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MAGYARORSZÁG NEVEZETESEBB FLIIOR1T-LELŐHELYEI.
D r.

S zabó JözsEF-töl.

(Előterjesztetett a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1885 január 7-ikén.)

Magyarországon a Fluoritoknak három nevezetesebb lelőhelyök van :
Kapuik, Új-Moldova és Budapest, melyekre nezve jónak találom a régi

adatok kibővítése, újabbak íölemlítése és némi reflexiók megtétele szem
pontjából a jelen közleményt előterjeszteni.
K apnik.
Kapnikon a Fluoritok ércztelérekben fordúlnak elő.
1. Venczel-telér. A régi anyag világos smaragdzöld, vagy kékeszöld
kristályos halmazok «Venczel» tel érről. Vele közel egykorú Spbalerit,
Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, de fiatalabb a Quarcz, mi a Fluoritot víztiszta,
hosszúkás kristálycsoportokban bevonja.
*
Az újabb előfordúlások leírására F izély S ándor úr, kapniki bányatiszt
által gyűjtött és az egyetemi ásványgyűjteménybe beosztott példányok szol
gáltatnak alkalmat. Ezek a következők :
2. Magyar-telér, kincstári bánya. Eddig csak ez az egy példány került,
melyen azonban igen szép víztiszta kristályok vannak kiképződve dús összalaklatban: 0, o o O , o o O o o , mOm. — Quarczitos telér-kőzeten vannak
kiképződve, talán egykorúlag az ugyanezen alapon fennőtt víztiszta quarczkristályokkal; de határozottan későbbi az érdes felületű sárgás Barnapát,
mi Rhomboéderekben kiképződve csoportosan ül néha a fluoritkristályokon is.
Nevezetes, hogy ugyanezen teléren találták 1882-ben a Helvitet kris
tályokban, míg nem kristályosodva annak előfordúlását még más négy telé
ren állapították meg.
3. A Magyar-telér egy mellék-ágában eddig csak a megküldött példányt
találták az előbbivel hasonló combinátióban.
Nevezetes azonban, hogy a kristályok belső magva ibolyaszínű és csak
a külső burok víztiszta. A kristályok közvetlenül tömött quarczitos telérkőzeten képződtek ki. A Fluorit után jött Quarcz fennőtt kristálycsoportokban
s még későbben Pyrit, erősen fénylő PentagontizenkettŐs fennőtt csopor
tokban. A paragenetikai sorrendben legutolsó a Barnapát érdes felületű
Rhomboéderekben, de egészben véve csekély mennyiségben.
4. Ferencz-teléren egészben véve gyakrabban találni halvány ibolya
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színnel, gyérebben kristályokat, többször gömbös halmazokat érdes
felülettel.
Kristályokból három példánynak vagyok birtokában F izély úr szívességéből. Egyiknek alakja mOoo, ooO oo mi jól kivehető. A kristály kezd
beburkolódni egy Calcit gömbös halmaz által. Másika egy igen csinos kézi
példányon fehér, erősen fénylő Quarcz, meg kevésbbé fénylő Calcit Rhomboéderek vagy érdes gömbhalmazok képezte felületen ül, a successiora nézve
a Quarcz után következve. Érdes felületén jól kivenni, hogy az uralkodó
alak a Rhombtizenkettős, melynek tetején igen fényes lappal a Hexaeder
négyzet lapja ismerhető fel. Az egész nagy kristály parányi Hexaéderekből
a decrescentia elve szerint lépcsőzetesen van fölépítve.
A harmadik példány ehez hasonló, de korántsem oly szép.
Ellenben a gömbalakú halmazok érdes felülettel többször kerülnek
ki a Ferencz-telérből. Ezek egyikéről határozottan látni, hogy a successióban a quarczkristályok öregebb képződésüek, mert a gömbön keresztül
két hosszabb quarczkristály-oszlop hatol ki. A képződési sorban következik
ezeknél Dolomit fehér Rhomboederekben tompított oldaléllel, vagy egy
szerűen nyeregalaku gyöngyfényű Rhomboederekben, míg a dolomitkép
ződésre következett Calcit, mi a dolomitkristályok fején dudoros halma
zokban, érdes felülettel képződött ki.
A gömbalakú halmazok már az ismertebb előfordulások közé tartoz
nak, de csak az általános Kapuik lelőhely megemlítéssel.
5. Fournikár patak. — A kincstári bányák nem az egyedüli lelőhelyei
a kapmki Fluoritoknak, más hely is van még Kapuik határában (délkeletre),
honnét Fluoritok, még pedig nagyobb számban kerülnek ki. A gyűjtemé
nyekben találtató példányok legnagyobbrészt innét valók.
Ezen hely Fournikár patak a Sztrimbulyi országút alatt, hol egy telér
kibúvás nyomán egy pyrites ér mentében kutató tárna van behajtva vagy
12 méterre. F izély úr egy ujonan indított emelkéből is küldött példá
nyokat. A fluoritkristályok, melyek innét kerülnek ki, családi hasonlatos
sággal bírnak. Színök halavány ibolyakék. Alakj ok Hexaeder, legtöbbnyire
magában, de nagy ritkán ezek csúcsán a Negyvennyolczas hat lapja jele
nik meg.
A Fluorit után néhol Dolomit, másutt Quarcz következett, de kriptokristályosan calcedonkéreg alakjában.
A Üuorithexaéderek mind mutatnak lapjaikon kezdődő elváltozásba
fény nincs meg, a lapok többé-kevesébbé érdesek megtámadtatás követ
keztében. A hol a Calcedon kéregképződés nagyobb haladást tett, ott
egyenesen átvezettetünk azon Calcedon pseudomorfákba, melyek Trestyáról
oly rég óta ismeretesek, a nélkül hogy ott Fluoritot találtak volna.
6. Trestya. Okvetlenül ezen helyet is a fluoritok lelőhelyeihez számí
tom. Trestya (Trestia) van több, de a Calcedon pseudomorfák lelőhelye azon
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Trestya, (Tresztya) mely Kapniktól dél-nyugotra (gyalog) vagy 3 óra távol
ságban, de már Szolnok-Doboka megyeben van.* Ott a szántóföldeken
elszórva talált Calcedonok valószínűleg valami quarczitteler kibúvásából
törtek le. Ezen telér viszonyainak mindenben hasonlóknak kell lenni a
Fournikár patak oldalán kibukkanó quarczitos telór viszonyaihoz. A Fluoritok Hexaederek, a szin kekes ibolya. Az eltoló kovasav csupán a kristályt
képező CaFá molekulákat tolta el, míg a kristályalkotásban aktiv részt nem
vevő festő ásványanyag hátramaradott és így az eredetileg víztiszta SÍO2
ugyanazon színt kapta, mint a minővel a Fluorit bírt.
Ismeretes, hogy ezen Calcedon Hexaéderek néha elég simák is, úgy
hogy találkoztak, kik azt a Quarcz eredeti alakjának, egy a Hexaéderhez
közel álló Khomboédernek voltak hajlandók tartani, azonban a fournikári
példányok némelyike annyira meggyőző érvet nyújt azon általánosabban
elfogadott nézetre, hogy a Calcedonok Trestyáról nem egyebek, mint a
kékes ibolyaszínü hexaederes Fluoritok igen szép pseudomorfái. Atrestyai
fluorittelérről, előre is lehet annyit mondani, hogy az a kapniki eddig
ismert telérek között a legnagyobb kristályokat és legnagyobb mennyiség
ben szolgáltató lelőhely.
D r. K och A ntal kolozsvári egyetemi tanár úr kérésemre a következőkről
értesít levélben (1885. febr. 26.)
«Sietek Trestyára (Köteles-Mező) vonatkozólag megírni, a mit saját tapasz
talat után tudok. Én 1877-ben fölkeresvén e helyet a Calcedon képződése helyét
határozottan fölfedeztem. Ez a Plopis és a Trestya közt elnyúló erdős hegygerincz, melynek neve tovább északnak, Kapnikbánya felé, Plesu-val van jegyezve
a térképen (Generalkarte Siebenbürgens 1872. 1” = 16 mf.). A plopisi oldalon
gyéren, ellenben a kötelesmezői oldalon bőven hevernek a lapos Calcedon dara
bok a szántóföldeken és mezőkön, fekete vagy májbarna vagy sávos rhyolithes
andesitnek kisebb-nagyobb darabjaival és görélyeivel egyetemben, melyek nélia
Calcedon ereket és fészkeket is tüntetnek fel. A hegygerincz tetején végig megmegszakadozó sziklás taréj vonul, mely az említett rliyolitlies andesitnek (a
minő a közeli Sároshegy kőzete is) brecciájából és tufájából áll. A Kötelesmező felett
északnyugatnak emelkedő gerinczen egész sziklafalak emelkednek e brecciából, s
ezen falakban találtam a mi Calcedonunkat vékonvabb-vastagabb erek és fészkek
alakjában elég bőven kiválva. Az ereknek a kőzettel érintkező lapjai ripacsosak,
szabálytalan benyomatokkal, a befelé fordult lapjain pedig vannak az ismeretes
pseudomorpliák, veséded alakok kíséretében. Természetes, hogy fluo.rit után is
néztem, de a sziklafalnak mállott felületén mit sem vettem észre ; lehet, hogy
ha az ember bányamunkával mélyebbre hatolhatna, megkapható volna ez az
eredeti ásvány is.»

* Magyar neve Köteles-Mező s így fordul elő Z ephanovich és
Mineralogiai lexikonjában is. A német könyvekben Trestyan-nak is írják.

T óth M ike

96

SZABÓ JÓ Z S E F .

Ú j-M o ld o v a .
Krassó megyében, Uj-Moldován, Amália hegységben aGelbesch (Gelbich) hegy csúcsán van a Liaszrészhez számítható szarukö-kiválás, mely
nek üregeiben azelőtt nagy számmal fordúlt elő Fluorit. Most már nem
kerül ki ezen lelőhelyből semmi, de a gyűjteményeinkben jól képviselt
példányok megérdemlik, hogy némely reflexióra méltassuk.
A Fluoritok gyakrabban festettek mint nem, a színek között legáltalá
nosabb az amethyst-féle ibolyaszín, azután következik a zöldeskék (esetleg
fluorescentiával párosulva), végre a borsárga.
A tisztán zöldek ritkábbak, a rózsapiros a legritkább.
A tisztán zöldek közé tartozik a kapniki Venczel-telérről valón kivűl
az új-moldovai s hozzá hasonlót hoztam, midőn Auvergne-ben tartózkodtam
azon trachyt-vidék geológiai tanúlmányozása szempontjából, Pontgibaud
fémbányászati helyről; de hoztam magammal Angliából is (Devonshire,
South-Hue Mine).
A Fluorit rendesen telérekben fordúl elő, mint egyik anyaga a telértölteléknek. Esetleg egy maga tölti ki, de többnyire más ásványok is gyűl
nek ott meg s ezek közé tartozik a Baryt, a Quarcz, a Calcit stb.
Miután a kristályosodásnál az alakok kiképzödésére bizonyos körül
mények vannak befolyással, úgy, hogy ugyanazon körülmények között
több esetben nemcsak hasonló színű, hanem hasonló alaki kiképződésű,
hasonló combinátióban megjelenő kristályok jönnek létre, nem találom
érdektelennek megjegyezni, hogy a moldovai zöld fluorittal mindenben
megegyezik a pontgibaud és devonshirei Fluorit; közös mind a háromnál a
zöld szín, még ennek ugyanazon árnyalata is, közös az alak, mind a három
nál az oktaéder legtöbbször egy maga, közös a Quarcz együtt fellépése,
néha mint a kristályok felnövésének alapanyaga, másszor mint a
kristályok borítója is, és ekkor nem ritkán fordúl elő, az ú. n. «sipka»
szerkezet.
Uj-Moldován Krassó megyében túlnyomólag chryzopras-zöld Oktaéde
rekkel találkozunk, melyek között a gyűjteményemben lévő legnagyobb
kristály élének hoszza 25 milliméter.
Felette érdekes az egyik példányom annyiban, hogy belseje a lapos
darabnak egy réteg zöld Fluoritból áll, hasonlóhoz színre nézve az oktaéderes módosulatban, csakhogy itt kristályos halmazokban van kiképződve.
A lap alsó és felső részén ellenben halvány ibolya- és sárga kristályok
vannak, de ezek Hexaéderek.
A moldovai Fluoritok között határozottan lehet paragenetikai tekintet
ben azon különbséget is tenni, hogy a zöld Oktaéderek a régebben képződöttek, az ibolya és sárgás Hexaéderek és tán általában a hexaéderesek
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későbbiek még akkor is, ha zöldek, mert vannak példányok, hol a kristály
belsejében ibolyaszínű anyag is látszik, melyet zöld burok von be.
Annyi áll, hogy azokon a nagyobb számú példányokon, melyeken a
zöld Oktaéderek vannak, egy Hexaeder kristály sincs és viszont. A körül
mények tehát, melyek alatt amazok képződtek, különböztek ezeknek kép
ződési körülményeitől.
Ha a francziaországi pontgibaud-i zöld Fluoritot a moldovai mellé
teszem, némely példány semmiben sem különbözik , még a legnagyobb
kristály nagyságában sem. Legfölebb azt hozhatni fel eltérésűi, hogy a
pontgibaud-i zöld Oktaéderek élein kis tompulás látható és igy azon a
Rhombtizenkettős tűnik elő, de némely kézi példányon ez sincs, tehát a
képződési körülmények hasonlók lehetnek az új-moldovaiakhoz.
Van azonban egy oly sajátság, melyet eddig az új-moldovaiaknál nem
észleltünk, mi azonban lényeges eltérésnek legkevésbbé sem mondható.
A Pontgibaud mellett a «Roche Cornet» telérjének némely íiuoritkristályai ugyanis a «sipka»-fele kristályszerkezetet mutatják. Az alapanyag,
melyen a Fluorit kristályok képződése megindúlt, tömött Quarcz néhány
centimeter vastagságban. A kristályburkok hol zöldek, hol különböző
színűek, rendesen ibolyaszínűek kezdetben az alsó részben, míg a felsőbbek
néha más színűek legtöbnyire zöldek. A burkok Oktaéder alakúak. Olykor
egy Oktaéder felületre Quarcz rakódik, arra ismét Fluorit, anélkül hogy az
Oktaéder képződés e miatt gátolva volna. Néha azonban a Quarcz a külső
Oktaédert vonja be.
Eme kristályok egyikén Gonnard legújabban azt észlelte, hogy daczára
a quarczburok közbejöttének, az erre rakódott parányi íiuorithexaéderek
orientálva vannak helyeződve a belső kristály szerint, tehát ennek hatása a
quarczrétegeken keresztül is irányadó volt a Üuoritmólekulák helyeződésére.
A számos angol Fluorit között Devonshire-ban (South-Hue Mine) van
egy, a mely szintén mindenben hasonló az új-moldovaihoz. Oktaédereket
képez, felnőve tömött fehér Quarczra görbe rétegekben. Egyik rétegre aztán
a Üuoritképződés következett be fennőtt csoportokban, de ezeket a Fluritokat ismét tömött, fehér Quarcz vonta be, úgy, hogy láthatatlanokká lettek,
míg végre egy szerencsés kalapácsütés e felső burkot leválasztotta a fiuoritkristályokról, és mint «sipka» azokra reá tehető, vagy levehető a negativ
Oktaéder benyomásokkal. Ennek a képződési körülményei is egészen hason
lók lehettek az új-moldovai Fluorit Oktaéderek képződési körülményeihez.
B u d a p e s t.
A Magyarhoni Földtani Társulat utóbbi ülésén W artha Aüncze tanár
úr lepett meg bennünket Budáról a Kis-Svábhegyről fluorittal, melynek
F öldtani Közlöny. XV. köt. 1885.
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Orbitoid meszében nagyobb mélységben, mint a melyben az eddigi calcités barytkristályokat gyűjteni szoktuk, víztiszta, de gyakrabban sárgás
Fuorit Hexaederek találtattak újabb időben.
Ez Magyarországra nézve egy új lelőhely és azért teszek itt említést
róla első sorban, de másrészt azért is, mert a Fluorit Mészkőben, Mészkő
hasadékát kitöltő Calcit, meg alárendelten Baryt társaságában a legritkább
előfordulási viszonyok közé tartozik.
Én eddigelé csak a carrarai fehér kristályos mész (márvány) bányát
ismerem hasonló esetnek. Itt, mint a legnagyobb ritkaságok egyike, egy
kis űrben fennőve, egy olyan víztiszta Fluorit-Hexaéder fordúlt elő, mint a
minő víztiszták az ugyanazon bányákban előfordúló quarezkristályok szok
tak lenni, melyekkel a múzeumok legtöbbnyire el vannak látva ; ellenben
a carrarai fluoritpéldány az egyetemi ásvány-gyűjteményben igen ritka és
még a felsőolaszországi múzeumokban (Bologna, Firenze, Pisa) sem ta
láltam.
Budapesti Fluoritokról szólva, nem találom fölöslegesnek megemlíteni,
hogy több évvel ezelőtt boldogéit E g g e r S am u ásványkereskedésében fluorit
volt áruba bocsátva Budapest lelőhelylyel. Példányok többek birtokában
lehetnek. Nekem feltűnt a kirakatban az ásvány, bementem s megkérdeztem,
vájjon mi alapon nevezi ezt budapestinek1? Elbeszélte, hogy az Új-Épület
udvarában, egy alapárok-ásás alkalmával találtak belőle egy nagy darabot
1879 deczemberben s azt hozzá vitték. Felvilágosítottam, hogy ennek a
hazája látszólag Anglia (Derbyshire), mert az innét kikerülő száras halma
zokhoz hasonlít. A száras szerkezeten kívül szép színekben (sötét és világos,
ibolya, zöld, szürke) váltakozó réteges szerkezet is fordul elő rajta. A corpus
delicti-ből magam is vettem emlékül.
Valószínű, hogy egykor az Új-Épületben volt tüzérségi laboratóriumok
ban kelletett ez az anyag s azon időtől maradt ott egyéb lomokkal, melyeket
a laboratóriumok feloszlatása után máshova vinni nem tartották érde
mesnek.

