életművének – természettudományi szempontból – egyik legjelentősebb
hagyatéka az 1783–1804 között megjelent Magyar Könyv-háza. A 22 kötet nagy részét Sze-
pesváralján (ma Szlovákiában Spišské Podhradie) írta, ahova pesti oktatói tevékenysége után
került, itt végzett kanonokként egyházi szolgálatot haláláig. Nehéz besorolni művét a mai
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könyvészeti műfajokba, leginkább a folyóiratokkal rokon. A Ratio Educationis (1777) többek
között célul tűzte ki, hogy a sajtótermékek értő olvasása, mint követelmény bekerüljön a tan-
anyagba. A törvény végrehajtója a gimnáziumi, filozófiai és jogi akadémiai oktatás „studium
novorum publicorum” nevű tantárgy kidolgozását rendelte el. A curriculum segédanyagát,
mint ajánló bibliográfiai folyóiratot a budai egyetemnek kellett volna összeállítani és megje-
lentetni. Három terv született, ezek szempontjait együtt érvényesítette Molnár. A Magyar
Könyv-háza, mint egyszemélyes folyóirat, huszonegy év alatt eltérő felépítésben és tipográfia
szerint, több nyomdaműhelyben készült és magánkiadásban jelent meg. A több száz bemutatott
kötet Mitterpacher Lajos (1734–1814), Molnár egykori rendtársa, budai professzor könyvtá-
rából származtak. Mitterpacher Bécsben, majd a magyar tudományegyetemen évtizedekig
oktatta a természetrajz és a mezei gazdaságtan tantárgyait. Szakirodalmi tájékozottsága a ter-
mészettudományok minden területére kiterjedt (Barta, 1973). Molnár János a közölt könyv-
ajánlásokat feltehetően a Mitterpachertől kapott könyvek olvasásának sorrendjében állította
össze.

Földtudománytörténeti szempontból az első négy szakasz különösen figyelemreméltó.
Ezek 1783-ban impresszummal jelentek meg Pozsonyban, Landerer Mihály nyomdájában,
323 fejezetre tagolva, 1600 oldal terjedelemben. A fejezetek, „könyvek” egységes felépítésűek,
tartalmazzák a mű pontos könyvészetei adatait (szerző, cím, kiadás helye, éve), majd változó
hosszúságú bemutatást, néha idézetet. A szerző olvasmányai mellett saját készülő vagy már
nyomtatásban kiadott munkáiról is beszámolt. A bemutatott könyvek színes témavilága a
barokk természetrajzi gyűjtemények változatosságára emlékeztet. A legtöbb kiadvány a 18.
században, Európa egyetemi városaiban jelent meg (Göttingen, Párizs, Amszterdam, Kop-
penhága, Mannheim, Lipcse, Rostock, Berlin, Szentpétervár). Molnár meglepően kevés hit-
térítő misszióról adott beszámolót, ugyanakkor kiemelkedően sok útleírást, felfedezéstörté-
netet ismertetett. Válogatása tükrözi a kor emberének fokozott érdeklődését távoli tájak meg-
ismerése és meghódítása iránt. Az utazások minden korban célok, eszmék szolgálatában álló
eszközök voltak. A közölt útleírások egyrészt kirajzolták a 18. századi gyarmatosító törekvések
földrajzi irányát, másrészt rávilágítottak a nemzetközi tudományos társaságok kutató felfe-
dezőinek szinte mindenre kiterjedő figyelmére. 

A kor haszonelvű geopolitikája a természeti erőforrások feltárását tűzte ki célul. Ugyan-
akkor a felfedezők naplói, tudósításai, térképező munkái, gyűjteményei hozzájárultak a föld-
és élettudományok alapvetéseinek tisztázásához. Az Európába áramló tudományos értékű ada-
tok, gyűjtemények rendszerszintű feldolgozásában kapcsolódtak össze a gyakorlati és elméleti
kérdések, felvetések (Burke, 2012).

Molnár János a kor ízlése szerint, az olvasók kíváncsiságát, érdeklődését kielégítve elő-
szeretettel mutatott be olyan útleírásokat, melyek az európaitól eltérő természeti környezetről
tudósítottak. Közölt olyan beszámolókat (Kamcsatka, Grönland, Peru), melyek az európai
civilizációtól távoli népekről, kultúrákról, vallásokról szóltak. Ezek néprajzi értéke különösen
figyelemreméltó, mert forrásértékű dokumentumai e vidékek gyarmatosítás előtti tájhaszná-
latának. Valószínűleg a legtöbb magyar olvasó az inuitokról a Magyar Könyv-ház lapjain olva-
sott előszőr, a D. Grantzen 1761-es útjáról szóló könyv ismertetésében (LXXXII. könyv,
54–73. oldal). Molnár válogatásában és kiemeléseiben hangsúlyosak a természeti és a kultu-
rális pusztulások leírásai, amit a gyarmatosítók által használt hatékony fémszerszámok, lőfegy-
verek, illetve a kereskedelmi kapcsolatok okoztak. Az utazási beszámolókban fölfigyelt azokra
a részletekre, melyek a szibériai fenyvesek irtásáról, a mélyszántás okozta talajpusztulásról,
a folyók szennyezése okozta halpusztulásról szóltak (LXXXVII. könyv Az orosz Lepechin
1768–1769 között tett szibériai utazásáról). Olyan összefüggésekre is felhívta olvasóinak
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figyelmét, amit a kamcsatkai prémvadászat a kisemlősök kipusztításával falvak elnéptelene-
désén keresztül okozott.

Molnár az egyes könyvek leírásakor több helyütt „keresztutalással” élt. A növények test-
felépítése, életjelenségeinek leírása végén megjegyzi: „minden hideg, meleg Országnak van-
nak tulajdon növötényei, mellyek az ott lévő ég alkalmatlanságát el-bírják” (203. oldal), utalva
a Kamcsatka, Grönland, Peru földjéről szóló útleírásokra. Ez talán az első növényföldrajzi és
ökológiai szemléletű gondolat a magyar nyelvű szakirodalomban, ami az élőlények életmód-
ját, elterjedését és alkalmazkodását földi léptékű összefüggésben világítja meg.

A Természet Három Országinak rövid ismertetése

A Magyar Könyv-ház IV. kötetében CCXCVII. könyvként olvasható (175–232. oldala-
kon) Molnár önálló magyar természetrajza A Természet Három Országinak rövid ismertetése,
Kezdet gyanánt (1783) címmel. A magyar földtudománytörténettel foglalkozó bibliográfiai,
topografikus és leíró monográfiák számon tartják Molnárnak ezt a művét (Papp, 2002; Káz-
mér, 2015).

Szerzőnk tudománytörténeti szemléletű pedagógiai indíttatását tükrözi, hogy saját kiad-
ványa után saját fordításban szemelvényeket közöl Plinius Historia naturalis (1549) művéből
(249. oldal), majd Linné Systema naturae-jából (1767). A legújabb honi kutatások eredmé-
nyéről a Magyar Könyv-ház I. kötetében tette közzé a református lelkész, Benkő József (1740–
1814) növénytani munkáját (Nomenclatura botanica, 1784), aki először ismertette magyar
nyelven Linné rendszere szerint a hazai növényfajokat (XXXIII., 317–432. oldal), megelőzve
ezzel Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 1807-ben megjelent Magyar Fűvész könyv kiadását. 

A természet három országának megnevezésekor Molnár a latin kifejezéseket is említi
(animal, planta és minera), mivel ezek voltak használatban. Rögzítette az ezeknek megfelelő
magyar állat, „növötény” (növény) és ásvány szavakat. Egyiket sem ő alkotta, mert mindhá-
rom megvolt a régi magyar nyelvben, de korábban egyik sem volt természetrajzi műszó. Az
ásvány szavunk a 9. században „ásvágy” és „ásavágv” alakban fordult elő, ásott helyet, árkot,
forrást, patakot jelentett; a növény vagy „növevény” a mai növendék értelemben volt haszná-
latos, mindazt jelentette, ami még nő. A 15. századbeli latin-magyar szótárak szerint az állat
„substancia”, mai értelemben lény, lényeget jelent (Rapaics, 1933).

A természet három országának rövid ismertetése kiemeli a tudás gyakorlati (öltözködés,
táplálkozás, gyógyítás) és vallási hasznosságát. Az állatok és növények fogalmának megha-
tározásában a szaporodás, az életmód, a mozgás és a testfelépítésre vonatkozó jellemzőket
tekinti az elkülönítés alapjának. Az élőlények fő csoportjainak megnevezése után következik
az ásvány fogalmának meghatározása. Ez az első magyar nyelvű szakirodalomi meghatározás:
„Ásványoknak azok a testek hivattatnak, mellyek a föld kebelében találtatnak, a nevekedésre
való belső izek nélkül szükölködvén, semmi féleképpen sem élnek” (Magyar Könyv-ház, IV.
kötet, CCXCVII. könyv, 177. oldal). A természet harmadik országa élettelen és belső struktúra
nélküli tulajdonsága miatt különül el a másik kettőtől. A növényeket az állatoktól érzéketlen-
ségük és „mozdulhatatlanságuk”, az ásványoktól külső környezetükkel való anyagcseréjük
különbözteti meg, mely növekedésük alapja. Az ásványok belső ízekben (részekben) „szű-
kölködnek”, ezért nem élnek, érvel Molnár. (A korabeli tankönyvekben a szövetes növények
száráról figyelemre méltóan részletgazdag „szövettani metszet” képeket közöltek, például
Mitterpacher Lajos Introductio in physicam plantarum historiam, 1777.)

Molnár felosztása szerint az ásványok első csoportjába a sók tartoznak, melyek ízletesek
és vízben oldódnak, a második csoportba a gyúlékony és az olajban oldódó ásványokat sorolja.
A harmadik csoport a föld nevet viseli, ahova olyan testek tartoznak, melyek az első kettő
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egyik tulajdonságával sem rendelkeznek, például a kovaföld, mészföld. A negyedik csoport a
fémeké, melyeket bizonyos tulajdonságok kapcsolnak össze, a fénye, „nyúlhatósága”,
„neheze”, olvadása.

Molnár János ásványtörténeti szempontból értékes írása a honi ásványtan e korszakát
jellemző werneri hatást mutatja. Ekkor az ásványok jellemzésében a szabad szemmel való
megfigyelésen túl néhány egyszerű fizikai vizsgálati módszert alkalmaztak. A természet három
országának leírásában Molnár nemcsak alapvető kifejezéseket honosított meg, hanem magya-
rul tanította a tudományos gondolkodás egyes alapműveleteit, a meghatározást, elkülönítést,
besorolást, érvelést.

A 18. század ásványtani gyűjteményeiből vagy azok leírásáról kevés emlékünk maradt
fenn. A Magyar Könyv-háza e tekintetben is őriz tudománytörténeti emlékeket. A IV. kötet
CCXCIX. könyve Linné Systema naturae című művének ismertetése, a fajok azonosításának
gyakorlati kérdését érinti, majd Linnétől az „Állatok” fejezetből emel ki részeket. Ennek végén
függelékként „Tárházak” címszó alatt arról számol be, hogy nemesi családok, tudósok és a
nagyobb iskolák számos természetrajzi gyűjteményt birtokolnak országszerte. Közülük kie-
meli a nemzetközi hírű – a budai palota felső hosszanti termében látható – Piller Mátyás-féle
gyűjteményt, továbbá Mária Annának, II. József testvérének a „Természet három országiból”
szintén itt elhelyezett „kincseit”. Utóbbit 1781-ben ajándékként kapta az egyetem, míg a Pil-
ler-gyűjteményt 1800-ban vásárolták meg Piller örököseitől (Papp, 2002). Molnár János a
szemtanú hitelességével tájékoztat e kiállításokról és közli, hogy a palota más részeiben a ter-
mészet három országának további érdekességei, mint „közgyűjtemények” megtekinthetők
(IV. kötet, CCXCIX. könyv, 242–243. oldal).

Záró gondolat 

A 18. század második felében az élet- és földtudományok leíró ismereteit a historia natu-
ralis foglalta egységes, természettudományos rendszerbe. Ez volt az alapja a felvilágosodás
kutatóprogramjának, mely a természeti erőforrások gazdasági kiaknázását készítette elő. Mol-
nár János az ásványok világától a felfedezett idegen földrészek világáig egységben, egészben
látta és láttatta a természet és az emberi közösségek Országait. Válságokkal terhes korunkban
sem fényűzés a tudománytörténeti forrásmunkák feltárása. A vidéki, magányos paptanár Sze-
pesváralján negyedszázados munkával nemcsak közvetítette a kor legújabb természettudo-
mányos enciklopédikus tudását anyanyelvén, hanem a természetpusztító gazdasági
haszonelvűség bírálatát is elsők között fogalmazta meg és figyelmeztetett a következményekre
szelíden, magyarul.
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Bevezetés

A 21. században az ásványtan anyagtudományi vonatkozású érdeklődési körébe kerülő
anyagok közt egyre több a kevésbé látványos, akár hétköznapinak, unalmasnak tűnő, jelleg-
telen szilárd anyag. Bizton állíthatjuk, hogy ezek az anyagok még sokáig nem lesznek az
ásványgyűjtemények és -kiállítások homlokterében. A mineralógusoknak azonban újra és újra
meg kell találniuk helyüket a modern társadalom szolgálatában, és ehhez kiváló alapot bizto-
sítanak a különböző ipari folyamatok során nem célzottan keletkező, „zavaró” szilárd fázisok,
amelyek olykor kristályosak (rövid- és hosszútávon is rendezettek), sőt kristályalakkal is ren-
delkeznek, gyakran azonban csak rövid távú renddel jellemezhetők, hiszen kristályképződés
szempontjából legtöbbször nem ideális körülmények közt keletkeztek. Jelen munka egy, a
szerzők számára új területen végzett kutatás első eredményeit mutatja be.

Gázmotorok és lerakódásaik

Kapcsolt hő- és energiatermelés esetében a tüzelőanyag elégetésével villamos energiát
termelünk, és egyúttal hasznosítjuk a motor által termelt hőt és füstgázt is. Gázmotorok ese-
tében a tüzelőanyag lehet földgáz, termálvíz kísérőgáza, hulladéklerakókon keletkező depó-
niagáz, illetve szennyvíztelepi biogáz. Ezek közül az utóbbi két gázfajta a legkomplexebb
összetételű, de mindegyikről elmondható, hogy a fő komponensek az égéssel hasznosított
CH4 (mennyisége akár 60% is lehet) és a CO2, és kisebb mennyiségben jelen van/lehet benne
H2S, H2, N2, NH3 és O2 is. A tüzelőanyag égetésekor, főleg a depóniagáz és a szennyvíztelepi
biogáz esetében, gyakran keletkeznek a motortérben (hengerfej, dugattyúfenék, szelepek) akár
több mm vastagságot is elérő, többnyire fehér lerakódások (1. ábra), melyek a motor műkö-
dését akadályozzák, többféle módon (Dewil et al., 2006): a hőszigetelő réteg kialakulása nyo-
mán romlik a motorhőmérséklet mérési pontossága, a motor túlhevül, a gyújtógyertya
működése romlik, és a lerakódások szemcséinek leválásával a motoralkatrészek kopnak, a
szelepek zárása romlik, nyomáscsökkenést eredményezve, hosszú távon akár a kipufogósze-
lepek átégését eredményezve (1. ábra).

A leggyakrabban egy molekuláris vegyületcsoportot, a sziloxánokat teszik felelőssé a
lerakódásokért, azoknak is a gyűrűs, illékony folyadék változatait. A sziloxánok gerince a szi-
lícium és oxigén váltakozásával (–Si–O–) kialakuló lánc, illetve esetünkben gyűrű, amelyre
főként szerves ligandumok, leggyakrabban metilcsoportok (CH3–) csatlakoznak. Ezek kis
mennyiségben jelen lehetnek mind a szennyvíztelepi, mind a depóniagázokban, hiszen számos
kozmetikum, így hajápolási termékek, különböző festékek és krémek, dezodorok alkotóele-
meiről van szól. Ha e vegyületek a motorba jutnak, a metilcsoportjaik oxidálódnak és SiO2-
ként vagy szilikátként rakódnak le a legtöbb forrás szerint. Az égéskor keletkezhet SiO (gáz),
illetve SiO2 (gáz, illetve kondenzátum: Mokhov, 2011), a motor működési hőmérsékletén a
szilárd, kondenzált SiO2-fázis a stabil. A legkézenfekvőbb megoldás a problémára a sziloxán
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kivonása a gázból, már a
motorba érkezés előtt. Ezt
többféleképp is végzik (Ajhar
et al., 2010): leginkább hűtés-
sel, adszorpcióval, illetve
abszorpcióval. A SiO2-lerakó-
dások mikro/nanorészecskéi a
motorolajba is bekerülnek, az
olaj Si-tartalmának mérésével
követik nyomon az abrazív
hatás erősödését és a kenőolaj
minőségének romlását.

Lerakódások a mineralógus
szemével

Munkánk során két,
Budapest környéki hulladék-
lerakó depóniagázával üze-
melő, kapcsolt villamosener-
gia- és hőtermelő egység
motorjában keletkező lerakó-
dásokat vizsgáltunk. A P jelű
lerakó motorján a hengerfejen,
a dugattyúfenéken, a szívó- és
a kipufogószelepeken, sőt, a
kipufogószelep külső palást-
ján és az égéstéren túli csőme-
netben is találtunk kiválásokat

(1. ábra), összesen három hengert mintáztunk. A lerakódások vastagsága helyenként a 1,5–
2 mm-t is meghaladta, színe két hengernél (P11-8, P11-10) többnyire fehér vagy halványbarna
árnyalatú, egy esetben (P11-16) sötét rozsdabarna árnyalatú volt. A G jelzésű lerakó motorján
egy hengerfejet (G1-5) mintáztunk, az eredetileg világos színű lerakódást itt sötétbarna-fekete
bevonat írta felül. A sötétbarna-fekete bevonatok a „normál” lerakódásmeneten túli hibaese-
mény termékeként értelmezhetők, esetleg hűtőfolyadék-beáramlás (hengerfejesség) eredmé-
nyei.

Röntgen-pordiffrakció

A röntgen-pordiffrakciós vizsgálat a minták kristályos fázisairól informált. Ezek a P min-
tahely fehér lerakódásainál anhidrit, kisebb mennyiségben kvarc és cristobalit jelenlétét mutat-
ták ki, ugyanitt a hengerfejes, sötétbarna lerakódás az anhidrit mellett kis mennyiségű, a
jellemzőnél nagyobb d-értékű (3,37 Å) „kvarcot” mutatott ki, cristobalit ebben az esetben
hiányzott a mintából. A P11-10 és PZ-11-16 (barna) hengerfej-lerakódások esetében egyelőre
azonosítatlan, viszonylag éles reflexiók is megjelentek az 5,03 Å, 4,54 Å és 2,97 Å d-érté-
keknél. A G mintahely egyetlen, barna hengerfej kiválása nem tartalmazott reflexiót adó fázist.

1. ábra: A vizsgált hengerfejek lerakódásai (a szelepek átmérője kb.
5 cm). A baloldali szelepek a kipufogószelepek, a jobboldaliak a szí-
vószelepek. Depóniagázok esetében a kipufogószelep és a mögötte
levő kipufogócsatorna is tartalmazhat lerakódásokat, a szívószelepek
felületén kisebb, a kipufogószelepeken és a hengerfejen nagyobb a
lerakódások mennyisége. A dugattyúfenéken azonos megjelenésű
lerakódások láthatók. A G1-5-CH henger esetében a felső kipufogó-
szelep átégett, cm-es lyuk tátong rajta.
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Pásztázó elektronmikroszkópia

A lerakódásokat elsőként sztereómikroszkóp alatt tanulmányoztuk, majd szemcseprepa-
rátumok is készültek, amelyeket Hitachi TM4000 Plus pásztázó elektronmikroszkóppal vizs-
gáltunk (15 kV gyorsítófeszültséggel, AzTec EDS-rendszerrel). A lerakódások felépítésében
megfigyelhető egyfajta rétegzettség. A kiválások a hengerfelületekhez közel eső részeken a
fehér, cukorszövetű vagy földes megjelenésű szemcseaggregátumok, szubmikrométeres-mik-
rométeres szemcsék akkréciója révén keletkeztek (2/a-b. ábra). Esetenként ezek sötét szer-
vesanyagba ágyazódnak (korom, olajszármazék?). A lerakódások motortérhez közeli felületén,
foltokban ugyanakkor szín-
telen/fehér, üvegfényű,
kagylós törésű, üveg- vagy
salakszerű anyag figyel-
hető meg, amely feltehe-
tően az egyre vastagodó és
jól szigetelő szemcsés ki-
válások megolvadása révén
keletkezik a túlmelegedő
motortérben (2/c-d. ábra).
Ezen üvegszerű anyagok
textúrája változatos lehet,
és feltehetően a motortér
gázáramlási viszonyainak
függvénye. A gáz-olvadék
aránytól függően vannak
nagyobb és ritkább hólyag-
üregekkel jellemzett sala-
kok, mikrohólyagüreges
habok, olykor gyűrt papírra
emlékeztető textúra (2/e-f.
ábra) és szálas megjelenés
(szálátmérő 1–4 µm) is elő-
fordul, hasonlóan a gázgaz-
dag vulkánkitörések termé-
keinek textúrájához. Ké-
miai összetételét tekintve
az üvegek/salakok fő alko-
tói a Si és az O, amihez a P
mintavételi hely hengerei
esetében jelentős mennyi-
ségű, változó arányú Ca-,
Al- és S-tartalom is társul-
hat, némi Sb (P, Zn) társa-
ságában.

Ca:S=1:1 arányú kris-
tályok megtalálhatók a
mintákban fenn-nőtt kris-

2. ábra: Jellegzetes szöveti képek (visszaszórt-elektronképek) a vizsgált
mintákból. a-b): finomszemcsés lerakódás (nem vagy csak kezdődő
olvadási nyomokkal, kalcium-szulfát kristályokkal; c-d) nagybuborékos
salak, olvadás eredménye, a szemcse felső részén meg nem olvadt
szemcselerakódás; e-f: gyűrt textúrájú üveg, dugattyúfenékről; g-h:
kalcium-szulfát kristályok (pontosabban nem azonosítva).



60

tálycsoportok formájában is (2/a-b. és 2/g-h. ábra). Ezek olykor üregesek (vázkristályok?) és
alakjuk inkább monoklin, mint rombos (anhidrit). Elképzelhető, hogy a Ca és a S ezekből
került az üvegbe. A kristálycsoportok néhol üdék (2/b. és 2/h. ábra), akár utólagosnak is érté-
kelhetjük őket, máskor belesimulnak az üvegbe/salakba (2/g. ábra), mintha épp beoldódni
készülnének.

További érdekesség, hogy a salakok egyes felületein, az üvegnél kisebb átlagrendszámú,
sugaras Si-O összetételű foltok jelennek meg. Elképzelhető, hogy az olvadékkal érintkezésbe
kerülő szilárd fázisú SiO2 (akár a fenti olvadék szemcsés rész felé terjeszkedő frontján, akár
az olvadék motortér felé néző frontján az éppen olvadékba érkező, friss SiO2 szemcse) még
nem tudott homogenizálódni a leállás miatt bedermedő olvadékban.

A G-1-5 henger fekete lerakódásainak sötét színét részben szerves anyag, részben anti-
monvegyületek okozzák. Tájékozódó Raman-spektroszkópiás mérés antimonit jelenlétét
mutatta (Sb2S3

rombos), a kvalitatív spektrumokban ugyanakkor az antimon mennyiségéhez
képest a kén mindig alacsonyabb volt a szükségesnél. Az antimontartalmú, nagy átlagrend-
számú fázis olykor 1–5 µm-es rozettákban jelenik meg a szervesanyagban dús, üveges alap-
anyagban. Az üveges alapanyag fő alkotója a Si és az O, de változó mennyiségben Ca, S is
megjelenik, időnként mellékelemnyi Zn, Al, Na, P, esetenként As társaságában. A szerves-
dús-üveges mátrix gömbös-vesés megjelenésű, a gömbök tipikus mérete 1–5 µm. Annak elle-
nére, hogy a röntgen-pordiffrakció nem mutatta anhidrit jelenlétét, Ca és S mindig van az
alapanyagban.

Az eredmények értékelése

A tájékozódó pásztázó elektronmikroszkópos mérések egyértelművé tették, hogy nem
kizárólag sziloxán problémával állunk szemben, kénhidrogén is jelen van a depóniagázban,
ennek lehet terméke a P mintavételi helynél a motortérben leváló anhidrit, illetve a S jelenléte
az üvegfázisban. A szilárd, mikrométeres vagy annál kisebb méretben leváló szemcsék először
porózus, földes megjelenésű aggregátumot képeznek, amely a lerakódás vastagodása és a
motor túlhevülése nyomán megolvad, és Si-Al-Ca-S-P-Zn-Sb tartalmú üveg jön létre. A fekete
szemcsék színét részben a korom adhatja.

A lerakódások színe alapvetően fehér, világossárga, de ha a hengerbe bejut a fagyálló,
sötétbarna, fekete is lehet.

Kérdés, és az anhidrit leválása szempontjából meghatározó lehet, hogyan jut a motortérbe
a Ca (és Al, Na, P), ha ezek mikro/nanorészecskékként érkeznek a felszívott gázzal, megpró-
bálhatjuk esetleg ezeket leválasztani a rendszerből. Az Sb, Zn és As eredete talán inkább a
berendezéshez (fémek, esetleg motorolaj) köthető. 
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Bevezetés

A 19. század közepe óta a magyar gerinces őslénytani kutatások fókuszában a hasadék-
kitöltések és a barlangi üledékek voltak (Jánossy, 1979, 1986). Emellett a késő miocén pan-
nóniai korú üledékek tekinthetők intenzíven kutatottnak (Kordos, 1987; Rook et al., 2002,
2004). A pannonnál idősebb középső miocén formációkat gerinces paleontológiai szempontból
általában nem tartották intenzív vizsgálatra érdemesnek. Balogh & Rónai (1965) pl. hangsú-
lyozták a „terresztrikus szarmata” képződmények ősmaradványszegénységét, szórványosan
előforduló édesvízi puhatestűek, kovásodott fák, levéllenyomatok és nagyemlős csontmarad-
ványok kivételével.

Kordos (1978) 71 alsó és középső miocén korú lelőhelyet összesített, melyek valameny-
nyien szórványadatok. Közülük akkor még egy sem volt tekinthető faunának. Ugyancsak Kor-
dos (1981) írta le azt az általam alkalmazott munkahipotézist, hogy „…szárazföldi gerincesek,
elsősorban kisemlős-maradványok felhalmozódására idősebb neogén képződményekben –
barlangi előfordulás hiányában – nyíltszíni, szerencsés körülmények között lerakódott üledé-
keket kell számításba venni. Szárazföldi emlősök csontjai elsősorban egykori mocsarakban,
lagúnákban, deltaüledékekben, torkolatokban, ártéri kifejlődésekben várhatók”.

A Pannon-medence egyetlen bádeni korú gerinces faunája sokáig a Pozsony melletti
Neudorf-Spalte (Dévényújfalu) volt (Fejfar, 1990, 1997). Ebben a „terra incognitában” az
első áttörést Magyarországon Kordos (1981, 1982, 1986) érte el a hasznosi és a szentendrei
faunák begyűjtésével és feldolgozásával. Vele egyidejűleg a Pannon-medence keleti peremén
Feru et al. (1979, 1980), illetve Rădulescu & Samson (1988) írták le Tauț/Feltót, valamint
Comăneşti/Kománfalva szarmata korú aprógerinces leletegyütteseit. 

Magam több, mint két évtizedes munkával 21 bádeni és szarmata korú lelőhelyet tártam
fel. Nógrádban Sámsonháza, Mátraszőlős, Kozárd és Litke térségében, Felsőtárkány környé-
kén 7 lelőhelyet mintáztam. A Pannon-medence keleti peremén Tăşad/Tasád, Subpiatră/Kőalja
és Vârciorog/Vércsorog környékén összesen öt lelőhelyen gyűjtöttem.

A terepi munka

A kistestű gerincesek csontmaradványai a terepen általában szabad szemmel nem látha-
tók, ezért felderítésükre sajátos módszertant kellett kidolgozni. A potenciális lelőhelynek az
alábbiakat tekintettük:
- ahonnan már kerültek elő szórványleletek. Ennek legfontosabb példája Sámsonháza, mivel
innen már a 20. század első feléből ismertek voltak krokodilfogak (Noszky, 1940), vagy rág-
csáló- és patásmaradványok (Kordos, 1985); 
- ahonnan szárazföldi vagy édesvízi puhatestűek előfordulása ismert. Konkrétan a Planorbis,
Anisus, Gyraulus, Helix, Lymnaea nemek a leggyakoribbak; 
- ahonnan vékony lignittelepről is tudósítanak. A lignit mocsári környezetet jelez, ahol gerinces
maradványok dúsulására van esély. Ennek példái Mátraszőlős 2. és a felsőtárkányi Güdör-
kert.

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 61–64.
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A növénylenyomatok előfordulása és a gerinces maradványok dúsulása között általában
nincs összefüggés, de Mátraszőlős 2. és Felsőtárkány-Felnémet 2/7 esetében rosszminőségű
növénylenyomatokat tartalmazó agyagban vannak csontmaradványok.

A felsőtárkányi Güdör-kert szelvényében egy növénylenyomatos és két csontos szint
található (Hír & Kókay, 2010).

A fenti négy csoport mindegyikében vannak diatómás üledékek (Sámsonháza, Mátra-
szőlős, Litke, Hasznos, Szentendre), melyek tavi, mocsári, vagy lagúna környezetben kép-
ződtek. 

Olyanra is van példa, hogy a gerinces lelőhelyet semmi sem jelzi előre, pusztán egy
„ősmaradványmentes” tavi-édesvízi képződmény előfordulására akadunk. Ilyen a Felsőtár-
kány-Felnémet közötti szelvény alsó, 2/3. szintje (Hír, 2006).

A csontmaradványokat viszonylag gazdagon tartalmazó rétegek ritkán haladják meg az
50 cm-es vastagságot. Ezért minden lelőhelyen érdemes először 10–12 kg tömegű próbamin-
tákat venni. Amennyiben ezek iszapolása pozitívnak bizonyul – tehát legalább néhány csont-
vagy fogmaradvány előkerül belőlük –, akkor érdemes tonnás nagyságrendben mintázni. Ton-
nás nagyságrendű minták iszapoláshoz sikerrel alkalmaztuk a Daams et al. (1988) által leírt
berendezést. Ebben 0,6 és 0,5 mm finomságú szitaszövetet használtunk. Munkánk során össze-
sen 50 tonna üledéket iszapoltunk. A leleteket az iszapolási maradékból aprólékos válogatással
gyűjtöttük be. A leletanyagot a Pásztói Múzeumban kezelt Nógrád Megyei Természettudo-
mányi Gyűjteményben helyeztük el.

Az eredmények rövid vázlata

Az általunk feltárt leletegyüttesek kora a középső bádenitől a késői szarmatáig húzódik,
tehát kb. 15 millió évtől 11,4 millió évig. Terjedelmi okokból itt csak a legjellemzőbb lelet-
együttesek rövid jellemzését adjuk.

Litke. A Krétás-gödörben feltáruló édesvízi agyagot a szerzők egy része a kárpáti ciklus
végére, míg más részük a bádeni ciklus elejére helyezi. 2001 és 2013 között folytatott gyűj-
téseink eredményeként begyűjtött rágcsálófauna legfontosabb elemei: Alloptox katinkae
(n. sp.), Megacricetodon minor, Cricetodon meini. Utóbbi faj a bajor felső édesvízi molassz-
ban az ún. „Brockhorizont” alatt fordul elő 14,8 és 15,2 millió évesre becsült korú üledékek-
ben.

Szentendre. A László József és Kordos László által 1980-ban már mintázott lelőhelyet
2017-ben Mészáros Lukáccsal újra feltártuk. A csontmaradványokat diatómaföld tartalmazza.
2018 és 2019 során gyűjtött gazdag fauna legfontosabb fajai: Cricetodon aureus, Megacrice-
todon minor, Democricetodon cf. hasznosensis, Albanensia sansaniensis, Myoglis meini,
Miodyromys sp., Anomalomys gaudryi. A bajor molasszban a Cricetodon aureus-szal jelle-
mezhető faunák közvetlenül a „Brockhorizont” felett települő üledékekben találhatók. Korukat
radiometrikus adatok alapján 14,7–15,0 millió évre becsülik.

Sámsonháza. A falu határában emelkedő Buda-hegybe bevágódó Oszkoruzsa-árokban
tárulnak fel a Sámsonházai Formáció bádeni korú karbonátos tengeri üledékei. A sorozat tete-
jén egykori lagúnában képződött meszes homokok és diatómás iszap található. Utóbbi édesvízi
csigák tömegét és gerinces csontmaradványokat tartalmaz. Legjellemzőbb gerinces fajok:
Cricetodon cf. hungaricus, Megacricetodon minor, Miodyromys aegercii, Miodyromys aff.
aegercii. A gazdag puhatestűfaunát Kókay József dolgozta fel, aki szerint a képződmény
középső bádeni korú.



63

Mátraszőlős. A Rákóczi-kápolna alatti útbevágásban három lelőhelyet tártunk fel. A
csontmaradványokat kovaföld és zöld agyag tartalmazza. A lelőhelyek sajátossága, hogy az
apró kétéltű- és hüllőleletek is jó megtartással fosszilizálódtak: pl. Carpathotriton matraensis
n. sp., Latonia gigantea, Palaeobatrachus hiri, Hierophis cf. hungaricus. Hasonló okból rit-
kaságnak számítanak a madárcsontok: pl. Anhinga sp., Clangula matraensis, Porzana mat-
raensis, Megapaleolodus goliath. A rágcsálófauna karakterisztikus eleme a Democricetodon
freisingensis, amely a bajor molasszban az MN 7+8 zóna tipikus eleme. A Kókay József által
feldolgozott gazdag puhatestűfauna késő bádeni korra utal.

Kozárd. A korai szarmata Kozárdi Formáció típusszelvényében egy kb. 15 cm vastag
diatómás mészhomokban vannak gerinces maradványok. A sekélytengeri meszes üledékek
igen gazdagon tartalmaznak „normál” tengeri puhatestűhéjakat. A foraminiferák alapján a
korai szarmata Elphidium reginum zónát azonosították. A rágcsálók az MN7+8 zónára utalnak:
Cricetodon cf. klariankae, Muscardinus cf. sansaniensis, Myoglis meini, Anomalomys gaud-
ryi.

Felsőtárkány. Az 1940-es évek végén Andreánszky Gábor és tanítványai gyűjtötték a
„Güdör-kert” eróziós árkaiból a felsőtárkányi makroflórát. Legányi Ferenc találta az első
gerinces maradványokat. Saját gyűjtéseinket 2000 és 2007 között végeztük. Összesen 7 lelő-
helyet tártunk fel. Ezek közül kettőt Felsőtárkány és Eger közötti útmenti szelvényben, ötöt
pedig a „Güdör-kert” árkaiban. A faunasorozatban jól megfigyelhető, hogy az erdei elemek
(pl. repülő mókusok, pelék, hajnalegerek) dominanciája fokozatosan növekszik a nyílt területet
kedvelő fajokkal szemben. Faunisztikai érdekesség a tudományra nézve új fajként leírt Cri-
cetodon klariankae és a Collimys dobosi hörcsögfajok.

Összefoglalás

Több, mint húsz év munkájával sikerült bizonyítani, hogy a gerinces paleontológiai szem-
pontból sokáig intenzív kutatásra érdemtelennek tartott bádeni és szarmata korú, nem tengeri
képződményekből is lehetséges kisgerinces faunákat gyűjteni. A lelőhelyek azonosítására és
mintázására sajátos metodikát sikerült kidolgozni. A feltárt leletegyüttesek biokronológiai
besorolásához a Paratethys neogén képződményeire kidolgozott biokronológiát és a száraz-
földi gerinces faunákra kidolgozott MN zonációt alkalmaztuk. A faunákban a középső miocén
két nagy klímatörténeti periódusa tükröződik: a középső miocén klímaoptimum (MMCO) és
a középső miocén klimatikus átmenet (MMCT).
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Bevezetés

A Herman Ottó Múzeum neolitikus csiszolt kőeszközeinek archeometriai vizsgálata
2014-ben kezdődött el. A kőeszközök nyersanyagát tekintve változatos kőzettípusokat ismer-
hettünk meg: 35 db kékpala, 29 db amfibolit, 60 db kontakt metabázit, 9 db zöldpala, 1 db
csillámpala, 2 db szerpentinit, 1 db milonit, 12 db hornfels, 58 db metavulkanit, 25 db bazalt,
1 db bazalttufa, 4 db gabbró, 2 db mikrogabbró, 1 db metagabbró, 57 db andezit, 4 db ande-
zittufa, 1 db horzsakő, 4 db mikrodolerit, 2 db mikrodiorit, 1 db dolerit, 1 db trachidolerit,
1 db gránitporfír, 21 db riolit, 1 db riolittufa, 21 db kvarcit, 20 db homokkő, 1 db márga, 1 db
mészkő, 3 db agyagkő és 2 db homokmárga.

A metabázit nyersanyagú kőeszközök igen jelentős szerepet játszanak a kőeszközök
között, emellett változatos megjelenésűek és összetételűek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk
ezek ásvány- és kőzettani vizsgálatára, amelynek a tipizáláson kívül ezek lehetséges forrás-
területeinek lehatárolása is célunk volt.

Módszerek

A kőeszközökön makroszkópos csoportosítást és régészeti tipológiai meghatározást
végeztünk, továbbá megmértük a mágneses szuszceptibilitásukat (Kereskényi et al., 2015a,
b). A sérült, tört kőeszközökből felületi csiszolatot készítettünk, amelyeken szöveti és ásvány-
kémiai vizsgálatok történtek JEOL JXA 8600 Superprobe elektron-mikroszondával. A mérés-
hez 15 kV gyorsítófeszültséget és 20 nA mintaáramot használtunk. Az ép kőeszközök egy
részén a Bendő et al. (2013) által leírt „eredeti felszín” vizsgálati módszerrel roncsolásmentes
EDS/SEM vizsgálatot végeztünk. Az amfibolok esetében jelen összefoglalóban Hawthorne
et al. (2012) nevezéktanát követjük.

A csiszolt kőeszközöket Bruker D8 Advance röntgen-diffraktométerrel is vizsgáltuk.
Mérési paraméterek: CuKα sugárzás, 40 kV gyorsítófeszültség, 40 mA csőáram, párhuzamos
nyaláb geometria (Göbel tükör), Vantec 1 helyzetérzékeny detektor (5° nyílás), 0,1 mm nya-
lábszűkítő rés. A felvételeket Diffrac EVA 2.1 szoftverrel, az ICDD PDF2 2005 adatbázis fel-
használásával értékeltük ki. 

A kőzetkémiát roncsolásmentes prompt-gamma aktivációs analízissel (PGAA) határoz-
tuk meg. A Budapesti Neutron Centrum PGAA berendezését részletesen Szentmiklósi et al.
(2010) ismertetik, az elemösszetétel kvantitatív meghatározása az ún. k0-módszer szerint tör-
tént (Révay, 2009). A PGAA módszert korábban sikerrel alkalmaztuk csiszolt kőeszközök
nyersanyageredetének meghatározására (Szakmány & Kasztovszky, 2004; Szakmány et al.,
2011).

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 65–68.
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Kontakt metabázit

A metabázit nyersanyagú kőeszközök közül a legnépesebb társaságot ez a típus adja. A
vizsgált kőeszközök színe fekete, zöldesfekete, sötétszürke, szürkészöld, barna. Jellemzően
finomszemcsések, tömött szövetűek, egyes mintákon mikroszkóppal palásság ismerhető fel,
melyek gyakran hajladoznak; ugyanakkor számos kőeszköz masszív, nem foliált szövetű. A
mágneses szuszceptibilitás átlagosan 0,75 × 10–3 SI, de némely esetben ettől jóval magasabb
értékeket is mértünk. 

21 kontakt metabázit nyersanyagú kőeszközt elemeztünk EDS/SEM eljárással. Magne-
ziohornblende két minta kivételével az összes kőbaltából kimutatásra került. Gyakori amfibol
a cummingtonit, amely három kőbalta kivételével az összes vizsgált kőbaltában jelen volt;
tipikusan szálas kristályok formájában, szétseprűződve, orientálatlanul jelenik meg a korábban
kristályosodott amfibolok szegélyén. A második leggyakoribb kőzetalkotó a plagioklász,
melynek kémiai összetétele az albittól az anortitig terjed. Gyakori és jellemző elegyrész az
ilmenit, amely idioblasztos és hipidioblasztos szemcséket alkot. 

Amfibolit

A régészeti tipológiájukat tekintve zömében laposvésők, de három kőeszköz kaptafa
alakú, 2 db átfúrt nyéllyukas, 1 db nyelv alakú kőbalta. Tipikusan finomszemcsések, tömött
szövetűek, jellemzően foliáltak. Színük szürke, szürkésfekete és sötétbarna. Zöld és barna
foltok és sávok szabad szemmel megfigyelhetők felszínükön. Átlagos mágneses szuszcepti-
bilitásuk 0,5 × 10–3 SI, de kilenc mintánál ettől magasabb értéket, akár 46 × 10–3 SI-t is mér-
tünk, míg négy kőeszköznél az MS-értékek 0,5 × 10–3 SI alatt voltak.

A vizsgált amfibolit kőeszközöket főleg kalcium-amfibolok, plagioklász, epidot/klino-
zoisit és klorit alkotják. A titanit, ilmenit és a kvarc gyakori akcesszóriák. Tekintettel a fő
kőzetalkotó ásványok szöveti helyzetére, ásványkémiai klasszifikációjára és az egymással
egyensúlyt mutató ásványegyüttesekre, két főcsoportot különböztettünk meg. Az első cso-
portba hat kőeszközt soroltunk, amelynél az amfibol magjában alacsonyabb Altot-értékű kal-
ciumos amfibol (aktinolit, magneziohornblende) kristályosodott ki, míg a szegélyén nagyobb
Altot-értékek jellemzik (magneziohornblende, pargasit, tschermakit), őrizve a progresszív
metamorfózis jegyeit.

A vizsgált amfibolit kőbalták többsége (15 minta) a második csoportba sorolható,
melyekben magneziohornblende, pargasit, sadanagait és ezek vasas megfelelői kristályosodtak
ki a magban, míg szegélyüket tipikusan aktinolit alkotja, retrográd metamorfózisra utalva.

Az amfibolit nyersanyagú kőeszközöknél is a plagioklász a másik gyakori kőzetalkotó
ásvány, amely összetételét tekintve az albittól bytownitig terjed. Kloritot kilenc vizsgált kőbal-
tából mutattunk ki. A leggyakoribb akcesszória az ilmenit és a titanit (Kereskényi et al., in
prep.).

Kékpala

A kékpala az egyik legkülönlegesebb nyersanyag, amelyből a neolitikum embere a csi-
szolt kőeszközöket készítette (Oravecz & Józsa, 2005). Az ebből készült vésők és balták
elszórtan fordulnak elő Közép-Európában. A magyarországi múzeumok régészeti közgyűjte-
ményét archeometriai szempontból átvizsgálva, kékpala csiszolt kőeszközök csak az észak-
magyarországi régióból, a Herman Ottó Múzeum gyűjtőterületéhez tartozó Felsőva-
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dász-Várdomb településről kerültek leírásra (Szakmány & Kasztovszky, 2004; Oravecz &
Józsa, 2005). 

Makroszkóposan a kőeszközök finomszemcsések, kékesfekete, kékeszöld, zöld, szür-
készöld színűek. Uralkodóan masszív megjelenésűek, általában nem foliáltak, ugyanakkor
néhány eszközön határozott foliáció tapasztalható. Mágneses szuszceptibilitásuk átlagosan
0,6 × 10–3 SI. Zömében laposvésők, de nyelv alakú és kaptafa alakú kőbalta is található ebben
a kőzettípusú gyűjteményben.

A kékpala kőeszközök nagyrésze masszív és homogén, semmilyen egyedi jegy nem volt
felfedezhető rajtuk. Azonban öt kőbalta felszínén 1–3 mm-es, határozott kontúrú, zöld, kerek-
ded foltot figyeltünk meg sötét színű mátrixban. 11 kőbaltán ezek a foltok már elmosódtak,
és a foliáció irányában megnyúltak. Két kisméretű, egyforma megjelenésű laposvéső teljesen
elkülönül a többi kékpala kőeszköztől. Zöld színűek, szövetük szálas, méretük is közel azo-
nos.

A glaukofán nematoblasztos megjelenésű, jelentős mennyiségben jelen van minden bal-
tában. A kékamfibolok zónásak és a foliációval párhuzamosan orientáltak. Szegélyükön
néhány mintában aktinolit, magneziohornblende és winchit került leírásra. Hat kékpala kőbal-
tában különböző piroxénfajok (augit, egirinaugit, omfacit) is tanulmányozhatók.

Az albit helicites poikiloblasztokat alkot, az összes kőeszközben nagy mennyiségben
található. Három kőbaltából nagy mennyiségben mutattunk ki idioblasztos gránátot, amelyek
tipikusan nem zónásak, a kristályok jelentős mennyiségű zárványt tartalmaznak. Fehér csillám
változó mennyiségben van jelen a kőbaltákban, az eredeti felszín módszerrel vizsgált kőesz-
közökből azonban nem sikerült kimutatni. A titanit rendkívül gyakori akcesszória, minden
vizsgált kőbaltában megjelenik, Al-tartalma jellemzően nagy (Kereskényi et al., 2018).

Zöldpala

4 db zöldpala kőeszközt vizsgáltunk meg EDS/SEM módszerrel. Ásványi összetevőik
közül mindegyikben jelen van az aktinolit, albit, epidot/klinozoisit és klorit. Ezen kívül kimu-
tatásra került még magneziohornblende, winchit, diopszid, augit, kvarc, fengit, szmektit, hid-
roxilapatit és titanit. MS-értékük átlagosan 0,5 × 10–3 SI.

Kőzetkémia

Kontakt metabázitok. A vizsgált kőeszközök bazalt, bazaltos andezit eredetűek, kivételt
képez két minta, amelyek andezit és bazaltos trachiandezit protolitot mutatnak. A minták szub-
alkáli jellegűek és tholeiites összetétellel bírnak.

Amfibolitok. A minták bazalt, trachibazalt, bazaltos andezit és andezit protolitot mutatnak,
szubalkáli és tholeiites összetétellel, de hét minta már a mészalkáli mezőbe esik (Kereskényi
et al., in prep.).

Kékpala. A vizsgált kékpala-kőeszközök változatos összetétellel bírnak: bazalt, bazaltos
andezit, trachibazalt, bazaltos trachiandezit; a protolit inkább mészalkáli, mint tholeiites össze-
tételű (Kereskényi et al., 2018). 

Lehetséges forrásterületek

Kontakt metabázitok. A kontakt metabázit nyersanyagú kőeszközök fő ásványai (mag-
neziohornblende ± aktinolit ± cummingtonit, albit, bázikus plagioklászok, továbbá az ilmenit),
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valamint ezek szöveti helyzete és orientálatlan megjelenése tipikusan a Cseh-masszívum
északi területéről származó kőzettekkel mutatnak kiváló egyezést (Šída & Kachlik, 2009). Az
ebből a nyersanyagból készült kőeszközök széles körben elterjedtek Közép-Európában, így a
Kárpát-medencében is (Szakmány, 2009).

Amfibolitok. Az ásványkémiai és a termobarometriai számításokat figyelembe véve
(Kereskényi et al., in prep.) az 1. csoport feltételezett proveniencia területei: a Gömörikum
és Veporikum kontaktusán megjelenő Ochtinai-csoport, GAC (Gneisz-amfibolit-komplexum)-
Klátov, Branyiszkó-hegység, Čierna Hora, Čierny Balog és a Kis-Kárpátok amfibolit-előfor-
dulásai. A 2. csoport kőeszközei jól korrelálnak az 1. csoportéval, ezenkívül a Zemplénikum
amfibolitjai is számításba jöhetnek.

Kékpala. A kékpala felszíni előfordulásai a Herman Ottó Múzeum régészeti gyűjtőterü-
letéhez nagyon közel, Dél-Szlovákiában, a Mellétei-egységben helyezkednek el. Az ásvány-
és kőzettani megfigyelések alapján feltételezhetően a kékpala proveniencia területe a Mellé-
tei-egység és/vagy a Piennini-szirtövben kréta konglomerátumban előforduló kékpala kavi-
csok, habár az ottani kékpalák megjelenése nem gyakori (Kereskényi et al., 2018).

Zöldpala. A zöldpala nyersanyagú kőeszközök makroszkóposan, ásványkémiai összeté-
telüket és szöveti megjelenésüket tekintve a Felsőcsatár környékén megjelenő zöldpalákéhoz
hasonló (Szakmány, 2009).
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Mi is az az ősvány?

A közoktatásból való kivétele után az ásványtan mostohagyermekként került bele olyan
tantárgyakba, amelyek nem voltak felkészülve annak oktatására. Ennek köszönhetően ma
vajmi keveset tud a hétköznapok embere az ásványokról, azok igazi hasznáról és szépségéről,
miközben az ezotéria egyre terjedőben, az ősmaradványok ismerete pedig kimerül a dinosza-
uruszok világával. A földtan egyéb területei sem végiggondolt, hasznos tudásanyagként jelen-
nek meg a közoktatásban. Ezen hiány és téveszme enyhítésére és korrigálására kezdeményezte
a legnagyobb magyar földtani civil szervezet, a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT), Év
„ősványa” becenevű közönség-programját. Az ősvány (mely egy mozaikszó) az Év ősmarad-
ványa és az Év ásványa közös népszerűsítő, ismeretterjesztő kezdeményezésként a földtan
két alappillérére épül, de célja a földtan egészének népszerűsítése. Az ásványok szépsége és
az ősmaradványok különlegessége felkelti az emberek figyelmét. Innen már csak egy ugrás
becsempészni azokat a hasznos és érdekes földtani információkat, amelyek fontos kiegészítői
az oktatásnak. A fő célcsoport az iskolás korosztály, de kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt
tartogat érdekességeket a program. Bár elindítója az MFT, a népszerűsítés fő terhét leginkább
a múzeumok és egyetemek, illetve az ott dolgozó kollégák vállalják magukra. Ez nem véletlen,
hiszen a múzeumok és egyetemek programjaiba, célkitűzéseibe és küldetésébe könnyen beil-
leszthető. A szakmai hátteret leginkább ásvány-kőzettannal és őslénytannal foglalkozó geo-
lógusok adják, de az elkészült népszerűsítő elemeket más múzeumi és oktatással,
ismeretterjesztéssel foglakozó szakemberek is használják és terjesztik. A program legfőbb
célja az érdeklődés felkeltése a földtudományok iránt és az ismeretek észrevétlen átadása,
mindez az élethosszig tartó tanulás jegyében. Nem titkolt cél az sem, hogy a földtan tudomá-
nyát megismertessük és megszerettessük a gyerekekkel, hogy tudományterületünk ne legyen
a múló idő martaléka. Így az utánpótlás biztosítása sem utolsó szempont.

Az ősvány program elemei

A hatékony népszerűsítés több lábon álló, mindenkihez szóló, így különböző szintekre
épülő elemekkel rendelkezik. Elsősorban írott anyagokkal, ismeretterjesztő cikkeken keresz-
tül szól a nagyközönséghez. Több népszerű természettudományos folyóirat, magazin várja
minden évben az újabb és újabb cikkeket (Élet és Tudomány, Földgömb, Honismeret, Termé-
szetBúvár, Természet Világa, Geoda). Ezeket és a hozzájuk kapcsolódó egyéb írásos anyago-
kat az interneten is közzétéve sokkal szélesebb réteghez juttatható el az a tudásanyag, amely
hiányzik a magyar társadalom általános műveltségéből. 

Fontos elem a nagyrendezvényeken való megjelenés, előadások és interaktív játékos,
figyelemfelkeltő feladatok, foglalkozások tartásával. Ez az egyik legfontosabb eleme a prog-
ramnak, hiszen itt lehet megszólítani olyan embereket is, akik egyébként nem biztos, hogy
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elolvasnának egy cikket, megnéznének egy honlapot, vagy ránéznének egy bejegyzésre a
Facebook oldalon. A személyes beszélgetés varázsa és a kézbe adható tárgyak üzenete felül-
múl minden írásos anyagot. 

Minden évben rajzpályázat segíti a gyerekeket az ismerkedésben. A legjobb alkotások-
ból rendezett vándorkiállítás mutatja be, a gyerekek hogy látják rajzuk tárgyát, mit hallottak,
olvastak, tanultak az adott, földtanhoz kapcsolódó fogalomról. A rajzpályázat vándorkiállí-
tását, amely az előző év nyerteseit mutatja be, nem engedve feledésbe merülni őket az év
elteltével, mindig az adott évhez kapcsolódó profi fotók egészítik ki. Ez a kiállítás kifejezetten
múzeumok számára készül, amely az ország számos pontján (Budapest, Tata, Zalaegerszeg,
Kaposvár, Komló, Tiszaföldvár, Gyöngyös, Pásztó, Rudabánya…) segíti a népszerűsítéssel
foglalkozó szakemberek munkáját. A múzeumok előre tudják tervezni és aktuális programja-
ikhoz igazítani a vándorkiállítást, vagy épp a kiállításhoz igazítani egyéb programjaikat. Múze-
umpedagógiai foglalkozásoknak is szerves része lehet a kiállítás megtekintése, majd a hozzá
kapcsolódó foglalkozáson való részvétel. A program ehhez is kínál segítséget az elkészült
játékok, feladatok, kirakók, kreatív foglalkozások, poszterek és a hozzájuk tartozó totók köz-
rebocsátásával. 

Előadásokat nem csak a nagyrendezvényekhez kapcsolódóan tartanak földtani szakem-
berek, hanem múzeumi programként is jó lehetőség a bemutatásra és párbeszéd kezdeménye-
zésére, ugyanakkor a „Kopogtató programsorozat” része is sokszor, amellyel iskolai
kitelepülések során használhatók nagy sikerrel az Év földtani fajai. Kitelepülős előadásokat,
foglalkozásokat, bemutatókat múzeumok is gyakran vállalnak ezek során. 

Különösen múzeumok kiváltsága, de az egyetemek is viszonylag nagy eséllyel tudnak
1–2 vitrin erejéig időszakos kiállításokat berendezni az év fajai bemutatására. Ezeket a vit-
rineket múzeumok esetén a látogatók igényei szerint állítják össze a muzeológusok, egyete-
meknél különösen a diáksereg oktatásához lehet nagyon jó segédlet. 

Öt év tapasztalatai

2020-ban ötödik alkalommal választotta meg a nagyközönség az Év földtani fajait a szak-
mai grémium által javasolt 3–3 jelölt közül. Az eddigi öt nyertes: a gránát (2016), a kvarc
(2017), a fluorit (2018), a galenit (2019) és a turmalin (2020) mind olyan ásványok, amelyek
számos fogalom és érdekesség bemutatására adtak lehetőséget. Az ősmaradványok közül a
Nummulites (2016), a barlangi medve (2017), az Ammonites (2018), a Komlosaurus (2019)
és a megalodon (2020) nyerték el az év ősmaradványa címet (1. ábra).

Az előző fejezetben felsorolt programelemek jól bejáratott módon működnek, bár néha
a kollégák energia- és időhiánya miatt néha kisebb ingadozásokkal valósulnak meg. Ezért a
cél az internetes felületek előtérbe helyezése és múzeumpedagógusok, tanárok bevonása a
programba, használható segédanyagok biztosításával.

Tapasztalat, hogy az év legaktívabb része a szavazási időszak, amikor több felületen
folyik a jelöltek bemutatása. A szavaztatásba olyan múzeumok is beszállnak, amelyek egyéb-
ként az év folyamán nem foglalkoznak külön a programmal. A szavaztatást ők is a látogatók
érdeklődésének felkeltésére használják. Szívesen rakják ki szavazó ládáikat, amellyel könnyen
aktivizálhatók a látogatók.
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Hosszú távú célok a megvalósításban

Már a kezdeteknél cél volt a közoktatásban résztvevő tanárok bevonása a programba.
Kihelyezett tanórák, foglalkozások, előadások tartására már hívják a program szakembereit,
de az igazi cél az lenne, hogy a tanárok saját maguk be tudják építeni iskolai óráikba az előre
elkészített, magyarázó szöveggel ellátott, különböző hosszúságú bemutatókat, előadásokat.
Egy-egy ilyen közreadott előadás jól használható lenne bármely lelkes, érdeklődő tanár szá-
mára és egyben továbbképzés gyanánt is megállná a helyét.

A rajzpályázat nagyon jól működik az általános iskolás korosztály bevonásában, de a
középiskolások megszólítása még várat magára. Az első évben meghirdetett videópályázat
kisebb kudarca után mégis jó ötletnek tűnik más feltételekkel meghirdetni a középiskolások
körében egy videó- vagy plakátkészítő pályázatot, esetleg egyéb alkotói pályázatot. 

Ugyanakkor a középiskolás korosztály sem marad ki a program megvalósításából, iskolai
közösségi szolgálat keretében többen segédkeznek a programelemek megvalósításában, első-
sorban nagyrendezvényekhez kapcsolódóan. Ugyanakkor nem csak középiskolás diákok,
hanem egyetemisták, közösségi szolgálatuk keretében szintén nagy segítséget nyújtanak a
programok létrehozásában, megvalósításában. Ezt a két potenciált múzeumok is előszeretettel
használják és sok esetben nagyon hasznos az együttműködés mind a diákok, mind az intéz-
mények számára. 

Összességében, az első 5 év tapasztalata alapján, az Év ősványa közönségprogram hasz-
nos és értékes kezdeményezésnek bizonyult, ahol nemcsak a közönség, de a népszerűsítésben
résztvevő szakemberek is sokat nyernek a felkészüléssel, a múzeumok, iskolák szakemberei
használható anyagokat kapnak az oktatáshoz és közben mindenki jól érzi magát.
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A barlang felfedezése

1983. végén egy 130 lakásos lakóparkot kezdtek építeni Budapest II. kerületében, a
József-hegyi-kilátó mellett, a köznyelvben a tágabb értelemben „Rózsadombnak” nevezett
területen. Az emeletes, előre gyártott betonpanelekből felépítendő házak egyikének (az A-11
jelűnek) az alapozó gödrében, 8 méteres mélységben egy kb. 1 m átmérőjű kitöltetlen, oldásos
gömbfülke nyílt meg, amelyikből a szokatlanul hideg, közel –10 °C-os télben vastag pára-
oszlop szállt fel. A kigőzölgés barlangászati megkutatása elhúzódott, mivel a gömbfülke alatt
egy teljesen összecementálódott kollapsz breccsában kellett járatot vésni a barlangi huzatot
és a kiválásokat követve. Végül 65 kétműszakos kutatási nap és 25 m vastag kőzettörmelék
átvésése után (közben szinte 1 m3 levegős rész sem volt), több 10.000 vödörnyi törmelék
kitermelése árán sikerült a Rózsadombi Kinizsi SE kutatóinak Adamkó Péter és Leél-Őssy
Szabolcs vezetése mellett bejutniuk a felső nyílt járatokba. Ez a szakasz még Budai Márgában
keletkezett, szűk méretekkel jellemezhető, agyagos málladékkal erősen feltöltött felső szint,
amelyből egy hétig kerestük a továbbjutást. Végül április 9-én bejutottunk a rendkívül tágas,
immár Szépvölgyi Mészkőben kioldódott fő járatszintre. Sok szakaszban kétéves további,
szinte folyamatos munkával 5 km-re nőtt a barlang feltérképezett járatainak a hossza. Közben
három helyszínen is megtaláltuk az alsó szintet, ami a tűzköves, gyűrt Mátyáshegyi Mészkő-
ben (régebbi irodalomban: „raibli” mészkőben) alakult ki.

Hosszabb szünet után 2005-ben folytatódott a barlang kutatása. Az újabb felfedezések
eredményeképpen a már megismert járatok hossza 6,5 km körüli. Jelenleg is zajlik egy nagyon
ígéretes bontás a Kulcs-teremben, ahonnan kiindulva a barlang másik felét reméljük felfe-
dezni.

A barlang ásványai, azok megjelenési formái, keletkezésük és koruk

A József-hegyi-barlang ásványait keletkezési idejük szerint 5 csoportba oszthatjuk:
- a) A barlang kioldódásánál idősebb, hidrotermás eseményekhez köthető, repedéskitöltő ásvá-
nyok.
- b) A kioldott, termálvízzel kitöltött járatokban a vízszint alatt keletkezett ásványkiválások.
- c) A barlangot csak részben kitöltő, párolgó langyos-meleg víz és a beszivárgó hideg víz
keveredésére visszavezethető ásványkiválások.
- d) Felszíni eredetű, hideg szivárgó vízből keletkezett ásványkiválások.
- e) A barlangot befoglaló kőzetből keletkezett, illetve bemosódott ásványok.

Az itteni ásványkiválások típusait korábban Leél-Őssy (1995), Leél-Őssy & Surányi
(2003), Leél-Őssy et al. (2011), legutoljára pedig Leél-Őssy (2017), illetve Leél-Őssy & Virág
(2018) összegezte. További, az egyes részleteredményekre vonatkozó hivatkozások ez utóbbi
munka irodalomjegyzékében találhatók.

a) Ezeknek a telérkitöltéseknek a kora nehezen meghatározható, mivel idősebbek az
uránsoros korhatározás időkorlátjánál. Mégis, az egyensúlyi görbék alapján úgy tűnik, hogy
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a vizsgált kalcittelérek 1,2 millió évnél fiatalabbak. Néhány helyszínen (pl. a Kőbányában,
vagy a Fondue-teremben), ahol a telérek tágasabb hasadékban váltak ki, több cm-es, fenn-
nőtt szkalenoéderes kristályformákat mutató kalcit is előfordul.

A barit kora még nehezebben határozható meg, mert a barit igen nehezen vihető oldatba,
és annak bármilyen változása esetén azonnal kicsapódik. Mégis, a közeli Molnár János-bar-
langból (amellyel elképzelhető a József-hegyi-barlang járható méretű összeköttetése is) vizs-
gáltunk olyan baritkristályokat, amelyek a fent említett, 1,2 millió évnél fiatalabb
kalcitkristályok hegyén váltak ki. A barit keletkezését általában a miocén (bádeni) andezites
vulkáni működéshez kötik, de a vizsgált minták alapján úgy tűnik, hogy annál sokkal fiatalabb
barit-előfordulások is vannak. A „Fekete barit” nevű teremben a barit kristálylapjainak hossza
a 2–3 cm-t is eléri, és leheletfinom, fekete bevonat (hollanditos, romanèchites) látható rajta.

Piritkristály nem található a barlangban, de a pirit átalakulásából keletkezett goethitcso-
mók sokfelé (pl. a BM-folyosóban) előfordulnak. A Fondue-teremben egy ökölnyi méretű
goethitgumón átszivárgó víz segítségével egy kb. 10 cm-es „goethit-sztalaktit” keletkezett.

Kovás elváltozott zónával csak a felső szinten, a Koporsóban találkozunk. Az 1 m széles,
néhány m hosszan követhető „telér” befoglaló kőzete Budai Márga. A korábbi irodalomban
az utóvulkáni működéshez kapcsolták kialakulásukat, de újabb vélemények szerint azonban
itt nem kovásodás történt, hanem egyszerűn kioldódott a márga CaCO3-tartalma. Az átalakult
zónákban apró kvarc- és agyagszemcsék találhatók, helyenként mikroszkopikus méretű, de
fenn-nőtt alunitkristályokkal együtt. Valószínűsíthető, hogy idősebb, pirittartalmú kalcittelérek
vizes környezetben történt oxidációja során keletkezett, kissé kénsavas oldatok hatására ala-
kultak ki ezek a zónák.

A pleisztocén során, az interglaciálisokhoz kapcsolódva többször megemelkedett a
Budai-hegységben, így a most vizsgált Rózsadomb körzetében is a karsztvíz szintje. A keve-
redési korrózió hatására elsősorban a Szépvölgyi Mészkőben, de néhány esetben annak feküjét
képező Mátyáshegyi Mészkőben, illetve a Budai Márga anyagú fedőjében jelentős üregesedés
zajlott. A létrejövő barlangüregek több tíz m-es termeket (pl. Kinizsi-pályaudvar, Vár-terem,
Kessler-terem, Repülőtér), és egyes esetekben a 100 méteres hosszúságot is megközelítő, 1–
2 m széles és 10 m magas hasadékokat (pl. Természet temploma, BM-folyosó, Papp Ferenc-
ág, Fagylaltos folyosó) is magukban foglalnak.

b) A kioldott üregeket eleinte természetszerűleg teljesen kitöltötte a langyos-meleg ter-
málvíz, de a hegység kiemelkedéséhez, illetve a glaciálisok során történt karsztvízszint-süllye-
désekhez kapcsolódóan a barlangüregekben a víz fölött légtér is kialakult, és megindult a
kigázosodás. A szén-dioxid részleges kipárolgása következtében az oldat karbonáttartalma a
vízszint közelében részlegesen kicsapódott, és sokfelé többrétegű kalcitkéreg, illetve a barlangi
tavak felszínén kalcitlemez vált ki. A kérgek 1–5 cm vastagok (a Repülőtér aljzatán még vas-
tagabbak), a lemezek eredetileg leheletvékonyak, de a vízmozgás miatt bekövetkezett eltöré-
sük, a tómedence aljára süllyedésük után a lemezek köré körkörösen kicsapódó kalcit
összességében 3 cm vastag kiválást is eredményezhetett (pl. az Üvegpalotában). A lesüllyedt,
egymásra rakódó, és a folytatódó kalcitkiválás következtében „összeragadt” kalcitlemezek
néhány esetben (Vár-terem, Kinizsi-pályaudvar) meglepően magas, néha a 2 m-es magasságot
is elérő kalcitlemez-kúpokat (ú.n. „barlangi karácsonyfákat”) is alkotnak. A lemezkék kora a
fő járatszinten 300.000–450.000 év, a barlang legmélyebb pontján (az Üvegpalotában) azon-
ban csak 65.000 év. A kalcitkérgek kora a fő járatszinten néhol meghaladja az uránsoros kor-
határozás 450.000–500.000 éves határát, az Üvegpalotában azonban találtunk 100.000 évnél
fiatalabb példányt is. A Vérpatak-teremben a vízszint fokozatos süllyedését jelző, szintén
kalcit anyagú apadási szinlők is jól láthatók az oldalfalból vállszerűen, néhány mm-re kiállva.
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Elképzelhető, hogy a barlang legnagyobb gipszkristályai (amelyek a Kinizsi-pályaud-
varon az 1 méteres méretet is megközelítik) részben a barlangi tó esetleg szulfátban igen gaz-
dag vizéből váltak ki. Erre utaltak egyes korábbi folyadékzárványos vizsgálatok, amelyek
65 °C-os kiválási hőmérsékletet állapítottak meg. A legtöbb szerző azonban a felszínről beszi-
várgó vizekből származtatja ezeket a kristályokat.

c) A környezeténél melegebb barlangi tavak párolgása következtében a felszálló pára a
nagy légterű járatokban több méterrel a vízszint fölött a már lényegesen hidegebb falfelületen
kicsapódott. Ott elegyedett a felszínről lassan beszivárgó vízzel, aminek következtében fellé-
pett a keveredési korrózió, így a leszivárgó oldat kismértékben oldotta a járat oldalfalát. Lefelé,
a termálvizes tó felé szivárogva azonban az egyre melegebb falfelületre jutott, maga is fel-
melegedett, ezért már kevesebb szén-dioxidot tudott magába tartani, így bepárlódással, igen
lassan újabb karbonátkiválás történt. Ez a leggyakoribb esetben közönséges borsókövet ered-
ményezett (pl. Kinizsi-pályaudvar, Fagylaltos-folyosó, Láng Sándor-terem, Grand-kanyon,
Kessler-terem stb. oldalfalán), de előfordul korall-borsókő is (pl. a BM-folyosóban, a Kini-
zsi-pályaudvar fölött). Ez halványsárgás-fehér színű, koncentrikus szerkezetű, néhány mm-
es–1 cm-es gömbök halmaza. A likacsos, 5–20 cm vastag porózus borsókő („kalcitszivacs”)
üregeiből változatos ásványtársulást (huntit, dolomit, agyagásványok) írtak le. A Természet
temploma fölötti Erkélyen a borsókő ún. „szögletes borsókő” kifejlődésű: oldala nem igazán
gömbszerű, inkább kissé hajlott romboéderlapok alkotják. A borsókövek hegyén sokfelé tűs-
szálas megjelenésű (egy-egy szál hossza a 2 cm-t is megközelítheti), síklapokkal határolt ara-
gonittűk láthatók, amelyek sokszor gömbhalmazokat formálnak (pl. a Kessler-teremben, a
Természet templomában, a Grand-kanyonban stb.). A tűk egy része jelentős mértékben dolomit
anyagú. Ezeknek a kiválásoknak a kora a fő járatszinten 200.000–300.000 év, a mélyebb szin-
teken (Üvegpalota, Elátkozott csapdák termének aknája) azonban alig néhány tízezer év. A
borsókövek felületétől (Magyarországon először!) huntitot és hidromagnezitet mutattak ki.
Ezek állaga nedves állapotban puha, kenhető, tejfölszerű.

d) A felszínről a talajon keresztül átszivárgó, és ott a szerves anyagokból viszonylag
jelentős szén-dioxid tartalomra szert tevő csapadékvizek több-kevesebb karbonátot oldanak
magukba. A József-hegyi-barlangot azonban több tíz méteres vastagságban márga fedi, így
az azon keresztül 50–60 méteres mélységbe leszivárgó barlangi csepegő vizek karbonáttar-
talma csak harmada-negyede az Aggtelek környéki barlangokban mérhető csepegő vizek kar-
bonáttartalmának. Ez az oka, hogy barlangunkban (akárcsak az összes Rózsadomb környéki
barlangban) alárendelt a cseppkőkiválás. Álló cseppkő legfeljebb néhány 10 cm-es méretben,
alig fordul elő (Vörös piramis terme, Vérpatak-terem, Cholnoky-terem), de több méteres, lát-
ványos cseppkőlefolyásokkal többfelé találkozhatunk (pl. a Vérpatak-teremben, a Természet
templomában, a Vulkánok termében és az Üvegpalotában). Az Üvegpalotában több tíz cm-es
cseppkő-sztalaktitok, sőt, heliktitek is előfordulnak. A legszebb cseppkőzászlók a Cholnoky-
teremben és a Vörös piramis termében láthatók. Hasonló keletkezésű a lecsepegő vízből bepár-
lódó, néhány cm átmérőjű cseppkő-borsókő (pl. a Vár-teremben). A Kinizsi-pályaudvaron, a
Kessler-teremben és az Üvegpalotában a lefelé szivárgó és bepárlódó vízből igen szabályos,
kerek, alig néhány mm átmérőjű, koncentrikus szerkezetű „üveggömb-borsókő” válik ki, ami-
nek a kora alig 10.000–15.000 év. A Vörös piramis termében az intenzív csepegésből kisebb
(10–20 cm széles) sekély tavak gyűltek össze, amelyek a lejtős talajon lefelé folyva kisebb
tetarata gátakat építenek.

A márga jelentős pirittartalmának, illetve annak vizes közegben történt oxidációjának
köszönhetően a József-hegyi-barlangban nagyon gazdag és változatos a hófehér gipszkristá-
lyok előfordulása. Leglátványosabbak a több 10 cm-es chandelierek („gipszcsillárok”), amiket
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elsősorban a Kinizsi-pályaudvaron, a Vár-teremben és a Fondue-teremben, valamint a Papp
Ferenc-ágban láthatunk. Ceruza vastagságú, tekergő „gipszkígyók” és nyíló virágra emlékez-
tető „gipszvirágok” is gyakoriak a barlangban (Vörös-tenger, Virágoskert, Anakonda-terem,
Kulcs-terem stb.). A legértékesebbek a hajszál vékonyságú, egyes estekben az 1 métert is
megközelítő hosszúságú egyenes, de néha saját súlyuk alatt meggörbülő gipsz-árvalányhaj
kiválások (Kagylós-ág, Üvegpalota). Egyetlen példányban fordul elő a néhány cm magas,
vékonyfalú, csepegő vízből kivált „gipsz-sztalagmit” a Lepke-kürtő alatt. Az aprókristályos,
hófehér, 1–5 cm vastag gipszkéreg nagyon elterjedt a barlangban (Kinizsi-pályaudvar, Vár-
terem, Szolárium, Papp Ferenc-ág, Vörös-tenger, Fondue-terem stb.). Egyes helyeken (pl. a
Kinizsi-pályaudvaron) a gipszkéreg felszínén 1–5 cm átmérőjű, félgömbszerű „gipszhólya-
gok” is keletkeztek. A gipszkérgek és a karbonátos alapkőzet kontakt zónájából dolomitot,
huntitot és aragonitot írtak le.

e) Elsősorban a felső szinten (pl. a Kísérletes-ágban), de sokfelé a fő járatszinten is (leg-
látványosabban a Szahara termében) akár több méter vastagságban is borítja a járat talpát kao-
linit és montmorillonit. Ez egyértelműen a márga, illetve a mészkő oldási maradéka. Egyes
helyeken (Kinizsi-pályaudvar, Fagylaltos-folyosó) a járattalpat borító agyag felszíne a víz
visszahúzódása után szeptáriaszerűen összerepedezett. Az időlegesen újra megemelkedő
karsztvízből kiváló néhány mm–1 cm vastag, kb. 200.000 éves kalcitkéreg megőrizte ezeket
a száradási formákat. 

Az agyagos kitöltésben kvarcot találtak, a BM-folyosó agyagos kitöltéséből a nehézás-
ványokat vizsgálva cirkon-, gránát- és piroxénszemcséket határoztak meg.

Irodalom

Leél-Őssy Sz. (1995): Földtani Közlöny, 125, 363–432.
Leél-Őssy, Sz. (2017): In: Klimchouk, A. N., Palmer, A., De Waele, J., Auler, A. S. & Audra,

P. (Eds.): Hypogene karst regions and caves of the World. Springer, Cham, Switzerland,
pp. 279–298.

Leél-Őssy, Sz. & Surányi, G. (2003): Acta Geologica Hungarica, 46, 407–436.
Leél-Őssy Sz. & Virág M. (2018): Földtani Közlöny, 148, 45–74.
Leél-Őssy, Sz., Szanyi, Gy. & Surányi, G. (2011): International Journal of Speleology, 40/2,

191–203.



77

Új Sr-izotóp koradatok és értelmezésük a 
Központi Paratethysből

LESS GYÖRGY
Miskolci Egyetem, Földtan-Teleptani Tanszék, Miskolc

E-mail: foldlgy@uni-miskolc.hu

A Sr-izotóp sztratigráfia (SIS) jelenleg a sekélytengeri üledékek numerikus korolásának
egyik leghatékonyabb eszköze. Alapja az, hogy a nyílttengerekben a 87Sr/86Sr izotóparány bár-
mely adott földtani időpontban azonos, valamint, hogy bizonyos hosszú időszakokban ez az
arány gyorsan és egy irányban változott. Ilyen időszak pl. az eocén legvégétől máig tartó idő-
szak, amikor < 0,5 M év (= millió év) pontosságú korhatározás érhető el a módszerrel, bár a
15 és 13 M év közötti időszakban ez a változás jelentősen lelassult. Tudatában kell lenni annak
is, hogy jelentős édesvízi hozzákeveredés torzíthatja a normál tengeri Sr-izotóparányt, ami
elsősorban gyorsan kiemelkedő magas hegységekből bezúduló, bővizű folyók esetében lehet
probléma.

A Központi Paratethys (KPT) történetének normálsósvízi időszaka az oligocén elejétől
a badeni végéig (kb. 12,7 M évvel ezelőttig) tartott, így a SIS egy új, független eljárást biztosít
ezen képződmények korolására. A KPT oligocén–középső-miocén regionális emeletei és a
földtani időskála korrelálása során számos, makroszkóposan elváltozásmentes, kis Mg-tar-
talmú Pecten- és Ostrea-kalcitvázat gyűjtöttünk be Magyarország, Ausztria, Szlovákia és
Erdély területéről. Az esetleg diagenetizált vázak kiszűrését laboratóriumi módszerekkel, majd
a mikroprocesszor-vezérelt mintavételt már Gianluca Frijia végezte Potsdamban, végül a min-
ták Ca-, Mg-, Sr-, Fe-, és Mn-tartalmát ICP-MS-elemzéssel, valamint 87Sr/86Sr izotóparányát
a bochumi Ruhr Egyetem Izotópföldtani Laboratóriumában határozták meg Dieter Buhl veze-
tésével. A Sr-izotóparányok numerikus kalibrálását McArthur et al. (2012) referenciagörbéje
alapján Mariano Parente (Nápolyi Egyetem) végezte el. A munka során a KPT területéről 52
mintából 126 Sr- és 114 ICP-MS-elemzés készült. Párhuzamosan végeztük a Ny-i Tethys
oligo-miocén nagyforaminifera-tartalmú képződményeinek Sr-izotóp alapú korolását is, mely-
nek eredményeit az alábbiakban néhány esetben összehasonlítás céljából felhasználjuk.

A legfelső-priabonaiba sorolt Kolozsvár környéki mészkő legfelső részéből (a Bácsi-
torokból) a várt, 34,5–33,3 M év közötti SIS-kort kaptuk, ami szinte hajszálpontosan meg-
egyezik az ugyanebbe a rétegtani szintbe tartozó Biarritz, Lou Cachaou (DNy-Franciaország)
lelőhelyről kapott korral.

Nagyon kevés mintát sikerült vizsgálnunk az oligocén alsó részének kiscelli emeletéből.
Egyetlen, közvetlenül a Kiscelli Agyagból, az egri Kis-Eged oldalából származó SIS-adatunk
(19,2–17,8 M év) teljesen irreálisnak bizonyult. Ugyanakkor nagyforaminifera- és mészvázú
nannoplankton-adatok alapján (Less et al., 2008) kiderült, hogy a Recski Andezit fedője nem
a korábban elfogadott késő-priabonai, hanem a Lepidocyclinák és a Nummulites kecskemetii,
valamint az NP 24-es zónába tartozó nannoplanktonja alapján kora-katti korú. A valóban felső-
priabonai feküt is figyelembe véve az andezit kora így rupélinak adódik. Az andezitfedőből
vett mintánk nagyon rossz geokémiai paraméterekkel rendelkezik, de a SIS-kor (30,9–28,6
M év) ennek ellenére csak kissé idősebb a vártnál [Cahuzac & Poignant (1997) SBZ 22B
nagyforaminifera-zónája helyett az SBZ 22A zónát sugallja, amit a N. kecskemetii jelenléte
kizár], és így a késő-priabonai kor ez alapján is kizárható. Mivel az andezitfedőre (bár nem
tipikus) Kiscelli Agyag települ, annak korára már kora-katti adódik. Ez felveti a kiscelli emelet

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 77–80.
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standard emeletekkel való korrelációjának problémáját. Az egri emelet bázisának késő-kattiba
emelésével (lásd később) úgy tűnik, hogy a Központi Paratethys (egyébként formálisan soha
nem definiált) kiscelli emelete a rupélin túl bőven átnyúlik a kattiba is.

Jóval több lelőhelyet sikerült megvizsgálnunk az egri emeletből, így annak alsó és felső
határáról is új adatokkal rendelkezünk. Három minta (Eger, Wind téglagyár: 24,4–23,3 M év;
Novaj, Nyárjas-tető, az emelet alsó határsztratotípusa: 24,9–23,8 M év és Miskolc, Csókás:
24,9–23,8 M év) alapján az egri emelet bázisának SIS-kora nem idősebb 25 M évnél, ami leg-
alább 2 M évvel fiatalabb a korábban elfogadottnál. Mivel a két utolsó minta gazdag, SBZ
23-as zónába tartozó nagyforaminifera-faunát is tartalmaz (Less, 1991), ezek az eredmények
összevethetőek más területek ugyanebbe a zónába tartozó mintáinak SIS-korával (ráadásul
mind az egri emelet, mind az SBZ 23-as zóna alsó határát a Miogypsina-félék megjelenése
definiálja). Mivel a Központi Paratethysen kívüli területekről is 25 M évnél fiatalabb SIS-
korokat mértünk, úgy gondoljuk, hogy az egri emelet bázisa 24,5–25 M évben adható meg az
eddigi 27,6 M évvel (Piller et al., 2007) szemben. Ez az új eredmény természetesen kihatással
van a kiscelli emelet időtartamára is (lásd feljebb).

Magán az egri emeleten belüli SIS-korok megfeleltek a várakozásoknak. Az idősebb, az
SBZ 23-as zóna felső részét jelző nagyforaminifera-faunát tartalmazó minták (Bugyikfalva/
Budikovany, Szlovákia: 23,7–22,7 M év és Plesching, Ausztria: 24,3–23,3 M év) legkésőbbi-
katti SIS-kort adtak. Ezzel szemben a fiatalabb, az SBZ 24-es zóna alsó részébe tartozó
Miogypsina gunteri tartalmú minta SIS-kora (Beretke/Bretka, Szlovákia: 22,2–21,6 M év)
már a kora-akvitánt jelezte, és mivel ez a legfiatalabb, még biztosan az egribe sorolható min-
tánk, fontos szerepe van az egri/eggenburgi határ elhelyezésében a globális földtani időskálán.
Ezt ugyanis általában az akvitán/burdigáliai határral korrelálják, de pl. Piller et al. (2007) az
akvitánin belülre (21,4 M évre) helyezi.

Az irodalom által eggenburgiba helyezett képződményeket két csoportba sorolhatjuk, a
mediterrán faunainvázió előttiekbe (az alsó-eggenburgiba) és az azutániakba (a felső-eggen-
burgiba), ami a kapott SIS-korokban is jól tükröződik. Az első csoportba tartozó mintáink
közül a legalsó-eggenburgiba helyezett Fels am Wagram (Ausztria) lelőhelyről 20,9–19,9 M
év közötti (akvitán/burdigáliai határ környéki) SIS-kort kaptunk. Ugyanakkor a Báldi (1986)
szerint ahhoz teljesen hasonló Mollusca-faunát tartalmazó, szintén alsó-eggenburgiba sorolt
Ordas-pusztai Tagozatból (Budafoki Formáció) származó két minta (Szandaváralja és Bercel)
meglepően idős, 23,3–22,1 M év közötti SIS-kort szolgáltatott (az első minta ráadásul geo-
kémiailag kifogásolhatatlan). Elképzelhető, hogy a fent említett tagozat korbesorolása felül-
vizsgálandó. A tárgyban legmegbízhatóbbnak a szajlai Kis-hegyről származó minta
késő-akvitáni, 21,5–20,3 M év közötti SIS-kora tűnik. A minta környezetéből az SBZ 24-es
zóna felső részét jelző Miogypsina tani került elő, Mollusca-faunája pedig a mintavételnél
jelen lévő Oleg Mandic szerint átmenetet képez az egri és eggenburgi típusú együttesek között.
Végezetül az erdélyi eggenburgiból gyűjtött egyetlen mintánk Nádaskóródról (Coroşu) a várt
SIS-kort (19,9–19,1 M év) szolgáltatta. Vizsgálataink eredményei tehát inkább az egri/eggen-
burgi határ akvitánin belüli (hozzávetőleg 21,0–21,5 M év körüli) helyzetét támogatják.

A mediterrán faunainvázió utáni, az irodalom által az eggenburgiba sorolt minták az
előbbieknél jóval fiatalabb, 18,5–17,2 M év közötti SIS-korokat szolgáltattak, melyek már az
eggenburgi/ottnangi határ környékére, illetve a kora-ottnangira utalnak. Három minta (Buda-
fok, Kereszt-hegy: 18,5–17,9 M év; Parádfürdő, Ilona-völgy: 18,0–17,3 M év és Kisrom-
hány/Lipovany, Szlovákia: 18,3–17,5 M év) az észak-magyarországi–dél-szlovákiai Paleogén
Medence feltöltődési szakaszát képviseli, és koruk összhangban van a Mollusca-fauna Oleg
Mandic által megállapított ottnangi jellegével és a Lipovany-ból Katarina Holcová által újab-
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ban kimutatott NN 3-as zónába tartozó mészvázú nannoplanktonnal. Ezek alapján a tárgyalt
paleogén medence csak az ottnangi folyamán töltődött fel, amit megerősít a Pálfy et al. (2007)
által az üledékes képződmények fedőjét alkotó „alsó riolittufából” közölt 17,5–16,9 M év
közötti (≈ ottnangi/kárpáti határ) radiometrikus kor. A fenti lelőhelyekhez hasonló Mollusca-
faunája alapján a korábban a felső-eggenburgi faciosztratotípusaként számon tartott Eggen-
burg, Brummstubengraben lelőhelyet újabban szintén az alsó-ottnangiba sorolják (Oleg
Mandic szóbeli közlése), amit a lelőhely SIS-kora (18,3–17,5 M év) is megerősít. Hasonló
SIS-kort (18,0–17,2 M év) kaptunk Kühnringből (Ausztria), azonban ez a lelőhely az előbbinél
valamivel mélyebb rétegtani szintet képvisel, és még biztosan az eggenburgiba tartozik, így
ez a SIS-kor a vártnál kissé fiatalabb.

Utóbbi jelenség az összes többi, eggenburginál fiatalabb ausztriai mintánkra igaz (Eggen-
burg, Brummstubengraben kivételével, lásd feljebb), ráadásul az eltérés a feltételezett rétegtani
fiatalodással egyre nagyobb. A minták nagy többsége megfelelő geokémiai paraméterekkel
rendelkezik, ezért a koreltérést valószínűleg nem diagenetikus hatások okozhatták. Az ok az
Alpok ottnangitól kezdődő intenzív kiemelkedése lehetett (Kuhlemann, 2007), ami miatt a
kontinentális kéregben dúsuló extra 87Sr áramolhatott a partközeli üledékgyűjtőkbe, ahol a
beáramlás sebessége felülmúlhatta a két Sr-izotóp keveredésének sebességét.

Ennek illusztrálására ottnangiba sorolt mintáink SIS-korai: Ottnang: 17,1–16,6 M év;
Limberg, Hengl kőfejtő bejárata, illetve felső része: 16,7–15,8 M év, illetve 15,8–14,3 M év.
A kárpátiba sorolt Kleinebersdorf lelőhely 14,2–10,5 M éves, kiugróan fiatal SIS-korát magya-
rázza, hogy a mintát az öblözetszerű Korneuburgi-medencéből vettük. Végezetül a badeniből
származó mintáink SIS-korai az alábbiak. Alsó-badeni: Wagna (NN4, illetve NN5 zóna): 14,4–
11,0 M év, illetve 15,4–13,2 M év; Pöls: 14,8–11,3 M év (Ar/Ar kor: 15,6 ± 0,15 M év) és
Hartlucke: 11,9–9,7 M év, valamint felső-badeni: St. Margarethen: 12,7–9,9 M év; Dévényúj-
falu/Devínská Nová Ves, Sandberg: 14,9–10,9 M év és Dévény/Devín, Lingula-s rétegek:
13,5–10,3 M év. Utóbbi két minta már Szlovákiából, de szintén az Alpok előteréből származik.
A badeni minták SIS-korainak tág időintervallumát a 87Sr/86Sr izotóparány növekedésének
15–13 M év közötti jelentős lelassulása okozza, ugyanakkor a kapott SIS-korok többsége
továbbra is jelentősen fiatalabb a vártnál, hiszen az Alpok intenzív lepusztulása ekkor is foly-
tatódott. Mindössze a sandbergi és a wagnai NN5-ös zónából származó minta SIS-korai egyez-
tethetők jól össze az irodalmi adatokkal.

Szerencsére Kuhlemann (2007) szerint a Kárpátok kiemelkedése az ottnanginál csak
jóval később, a badeniben kezdődött, és intenzitása is kisebb mértékű volt, ezért az Ausztrián
kívülről származó ottnangi-kárpáti korú mintáink többsége értékelhetőnek bizonyult. Fótról
és Várpalota, Bánta-pusztáról az egymás fölött települő, alul ottnangiba, felül kárpátiba sorolt
képződményeket is megvizsgáltuk, és egyik esetben sem találtunk lényeges eltérést a fekü-
és fedőképződmény SIS-kora között (Fót: 16,4–15,6, ill. 16,3–15,6 M év és Bánta-puszta:
16,0–15,3, ill. 16,1–15,0 M év). Ez megkérdőjelezi egyrészt emeletszintű elkülönítésüket,
másrészt az ottnangi képződmények meglétét Magyarország középső részén (Oleg Mandic
szóbeli közlése szerint a bánta-pusztai, ottnangiba sorolt Molluscák már kárpáti korúak),
egyúttal kétségessé teszi a Mediterráneummal összeköttetést biztosító szlovéniai korridor
meglétét az ottnangiban.

A korábban szintén az ottnangiba, mostanában (Püspöki Zoltán szóbeli közlése) inkább
a kárpátiba sorolt kelet-borsodi széntelepes összlet felső tengeri közbetelepülései közül a
mélyebb SIS-kora (Múcsony: 16,5–15,9 M év) még a kárpáti legvégét, míg a magasabbé
(Sajólászlófalva: 16,0–15,2 M év) már a badeni kezdeti időszakát jelzi. A három további, kár-
pátiba sorolt lelőhely esetében nyíltvízi, a harmadiknál ráadásul pelágikus környezetet téte-
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lezünk fel. SIS-koraik (Dédestapolcsány: 16,4–15,6 M év; Csernely: 16,1–15,4 M év és a
szlovákiai Cerová-Lieskové: 16,3–15,6 M év) mégis hasonlóak, és a kárpáti/badeni határ kör-
nyékét jelzik. Az Ausztrián kívüli kárpáti képződmények viszonylag egységes, 16,5–15,5 M
év közötti SIS-kora nagy átlagban mintegy 0,5 M évvel fiatalabb a vártnál, ami esetleg az
É-i Kárpátok kezdeti kiemelkedésének tulajdonítható.

Hasonlóan az Alpok előteréhez, a Kárpát-medence belsőbb részeiből vett badeni mintáink
SIS-korainak időintervalluma is meglehetősen tág. Az egyedüli kivétel a kora-badenibe sorolt
várpalotai Szabó-bányából kapott 15,6–14,9 M év közötti SIS-kor, mely önmagában nem
meglepő, de egyrészt a közeli bánta-pusztai adatokkal, másrészt a többi kora-badeniba sorolt
minta eredményével összehasonlítva már igen. Utóbbiak közül a Pécsszabolcsi Mészkőből
származó mecseki minták SIS-korai (Hetvehely: 15,2–12,4 M év; Kishajmás: 15,1–9,1 M év;
Hímesháza: 14,0–10,8 M év és Fazekasboda: 12,4–10,0 M év) közül csak a Heterostegina-
tartalmú, SBZ 26-os zónát jelző hetvehelyi adat fogadható el. A többi mecseki minta esetében
a lehordási területet képező Mórágyi-rög gránitjából származó extra 87Sr torzító hatását téte-
lezhetjük fel.

Az Erdélyi-medence 13,8 M évesnek tartott sórétege (de Leeuw et al., 2010) alatt települő
lajtamészkőből (Felsőorbó/Garbova de Sus: 15,0–11,8 M év; Oláhlapád/Lopadeu Veche: 14,6–
12,8 M év és Székelyhidas/Podeni: 15,4–13,0 M év) kapott SIS-korok jól összeegyeztethetőek
a kőzet kora-badeni korával. A Mátrai Andezit alsó-badeni feküjének SIS-korai Sámsonházáról
a Badeni Agyag tetejéről (15,4–11,9 M év), illetve a Sámsonházai Mészkőből (15,1–12,0 M
év) gyakorlatilag megegyeznek a már felső-badeniba sorolt fedő korával (15,2–12,5 M év) a
Vár-hegyről. A szintén a késő-badenibe sorolt további lajtamészkő SIS-kora a rákosi vasúti
deltából (14,9–11,7 M év) már közel esik a badeni/szarmata határhoz és ezért elfogadható,
hasonlóan a sámsonházai Vár-hegy és a dévényújfalui Sandberg azonos szintből származó
lajtamészköveinek fentebb már ismertetett adataihoz.

Irodalom

Báldi, T. (1986): Mid-Tertiary stratigraphy and paleogeographic evolution of Hungary. Aka-
démiai Kiadó, Budapest.

Cahuzac, B. & Poignant, A. (1997): Bulletin de la Societé géologique de France, 168, 155–
169.

de Leeuw, A., Bukowski, K., Krijgsman, W. & Kuiper, K. F. (2010): Geology, 38, 715–718.
Kuhlemann, J. (2007): Global and Planetary Change, 58, 224–236.
Less Gy. (1991): Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1989. évről, 411–465.
Less, Gy., Báldi-Beke, M., Pálfalvi, S., Földessy, J. & Kertész, B. (2008): Publications of the

University of Miskolc A, 73, 57–84.
McArthur, J. M., Howarth, R. J. & Shields, G. A. (2012): In: Gradstein, F. M., Ogg, J. G.,

Schmitz, M. D. & Ogg, G. M. (Eds.): The geologic time scale. Elsevier, Boston, pp. 127–
144.

Pálfy, J., Mundil, R., Renne, P. R., Bernor, R. L., Kordos, L. & Gasparik, M. (2007): Earth
and Planetary Science Letters, 258, 160–174.

Piller, W. E., Harzhauser, M. & Mandic, O. (2007): Stratigraphy, 4, 151–168.



81

Ásványosodott fosszíliák

LÉVAI ZSOLT
Miskolci Ásványgyűjtő Kör, Miskolc

E-mail: pseudolzs@vipmail.hu

A fosszíliák, vagy más néven ősmaradványok a különböző földtani korokban élt növé-
nyek, állatok és az előbbi két csoportba nem sorolható egyéb élő szervezetek megkövesedett,
illetve más módon megőrződött maradványai, esetleg lenyomatai. Ez a cikk az ősmaradvá-
nyokat kövesítő ásványokat foglalja össze. Kezdjük is a felsorolást a leggyakoribb fosszíliákat
kövesítő ásvánnyal, a kvarccal és annak változataival. 

A kvarc és változatai által kövesedett erdők szerte a világon fellelhetők és a jelenleg
ismertek száma meghaladja a százat. A legtöbb nemzeti park vagy más típusú védett terület
is egyben. A legismertebb Arizonában található, a Petrified Forest National Park. Itt nagyon
látványos módon őrződtek meg az ősi araukária fenyők fatörzsei, mivel a kövesítő anyaguk
(kvarc, kalcedon, jáspis) a bennük lévő nyomelemektől különböző színűek, akár egy fatörzsön
belül is: vörös, bordó, piros, barna, sárga, narancssárga, kék és ritkábban a zöld színárnyalatait
mutathatják. Az ősi araukáriafenyők magassága elérhette a 60 métert és a legnagyobb körát-
mérőjük a közel 2 métert. Az USA-ban összesen 17 kövesedett erdő áll védelem alatt. A Flo-
rissant Kövesedett Erdőben, Coloradóban található az USA legnagyobb egyben megmaradt
kovás fája, ami 60 méter hosszú. Több mint fél tucat kövesedett erdő áll védelem alatt Argen-
tínában. Ezek közül Cerro Cuadrado rejti a világon egyedülálló achátosodott araukária-tobo-
zokat, amelyek nagyon látványosak, mikor a közel öklömnyi darabokat kettévágják és
felcsiszolják. Ekkor feltárul a szimmetrikus belső szerkezetük, ami igazán különleges eszté-
tikai élményt is nyújt! Brazíliában négy nagyobb kövesedett erdő található, melyek közül a
Tocantinsban nagyon látványosak az achátosodott ősi páfrányfák (Tietea singularis) törzséből
készített csiszolatok. A világ egyik legnagyobb kövesedett erdejét rejti Puyango tartomány
Ecuadorban. Az amerikai kontinensen további jelentősebb kovásodott erdők találhatók: Axel
Heiberg-sziget, Kanada; Chamana, Peru; Sheldon, Nevada, USA és a Najasa, Kuba. Az afrikai
kontinensen Egyiptomban öt jelentősebb kövesedett erdőt tartanak számon, amelyek közül a
Vádi al-Hitanban az akár 18 métert is elérő kovásodott fatörzseken kívül olyan is akad, amit
a cölesztin nevű ásvány kövesít. Madagaszkáron Mahajunga tartományban a kovásodott fák
átmérője eléri az 1 métert és csiszolva kifejezetten látványosak. A világon a leghosszabb egy-
ben megmarad kovásodott fatörzs Thaiföldön található az Amphoe Ban Tak Kövesedett Erdő-
ben, amely 71 méteres és ennek a fának a becsült teljes magassága 111 méter lehetett. Indiában
három jelentősebb kövesedett erdő található: Thiruvakkarai, Akal és Dholavira. Törökország-
ban a Soguk Su Milli Park a legismertebb. 

Görögországban a Sigri Kövesedett Erdő Leszbosz szigetén található és itt a kvarc mellett
megjelenik az opál is, mint kövesítő ásvány nagyon látványos, színes faopálokat alkotva.
Indonéziában jelentős lelőhelyek találhatóak a Szumátrán lévő Barisan-hegység K-i oldalán
és a Mount Salumi Salak Nemzeti Parkban, illetve Banten tartományban, Jáván. Kínában a
Benxi Kovásodott Erdő a legismertebb Liaoning tartományban. Németország egyik legjelen-
tősebb kövesedett erdeje Chemnitz városában, Szászországban található. Utóbbiban a kvarc
mellett a fluorit is megjelenik kövesítő ásványként. Angliában, Dorsetben található a Lulworth
Cove kövesedett erdő, ahol akár 20 méter hosszú kovásodott fatörzsek is előkerültek. 

Magyarországon Ipolytarnóc határában, a Borókás-árokban került elő a legnagyobb
kovásodott fatörzs, amely mikor még egyben volt, elérte a 46 métert. Ennek az ősi cukorfe-

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 81–84.
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nyőfélének a teljes hosszát 60 méterre becsülik. A második legjelentősebb kovás fa lelőhely
hazánkban Mikófalva közelében található. A leghosszabb törzsek elérték az 5 métert és köve-
sítő anyagként gyakran megjelenik az opál is. Rátka közigazgatási határán belül található egy
komplett kovásodott tavacska, rengeteg különösen jó megtartású, mikroszemcsés kvarccal
átitatott gyékénymaradvánnyal és más vízi növényekkel, kovásodott fákkal (két alkalommal
tobozt is találtak már) és elvétve az itt valaha élt állatok kvarcosodott maradványaival. Tek-
nősök, csigák, gázlómadarak, emlősök (valószínűleg hód), rákok, csíborok, pajzstetvek, halak,
békák, szitakötők stb. ismerhetők fel a szürke kvarcitban. 4–5 métert elérő kovásodott fák is
előkerültek a közelben kaolin-, illetve kőbányászat során.

Kovásodott korallok nagy számban fordulnak elő Floridában több mint egy tucat lelő-
helyen, melyek közül talán a Tampa-öböl a legjelentősebb. Ezek a korallok kalcedonból állnak,
amely egy kvarcváltozat. Indonéziában kovásodott korallok nagy mennyiségben találhatók
Jáva és Szumátra szigetén, több helyen. Achátosodott dinoszauruszcsontok kerültek elő Utah-
ban és Coloradóban, de más USA-beli államokban is. Ezek sokszor olyannyira látványosak,
hogy ékszereket is készítenek belőlük. Igazi különlegesség a szintén dinoszauruszok által hát-
rahagyott koprolitok (fosszilis ürülékek) Utah államban, melyek szintén egy kvarcváltozattal
töltődtek ki: achátosodtak. A csigák és kagylók viszonylag gyakran kvarcos megtartásúak.
Nyugat-Szaharában, Dakhla közelében a kovásodott csigák, tobozok és ammoniteszek anyagát
kvarc és mogánit alkotja. Utóbbi ásvány is szilícium-dioxid, mint a kvarc, de monoklin kris-
tályrendszerű. Tengeri sünök pl. Anglia déli partjainál, sztromatolitok Minnesota államban,
foraminiferák Kelet-Jáván, fosszilis fák termései Patagóniában is előfordulnak kvarccal
átitatva. Kovásodott fáknál szinte mindig jól megőrződik az eredeti szövet, de az is előfordul
néhány esetben, hogy csak a faágak-fatörzsek hengeres külső formája marad meg, és a belse-
jüket részben, vagy egészben legtöbbször achát tölti ki. Hatalmas kovás fák lenyomatát őrzik
az úgynevezett fatörzs-barlangok is, amelyekből kimállottak a felaprózódott eredeti fatörzs-
fosszíliák.

A kvarc és változatai után folytassuk a második leggyakoribb fosszíliákat kitöltő ásvány-
nyal, az opállal. Már az előbbiekben is említettem, hogy néhány esetben a kvarc és az opál
együtt vesz részt egy-egy fosszilis fatörzs helyettesítésében. Hazánk bővelkedik faopál-lelő-
helyekben, melyek közül a legismertebbek: Megyaszó, Arka, Boldogkővár-alja, Sajóvelezd,
Mikófalva, Nógrádszakál és Szokolya. Ezekkel együtt az eddig ismert hazai faopál-lelőhelyek
száma száz körül van. A szlovákiai előfordulások száma eléri a 110-et. Erdélyt és Kárpátalját
is beleértve a Kárpát-medence faopál-lelőhelyeinek száma meghaladja a 260-at. A megyaszói
Nagy-Répás-hegyen található lelőhely kimagaslik fajgazdagságával, hiszen minimum 16-féle
fosszilis fafaj opálosodott itt.

A faopálok a világ sok országában megtalálhatók, de az opálosodásnak egy egészen
különleges formája is előfordul a Föld több kontinensén is, mikor a fosszíliákat nemesopál
kövesíti. Ezek lelőhelyei Etiópiában (Wegel Tena), Indonéziában (Cikole, Nyugat-Jáva),
Nevadában (Virgin Valley) és Ausztráliában vannak. Utóbbi ország több lelőhelye bővelkedik
nemesopálosodott ősmaradványokban, melyek közül Lightning Ridge és White Cliffs (Új-
Dél-Wales), valamint Coober Pedy (Dél-Ausztrália) a legváltozatosabbak. Az első és a másik
két opálmező abban különbözik, hogy az előbbi szárazföldi-tavi, míg az utóbbi kettő tenger-
parti-tengeri, kréta korú őskörnyezetet reprezentál. Lightning Ridge-ben előfordulnak opálo-
sodva, és ritkábban részben vagy egészben nemesopálosodva faágak, tobozok, magok,
gyümölcsök, édesvízi kagylók és csigák több fajjal képviselve, rákok, csontos és tüdős halak,
ritkán cápák néhány foga, békák, kígyók, teknősök, krokodilok és a dinoszaurusz-félék széles
skálája. Utóbbiaknak legtöbbször néhány csontja, csonttöredéke, illetve legtöbbször fogaik
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opálosodtak, ritkábban közel teljes csontvázak is előkerültek a nemesopál-bányászat során.
Beazonosítottak opálosodott csigolyamaradványaik segítségével két korai emlősfajt is, melyek
a ma is élő kacsacsőrű emlősök rokonai. A White Cliffs és Coober Pedy nemesopálbányáiból
előkerült opálosodott ősmaradványok közül leggyakoribbak a különféle tengeri csigák és
kagylók, valamint belemniteszek, melyek a tintahalak távoli rokonai. Esetenként előkerültek
opállal, ritkábban nemesopállal átitatott fafosszíliák, tengeri liliomok, halgyík-félék (Ichtyo-
sauria) és tengeri őshüllők is (Plesiosauria).

A harmadik leggyakrabban ősmaradványokat kövesítő ásvány a kalcit. Növényi fosszí-
liákban viszonylag ritkábban jelenik meg, de ezekre találhatóak példák a budakalászi és a süt-
tői mészkőbányákban. Sokkal gyakoribbak a kalcittal kitöltött csiga, kagyló, korall,
ammonitesz, belemnitesz, pörgekarú, tengeri liliom, nummulitesz stb. fosszíliák. A méreteket
tekintve kimagaslanak a madagaszkári, kalcittal kitöltött ammoniteszek, melyek akár a
127 cm-t is elérhetik. Szintén látványosak a floridai Fort Drum közelében lévő, kalcittal rész-
ben vagy ritkábban egészben kitöltött fosszilis kagylók, illetve néha csigák. Magyarországi
lelőhelyek közül jelentősebbek a Óbarok-nagyegyházai bauxit-külfejtésből származó, kalcittal
borított csigák, illetve a Sümeg, mogyorós-dombi kőfejtőkben előforduló rudista kagylók,
valamint Actionella csigák, melyek belső részeit tölti ki a kalcit (kőbelek). Az angol nyelvte-
rületeken külön megnevezést használnak a kalcitosodott, fosszilis Rugosa korallokra: „petos-
key stone”. Ezeket először a Michigan-tó partjainál, majd számos más USA-beli lelőhelyen
is megtalálták.

A negyedik leggyakoribb ősmaradványokat kövesítő ásvány a pirit, illetve a pirit és mar-
kazit együttesen. Ammoniteszeket nem ritkán kövesít pirit, melyek jelentősebb lelőhelyei:
Charmouth Beach, Anglia; Hársád/Litmanová, Szlovákia; Stuttgart, Németország; Mihajlov,
Oroszország. Piritesedett pörgekarúak legszebb példányai Sylvániában találhatóak Ohióban,
trilobiták pedig New York állam több lelőhelyén (Lorraine Shale és Rome). Pirittel átitatott
tengeri dinoszauruszcsontokat találtak Gorodiscse település közelében, Oroszországban. Piri-
tesedett szivacsok kerültek elő Cap Blanz-Nez tengerparti feltárásaiban Franciaországban.

Goethitesedett fosszilis fák a dániai Limfjord-öbölben és a hollandiai Liesselben fordul-
nak elő, tobozok a belga Hauset közeli homokbányában és a Montana-beli Glendive-ban.
Egyiptomban, a Farafra-oázis közelében goethit kövesít kagyló-, korall- és szivacsfosszíliákat.
Vivianitosodott fosszilis fát találtak a Kercs-félsziget egyik vasbányájában (Krím), ill. kagy-
lókat és belemniteszt a Mullica-hegyen, New Jerseyben. A fosszilis mamut, ősbölény, ősló és
más ősemlősők fogmaradványainak esetleges fekete színezetét is a vivianitosodás okozza. Az
alsótelekesi gipszbánya fedőrétegeiben gipszesedett fosszilis gyökerek fordulnak elő markazit
és goethit kíséretében. Gipsz kövesít fosszilis Turritella csigákat Morgan és Broken Cliffs
lelőhelyeken, Dél-Ausztráliában. Apatitosodott fosszilis fák fordulnak elő a Freidland (Meck-
lenburg-Elő Pomeránia) közeli Salow-agyagbányában, Németországban. Apatit kövesíti a
kramatorszki márgabánya kovásodott fáiban megfigyelhető fosszilis hajóféreg (Teredo) rágás-
járatait. Minimum ötféle baritosodott tobozt találtak már a Steinhardt közeli Barth-homokbá-
nyában (Rajna-vidék-Pfalz, Németország). Ezen a lelőhelyen a barit fosszilis fákat,
gyümölcsöket és kagylókat is kövesít.

Fluorit megtartású fosszilis tengeri liliom fordul elő a Milltown kőfejtőben (Derbyshire),
Angliában, illetve szivacsok és pörgekarúak a Cave-in-Rock bányáiban, Illinois államban.
Cölesztinnel kitöltött fosszilis tengeri sünöket találtak a Kolozsvár (Cluj-Napoca) közeli Kis-
bácson (Baciu), Romániában.

Különlegesek a kvarc, kalkozin, covellin, bornit, djurleit, pirit, azurit és malachit össze-
tételű fosszilis fák, melyekben a felsorolt ásványok változó arányban vesznek részt, illetve ki
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is maradhatnak. Ezeknek Új-Mexikóban 5, Texasban 2, Marokkóban és az Urálban 1–1 lelő-
helyük van. A Kercs-félsziget vasbányáiban rodokrozit kövesít fosszilis csigákat és kagylókat,
illetve az utóbbiakból anapaitos kitöltésűek is előfordulnak. Smithsonitosodott fosszilis tengeri
liliomokat találtak a Kelly-bányában (Új-Mexikó) és a Hastie’s kőfejtőben (Illinois). Analcim
kövesít fosszilis tobozokat Castelsardo közelében (Szardínia), Olaszországban. Fosszilis koral-
lok, csigák, kagylók és ammoniteszek kitöltéseként az andradit demantoid változata kvarccal
együtt fordul elő Antetezambato közelében, Madagaszkáron. Nátrolit, kalcit és kvarc tölti ki
fosszilis ágak helyét a Sipi-barlangokban, Ugandában. A berill smaragd változata kövesít fosz-
szilis csigákat a kolumbiai Matacana-bányában. Kassziteritesedett fosszilis csigák és tengeri
liliom nyéltagok fordulnak elő a Doctors-Charcoal-Steeles Gullies-ban, Emmaville közelében
(Új-Dél-Wales), Ausztráliában. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza azt a hozzávetőlegesen 90 ásványfajt, amelyek részt
vesznek ősmaradványok kövesítésében. Az egyes ásványnevek utáni számjegy azt jelzi, hogy
eddig hány alkalommal találtam példát az adott ásvány, illetve ásványok együttesének fosszí-
liákat való kövesítésére: analcim = 1; anapait = 1; andradit = 1; andradit + kvarc = 1; apatit =
9; apatit-(CaO) = 4; apatit + kalcit = 1; azurit = 3; barit = 8; barit + kalcit = 1; berill = 1; car-
notit = 3; carnotit + tyujamunit + kvarc = 1; cerusszit = 1; cinnabarit = 1; cölesztin = 4;
descloizit = 1; dolomit = 7; dolomit + hematit + kvarc + albit + oligoklász + ankerit = 1; ezüst
= 2; fichtelit = 3; filloretin = 1; flagstaffit = 2; fluorit = 7; fluorit + kvarc = 3; foszfofillit = 1;
földpát = 1; földpát + kvarc = 1; galenit = 2; gipsz = 10; glaukonit = 26; goethit = 37; goethit
+ pirit = 2; groutit = 1; hartit = 2; hematit = 11; hematit + goethit = 8; hemimorfit = 1; heu-
landit = 1; hidromagnezit = 1; humboldtin = 2; kalcit = 88; kalcit + dolomit = 1; kalcit + man-
gán-oxid = 1; kalkopirit = 1; kalkopirit + kalkozin = 1; kalkozin = 6; kalkozin + azurit +
malachit = 2; kalkozin + covellin + bornit + azurit + malachit + pirit = 1; kalkozin + malachit
= 1; kalkozin + djurleit + malachit = 1; kaolinit = 2; kassziterit = 1; kén = 1; kriptomelán +
litioforit = 1; krizokolla = 1; kvarc = 1702; kvarc + apatit + glaukonit = 1; kvarc + barit = 1;
kvarc + bornit + azurit + malachit = 2; kvarc + djurleit + kalkozin + covellin + azurit + mala-
chit = 1; kvarc + goethit = 1; kvarc + kalcit = 3; kvarc + krizokolla + azurit + malachit = 1;
kvarc + mangán-oxid + barit + kalcit = 1; kvarc + mogánit = 1; kvarc + opál = 27; kvarc+
pirit = 3; kvarc + pirit + arany = 1; kvarc + pirit + kalcit =2; kvarchomok = 1; laumontit = 1;
lepidokrokit + hematit + goethit = 1; magnezit = 1; malachit = 2; malachit + azurit = 2; mala-
chit + kalkozin + barit = 1; marićit + pirit = 1; markazit = 30; markazit + gipsz = 1; markazit
+ pirit = 8; mellit = 2; metahewettit = 1; montmorillonit = 1; nátrolit = 1; nátrolit + kalcit +
kvarc = 1; nesquehonit = 1; newberyit = 1; opál = 419; opál + mangán-oxid = 1; pirit = 73;
pirit + kalkopirit + arzenopirit + szfalerit = 1; posnjakit = 1; ramsdellit = 1; réz = 8; rilandit +
kvarc = 1; rodokrozit = 3; santabarbarait = 1; schreibersit = 1; schulenbergit = 1; simonellit =
1; smithsonit = 2; strontianit = 1; szfalerit = 1; szfalerit + kvarc = 1; sziderit = 1; sziderit +
kalcit = 1; sztyepanovit = 1; talk = 1; tridimit = 1; türkiz = 3; tyujamunit = 1; uraninit = 4;
vanadinit = 1; vas + kvarc (szideroferrit) = 1; vivianit = 10; vivianit + santabarbarait = 1; vol-
borthit = 1; volkonszkoit = 1; wollastonit + vezuvián + grosszulár + opál = 1.
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során leválasztott porokban
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Célkitűzés

A kutatás során a dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt. Ércelőkészítő és Darabosító üzemében
(„zsugorítómű”) keletkezett, majd leválasztott porok fő és kísérő fázisait, illetve azok arányát
határoztuk meg röntgen-pordiffrakcióval (XRPD; Rietveld-analízis), valamint a nanométer
mérettartományú kristályos fázisok analitikai transzmissziós elektronmikroszkópos (ATEM)
azonosítására is sor került. A porok recirkuláltatása hosszútávon káros a technológia számára,
ezért alternatív megoldási lehetőségek keresése javallott. Jelen tanulmányban a porban talál-
ható különböző ólomfázisokra, azok megjelenési formáira, valamint átalakulásaira fektetünk
hangsúlyt, ugyanis ezen ásványok jelenlétének köszönhetően a port jelen állapotában csak
veszélyes hulladékként lehetne elhelyezni.

A zsugorítmánygyártás folyamata

A zsugorítmány az integrált vas- és acélgyártás nyersvasgyártási fázisában az üzembe
érkező, illetve újrahasznosított anyagokból előállított nyersanyaga. Gyártása során a primer
hematitot, magnetitet és a hozzákevert adalékanyagokat (égetett mész, mészkő- és dolomitpor,
reve stb.) hevítéssel magnetitmasszává redukálják. A művelet során jelenlévő port a füstgázzal
együtt elszívják, multiciklon és elektrofilter segítségével leválasztják, majd a leválasztást
követően a – jelentős vas-oxid tartalmú – port a termelésbe visszavezetve másodlagos nyers-
anyagként használják fel újra.

A porok fázisanalízise

Az elektrofilter 4–4 tárolójában leválasztott porok fő fázisait kloridok – szilvin (KClköbös),
halit (NaClköbös) – és vas-oxidok – hematit (Fe2O3

trig.), magnetit (FeFe2O4
köbös) – alkotják. Az

ólomtartalmú ásványok mellékfázisként vannak jelen, összmennyiségük tárolónként nem
haladja meg az 5 m/m%-ot.

Ólomtartalmú ásványok a rendszerben

A leválasztott porok ólomtartalma elemanalitikai adatok alapján korábban is ismert volt,
az ólom ásványfázishoz kötése azonban hiányzott. Utóbbi azért lényeges, mert csak ennek
ismeretében adható meg, hogy a por ólomtartalma hogyan fog viselkedni egy környezeti rend-
szerben, vagy éppen egy ártalmatlanítás során. Vizsgálataink szerint az ólom a körfolyamat
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Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 85–88.



86

különböző pontjain eltérő fázisokhoz köthető (1. ábra). Az elektrofilterek leválasztott porában
challacolloit (KPb2Cl5

mon.), cotunnit (PbCl2
romb.), penfieldit [Pb2Cl3(OH)hex.] és laurionit

[PbCl(OH)romb.] volt kimutatható (2. ábra). Feltételezésünk szerint a füstgáz eredeti (maximá-
lis) hőmérsékletén – a tényleges zsugorítószalagon – ezek közül a challacolloit és a cotunnit
lehetett jelen, a két hidratált fázis a nedves füstgáz hűlése során alakulhatott ki a cotunnitból.
Vagyis az ólom-kloridoktól a hidroxidokig folyamatos ionkicserélődés látható, míg az ólom
oxidációs száma változatlan (+2) marad. Kémiai elemtérképek készítése során találtunk chal-
lacolloitszemcsékre nőtt néhány nm átmérőjű kristálycsírákat, melyeknek összetétele vala-
milyen – káliumot és klórt nem tartalmazó – ólom-oxid, esetleg ólom-hidroxid fázis. E
nanokristályok pontosabb azonosítását ellehetetlenítette, hogy az elektronnyalábokkal történő
besugárzás hatására szinte azonnal megolvadtak (3. ábra). Megjegyzésre érdemes, hogy a zsu-
gorítószalagon a kemizmus és a paragenezis alapján jelen lehetne litargit (PbOtetr.) is, azonban
ezen ásvány határozó értékű XRPD reflexiói egybeesnek a halit és a szilvin fő fázisok legin-
tenzívebb reflexióival, így kis mennyiségű jelenlétét a leválasztott porban sem igazolni, sem
cáfolni nem tudjuk. A természetes megfelelővel nem rendelkező, csak műtermékként ismert
kristályos kálium-ólom-oxid (K2Pb2O3

köbös) esetében ugyanez a helyzet áll fenn, ennek hatá-
rozó értékű reflexiói a magnetit reflexióival fednek át. Vizsgáltuk a porok ólomtartalmának
viselkedését vizes oldás során is. Ilyenkor az ólomásványok átalakulása függ a közeg kém-
hatásától, hőmérsékletétől és a rendszer kloridtartalmától (Sammut et al., 2010). Poraink ólom-
tartalma vízben jól oldódó fázisokhoz köthető. A feloldott ólom egy része biztosan azonnal
kicsapódik hidrocerusszit [Pb3(CO3)2(OH)2

trig.] formájában, azt viszont a jelen kutatás során
nem vizsgáltuk, hogy mekkora hányada távozhat az oldattal a rendszerből. Oldási tapasztala-
taink egybevágnak Edwards et al. (1992), valamint Vítková et al. (2009) eredményeivel. A

1. ábra: A körfolyamat ólomfázisai.
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vizes közegben való viselkedés a zsugorítómű anyagforgalma szempontjából azért lényeges,
mert a visszavezetés során a leválasztott port nedves keverődobban egyesítik a primer nyers-
anyagokkal. Kísérleteink alapján ezen technológiai lépcsőben tehát elsősorban hidrocerusszit
jelenlétét valószínűsíthetjük, ami azonban már néhány száz fokon litargittá, vagy más reaktív
ólom-oxidokká bomlik (Flemming et al., 1984), így a zsugorítószalagon – és ebből adódóan
a leválasztott porokban – nem jelenhet meg. Bomlástermékei reakcióiból keletkezhetnek ismé-
telten a porból azonosított oxid- és kloridfázisok.

2. ábra: Különböző ólomfázisok az elektrofilter negyedik tárolójából leválasztott porban: a) challacolloit
(világos látóterű TEM), b) ólom-oxid/-hidroxid, c) penfieldit (sötét látóterű TEM).

3. ábra: Challacolloit szemcséken lévő ólom-oxid (/-hidroxid) kristálycsírák megolvadása 
elektronnyaláb-besugárzás hatására a 4. tároló leválasztott porában (sötét látóterű TEM).
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Konklúzió

Vizsgálataink alapján az ólomtartalom kivezetése technológiailag tervezhetővé válik. Az
ólomtartalom eredeti forrása jelenleg ismeretlen. A zsugorítmánygyártás elsődleges nyers-
anyagai nem, adalékanyagai legfeljebb alárendelten tartalmazhatnak ólmot. A leválasztott por
jelenlegi jelentős ólom-koncentrációja feltételezhetően az elektrofilter üzembe helyezése óta
(2008) zajló folyamatos cirkuláltatás nyomán kialakult dúsulásnak köszönhető. Amíg az ólom-
tartalmú fázisoktól nem tudjuk elkülöníteni a por hasznosítható részét, addig azt a recirkuláció
helyett csak veszélyes hulladékként lehet lerakni.
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Ásványok gyűjtése a nyirádi Deák-hegy bauxitbányáiban

MOZGAI ZSOLT
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa
E-mail: mozgaimineral@citromail.hu

1977-ben első éves egyetemistaként kezdtem az ásványgyűjtést. Az öt év alatt az Északi-
középhegységben, főleg a Tokaji-hegységben és a Mátrában, párszor a Felvidéken jártunk,
míg szűkebb hazám, a Dunántúl kimaradt. Szakdolgozatom is „A Tokaji-hegység ásványai”
címmel, szintén erről a területről készült.

A diploma megszerzését követően próbáltam a zirci múzeumban elhelyezkedni, de ez
nem sikerült. Miután 1982-ben Pápán letelepedtünk, itt főleg a Bakonyban folytattam ama-
tőrként az ásványgyűjtést. Kezdetektől, a múzeum ajánlólevelével a zsebemben, szinte aka-
dálytalanul járhattam a bakonyi bányahelyeket. Cserébe elsősorban a zirci Bakonyi
Természettudományi Múzeumnak, de más hazai közgyűjteményeknek is adományoztam a
gyűjtött anyagokból, többek között a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárának.

Az első útjaim között szerepelt a nyirádi Deák-hegy és környékének bányái, meddőhá-
nyói. Helyismeretem nem lévén, éppen tanácstalanul bóklásztam, amikor a még működő nyi-
rádi geológiai állomás egyik dolgozója megszólított. Rövid beszélgetés után egy 10 cm körüli
gipszkristályt nyomott a kezembe, majd elmagyarázta, hol lehet hasonló, sőt szebb kristályokat
gyűjteni. Így jutottam el a rég felhagyott Sándor-lencséhez, a hegy tetején. A hely minden
képzeletemet felülmúlta. A bánya nyugati oldalán, jól feltárva, kb. méter vastag szenes agyag-
rétegben gipszekkel rogyásig rakott lelőhely fogadott. Pár cm-estől akár 20 cm-es gipszek is
előkerültek igen gazdag forma- és színkombinációkkal.

A nyolcvanas években több gyűjtőtúrát vezettem, köztük a budapesti TIT ásványgyűjtőit,
a kecskeméti ásványgyűjtő kört, sőt egy belga 50 fős csapatot is. Közben mások is rákaptak
a helyre. A dorogi bányász, Papp Béla országos ismertségű gipszgyűjtő és társai fantasztikus
méretű gipszrózsákat gyűjtöttek, ami nekem évekig nem sikerült. Aztán amikor én is sikerrel
jártam, a helyet hanyagoltam, mert úgy gondoltam, új, gyűjteménybe való darab már nem
kerül elő. 

A helyszínről többszöri gyűjtésnek köszönhetően elkészítettem a feltárás szelvényét (1.
ábra). A felszínen kb. 70 cm talajréteg (1.) alatt áthalmozott eocén mészmárga és földes tör-
melékréteg (2.) következett mintegy méter vastagságban. Ezalatt vastagpados mészmárga volt
(3.), amely lefelé lassan sárgás agyagmárga (4.) rétegekre váltott. A felszíntől mintegy 5 méte-
res mélységben volt elérhető a gipszes réteg (5.). A felső kb. 20 cm vastag ún. tarkaagyag
(5/1.), kevés, egyszerű kristályú, cm körüli gipszkristályokat tartalmazott. A következő, szintén
20 cm vastag sárgás-szürkés agyagrétegben (5/2.) átlagosan 5 cm nagyságú, többnyire csillag
alakzatú ikerkristályok voltak nagy sűrűségben. Ezekből csak keveset sikerült gyűjteni, mert
rendkívül könnyen szétestek. A következő 35–45 cm-en már a sötétszürke agyagban (5/3.)
csak apró, maximum 1–2 cm-es, esetenként az agyagrétegek irányában lapított, gyakran torz
növekedésű kristályok voltak ritkásan. A következő 15–20 cm vastag rétegben (5/4.) voltak a
változatos, nagyméretű kristályok. Itt kerültek elő a 20 cm nagyságú egykristályok, a nagy,
csillag alakú ikrek, valamint viszonylag nyúlt, apróbb átnövéses ikrekkel tarkított darabok,
mint amilyet először ajándékba kaptam (2. ábra). A rétegsor alján, már ismét sárga márgás
agyagban (5/5.) nyúlt és széles, különböző mértékben ikresedett gipszek voltak találhatók,
mérsékelt számban. Az agyagos-gipszes réteg feküjét a fedőüledékhez hasonlatosan szintén
sárgás, pados mészmárga (6.) alkotta.

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
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A gyűjteménybe nem való darabokat a múzeumban is forgalmazott ásványtablók készí-
téséhez, iskolai ásványbemutatókon és ásványbörzéken hasznosítottam. A készletek úgy 10
év után kifogytak. Időszerűvé vált a pótlás. A következő évtizedekben így csak egy-két alka-
lommal jutottam el erre a helyre.

Már az ezredforduló után, egy alkalommal ismét készletet akartunk frissíteni. Nagy meg-
lepetésünkre a régi lelőhely helyén egy hatalmas bányagödör fogadott bennünket. Az általunk
„Új-Sándor-lencsének” nevezett helyen, amit a harmincas években művelt mélyszinti bányára
nyitottak, eleinte tétován keresgéltünk, mire az új leleteket felleltük. A bányászat során áthal-
mozott, illetve a bauxit és a fekü dolomit találkozásánál vöröses színű gipszkristályok, rostos
gipszek, dolomitkonkréciók kerültek elő. A régi bányafal északra nyitott folytatásában a leírt-
hoz hasonló rétegződést találtunk. Lényeges különbség volt, hogy a nagykristályos sávban
sajnos nem voltak olyan nagyok a példányok, mint régebben, csupán 10 cm nagyságú darabok
jelentek meg. A másik sajnálatos eltérés az volt, hogy itt nem volt meg az alsó sárgás sáv,
helyette sűrűn viszonylag nagy (7–8 cm), de erősen korrodált kristályok mutatkoztak, a kor-
róziós sávban fehér kivirágzásokkal. A bánya déli falán, jóval mélyebben egy vékony, kb.
40 cm-es sávban lapos, lencseszerű, egyedülálló és rózsaszerű ikerkristályokat találtunk.

Rövid kihagyás után újra mentük újdonságokat keresni. Az előzőnél is nagyobb volt a
megdöbbenésünk, amikor pár hónap múlva már temették is a leművelt részeket. Még négy-
öt alkalommal sikerült a gyűjteményeket gyarapítani, aztán mindent elnyelt a rekultiváció.

1. ábra: Az „új” Sándor-lencse gipszes
előfordulásának a rétegszelvénye (alulról

fényképezett, torzult magasságértékekkel).

2. ábra: A gyűjteményembe kerülő első,
ajándékba kapott példány (a kristály 12 cm

hosszú).
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A következő alkalommal, a Sándor-lencséhez hasonlóan, egy régi mélyszinti bányára
nyitottak külfejtést, az egykori Táncsics-akna közelében, az egykori geológiai állomás mellett.
Apró gipszek, pirithintések, pár cm-es markazit utáni goethitgumók, pár kövület volt csupán,
ami miatt nem volt érdemes kijárogatni. 

Itt, az északi meddőhányón történt, hogy egy esős nap után megcsúsztam, és egy kb.
2 méteres mélyedésbe estem. Kézzel próbáltam hárítani a zuhanást, így a bal kezemen két
ujjam kificamodott. Az ütközés miatt egy jobb oldali bordám eltört, és ami szerencse, a fejem
helyett a sisakom szakadt be. Az ember, ha tapasztalt és óvatos, akkor is előfordulhatnak ilyen
kisebb balesetek. Ezért nem járok egyedül gyűjteni. Az útjaimra gyakran elkísért pápai gyűj-
tőtársam, Kovács Attila, aki odafigyelésével, szakértelmével és kapcsolataival jelentős mér-
tékben segítette sikeres gyűjtéseimet. Ezúton is köszönöm a közreműködését és a segítségét.

Az égő hányón viszont terméskén csodás kristályaiban gyönyörködhettünk (3. ábra). A
kénkristályok mellett vattaszerű, exhalációból származó, valószínűleg gipszkiválások is elő-
fordultak. Sajnos ezek műszeres vizsgálata nem történt meg. Pár alkalom után ezeket is hir-
telen eltemették. 

A tőle nyugatra nyitott Ferenc-lencsébe már nem engedtek be. Mire engedélyt sikerült
szerezni és időm is jutott volna, ezt a helyet is betemették. Innét csak egy-két diszperz hema-
titos darabot sikerült ajándékba kapnom (4. ábra).

Az utolsó nagy bányagödör a Gábor-lencse volt. A különleges, lencse alakú gipszkristá-
lyaival (5. ábra) és hatalmas rostos gipszpadjaival, emberfej méretű, a gipszpadokból kinövő
gipszrózsáival (6. ábra) kápráztatott el bennünket. Itt is kb. méter vastag szürke szenes agyag-

3. ábra: Terméskén-kristályok a Táncsics-
külfejtésből származó északi meddőhányóról 

(a kép 4 cm széles).

4. ábra: Diszperz hematit kilúgozott bauxitban a
Ferenc-lencséből (Kovács Attila ajándéka, a darab

legnagyobb hossza 13 cm).
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réteghez kötődött a gipsz előfordulása. A
gipszeken kívül itt is előfordult nagyon rit-
kán markazit utáni goethit pszeudomor-
fóza.

A lencse alakú kristályok eredeti réte-
gét egy ledózerolt plató peremén találtuk
meg. Az utolsó látogatáskor – 2017 nyarán
– a már temetés alatt álló gödörben még
találtunk gipszeket. Itt figyelhettem meg
először a vaskobak képződésének kezdeti
szakaszát. Ha befejezik ennek a helynek is
a rekultiválását, véget ér egy négy évtize-
des gyűjtősztori.

5. ábra: Lencse alakú gipszekből összeállított kollekció a Gábor-lencséből 
(a kép valós mérete 30 x 40 cm).

6. ábra: Gipszrózsa a Gábor-lencséből (a
kristálycsoport legnagyobb átmérője 17 cm).
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A fulguritok vegyelemzésének összehasonlítása az 
epigenetikus folyamatok tükrében

OLÁH RÓBERT
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, Nagykőrös

E-mail: olahr88@gmail.com

A fulguritok, azaz „megkövült villámok” amorf szerkezetű természetes szilikátolvadé-
kok, olyan speciális kőzetek, melyek létrejöttének egyik alapvető feltétele a lecsapó villám
olvasztó hatása, valamint, hogy olyan területre, lehetőleg talajba (ritkábban kőzetbe) csapjon
a légköri kisülés, melynek kémiai és ásványi összetevői alkalmassá teszik azt a fulguritok lét-
rejöttéhez. Emellett fontos ismernünk az egyes talajtípusokban található ásványi anyagok
kötéseinek kapcsolatrendszerét, a fizikai jellemzőket, mint például a talajnedvességet, vala-
mint a környezet tereptárgyait. Mivel a szilikátok nagy része igen ellenálló az időjárás viszon-
tagságaival szemben, így a fulguritok paleoklimatológiai indikátor szerepe kiemelkedő, mely
a jövőben további kutatások irányát szabhatja meg. Ennek fényében Navarro-González et al.
(2007) munkájukban rámutatnak arra, hogy a fulgurit keletkezéséhez elengedhetetlen legalább
0,1% szerves szén jelenléte is, melynek kimutatása (termolumineszcens dozimetria) során a
geokronológiai adatok biztonsággal felhasználhatók a kvantitatív paleoökológiai modellek
kialakításához. Jelen írásomban a minták kiválasztásánál elsődleges szempontnak tartottam
az első analízisek megemlítése mellett a minél nagyobb számú és földrajzilag egymástól
különböző területek, így a szórtabb minták összehasonlítását, valamint ezek időben nagy inter-
vallumot lefedő, ezáltal technológiailag más elemzési eljárást használó kutatások bemutatását.
A fulguritok epigenezisének vizsgálata egy viszonylag új kutatási terület, mely a kialakult
szilikátok újrakristályosodásával, a meglévő szerkezetek összetételének változásával, a gyűj-
tőterületek leírásával, azok értelmezésével és a jelen állapot szerinti kémiai összetevőkkel
foglalkozik.

A fulgurit első magyar nyelvű vegytani ismertetése Gerevics (1875) nevéhez fűződik
(M1), mely adatokat Delesse (1875) művéből vette (továbbiakban 1. táblázat adatai), ahol
megjegyzendő, hogy a K2O értékét hibásan közölte. Ebben (és a XIX. századi mérések zömé-
nél) az igen magas, 90,2%-os SiO2-tartalom a kezdetleges laboratóriumi eljárásokkal, valamint
a lechatelierittől való elkülönítés hiányával magyarázható, ugyanis ezen amorf SiO2 ásvány
nagy mennyiségben megtalálható a fulguritokban, bár azok modern elkülönítése csak Joseph
(2012) munkájában jelenik meg szignifikánsan, hiszen a lechatelierit is szilikátolvadék. A
francia kutató holland mintájáról (Elspect település határából) tudnunk kell, hogy azt egy
földműves szolgáltatta a tudomány részére, melynél a fehér színű fulgurit körüli humuszréteg,
valamint vas-oxidos laza talaj volt megfigyelhető. A sósavban való oldási elemzés során 0,9%
nem megnevezett és a humuszrétegre utaló 5,6% széntartalmú anyagveszteséggel is számol-
nunk kell. A második magyar közlés (Lengyel, 1888) szintén nem saját kutatásból származik,
hanem Brun (1884) a Mont Blanc környezetében gyűjtött hat mintáiból (M2). Ezen gneisz
kőzeten talált mintákat és Delesse (1875) eredményeit összehasonlítva látható, hogy Brun
(1884) vegyelemzésében 21,76-szor nagyobb mennyiségben mutatták ki az Al2O3-at, mely a
kiinduló kőzet földpáttartalmával magyarázható. Parnell et al. (2008) ennél tágabb értelmezést
adott (kvarc 65%, káliföldpát 25%, cirkóniumban gazdag szilikát 10%), mely csupán hozzá-
vetőleges és csak akkor fogadható el, ha a fulguritok vizsgálata előtt elkülönítjük valamennyi
(még ha vele egyidőben kialakult) ásványt, illetve annak fémoxidjait, melyek a méréseket

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 93–96.
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pontatlanná tehetik. White & Minser (1984) munkájukban a természetes üvegek struktúráját
vizsgálták (tektitek, obszidiánok, líbiai üveg, fulgurit, Holdról származó minták), mely során
a Szaharából származó fulguritban (M3) atomabszorpciós spektrometriával kiugróan magas,
98,7% SiO2-t mértek, melynek oka, hogy a kialakulás során olyan homokos területet ért vil-
lámcsapás, mely alig tartalmaz a kvarcon kívül más összetevőt, valamint a környezeti hatások
kevésbé változékonyak ezen a területen. Essene & Fisher (1986) kutatásukban rámutattak,
hogy a szilícium-dioxid kialakításához redukáló körülményekre van szükség (melyek meg-
közelítik a SiO2-Si puffer feltételeit), így kutatásukban különösen a vas, titán és szilícium
összetevőkre, illetve ezek oxidjainak és a környezeti változások kölcsönhatásaira koncentrál-
tak. Mintáik (M4-8) esetében a mintavételezési terület a délkelet Michiganben található
Winans-tó (USA) morénagerince volt, ahonnan az M4-6 minták gyakorlatilag azonos tömeg-
százalékos kémiai összetevőket mutattak. Az M7-8 jelzetű mintáik az elektronmikroszkópos
vizsgálatok során átlagosan 12,8%-kal magasabb SiO2-t tartalmaztak, mint az első három ful-
gurit esetében. Ennek magyarázata a mintavételezési helyben keresendő, ugyanis a magasabb
szilíciumtartalom egy finomabb szemcséjű, akkumulálódott felszínre mutat, még az M4-6
minták esetében már felszíni átkeveredésről beszélhetünk. Brandstätter et al. (2009) munká-
jukban az osztrák Kaltenbach mezőségi területén gyűjtött két mintát (M9-10) először mak-
roszkopikus szedimentológiai vizsgálatnak vetették alá, majd elektron-mikroszonda
segítségével határozták meg az egyes komponenseket. Az M9 esetében 10,2%-kal magasabb
SiO2 és 2,5%-kal magasabb Al2O3 mellett szembetűnő, hogy az M10 esetében a TiO2, a MnO,
a CaO, a Na2O és a K2O értékei rendre magasabbak, mint az M9 esetében. Mivel művelés
alatt lévő, bolygatott feltalajú területről beszélünk, így a másodlagos ásványképződés, a fel-
oldatlan kvarcrészek és a pszeudofulguritok jelenléte is magyarázza a különbségeket. Érdekes
irányt mutat, ha a művelés miatti másodlagos anyagfelhalmozódások (műtrágya stb.) kom-
ponenseit összehasonlítanánk az innen származó mintákkal, bár egyelőre erre kevés a meglévő
fulgurit mennyisége, valamint ezekben Brandstätter és munkatársai nem találtak P2O5 nyo-
mokat, mely részben magyarázható a foszfor-pentoxid erős higroszkóposságával is. Az ICP-
OES módszer segítségével Carter et al. (2010) az észak-karolinai Greensboroban (USA)
gyűjtött mintájukban (M11) kiemelkedően magas Fe2O3-értéket mutattak ki, mely jelentősége
abban rejlik, hogy mellette a Si, Al és Ti oxidjai alkották a vizsgált fulguritot, még minden
más összetevő elenyésző mértékben volt jelen. Vizsgálatuk négy darab mintára terjedt ki,
melynek összesített vegyi elemzése is megerősíti a gyűjtőterület leírását, hiszen vöröses színű
agyagos talajból emelték ki azokat. A szín indikátora a vas jelenlétének, melyet a spektrosz-
kópia szintén alátámasztott. Joseph (2012) elektron-mikroszondával vizsgált mintáit (M12:
Marokkó; M13: Új-Dél-Wales, Ausztrália; M14: Chaffee, Colorado, USA; M15: Quartzite,
Arizona, USA; M16: Vernal, Utah, USA; M17: York, Pennsylvania, USA; M18: Greensboro,
Észak-Karolina, USA; M19: La Paz, Arizona, USA; M20: Yuma, Arizona, USA) összehason-
lítva láthatjuk igazán, hogy a területi különbözőség adta kémiai variancia, valamint a fulgu-
ritok amorf szerkezete milyen erős változatosságot mutatnak. Az M13 esetében gyakorlatilag
egy szilikát-üvegről beszélhetünk, míg az M19 és M20 minták esetében a legkevesebb SiO2-
mennyiséget mérték, mely mellett a szignifikáns CaO-értékek mutatják, hogy a vizsgált ari-
zonai terület meszes feltalajai a félsivatagi és sivatagi klíma hatására nem tartalmaznak
számottevő vizet, melyhez nem tud a Ca kötődni, így mészrétegződés sem tud kialakulni,
ezért a meglévő geológiai viszonyokat jól példázza a fulguritok vegyelemzésének adatai.
Külön megemlítendő, hogy a kalcium-oxid szintén erős higroszkóposságot mutat, valamint a
CaCO3 magas hőmérséklet (~825 °C) hatására CaO-ra és CO2-ra bomlik, melyet egy lég-
elektromos kisülés rövid ideig (ms) képes előidézni, azaz a jövőbeni kutatások során vizsgá-
landó irány lehet a mészkő és a villámok kontaktusa.
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Az 1. táblázat összesített adatait elemezve láthatjuk, hogy tévedések előfordultak egy-
egy adatközlésnél, mely nehezítette az objektív vizsgálatokat. Ezért szükségesnek láttam az
eredeti közléseket és azok újra számolását megadni, ahol láthatjuk, hogy a 100%-hoz képest
a hiányzó tömegszázalékok a mérési technológia hiányosságaira, még a 100% fölötti értékek
rossz kalibrálásra, a méréskor használt anyagokra, valamint a vizsgálati eljárás során fellépő
szennyeződésekre enged következtetni. A táblázat adatait látva képet alkothatunk arról, hogy
ahány terület, gyakorlatilag annyi fulgurit létrejötte írható le, de hozzá kell tennünk, hogy a
képződési körülményeket vizsgálva öt fő csoportba (1. homokon létrejövő, üveges, csőszerű;
2. agyagon vagy löszön kialakult, zománckérges; 3. meszes talajon létrejött, vastag falú, üreg-
mentes; 4. heterogén anyagú vagy „szikla” fulgurit; 5. csepp alakú minták) sorolhatók bármely
fulguritok (Joseph, 2012; Oláh, 2014). Ezen körülmények tudatában egy-egy mintáról azonnal
megállapítható, hogy milyen talajtípust, esetleg kőzetet ért a kisülés, mely elősegíti a mak-
roszkopikus vizsgálatokat. Így a belső villámcsöves minták magas hőmérsékleten keletkezve
megmutatják a kialakult TiO2 szerkezetek révén a leütési pont fizikai paramétereit, még az
Al2O3 egyfajta zománcréteggel vonja be a kialakult szilikátolvadékot. Ezen összetevők az
egyes laboratóriumi módszerekkel, a makroszkopikus vizsgálatokkal és a gyűjtési helyek
ismeretével további fontos információkat szolgáltathatnak a kialakulás és a környezettel kap-
csolatos kontaktusról egyaránt. Ezért a jövőben a hazai fulguritok kutatását célzó kezdemé-
nyezésekkel a magyar minták jobb megismerését és azok nemzetközi összehasonlíthatóságát
szorgalmaznunk kell.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Fehér Béla mineralógusnak, a Herman Ottó
Múzeum Ásványtár osztályvezetőjének szakmai kritikájáért, építő gondolataiért és a kézirat
gondos lektorálásáért.
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Irodalom [1, 2] [3, 4] [5] [6] [6] [6] [6] [6] [7] [7]
Minta M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

SiO2
90,2 /
90,2

65,73 /
65,73 98,7 81,8 85,0 88,2 96,7 98,9 63,3 53,1

TiO2 NA / NA NA / NA 0,00 0,2 0,4 0,5 1,1 0,0 0,99 2,06

Al2O3 0,9 / 0,9 19,594 /
19,564 0,4 10,3 5,6 7,4 1,6 0,0 22,9 20,4

Cr2O3 NA / NA NA / NA NA NA NA NA NA NA 0,02 0,09

Fe2O3
1 0,7 / 0,7 5,57 /

5,57 0,29 1,97 1,87 2,37 0,57 0,27 4,67 11,37

MnO NA / NA NA / NA NA ND ND ND ND ND 0,12 0,17

MgO 0,5 / 0,5 1,71 /
1,71 0,09 1,2 0,4 0,6 0,1 0,0 1,67 4,3

CaO 0,1 / 0,1 3,03 /
3,03 <0,2 1,8 0,9 1,4 0,2 0,0 1,10 2,50

Na2O 0,62/ 0,6 4,375 /
4,375

0,06 1,5 0,8 0,8 0,3 0,0 1,26 1,32
K2O 0,52 / 0,3 0,07 2,4 1,4 2,1 0,6 0,0 4,6 4,3
P2O5 NA / NA NA / NA NA 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 NA NA

Σrégi 1003 /
1003 100 / 100 NA 101,1 99,6 100,2 101,2 99,1 100,55 99,54

Σúj 1003 /
99,83

100 /
99,97 99,816 101,10 96,40 103,40 101,20 99,10 100,56 99,54

Irodalom [8] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9]
Minta M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
SiO2 81,3 91,6 98.38 60,4 59,7 58,1 50,9 67,1 0,08 0,09
TiO2 1,15 0,45 0,02 0,86 0,87 0,93 2,5 1,43 0,03 0,02
Al2O3 8,32 2,3 0,02 20,8 16,4 15,5 28,8 16,7 0,02 0
Cr2O3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Fe2O3

1 8,48 0,76 0,02 5,9 5,5 5,5 8,9 13 0,04 0,02
MnO 0,28 0,01 0,02 0,01 0,11 0,14 0,08 0,39 0,01 0,06
MgO 0,10 0,17 0 2,29 2,3 4,1 1,63 0,2 0,1 1,17
CaO 0,15 0,14 0,01 0,59 6,4 8 0,41 0,13 56,72 57,13
Na2O 0,04 0,06 0,01 2,13 2,7 4,04 0,85 0,05 0,01 0,05
K2O 0,18 0,63 0,01 7 3,7 2,6 3,89 0,3 0,01 0,01
P2O5 0,01 0,02 0,01 0,19 0,29 0,57 0,19 0,09 0,08 0,17
Σrégi NA 96,21 98,38 100,2 97,89 99,5 98 99,5 57,14 58,72
Σúj 100,01 96,14 98,50 100,17 97,97 99,48 98,15 99,39 57,10 58,72

1. táblázat: A vizsgált fulguritok tömegszázalékos összetevői az eredeti és újraszámolt értékekkel
megadva. Rövidítések: NA = nincs adat; ND = nem detektált; Σrégi = a mérések során megadott
összesített tömegszázalékos érték; Σúj = újraszámolt összes tömegszázalék eredménye. Megjegyzések:
1 A mérések során a teljes, azaz két- és háromvegyértékű vas-oxidokat egyben adták meg. 2 A mérésében
KO és NaO van megadva; 3 Sósavban oldhatatlan anyag (0,9%) és a széntartalmú anyagveszteség (5,6%)
értékét figyelembe kell venni. 4 AlO2-nak megadva; 5 Alkáliák néven megadva, ahol a nátrium- és kálium-
oxidjaira kell gondolnunk. 6 Amennyiben a CaO értékét 0,2-nek vesszük. 7 FeO értéke van megadva. Iro-
dalom: [1] Delesse (1875); [2] Gerevics (1875); [3] Brun (1884); [4] Lengyel (1888); [5] White & Minser
(1984); [6] Essene & Fisher (1986); [7] Brandstätter et al. (2009); [8] Carter et al. (2010); [9] Joseph (2012).
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Bevezetés
A miskolci és a keresztesi a legrégebbi feljegyzett magyarországi meteorithullások közé

tartozik. Az előbbi történetével T. Szabó (2003) foglalkozott részletesen, míg Papp (2004)
angol nyelvű áttekintésében mindkettőt tárgyalta. A különböző források elemzése nyomán
felmerült újabb szempontok indokolták ezen újabb cikk közlését. 

A miskolci meteorithullásra vonatkozó források és értékelésük
A nemzetközileg elfogadott meteorit-névlista utolsó kiadása (Grady, 2000: 335) kérdé-

sesként említi a „Miskolcz” meteoritot, 1559-es hullási évvel, Chladni (1819) nyomán.
Hasonló státussal találjuk meg a Meteoritical Bulletin adatbázisában (https://www.lpi.usra.edu/
meteor/metbull.php?code=16702). Chladni hivatkozott alapműve tartalmazza az eredeti forrás,
Istvánffy Miklós (1538–1615) államférfi és történetíró magyar krónikája (Istvánffy, 1622)
latin szövegének pontos német fordítását, valamint utal a Kanold (1722) által – Istvánffy nyo-
mán – közölt német leírásra, ahonnan az 1559-es dátumot merítette (Chladni 1819: 214). Meg-
jegyzendő, hogy Chladni már nevezetes legelső – a meteoritok földön kívüli eredete mellett
állást foglaló – munkájában ismertette a hullást Kanold nyomán (Chladni, 1794: 34–35), és a
tudományos lapokban közölt összeállításaiban is szerepeltette (Chladni, 1814, 1815).

Istvánffy (1622: 394) leírása szerint „Miskolc mezőváros mellett öt igen nagy, emberfő-
nyi nagyságú, sárgás és barnás színű, súlyos, kénkőszagú kő esett le, miután a tiszta eget hir-
telen iszonyú villámlás, dörgés és váratlan levegőindulás háborította meg, mely azután
szempillantás alatt elcsendesedett. Egyikük most is a diósgyőri várban őriztetik, a többit
Balassa Zsigmond elküldte Ferdinándnak” (Vidovich György fordítása). Az év szerinti tagolás
nélküli krónika későbbi kiadásai (1685, 1724, 1748) már a margókon évszámokkal jelentek
meg, a meteorithullást tartalmazó oldalon az 1560-as évszám olvasható. Megjegyzendő
viszont, hogy a következő bekezdésben Istvánffy úgy folytatja, hogy Bona lengyel királyné,
valamint lánya, Izabella magyar királyné halála és temetése is ebben az évben történt, és
ugyanezen az oldalon tudósít Hürrem szultána („Hazattia Rozolana sive Ruthena”) haláláról
is. Bona 1557-ben, a szultána 1558-ban, Izabella pedig 1559-ben halt meg (Kanold minden
bizonnyal ezért datálta a hullást 1559-re). A hullás éve tehát e krónikából nem állapítható meg
bizonyosan.

Istvánffy közlésén kívül létezik két további, a XVIII. század elejéről származó rövid fel-
jegyzés a miskolci hullásról. Szentiványi Márton (1633–1705) jezsuita polihisztor adatgyűj-
teménye szerint 1560. május 10-én öt roppant kődarab esett az égből Mosóc [Mosocz]
mezővárosra (Szentiványi, 1700: 30). „Mosocz” elírás lehet Miskolc helyett, a pontos dátum
pedig azt mutatja, hogy az adat nem Istvánffytól származott. Az évszám megbízhatósága
szempontjából elgondolkodtató, hogy az év szerinti időrend éppen e bejegyzés környékén
bomlik meg, az 1560-as évszám előtt 1572, utána 1559 következik.

A lőcsei evangélikus egyház archívumában talált, az 1700-as évek első feléből származó
krónika szerint 1559-ben Miskolcon öt emberfőnyi nagyságú kő esett le a levegőből (Pekár,
1904). A leírás az „emberfőnyi nagyságú” [wie Menschen Köpfe gross] kitétel alapján Ist-
vánffytól vagy Istvánffy ismeretlen kútfőjétől származhat.

A későbbi magyarországi történeti írók a meteorithullásról közvetlenül vagy közvetve
Istvánffy nyomán számoltak be, és a krónika második és további kiadásainak lapszéli 1560-
as évszámát vették át. Balla Gergely 1758-ban befejezett Nagykőrösi krónikája kissé rövidítve
közli Istvánffy leírásának fordítását (Balla, 1856: 21). Itt kapcsolódik össze először a meteo-

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
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rithullás más természeti csapással: „Azonban nyárban nagy víz szakadások lettek a felhőkből,
mellyek miatt sok károkat vallottanak a föld népei, nevezetesebben: Miskolcz városa körül a
zápor esőben a felhőkből öt darab kövek hullottak le …”.

Benkő Sámuel Miskolc város latin nyelvű történeti-orvosi helyrajzában lényegében szó
szerint idézi Istvánffyt (Benkő, 1782: 54). Korabinsky topográfiai lexikonjában (Korabinsky,
1786: 417) németül teszi ezt meg, de a sárgás és vas(rozsda-)színű („luteo & ferrugineo
colore”) kődarabok nála zöld és vasszínűek („von grün und eisenfarbe”). Fényes Elek „geog-
raphiai szótára” ismét tódít egyet a meteorkövek okozta károkon: „1560-ban Miskolczon s a
körülfekvő helységekben iszonyu nagy jég, s kőeső esett, melly nemcsak a reménylett termést,
hanem a házakat is elpusztitotta” (Fényes, 1851).

Szendrei János többkötetes várostörténetének előszavában (Szendrei, 1886: 20) Miskolc
– közelebbről meg nem nevezett – évkönyveire hivatkozva Fényes Elekkel egybehangzóan
azt írja, hogy „1560-ban emberfőnyi nagyságú kövek (meteor) hullottak alá az égből, melyek
nemcsak az embereket, de sőtt a házakat is elpusztították”. Később (Szendrei, 1904: 117–
118) Istvánffyra és Korabinskyra hivatkozva írja: „évkönyveinkben 1560-ból találjuk följe-
gyezve, hogy tiszta időben dörgés és villámlással kisérve tüzes kő eső hullott alá, nagy kárt
okozva. A kövek zöld és vasszinűek s kénszagúak voltak. Volt közöttük emberfőnyi nagyságú
is”. Szendrei a forrásokban említett öt meteoritot nyilván kevésnek érezte egy „tüzes kő eső-
höz”, ezért úgy fogalmazott, hogy „a meteorok közül különösen kivált öt nagy tüzes golyó
alakú”.

A természettudományos írók viszont Istvánffy leírását Chladni közvetítésével vették át,
így írásaikban 1559 szerepel a hullás éveként. Az első ilyen, általunk ismert említések 1819-
ből származnak. Kultsár István „A Menykő” című – Chladnit több helyen idéző – írása szerint
„illyen Menykövet, és pedig különös nagyságút, láttak leesni, ’s meg is találták Miskolczon
1759-ikben: de azt is Bétsbe igazították” (Kultsár, 1819).

Ekkor jelent meg Rang Ferdinánd orvos szintén Chladnit idéző cikke is, melyben először
bukkan fel az az évtizedekig tovább élő hibás adat, mely szerint a miskolci meteorithullásról
„Bonfinius a’ Magyar történetek írója is tészen említést” (Rang, 1819). Bonfininek (1427?–
1502) a miskolci meteorithullás történetébe való belekeverésére először T. Szabó (2003) hívta
fel a figyelmet. Ezen epizód a nagyvonalú adatközlésnek, a téves adat kritikátlan átvételének,
végül a nyilvánvaló hiba hasra ütéses „korrekciójának” iskolapéldája. A tévhit Szabó József
révén terjedt el. Szabó a királyi magyar természettudományi társulat 1855. július 5-i szakülé-
sén tartott előadása kapcsán javasolta Erdélyi Péter tanár felkérését arra „hogy járna végére,
miszerint a miskolczi levéltárban van-e nyoma annak, a mit Chladni Bonfinból merített mun-
kájában felhoz, t. i. hogy 1559-ben Miskolcznál négy darab emberfejnyi meteorvas esett le,
melyek egyike a városháznál őriztetik (Kátai, 1866). Egy irodalmi ismertetésében (Szabó,
1861) a meteoritok száma és fajtája már helyesen szerepel: „Bonfin s több krónikás említi,
hogy 1559-ben Miskolcznál 5 darab emberfejnyi meteorkő esett le”. Szabó hozzátette, hogy
az 1492. évi „ensisheimi után ez volna a legrégibb följegyzett esés”. E közlést némileg más
szavakkal megismételte egy, a Budapesti Szemlében megjelent rövid írásában (Szabó, 1862),
sőt egyetemi ásványtan tankönyvének II. kiadásában is: „Bonfin említi, hogy 1559. Miskolcz-
nál 5 darab emberfejnyi meteorkő esett le. Hogy hová kerültek, nem tudatik” (Szabó, 1864:
155). Noha az 1855-ös szakülést ismertető Kátai Gábor kissé maliciózus lapalji megjegyzé-
sében szóvá tette: „hogy miként lehet 1559-ben történt eseményt Bonfinból meríteni, ki
Mátyás király idejében élt, s kinek történetirata 1495-nél tovább nem is terjedt, egy kissé bajos
megérteni” (Kátai, 1866), Szabó közlését – hivatkozás nélkül – Török József is átvette a
magyarországi meteoritokról írt ismertetésébe (Török, 1882). Maga Szabó egyetemi tanköny-
vének újabb kiadásaiban sajátosan oldotta meg az ellentmondást az évszám 1459-re „javítá-
sával” (Szabó, 1875: 155, 1893: 355). Tanítványa, Szterényi Hugó a meteoritokról szóló
terjedelmes cikkében követte a példát, majd levonta a konklúziót, hogy „hazánké lett volna e
tekintetben is az elsőség, ha az öt darab emberfejnyi meteorkő el nem vész” (Szterényi, 1883).
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Ezt megismételte a Pallas lexikon XII. kötetének általa írt „Meteorit” címszavában is (Szte-
rényi, 1896: 567), ezáltal a legszélesebb körben terjesztette el a légből kapott adatokat. 

A miskolci meteoritok fellelésére irányuló kísérletek
Chladni ösztönzésére Andreas Stütz, a bécsi császári természetrajzi gyűjtemények igaz-

gatója, mind Magyarországon, mind Bécsben eredménytelen kísérleteket tett a meteorkövek
megtalálására (Chladni, 1814). Fitzinger (1856), az udvari természetrajzi gyűjtemény törté-
netéről szóló munkájában azt írta, hogy az 1559-ben Miskolcon hullott meteorkövek akkor,
amikor Born az 1770-es évek második felében a Zágráb és a Tábor mellett hullott meteoritokat
áthozatta a kincstárból (k. k. Schatzkammer), már nem voltak fellelhetőek. Mindazonáltal a
bécsi Természetrajzi Múzeum Ásvány- és Kőzettani Osztályának honlapján jelenleg is olvas-
ható a téves információ, mely szerint Born a Hraschina, Tabor és Miskolcz meteoritok átszál-
lítását rendelte volna el. A meteoritok bécsi sorsa jelenleg nem rekonstruálható, a
Schatzkammerről szóló 17–18. századi útleírások sem említik őket (Sabine Haag írásos
közlése).

Megemlítendő még, hogy 1866-ban Szabó az égből hulló kövekről, azaz a lebkövekről
tartott népszerű természettudományi előadásában – ha hihetünk az ismertetésnek – azt mondta,
hogy „1559-ben Miskolc mellett 4 darab fejnagyságú lebkő esett le, mely a diósgyőri várban
tartatott és most a romok alatt hever” (Anonim, 1866).

A (mező)keresztesi meteorithullásra vonatkozó források és értékelésük
A Székely István (1500 után – 1563 után) gönci református pap által összeállított krónika

vége felé olvasható, hogy 1558-ban „MAGIAR ORSZAGBA A’ KEREZTESI mezœn pinkest
hauanac [= május] tizen kilenczedic napian finies nappal a’ tiszta egbœl, harom kœ essec ala,
kic a’ mertekbe huszan neg’ fontot niomanac egietëbe [= egyetemben]” (Székely, 1559: 273).
Az évszám valószínűleg korrekt, legalábbis az esemény nem lehet 1559. évi vagy későbbi,
mert a krónika legutolsó bejegyzése 1558. november 14-ére keltezett.

Forgáts Mihály (1563–1633) brassói polgár 1585-től írt kéziratos naplójában (Diarium
vom Jahr 1383–1631) a következő bejegyzés olvasható: 1558. július 26-án a Keresztes-mezőn
[Crestes-Mezö] három kő esett le az égből. Az egyiknek súlya 26, a másiknak 28, a harmadik-
nak 30 font volt (Forgáts, 1903: 41).

Az előbbivel lényegében egykorú Szepsi Laczkó Máté (1576–1633) református pap,
Lorántffy Zsuzsanna udvari lelkésze 1619–1624 közt írt krónikája, mely szerint „a keresztesi
mezőn három kő esik le az égből, 28 fontot nyoma” (Szepsi Laczkó in Mikó, 1858: 18). E
krónikával jelentős részben megegyezik az ún. Sárospataki magyar krónika, melyben szintén
az 1558-as évnél áll: „A keresztesi mezőn három kő esik le az égbül, 28 fontot nyomók.”
(Toldy, 1857: 50).

A három forrás egybehangzóan 1558-ra teszi a hullás idejét, amit különösen Székelynek
az eseménnyel gyakorlatilag egykorú krónikája valószínűsít. A „keresztesi mező” lokalizálá-
sánál döntőnek érezzük, hogy Székely egyértelműen Magyarországról beszél, bár Erdélyben
is van egy nevezetes keresztesi mező, a tordai országgyűlések színhelye, mely Keresztesmező
néven is ismert, talán ezért találjuk az erdélyi illetőségű Forgáts Mihály feljegyzéseiben a
„Crestes-Mezö” alakot. Megjegyzendő, hogy a „keresztesi mező” kifejezést sokszor használ-
ják korabeli források az 1596-os (mező)keresztesi csata helyszínének leírásakor is. A fentiek
és a következő részben említett meggondolások alapján is a hullás helyeként Mezőkeresztest
valószínűsítjük.

A miskolci és a (mező)keresztesi hullás esetleges azonosságáról
Korábban csak ötlet szintjén merült fel ez a gondolat, de érdemes alaposabban megfon-

tolni, mivel számos körülmény utal arra, hogy a miskolci és a (mező)keresztesi hullások azo-
nosak lehetnek.
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1) A keresztesi hullás bizonyosnak tekinthető 1558-as évszáma igen közeli a miskolci
hullás eddig feltételezett 1559-es vagy 1560-as évéhez, mely Istvánffy bő három évtizeddel
később megkezdett krónikájának fent bemutatott kronológiai bizonytalanságai alapján akár
1558 is lehet. Szentiványi 1560-as adata továbbra is ellentmondásban áll ezzel, az általa közölt
május 10-i dátum viszont akár sajtóhiba is lehet a Székely által megadott május 19. helyett.

2) A kövek (Mező)Keresztesről ugyanúgy kerülhettek Balassa Zsigmondhoz, mert ez a
mezőváros is az ő diósgyőri uradalmához tartozott.

3) Mindkét esetben több kőről tudnak a források. A miskolci hullásnál említett ember-
fejnyi méret és a keresztesi hullásnál megadott súlyadatok akkor egyeztethetők csak össze,
ha a kövek egyenként voltak húszegynéhány fontosak.

4) Ha a miskolci ítéletidőre vonatkozó adatok igazak, akkor végső soron az 1558-as
(mezőkeresztesi) meteorithullás és egy 1560-as (miskolci) pusztító jégeső emlékének keve-
redése is elképzelhető (lásd az állítólagos „Ofen” hullás esetét, Papp, 2004).
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Bevezetés

Szász József a Szászrégen melletti Dedrádszéplakon született 1782-ben, apja a község
református lelkipásztora volt. A család Apafi Mihály fejedelemtől nemességet kapott a 17.
század végén, előneve ilenczfalvi volt. Ilencfalva (Lukailencfalva) ma is létező község a Nyá-
rád alsó folyása mentén. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégi-
umban végezte, amely abban az időben Erdély egyik legjobb iskolájának számított. Amikor
Teleki Sámuel 1802-ben megnyitotta Marosvásárhelyre hazahozott könyvtárát a nagyközön-
ség előtt, az akkor 20 éves ifjút könyvtárosként alkalmazta. Feladatai közé nemcsak a könyvek
tartoztak, hanem annak az ásványgyűjteménynek a gondozása is, amelyet Teleki Domokos
hagyott hátra 1798-ban bekövetkezett halála után. Teleki Sámuel levelezéséből (Deé Nagy,
1997) tudjuk, hogy Szász József további taníttatásáról is gondoskodott, és anyagi támogatá-
sával hosszú tanulmányútra küldte. 1807–1808-ban a bécsi egyetemen tanult, majd 1808 és
1810 között Jénában.

Bár Szász József rövid Téka-beli működése alatt egyik hazai úttörője volt az ásványtan
tudományának, mégis szinte ismeretlen a magyar szakközönség körében. Neve Papp (2002)
nagy összefoglaló történeti munkájában sem szerepel. Ennek fő oka, hogy a rá vonatkozó
dokumentumok eddig leginkább név nélkül lappangtak a Teleki Téka Kézirattárában. A feltárt
adatokról eddig néhány előadás-kivonat számolt be a Freibergben tartott Werner-Szimpóziu-
mon (Viczián, 2017a) és több Erdélyben tartott konferencián (Viczián, 2017b, 2019a, c). Egy
részletesebb cikk a kolozsvári Historia Scientiarum című folyóiratban fog megjelenni
(Viczián, 2019b). Az életrajzi adatokra és a most említett iratokra vonatkozó részletes hivat-
kozások ebben a cikkben találhatók meg. Budapesten eddig két előadás hangzott el, egy az
MFT Tudománytörténeti Szakosztályában (2017. október 16.) és egy az MTA Werner-konfe-
renciáján (2018. április 20.), de ezekről nem jelent meg publikáció. 

Jelen előadás célja a hazai szakközönség előtt ismertté tenni munkásságát. A Szakáll
Sándor tiszteletére rendezett ülésen különösen indokolt megemlékezni erről a témáról, mert
Szakáll Sándor volt az, akivel mintegy két évszázados szünet után, 2012-ben újra átnéztük a
Teleki Téka ásványgyűjteményét, és erről a XIV. Székelyföldi Geológus Találkozón röviden
be is számoltunk (Marosvásárhely, 2012. október 20.). Szakáll Sándor 2014-ben elvégezte az
egész gyűjtemény revízióját, megadta a fellelhető leltári számokat, a szabad szemmel meg-
határozható ásványneveket, a minta rövid leírását és a feltételezett lelőhelyeket. 

Szász József Jénában készített ásványtani táblázatai

A Tékában található egy kétnyelvű leltár az ásványokról, amelynek első lapján az „Erden
und Steine. Földek és kövek” cím olvasható, de szerzője és pontos készítési éve nincs meg-
adva. 2012-ben ezzel a leltárral összekötve nagyalakú íveken olyan német nyelvű, kézírásos
táblázatokat találtam, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak a gyűjtemény ásványainak jegy-
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zékéhez, hanem általában a rendszertani sorrendben felsorolt ásványok tulajdonságait tartal-
mazzák. Ezeknek az ásványtani táblázatoknak két típusa van: az 1. típusnak a fejlécében talál-
hatók az ásvány-, illetve kőzetnevek. A felsorolt ásványok főleg ércásványok, a kőzetek
viszont különböző kristályos palák. A név alatt vízszintes sorokban az illető ásvány vagy kőzet
megfigyelhető tulajdonságai következnek.

A 2. típusnak a fejlécében vannak felsorolva a tulajdonságok nevei, és alatta vízszintes
sorokban az ásványok nevei és megfelelő tulajdonságai sorakoznak, rendszertani sorrendben.
A tulajdonságok rendszere igen kiterjedt, leginkább szabad szemmel megfigyelhető morfo-
lógiai, optikai jellemzőket sorol fel, de kémiai tulajdonságok is meg vannak említve. A végén
a jellegzetes lelőhelyek következnek, érdekes módon az „empirikus jellemzők” megjelölés
alatt. Ez a felsorolás Abraham Gottlob Werner (1750–1817) freibergi professzor hatását
mutatja (1774). Nemcsak a mintegy 400 ásvány tulajdonságokkal való jellemzése, hanem a
rendszertani kategóriák is az ő hatását tükrözik, bár ennek a rendszernek az alapjai régebbi
időkre mennek vissza. Ilyen elvek szerint rendezte el Werner a freibergi Bányászati Akadé-
mián az ásványgyűjteményt (1791).

Nincs feljegyezve, hogy ezeket a táblázatokat ki és mikor készítette. Feltűnő, hogy a
nagy papírlapok vízjele mindig: „JENA”. Ebből valószínű, hogy ezt a könyvtárnak egy olyan
munkatársa készítette, aki Jénában volt tanulmányúton, és ott ismerkedett meg Werner ásvány-
leírási módszerével. Mivel tudjuk, hogy Teleki Sámuel Szász Józsefet küldte ki Jénába 1808–
1810 között ásványtant tanulni, így minden bizonnyal az ő Jénában készített jegyzeteit
tartalmazzák ezek a táblázatok.

A „Földek és kövek. Erden und Steine“ című katalógus

Bár biztosan nem Szász Józseffel kapcsolatos, de fontos új adat került elő a táblázatokkal
összekötött „Földek és kövek. Erden und Steine” című katalógusnak keletkezési idejére nézve
is. Mivel ennek sem szerzője, sem keletkezési ideje nem volt ismert, csak annyit tudtunk,
hogy Teleki Domokos halála után, tehát 1798 után keletkezhetett. Most a lapjain sikerült víz-
jelet felfedezni, amelynek szövege a következő: HERMANSTAT 1831. Eszerint a katalógus
nem lehet 1831-nél régebbi, tehát sokkal későbbi, mint eddig gondoltuk. Bár a szerző továbbra
sem ismert, de jól mutatja a gyűjtemény folyamatos gyarapodását. Hasonló ásványrendszert
követ, mint a korábbi katalógusok, de már 1997, azaz közel 2000 darabot tartalmaz. A Domo-
kos halála után készített leltár még csak 416 darabot sorolt fel. 

Iratok a gyűjtemény gyarapodásáról

A gyűjtemény gyarapodásáról több kisebb irat is tanúskodik. Magának Teleki Sámuelnek
a keze írásával is fennmaradt egy feljegyzés az 1804 és 1813 közötti új beszerzésekről. Esze-
rint Bécsből, Pestről és Erdély különböző részeiből szereztek be vagy kaptak ajándékba ásvá-
nyokat. Más feljegyzések szerint kaptak ezüst-ásványokat Schladmingból (Stájerország) és
ólomásványokat Bukovinából. Az erdélyi példányok beszerzésében nagy szerepe volt Hene
Ferencnek és az első években magának Szász Józsefnek is. 

Vannak feljegyzések arra nézve, hogy Szász József az alkalmazása első éveiben a ma is
látható üveges kiállítószekrények beszerzésével foglalkozott. Ezek 1806-ra lettek kész. Emel-
lett már akkor a gyűjtemény további gyarapításán is dolgozott. Teleki Sámuel és Szász József
levelezéséből tudjuk, hogy az 1804–1805 években az ő feladata volt a minták elhelyezése a
gyűjteményben, amikor arany-tellúr-érceket vásároltak Nagyág környékéről, ezen kívül ásvá-
nyokat szereztek be Bukovinából, Remetéről és a Kővár-vidékről.
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A jénai tanulmányút dokumentumai

A jénai tanulmányút eseményeit részben a Teleki Sámuellel folytatott levelezésből ismer-
jük, de nagyon értékes dokumentumok a Tékában fennmaradt különböző oklevelek és bizo-
nyítványok is. Ezekből megtudhatjuk, hogy Jénában nyelveket tanult, és Heinrich Karl
Abraham Eichstädt professzornál klasszika filológiát hallgatott. Emellett azonban természet-
rajzzal (naturalis historia) is foglalkozott. Ide tartozott a növénytan Johann Christian Friedrich
Graumüller professzornál, és különösen az ásványtan Lenz professzornál. A Tékában megta-
lálhatók az e három professzor által kiállított bizonyítványok. 

Megőrződött az Ásványtani Társaság két diplomája is. Az egyik a társulat rendes tagjának
oklevele 1808. július 17-i dátummal, ezt Pensner titkár írta alá. A másik oklevél 1808. novem-
ber 10-i dátummal azt igazolja, hogy Szász Józsefet kinevezték a Társaságban az erdélyi natio
(= nemzeti csoport) titkárának. Mindkét oklevélen rajta van a társulat pecsétje, valamint előre
nyomtatva a társulat tisztségviselőinek a nevei: von Göthe (így!) elnök, von Trebra alelnök,
D. Johann Georg Lenz igazgató. Azt, hogy nemcsak a tanulásban, hanem a társulati életben
is kitüntette magát, Lenz professzor 1810. április 3-án kelt bizonyítványa is kiemeli: „Virum
juvenem… Szász, Transylvanum… Socetati mineralogicae ducali jenensi… sodalem ordina-
rium longe dignissium… lubens profiteor.” (Szívesen kijelentem, hogy a fiatal erdélyi Szász
úr a jénai hercegi Ásványtani Társaság messze legméltóbb rendes tagja.)

Azt, hogy Szász József a társaság erdélyi titkára volt, más forrás is megerősíti. Az
Ásványtani Társaság 1823-ban megjelentette az addig elhunyt tagjainak jegyzékét, amelyben
megtalálható a neve a következő megjegyzéssel: „Herr Joseph Szaisz weiland erster Sekretär
der Siebenbürgischen Nation.” (Szaisz József úr, az erdélyi natio hajdani első titkára.) Egy
további diploma arról tudósít, hogy 1809. március 2-án felvették az altenburgi Növénytani
Társaságba is.

Magyar nyelvű ásványhatározó könyv

A már korábban tárgyalt táblázatok mellett több kisebb jegyzet is fennmaradt ásványok-
ról, valamint egy nagyobb füzet is, amely az ásványok kémiai meghatározásának módszereit
tárgyalja magyar nyelven. Ennek a kéziratnak a címe: „A’ Mineralogia Táblákba foglalva”.
Két nagy egysége:
I. Tábla. Az Atzélhoz tüzet ado kövek.
II. Tábla. Az atzélhoz tüzet nem ado kövek és földök és az üvegnél is lágyabbak.

A további beosztás szempontjai a keménység, fúvócső előtti viselkedés, savakban való
oldódás, elektromosság stb. Érdekes, és talán a magyar ásványnevek bizonytalanságát mutatja,
hogy bár a szöveg magyar, de az ásványnevek németül vannak megadva. Valószínűleg ez is
Jénában készült, egy olyan német munka fordítása lehet, amelynek az eredetijét még meg kel-
lene találni. Szász Józsefnek ez a munkája is gyakorlatilag ismeretlen volt mostanáig. Rész-
letes ismertetése azért is szükséges lenne, mert a magyar ásványtani szaknyelv kialakításának
egy nagyon korai kísérletét láthatjuk benne.

Szász József kézírása 

Gurka Dezső hívta fel a figyelmemet, hogy azok között a levelek között, amelyeket Szász
József Teleki Sámuelnek írt, van egy kéziratos levél, ahol az aláírása is látható. Ez lehetőséget
ad, hogy a táblázatok és a kémiai meghatározó módszerekről szóló füzet kézírását összeha-
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sonlítsuk ezzel a levéllel, amely biztosan tőle származott. A grafológiai összehasonlítást Wanek
Ferenc végezte el. Az ő véleménye szerint az írások azonos kéztől származnak. Ez újabb bizo-
nyíték arra nézve, hogy a felsorolt jegyzetek valóban Szász József munkái.

Hazatérése és korai halála (1812)

Szász József a kint szerzett tudással, és az eddig ismertetett gazdag jegyzetanyaggal tért
haza 1810-ben. Teleki Sámuel nagy szerepet szánt neki a gyűjtemény további fejlesztésében.
Még 1810. január 6-án ezt írta neki Jénába: „A’ mineralogiát, nem kételkedem, annyira
tanulta, hogy arra tett Collectiomat rendbe szedheti, és másoknak taníttatásokrais használ-
hattya.”

Sajnos azonban itt is, mint Teleki Sámuel fiánál, Domokosnál, a korai halál keresztezte
ezeket a terveket. Szász József beteg lett, és hamarosan meghalt 1812. május 29-én, 30 éves
korában. Halála után egykori barátja, Döbrentei Gábor, az Erdélyi Muzéum szerkesztője írta
meg életrajzát folyóiratában. Összegyűjtötte és közölte verseit is, amelyek azt mutatják, hogy
az irodalomban is a kor színvonalának és ízlésének megfelelő műveket tudott alkotni. Ezekben
a versekben romantikusan álmodozik a szerelemről és az egyszerű vidéki életről. 

Teleki Sámuel intézkedett, hogy Szász Józsefnek minden, a könyvtárra vonatkozó írását
gyűjtsék össze, és őrizzék meg. Valószínűleg ezek közé tartoztak a szóban forgó ásványtani
feljegyzések is. Ennek a gondosságnak köszönhetjük, hogy ezek fennmaradtak a Tékában, és
hogy ezekből az ásványtan egy korai, szép reményekkel induló művelőjét, Werner egyik első
magyar követőjét ismerhettük meg. 

Köszönetek

Különös köszönettel tartozom a Teleki Téka munkatársainak, Lázok Klárának, a Téka
vezetőjének, valamint Petelei Klára és Kovács-G. György könyvtárosoknak a táblázatok meg-
találásában, majd a terjedelmes anyag szkennelésében nyújtott segítségükért. Gurka Dezső
(Pedagógiai Főiskola, Szarvas) találta meg és adta át nekem azt a levelet, amelyben Szász
József sajátkezű aláírása található. Wanek Ferenc (Kolozsvár) vizsgálta meg a kéziratokat
grafológiailag. Segítségükért mindannyiuknak hálás köszönetemet fejezem ki. 
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Fluorid viselkedése alagútkemencében történő
téglagyártás során

WEISZBURG TAMÁS*, KOVÁCS MÁTÉ és SCHIMEK ÉVA
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Ásványtani Tanszék, Budapest

* E-mail: glauconite@gmail.com

Fluorid a kerámiagyártásban

Az agyagok nedves környezeti körülmények között egyensúlyban lévő, zömükben réteg-
szilikát agyagásványokból álló ásványparagenezisek és átöröklött törmelékes ásványfázisok
keverékei. A hagyományos szilikátkerámiák gyártásának lényege ezen ásványkeverék ellen-
őrzött hevítése révén új, magas hőmérsékleten stabil – a kívánt technológiai tulajdonságokkal
rendelkező – ásványparagenezis kialakítása. A gyártás során a hőmérséklet minden esetben
meghaladja az agyagásványok dehidroxilációs hőmérsékletét (450–800 °C), a kialakuló kerá-
miaásványok vízmentesek. Az emelkedett fluoridtartalmú környezetben keletkezett agyagás-
ványokban a szerkezeti hidroxid egy részét fluorid helyettesítheti. Ezekben az esetekben nem
csupán a hidroxid, de – kis hőmérséklet-különbséggel – a fluorid is elhagyja a hevített agyag-
ásványt, és szabaddá válik, egy része a távozó füstgázba kerül.

A durvakerámiák, például a tégla és cserép gyártása során jelentkező fluoremisszió szá-
mos országban okoz jelentős környezeti terhelést. A fluor káros egészségi hatásai miatt szük-
ségessé vált ipari kibocsátás határértékeinek megállapítása. Magyarországon az Európai Unió
ajánlásának (IPTS, 2006) megfelelő VM rendelet szabályozza a téglagyártás során a fluor
kibocsátási határértéket. Hazánkban – eddigi ismereteink szerint – csupán egy téglagyár ese-
tében jelentkezett a rendeletben meghatározott értéket meghaladó fluorkibocsátás. A gyárnak
emiatt füstgáz-fluorleválasztót kellett üzembe helyezni.

Az ilyen csővégi leválasztó módszerek – beruházási és fenntartási költségeiken túl –
bonyolítják a technológiai folyamatot, sőt akár szilárd hulladékot is termelhetnek, ami terhet
ró a környezetre és a gyártóra. A potenciális szennyező nyersanyagban való speciációjának
és a gyártás során való felszabadulási folyamatának pontos ismeretében azonban olyan tech-
nológia kidolgozására nyílhat lehetőség, mely lehetővé teszi a káros mértékű kibocsátás meg-
előzését.

A fluorid felszabadulási mechanizmusa évtizedek óta része az alkalmazott ásványtani
kutatásoknak (pl. Dehne, 1987). Fontos felismerés volt, hogy a laboratóriumi körülmények
között végzett kísérletekkel nem modellezhetők megbízhatóan a valós ipari környezetben,
például egy alagútkemencében lejátszódó ásványtani folyamatok (Gonzalez et al., 2006, Mon-
fort et al., 2008).

Kísérleti munka és eredmények

A hazai emelkedett fluoridkibocsátásban érintett gyárban elsőként szisztematikus vizs-
gálatnak vetettük alá a téglagyártás során felhasznált valamennyi anyagfajtát, az agyagot, az
adalékanyagokat és a felhasznált vizet is. Ennek nyomán megállapítottuk, hogy a fluorid for-
rása kizárólag a felhasznált agyag, melyben klorit, illit és közberétegzett agyagásványok kép-
viselik a legfinomabb, és egyben a fluort is dúsító szemcsefrakciót (1. ábra, 1. táblázat). Egyedi
alkalom nyílt az alagútkemencében alacsonyabb hőmérsékleteken (2. ábra) lejátszódó ásvány-

Fehér B. (szerk.) (2020): 40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 105–107.
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tani folyamatok monitorozására egy tervezett technológiai leállás során. A növekvő hőmér-
sékleti sorozatot képviselő próbatestjeink (N12–N1), valamint a teljesen kiégetett tégla (MT2)
röntgenpordiffrakciós vizsgálata megmutatta a kristályos fázisok hőmérséklet szerinti válto-
zását (3. ábra). A mintákon elvégzett fluoridion-mérések a fluorid téglában való, több sza-
kaszra bontható, de összességében – két közti csökkenés mellett – növekedő mennyiségét
mutatták ki egészen a 750–775 °C hőmérséklettartományig 1399 ± 57 ppm maximális fluo-
ridkoncentrációig, ami után – néhány tíz fokon belül – a fluoridtartalom 600 ppm körülire
zuhant vissza.

1. ábra: A vizsgált szürkeagyag 1 μm alatti frakciójának orientált (fekete) és etilén-glikolos kezelést
követő (szürke) röntgen-diffraktogramja.

2. ábra: A kemence mérőpontjainál
mért hőmérséklet a kísérleti téglák
áthaladásakor.

1. táblázat: Fluoridtartalom a
gyártásban felhasznált nyers

agyagban és annak 2 µm
alatti frakciójában.

Minta
Fluoridion-

koncentráció
(ppm)

nyers agyag 840 ± 34

agyag 2 µm
alatti frakció 1345 ± 55
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Értelmezés és következtetések

A nyers téglák fluoridtartalma az agyagásványok szerkezeti fluoridjaként van jelen. Az
alagútkemencében ezen agyagásványokból az 550–750 °C tartományban, legalább két lépés-
ben felszabaduló fluor legalább két emelkedett fluoridtartalmú agyagásvány jelenlétére utal.
A felszabaduló fluorid egy része közvetlenül helyben, az adott téglában, és/vagy az ellen-
áramban haladó füstgáz által szállítva a hidegebb téglákban szilárd fázisban, fluoritként meg-
kötődik, másik része pedig a füstgázzal távozik a rendszerből. A keletkezett fluorit a maximális
égetési hőmérsékleten (800+ °C) már bomlani kezd, és fluoridja növeli a füstgáz fluoridkon-
centrációját. Az alagútkemence hosszú, folyamatos működése során a körkörös folyamat a
fluorid belső dúsulásához vezet. A kibocsátási fluoridértékek csökkentésének kulcsa mindezek
alapján nem a nyers téglák összetételi változtatása, hanem a fluorit – adott szilikátos közegben
történő – hőbomlási mechanizmusának pontosabb megértése, és ez alapján a gyártási tech-
nológia finomhangolási lehetőségének megvizsgálása.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki a kísérletben résztvevő vállalatnak, és kiemelten a konkrét
gyár igazgatójának a közös kutatás-fejlesztési együttműködésért. A kutatás az ELTE Felső-
oktatási Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSRAT) keretében valósult meg
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

Irodalom
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3. ábra: A téglában jelenlévő
ásványok a hőmérséklet 
függvényében – a fluorit

kivételével – röntgen-
pordiffrakcióval követve. A

fluorit – kis mennyisége miatt
– e módszerrel nem kimu-

tatható, jelenléte és ábrázolt
elvi mennyiségi változása a

fluoridtartalomból
következtetett.
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A borítón szereplő képek:

Címlap: Kalcit, Recsk, mélyszinti ércbánya. Hosszúsága: 15 cm. Fotó: Tóth László.

Hátlap (felülről lefelé):
- Kalkopirit, szfalerit, galenit és kvarc, Gyöngyösoroszi, Aranybánya-telér. Képszélesség:

3 cm. Fotó: Tóth László.
- Rodokrozit, Kapnikbánya (Cavnic, Románia). A példány magassága: 6 cm. Fotó: Tóth

László.
- Termésréz malachitos bevonattal, Rudabánya. Mérete: 8,5 cm. Fotó: Tóth László.

Belső borító:
1. A 2016-ban megjelent „Magyarország ásványai” című kötet alkotói a Herman Ottó
Múzeum ásványkiállításában 2016. március 11-én: Pál-Molnár Elemér, Szakáll Sándor, Tóth
László, Fehér Béla és Berentés Ágnes. Fotó: Sándor Zsolt.
2. Szakáll Sándor és Klaj Sándor Kópházán, a gneisz-kőfejtőben 2008. május 25-én. Fotó:
Fehér Béla.
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