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METACINNABARIT ÉS CINNABARIT A CSILLAGHEGYI RÓKA-HEGYEN

írta : N a g y  B él a  — P e l ik á n  Pál

1970 tavaszán Tasnádi K ubacska A. felhívta figyelmünket egy 
— Schmidt E. R. által Csillaghegyen, a róka-hegyi kőfejtők hányóján gyűj
tött — ,,szfalerites kalcitérdarab” -ra. Az érces darab megtekintése után bejártuk 
a róka-hegyi kőfejtőket és a 2. sz. bánya ÉNy-i oldalán, több kalcitérben 
megtaláltuk ezt a szfaleritre emlékeztető ásványt (1. ábra).

A kőfejtő a D-i oldalon triász mészkövet és dolomitot, a többi részen

Fig. 1. Map showing the quarries of Róka-hegv 
1. Hg-ore, 2. quarry, 3. road



52 Nagy  В. — Pelikán  P.

eocén mészkövet tár fel. Az eocén 
mészkő a dolomitra diszkordánsan 
települ, rétegdőlése 325/60°. A ha
táron néhány cm vastag sárga 
agyagréteg, erre kavicsos, durva- 
homokos mészkő következik, amely 
felfelé fokozatosan finom homokos
sá válik.

Az érces kalcittelérek az eocén 
mészkőben találhatók (2. ábra). 
A részletesen vizsgált falszakaszon 
egymás közelében három kalcitér 
van, melyek csapása 305 — 125° és 
325—145° között változik. Dőlésük 
többnyire igen meredek, néhol 
50/80°—85°. A bánya Ny-i falán 
ezenkívül még két másik kalcit- 
telér is tartalmaz ércszemcséket; 
ezek kb. 20, ill. 40 méternyire van
nak a részletesen vizsgált telérektől.

Az ércanyag — amely egészen 
aprótól 2 mm-esig fekete, gyémánt- 
fényű, opak ás vány szemcsékből áll 
— a telérek szegélyén dúsul, de 

hintve a telérek belsejében is megtalálható.
Az érces kalciterekből nagyobb mennyiségű anyagot gyűjtöttünk, és a 

MAFI Geokémiai Osztályán részletesen megvizsgáltuk, ill. megvizsgáltattuk.
Az ércásványok vizsgálatához a kalciterek anyagát 10%-os HCl-ben fel

oldottuk. A visszamaradt ércszemcséket binokuláris mikroszkóp alatt válo
gattuk. Az ércszemcsék színe fekete, alakjuk néha tetraéderes, gyakran tapasz
talható rajtuk ikresedés (3. ábra).

A válogatott ásványszemcsékből először a MÄFI Röntgen Laboratóriumá
tól röntgendiffraktogramokat kértünk, melyek alapján az ásványt metacinna- 
baritnak határoztuk meg, de kitűnt, hogy az ásvány egy része már cinnabarit 
(1. táblázat). Feltehető a kevésbé stabilis metacinnabaritnak cinnabarittá 
való átalakulása.

Az ásvány pontosabb megismerése érdekében kémiai összetételének meghatározását 
is kértük. Az elemzést a MÁFJ Kémiai Osztályán N emes L .-né  végezte el. Eszerint az 
ásvány kémiai összetétele a következő: Hg 84,10%, Zn 0,98%, S 19,84%, Fe 0,07%, az 
oldhatatlan maradék 0,02%.

A főkomponensek mellett Z e n t a i P. színképelemzéssel 4000 g/t As-t, 400 g/t Sb-t, 
100 g/t Ni-t, 60 g/t Sn-t, 60 g/t Cd-t, 40 g/t Cu-t, 16 g/t Ga-t, 1 g/t Ag-t, 2500 g/t Ba-t 
és 1000 g/t Sr-t mutatott még ki.

A telér uralkodó ásványa kalcit, mellette mctacinnabarit, cinnabarit, 
kevés markazit, limonit és barit található. A kőfejtő triász dolomit feltárásában 
tömegesen található limonit, amelyből nagyon szép, markazit utáni pszeudo- 
morfózák gyűjthetők.

A felsorolt ásványok kiválási sorrendje: kalcit, metacinnabárit — cinna
barit, markazit (limonit), barit, kalcit. Ez a kiválási sorrend a Schafarzik F. 
(1928) által a budai-hegységi termális ásványokra megállapított szukcesszió

2. ábra. Metacinnabaritos telérdarab (fotó: 
P e l l é r d y  L .-n é )

Fig. 2. Vein with metacinnabar (Photo: 
M. Pe l l é r d y )
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3 .  ábra. Metacinnabarit kristályok, 20 x (fotó: Pellérdy L .-n é )
F i g .  3. Crystals of metacinnabar 20X (Photo: M. Pellérdy)

második feléhez kapcsolódik, nevezetesen a kiválás itt a Kaiéit I.-gvel indul, 
ezt követik a HgS kiválások markazittal, majd Barit II ., Kaiéit II. és Kaiéit III. 
a sorrend.

Meg kell említeni, hogy a metacinnabaritos kalcittelérek felszínközeli 
részein — néha vékony bevonatok formájában — másodlagos ásványként is 
megjelenik a cinnabarit.

A Hg ásványok lelőhelyének környezetében nagyon gyakoriak az egyéb 
hidrotermális ásványok is. így a csillaghegyi felhagyott dachsteini mészkő 
fejtőben repedéskitöltésként pirit, limonit, kaiéit, aragonit, üregkitöltésként 
kaiéit, aragonit és gipsz; a róka-hegyi I. sz. kőbányában (itt van a róka-hegyi 
barlang is) limonit (goethit, hidrohematit), barit, kaiéit, aragonit és gipsz; 
a Péter-hegyi porlott dolomit fejtőben pirit, limonit, barit, kristályos dolomit 
és kaiéit; az ürömi márgabányában pedig kaiéit, pirit és limonit gyakori.

Az ásványtani vizsgálatok után a metacinnabaritos előfordulás geokémiai 
viszonyait is megvizsgáltuk 9 db átlagminta elemzése alapján. A MAFI 
Geokémiai Osztályán végzett elemzésekből számított átlagos Hg-tartalom 
4455 g/t. Az ércesedés csapását közel 400 m hosszban ismerjük. Mivel az 
ércesedés csapásiránya megegyezik a terület ismert nagyszerkezeti irányával 
(a nagy-kevélvi törés, ill. a pilisvörösvári árok irányával), és mert hasonló
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1. táblázat
A róka-hegyi metacinnabaritok röntgendiffrakciós d(hkl) értékeinek táblázata

csapásirányú telérekben a Budai-hegység több pontján is megtaláltuk ugyan
ezeket a Hg ásványokat, a terület egy esetleges Hg érckutatás szempontjából 
további figyelmet érdemel.
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METACINNABAR AND CINNABAR OCCURING AT THE RÓKA-HEGY 
IN THE CSILLAGHEGY AREA

by
B. N a g y — P. P e l ik á n

In 1970, in the quarry No. 2 at Róka-hegy, several őre mineral bearing 
calcite veins were found. In the exposure the Triassic dolomité and limestone 
is unconformably overlain by Upper Eocéné limestones. The őre bearing 
calcite veins occur in the Eocéné limestones. The strike o f the veins varies 
between 125 — 305° and 145 — 325°, while their dip between 80—85° and 50 — 90°.
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A greater quantity of the material originating from the veins was dissolved 
in dilute, 10 per cent hydrochloric acid and the residual granules of őre were 
analysed. According to X-ray diffractograms, the material of the granules 
is metacinnabar (Table 1), and a part even cinnabar. This material was ana- 
lyzed chemically and also spectral analysis was carried out.

The predominant mineral of the veins is calcite, bút metacinnabar, 
cinnabar, a few marcasite, limonite and barite may be also found. The order 
of formation of the above-mentioned minerals is related to the second half of 
the sequence of crystallization determined by F. Schafarzik fór hydrothermal 
minerals of the Buda Mountains. The series o f crystallization started with 
calcite I which was followed by the formation both of HgS and marcasite, 
then barite II, calcite II and calcite III.

In the near-surface part of veins with metacinnabar, cinnabar occurs 
even as a secondary mineral in the form of a thin coating.

The line of the veins is known about 400 m length on the surface. Esti- 
mated on the basis of 9 analyses, the average mercury content of the veins 
is 4455 g/ton.

In the area of the Buda Mountains several veins striking similar directions 
and containing HgS were also found.




