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Bunö ziuá!
Unde este Kolc, muzeum kilimbár?

2010 augusztusában – egy kedves játszótársamnak hála - abban a hatalmas szerencsében
volt részem, hogy eljuthattam Erdély egy számomra eladdig mende-mondába illően rejtélyes,
és mint utóbb kiderült, vadregényes szegletébe, a Buzău megyében elnyúló Colți (ejtsd: Kolc)
kis falvába.

Két napon át tartó „mini El Caminónk” Csíkszeredáról indul, ahonnan vonattal döcögünk el
Brassóig.  A  brassói  vasútállomás  mellett  alig  pár  percnyi  keresgélés  után,  viszonylag
könnyedén rátalálunk a Pătârlagele (ejtsd: Pátárládzsele) városába induló buszok egyikének
kocsiállására. Dacára útitársam kiváló nyelvérzékének (és a csíkszeredai vendéglátóink által
rögtönzött,  háznál  firkált  magyar-román  társalgási  kéziszótárnak),  a  diákjegyek
megvásárlásában a buszra előttünk felszálló, magyarul is tudó úriember is a segítségünkre
van. 
A busz végül elindul. Jó ideje úton vagyunk már, de a táj csak nem akar az ember városa által
uraltból falvak által  pettyezett erdőségekbe váltani.  Órák telnek el így.  Az ásványvíz  fogy,
olykor elbóbiskolunk. Aztán persze megérkezünk a falvak királyságába. Noha az erdőség még
nem olyan buja és sötét, mint ahogy azt vártam, a résnyire nyitott ablakon beszökő illat már
nem keveredik a közlekedés bűzével. Az illat semmivel össze nem téveszthető. Fenyőgyanta.
Buszunk egy hegy meredek oldalára derékszíjként felsimuló úton halad déli irányba. Az erdő
egyre élénkül. Az útszéli fák, akár az osztályképhez felsorakozó iskolások, olykor olyan közel
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nőnek egymáshoz. Néha előtűnik az út túloldalán tátongó „kanyon”, amelyben a Buzău folyó
mélyíti medrét. A mélység itt-ott szédítő, ám védőkorlátot ennek ellenére csakis az igen rizikós
szakaszokon lát az ember.

Megérkezünk  Pătârlagelebe.  Csaknem  egy  órát  bolyongunk  a  városban,  mire  alkalmas
szállást találunk (na, nem épp’ a panzió helyét jelző táblák egyértelmű útmutatása alapján). A
cókmókunkat  lepakoljuk,  feltöltjük  kulacsainkat  (azaz  megüresedett  ásványvizes
palackjainkat), s a hazaút árán kívül minden készpénzt és a korábban kézzel rajzolt térképet
zsebre vágva elindulunk Colțiba.
Tíz  kilométernyi  gyaloglás  vár  ránk,  majd  dolgunk  végeztével  ugyanez  a  távolság  még
egyszer  vissza.  A városban több helyütt  ki  van táblázva  úticélunk  iránya,  így Pătârlagele
megfelelő  irányban  történő  elhagyása  nem  bizonyul  különösebb  kihívásnak.  Közben  egy
hídon átkelünk a Buzău felett,  mely itt a buszról látotthoz képest már kevésbé markánsan
hömpölyög.

A városból kiérve a táj hirtelen változik meg. Mintha egy botot törnénk el, úgy ér véget a házak
sora, s az út aszfaltja a hegyek felé iramodik. Ahogy az utat követjük, sokáig egyetlen autó
sem halad el mellettünk, nemhogy autóbusz. A város és a hegyek lábánál remegő zöld közt a
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vadnyugathoz hasonló sziklás pusztaság bugyolál minket magába jó egy kilométer hosszan.
Itt  a  Nap  kissé  megkínoz  bennünket,  sokszor  és  hosszan  kortyolunk  ásványvizes
palackjainkba. Ezek után már csak a senki földje következhet…
Ehelyett azonban fák tűnnek elő a hegyekhez közelebb érve, és a táj ismét rövid átmenettel
változik meg. A domboldalban elhasaló, alacsony kerítéssel elhatárolt gyümölcsösök, akár az
oázisok.  Fákhoz kikötött,  vagy épp szabadon  bóklászni  hagyott  tehenek mindenütt.  Noha
nemrég még közlekedési  lámpák és  reklámtáblák  szövete  alatt  szlalomoztunk,  a tehenek
nyakába akasztott kolomp olykor felhangzó zaja, és egy feltűnést kerülő patak csordogálása
szemernyi kétséget sem hagy afelől,  hogy ez a hely már távolról sem tartozik a városhoz.
Jobb  kéz  felől  a  gyümölcsösök  virítanak,  bal  kéz  felől  pedig  a  hegyek  felé  csalogató,
gyantaillatú zöld.  Mindenütt szitakötők és madarak repkednek, ki tudja, ki vadászik kire. A
patak vizében zöldellik az alga, vize nem iható ugyan, de élettel teli  és hűvös. A vidékből
mélységes békesség árad, akármerre nézünk.

Tovább haladunk észak felé. Egy kis faluba érünk, mely még nem Colți. Lassan sétálunk rajta
végig, olybá tűnik,  hogy az egész falucska csupán egyetlen utca. Mivel  nem emlékszünk,
hogy  a  térkép  jelölt  volna  útba  eső  települést,  elbizonytalanodunk  annak  kapcsán,  hogy
egyáltalán  jó  irányba  tartunk-e.  Elhatározom,  hogy  a  következő  utamba  kerülő  helybélit
meginterjúvolom útirányunk helyességét illetően. Hamarosan egy kerítésnek támaszkodó férfi
képében meg is kerül az a bizonyos helybéli, akihez a csíkszeredai vendéglátóktól tanult, még
épp’hogy rémlő román kérdést intézem: „Bunö ziuá! Unde este Kolc, muzeum kilimbár?”. Az
illető  elmosolyodik.  Ma  már  tudom,  hogy a  férfi  valószínűleg  azért  mosolygott  meg,  mert
kérdésem csetlő-botlóan egyszerűre és kiejtését  tekintve teljesen helytelenre sikeredett.  A
férfi – mosolyát félbehagyva – a talpunk alatt fekvő aszfalt folytatása irányába mutat, észak
felé, és (ha jól emlékszem) ennyit mond: „Doj kilometr’.”
Megkönnyebbülök.  Már  csak  két  kilométer.  Jó  irányba  jöttünk  tehát.  „Mulcümeszk!”  –
köszönöm meg e’képp a segítséget, majd tovább indulunk. 
A falunak végül vége szakad. Egy meredek sziklafal tövében lépünk ki belőle, az utat – mely
innentől  erősen  kanyarogni  kezd  –  két  oldalról  már  hegyek  fogják  közre.  A  fenyők  illata
minden irányból  ágyútűzként  zúdul  az orrunkra.  Az út  jobb szélén  málnára bukkanunk.  A
közlekedés szennyező gázaiból a gyümölcs húsába beépült esetleges mocsoktól úgy véljük,
ha valahol,  akkor itt  igazán nem kell  tartanunk. Néhányat zsákmányolunk is a málnából a
továbbra sem enyhülő hőség terhe alatt. Utunkat jó ideig továbbra sem keresztezi gépjármű,
csupán néhány, kötetlenül is értelmezhető jelzőtábla.
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„Vigyázat! Zuhanó csocsóasztalok!”

Ekkor  elhalad  mellettünk  a  Colțiba  tartó  helyijárat.  Mert  itt  ilyen  is  van,  nem  kis
meglepetésünkre. Persze nemigen jutott  eszünkbe, hogy tíz kilóméteres gyalogtúránk előtt
ennek  bővebben  utánanézzünk,  de  utólag  könnyű  okosnak  lenni.  Ez  már  csak  azért  is
kiváltképp  bosszantó,  mert  körülbelül  tíz  perc  séta,  néhány  további  szederbokor  és  egy
felettébb barátságos tehén múlva elérjük Colți határát.
A  településen  végigsétálva  mindent  igyekszem alaposan  szemügyre  venni.  A  házak  közt
akadnak  kicsik  és  nagyok,  ódonak és  újak.  A  falun  végigvezető  út  földút,  olykor  néhány
baromfi kel át rajta. Csend van, csaknem teljes és mélységes csend.
Előkotrom elmémből a térképet, egyenesen kell továbbmennünk. Az út lágyan kanyarog, az
egyik  kerítés  mellett  egy lányt  pillantunk  meg.  Tizenhét-tizennyolc  éves  lehet,  barátságos
arcú. Élénken felfigyel ránk, ahogy közelebb lépünk hozzá. Mivel korábban már bevált, neki is
felteszem  vakmerőségből  eszkábált,  román  nyelvű  kérdésemet.  A  lány  mosolyog,  mond
néhány szót románul, majd abba az irányba mutat, amelybe eddig is haladtunk. A segítséget
itt sem mulasztom el megköszönni. (kiemelném, hogy tagadhatatlan akcentussal).
Néhány fűzfa mellett haladunk el, melyek egy faluháznak, vagy épp iskolának kinéző épület
kerítése felett hajbókolnak az útszegély fölé. Alig teszünk meg száz métert, s meglátom a
célállomásunkat. Megérkeztünk. El sem hiszem. Colți borostyán-múzeuma áll előttünk.
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Az épületbe belépve a tárlatvezető  hölgy kedvesen kérdez tőlünk mindenfélét, amiből  nem
sokat értünk meg. Noha a belépőket  kifizetjük, nem kérünk körbevezetést,  és legnagyobb
bánatomra  a  fényképezés  díja  kissé  meghaladja  megcsappant  anyagi  kereteimet.  A
múzeumban  kövületeket,  bányászati  relikviákat,  az  egykori  bányászat  mindennapjainak
fényképeit,  hatalmas  ásványokat  és  természetesen  a  helyi  oligocén  homokkőrétegekből
előkerült,  külön  vitrinekben kiállított  borostyánköveket  csodálunk  meg.  Úticélunk  „totemeit”
természetesen az utóbbiak képviselik.
Az itteni borostyán, a „kilimbár”, vagy ahogy itthon nevezzük, a rumanit színe a méz sárgájától
a barna sör sötétjéig változik. Némelyik kiállított példány sárgadinnye-méretű, külső felületén
az oxidáció már valóságos héjat képzett. Nekem – aki a borostyánkövek minden fajtájához
már-már betegesen vonzódom – e példányok puszta látványa is mámorító. Hamar körbefutjuk
a csöppnyi múzeumot, s élénken kérdezzük a tárlatvezető hölgyet (természetesen tört román-
nyelvtudással),  hogy tudnánk-e esetleg vásárolni  egy kisebb borostyánkövet valahol.  Az is
megfordul a fejünkben, hogy a Csíkszeredán maradt ismerősök segítségét kérjük, ám – minő
meglepetés – Colți völgyében a térerőnek még csak írmagja sincs. 
Kilépünk  a szabadba,  lekecmergünk a  múzeum földszintjére  és  az  épület  oldalában,  egy
nyitott ajtó mögül lármát hallunk. Kíváncsiságom megnézetteti velem a hangzavar okát, s ez
egyúttal szerencsémnek is bizonyul. Egy kis emlékbolt tárul elém az ajtón túlról. Útitársammal
egyszerre lépünk  a bolt  hűvösébe,  s  azonnal  a kínálatra vetjük szemeinket.  Borostyánból
készült  emléktárgyak,  képeslapok,  könyvek,  naptárak  és  hatalmas  megkönnyebbülésemre
nyers borostyánkövek. Én természetesen ügyet sem vetek a fülbevalók, nyakláncok és egyéb
csecsebecsék  csiszolt  borostyánköveire,  jómagam a  nyers  rumanitok  után  kutatok  a  pult
üveglapja alatt. 
Meg is  találom őket. Kissé kérgesek, nem nagyobbak egy ötforintosnál,  de a már erősen
lesoványodott tárcám számára kedvező ártartományban vannak, színük pedig olyan, mintha
megkövült lángnyelvek darabjai volnának. A pult mögött mosolygó eladóra nézek. „Rumanit?”
– kérdezem reménykedve. Az eladó mélyet bólint. „Inkább megkérdeztem, cimbora. Sosem
lehet tudni” – gondoltam.
Az eladó talán leszűrte már, hogy magyarok vagyunk, s ezért is nem próbálkozik románul
válaszolni.  Rámutatok  két  kőre,  s  útitársam véleményét  is  megkérdezve végül  –  nem kis
hezitálással a szívemben – döntök. 

Az eladó papírzacskóba teszi nekem a követ, fizetek, majd kilépünk a múzeum épülete elé.
Tanakodni  kezdünk.  Hogyan tovább? Némi  időnk van még,  s  ha gyalog  megyünk vissza
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Pătârlagelebe, miért ne kérdezősködnénk, s néznénk körül a környéken? Gyalog kell, hogy
visszatérjünk a szállásra, ehhez immáron kétség sem fér, hisz’ a rumanitkavics megvásárlása
után a tárcámban maradt pár érme vajmi kevésnek tetszik két buszjegyre. Végül a nézelődést
választjuk.
Colțit egy patak szeli ketté hosszában. A múzeumtól nem messze a patak partjára lépünk.
Noha a víz kellemesen hűvös – ami csábító a bőrnek a késő délutáni forróságban –, sajnos a
parton itt-ott zavarba ejtő a szemét mennyisége, így vonakodunk lábfejeinket a lassan totyogó
vízbe meríteni. Nem árulok el nagy titkot, ha leírom, végül felülkerekedtünk önmagunkon, s
lehűtöttük bokáinkat a patakban...
A patakparton ücsörögve hosszasan bámulom és fényképezem újdonsült szerzeményemet. A
rumanitdarab a Nap felé tartva – kérgének köszönhetően – nem úgy engedi át a fényt, ahogy
az otthoni gyűjteményemben található, nem csiszolt balti és dominikai borostyánjaim. Mintha
valamiféle  ősi  napelem  volna,  mely  nemhogy  nem  engedi  át  magán  a  fényt,  hanem
valósággal magába gyűjti azt.
Mialatt  jómagam a patak mellett ücsörögve a borostyánkavics meséjében lelem örömömet,
útitársam a patak medrébe ékelődő kövek színeiben és a part szikláinak réseibe bemosódott
számtalan falevél mozaikjában gyönyörködik. A patak – noha a szemét kissé megszennyezte
partját – mintha tenyérből etetné legelni vágyó érzékeinket.

Az  időnk  észrevétlen  fogyatkozik  meg,  elindulunk  vissza  Pătârlagelebe.  Ahogy a  kisebb-
nagyobb kátyúk között szlalomozunk a falu határában aszfalttá változó úton, újra találkozunk
a  patakkal  egy  kőfal  tövében.  E  kőfalat  már  az  érkezésünkkor  észrevettük  ugyan,  de
jelentőséget csak most tulajdonítunk neki.
Kalapáló lélek lévén csábít a gondolat, hátha magam gyűjtötte borostyánkővel is hazatérhetek
a vásárolt  darabka mellett.  Közelebb érünk a kőfalhoz,  a tövében omlás lavinájának mára
megállapodott,  biztonsággal  megközelíthető  lejtőjét  pillantjuk  meg.  Kézbe veszem az  első
követ. Homokkő. Illik a képbe, s így nagy elánnal vetődöm/vetődünk a kődomb habjaiba. A
homokkő-törmelék közt azonban hiába kutatunk, borostyánnak nyomát sem leljük.
Tovább  indulunk.  A visszaút  hazáig  nem tűnik  egyenlőnek az  odaúttal  sem időben,  sem
erőben.  A szállásunkhoz visszaérve lábaink persze kérik  a pihenést.  Végül  aludni  térünk.
Másnap reggel busszal kelünk útra. Irány haza…
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Kimondhatatlan  öröm kerít  hatalmába,  ha kézbe veszem azt  a kis  darab  rumanitot.  Balti,
dominikai borostyánok és  ajkaitok társaságában illesztettem a gyűjte-ményembe. Semmiért
oda nem adnám.
Nem kis  út  volt.  Két  nap  alatt  rengeteg  dolgot  láthattam és  élhettem át,  melyek  csupán
egyetlen ember lelkébe egyszerűen nem férnek bele. Ezért az élményért – s azért, hogy ezen
az  élményen  osztozott  velem  –  egyes-egyedül  úti-  és  játszótársamat,  a  jó  Holdat  illeti
köszönet.

Készítette: Szabó Márton, 2013
e-mail: antibeautycum@gmail.com

Kavicsozás Darnózselin

A  Szigetköz  régi  szerelmem,  a  90es  évek  elején  számtalanszor  bejártam  csónakkal  a
Dunasziget  és  Ásványráró  közötti  mellékágakat,  a  Mosoni  Dunát,  kapirgáltam  a
kavicspadokon,  aranyat  mostam  a  Duna  menti  fövényekből,  élveztem  a  Szigetköz
madárvilágát. Így nagyon örültem, mikor Pongrácz Laci adta a tippet, megkaptuk az engedélyt
és július végén végül nekieshettünk a Darnózseli melletti bánya kincseinek. Az uzsai Basalt
Kft.-hez tartozó Lajta-Kavics Kft. üzemelteti a szépen rendezett, nagy bányatóval rendelkező
bányát. Miután a kavicsokat, homokot vizesen termelik ki és osztályozzák, azok szép tiszták,
az  érdekességek  (alpesi  metamorfitok,  cseh  gránitok)  könnyedén  észrevehetők  a  sok
kvarckavics  között.  Elsősorban  nagy  metamorf  kőzettömbökre  vadásztunk,  de  azokra  a
bányában kizárólag a bejáratnál akadtunk – a kitermelt anyag között nagy darabokból csak
szétesett gránitokat találtunk, a legtöbb kavics az 5-10 cm közötti tartományba esett. 

      
Bányaudvar a bejárat felől, kalapos gyűjtővel               A bányaudvar a bányató felől
(Móni) és vödrös vásárlókkal
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Osztályozó                                                              A bányató partján

       
Nagy metamorfit Móni árnyékával                             Ez kerül ki a tóból: kavics, uszadékfa, zöld agyag

Hogy minél szélesebb spektrumban szedhessünk, az apró kavicsos frakcióból (1 mm és 15
mm közötti)  és a finom kvarchomokból  (0,5 mm-es frakció)  is  szedtem mintákat,  na meg
elhoztam egy kis zsíros zöld agyagot is „bentonitos”  barátomnak. 

A következő kőzetekkel találkoztunk a nagy kavicsok közt:

Fehér, szürke, kékes színű, sárga kvarcit, agyagpala, csillámpalák, gneisz, kloritos zöld pala,
gránit,  aplit,  vörös, sárga, fekete tűzkövek, jáspis,  opál,  kovás fák, szürke, sárga és vörös
homokkő, agyagkonkréciók, limonitos konkréciók. Üledékes kőzetekre (dolomit, mészkő) csak
elvétve bukkantunk (én pl. csak kettőt láttam), pedig a Duna jelenkori kavicspadjain gyakran
tűnnek  fel.  Sok  volt  az  uszadékfa,  mely  néhol  szenesedett,  limonitosodott,  kiszáradáskor
kifehéredett.  Nem leltünk állatcsontokat  és régészeti  leleteket  sem, pedig nagyon örültünk
volna szép szerpentinből  faragott golyóbisoknak (talán halászháló-nehezékek), mint amiket
láttunk az üzemvezetőnél.
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Kavicsmustra:

        
Biotitos aplit                                 Kvarceres homokkő                          Kvarceres jáspis

            
Kalciteres mészkőkavics                   Kloritos-földpátos csillámpala           Összesült homok arany-        
                                                          - ez hordozza a titánásványokat       színű flogopitokkal

      
Muszkovitgneisz                                 Tömör szürke kvarc                    Csíkos kvarc

       
Szürke mészkő                                                                 Vasas kvarc
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Vörös homokkő                                  Vasoxid                                          Gránit

      
Kovás fa                                          Retegezett homokkő                     Gránátos-piroxénes biotitgneisz

A tűző napon azonnal nekiestünk a pöttyös, csíkos, sötétebb színű metamorfitoknak, melyek
tele voltak metamorf ásványokkal (epidot, andaluzit, turmalin, gránát, csillámok, klorit), majd
kerestük a gránitokat, ezek közül is elsősorban a kvarceres-fészkeseket. Tény, hogy teljesen
véletlenszerű a siker – minden kavics mást és mást rejtett, ha tehát – mondjuk – 10 ember
egyszerre üti fel a kavicsokat, mindegyik más ásványlistát fog készíteni, arról nem is beszélve,
hogy pl.  a kristályos palák olyan összenövésben kínálják az ásványokat, hogy mikroszkóp
nélkül nem lehet megállapítani, mit is találtál. Nos, emiatt is a legtöbb ásvány csak otthon, a
mikroszkóp  alatt  került  elő  (pl.  a  titánásványok).  Persze  arany  után  is  kajtattunk,  szabad
szemmel  látható  tartományban  azonban  egyet  sem  leltünk.  Már-már  azt  hittem,  most
megcsíptem egy szürkés összesült  homokkonkrécióban,  de  ahogyan bontottam,  újabb és
újabb aranyszínű lemezkék kerültek elő – nos, ez túlzás lett volna, ráadásul fényük hideg volt,
és a fény beesésétől függött (az arany minden irányból csillog!) – tehát ez aranyszínű csillám
volt, mégpedig flogopit. A homok mosását követően végül a kvarcszemcsék között leltem a
termésarany mikroszkopikus méretű (talán 0,1 mm-es)  lemezeit, több mint egy órát tartott,
míg a guruló kvarcszemcsék alól ki tudtam kapirgálni egyet és lefotózni. Vajon hány tonna
homok ad egy gramm aranyat?
A leletek nagy része már a bányában került elő, a mikroásványok azonban csak az otthoni,
mosás utáni mikroszkopikus vizsgálatnál.

11



_____Lelőhely_2013/VI.sz.___________________________________________________________

A bányából nyert frakciók:

               
Apró kavicsok (1-15 mm)                                                  Homok (0,5 mm alatt)

A homok mosatlan  állapotban semmit  nem mutat,  egy fehér  agyagásvány bevon minden
kristályt, minikavicsot, tehát először alaposan mosni kell.

           
Mosatlan homok mikroszkopikus képe                          Mosott homok mikroszkopikus képe

Sajnos a bányából  előkerült  kvarchomok nem tartalmaz annyi  nehézásványt,  mint  a Duna
menti  fövényeken  lerakódott,  jellegzetes  sötét,  gránátokban,  magnetitekben  gazdag
homokpadok, melyek hordják a dunai aranyat, de jó szemmel és szorgalmas, igen kacifántos
munkával ki lehet szedegetni az apró színes ásványokat, sőt, a ritka termésaranyat is. 

      
Színes kavicsok                                                           Termésarany homokban
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A  Darnózselin  kitermelt  kavicsrétegek  a  pleisztocéntől  kezdve  keletkeztek,  az  Alpokból
(elsősorban  a  Hohe  Tauernből)  kerültek  ide  a  metamorf  kőzetek  és  a  kvarc,  a  Cseh
masszívumból  a  gránitok  és  minden  valószínűség  szerint  a  színes  kvarcváltozatok  is
(ametiszt, füstkvarc).

A Duna vízgyűjtőjének felső szakasza,  a hordalékok főleg az Alpokból,  a Bajor  Erdőből  és a Cseh
Masszívumból  származnak,  megemlítendő  azonban,  hogy  a  pleisztocén  végén  a  vízhálózat  még
másképpen nézett ki. (Forrás: www.danubebox.org) 

Mindegyik kőzet a rá jellemző ásványokat őrzi, amelyek nagyon apró változatban a homokban
is  megjelennek.  Ott  már  erősen  koptatott  kristályokat  találunk,  de  közéjük  kerülhetnek  a
termeléskor szétesett,  a nehéz járművek által széttaposott kőzetdarabokból (elsősorban az
igen mállékony gránitból) kihullott,  törött,  de ép élekkel rendelkező  kristályok is,  mint  pl.  a
turmalinok,  földpátok,  kvarcok,  csillámok.  Teljesen  épek  maradtak  azonban  a  cirkonok,
melyek mindenütt jelen vannak, csak igen nehéz észrevenni. 
A  lelőhely  (még  messze  nem  teljes)  ásványlistája  a  Geománián  található,  ezért  itt  nem
ismétlem.  A  leggyakoribb  ásvány  a  kvarc ,  melynek  kristályos  és  tömör,  mikrokristályos
változatai mindenütt jelen vannak, míg a fehér, szürke, sárgás, kékes, barna, vörös, és fekete
kvarckavicsok  minden  valószínűség  szerint  a  Duna  felső  (alpesi)  szakaszából  valók,  a
kristályos változatok (ametiszt, karneol, füstkvarc) többnyire a cseh gránithoz kötődnek, ahol
ereket, üregeket töltenek ki. 

Kvarcváltozatok:

      
Vasas kvarcok gránitban                Ametisztfészek gránitban                    Ametziszt-kvarcér gránitból
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Füstkvarcok                                  Hegyikristályok                                       Kalcedonachát

          
Kalcedonachát                               Opál                                                 Opál 

Gyakoriságban második helyén állnak a csillámok , melyek a biotitcsoporthoz tartozó annit és
flogopit (sötét színű csillámok), a fehér, ezüstösen csillogó muszkovit. Találtam egy rózsaszín
csillámot is, melyből lepidolitot vártam, de az vizsgálatnál Mn-tartalmú muszkovitnak bizonyult.

         
Biotitlemezek                                   Biotit földpáton                                  Aranyszínű flogopit

       
Flogopit                                              Muszkovit                                          Mn-tartalmú muszkovit
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Szintén  gyakoriak  a  földpátok ,  albitként  jelen  vannak  a  zöld  palákban,  ortoklászokat,
mikroklinokat a gránitokban, adulárokat a gneiszben találunk. Azt aplitok is majdnem teljesen
földpátokból állnak. 

        
Adulár gneiszben                                Albit, biotittal zöldpalában          Mikroklin, ortoklász gránitban

Színes  metamorf  ásványokat  a  gneiszben,  csillámpalákban  és  zöld  (kloritos)  palákban
találhatunk,  néha  szabad  szemmel  látható  méretben,  néha  mikroásványként.  Ezekhez
tartoznak  az  epidot,  aktinolit,  a  gránátok  teljes  tárháza,  valamint  a  ritkább  andaluzitok,
turmalinok, diopszidok és egyéb piroxének. Elméletileg még sillimanit, cordierit, klinozoisit is
előfordulhat, de nem leltünk rájuk (ill.nem ismertük fel). 

      
Vasas aktinolit (amiant v.)                  Vékony tűs aktinolit (amiant v.)      Vastag tűs aktinolit

      
Epidot kvarckavicsban                          Epidot kloriton                               Epidotfészek zöld palában

          
Zöld gránát zöld palában              Narancsszínű gránát gneiszben         Barna gránát aplitban
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Vörös-barna apró gránatok aplitban   Almandin                                    Rózsaszín gránát aplitban

          
Részben már vasoxiddá átalakult gránát  csillámpalában          Nagy almandin-pirop vegykristály muszkovittal    
      

       
Fekete turmalin (sörl)             Rózsaszín turmalin (rubellit)             Sörlök felülnézetben

      
Rubellit                                   Rubellit                                                  Sörl
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Diopszid                                                                             Piroxén (pontos fajmeghatározás nélkül)

      
Andaluzit keresztmetszete (Mesics Gábor fotója)      Andaluzit oszlopos kristálya (Mesics Gábor fotója)

A hosszú  lista  végére  kerülnek  a  nem  túl  gyakori  ércásványok ,  tehát  a  magnetit,  pirit,
titánásványok és a mindenütt jelenlévő  goethit., hematit, majd az igen ritka termésarany A
leginkább egy olyan sötétzöld kloritos kavicsnak örültem, mely tele volt anatázzal, titanittal,
ráadásul nagyon szép megjelenésben. Eleinte brookitot is véltem felfedezni a kavicsban, de a
Miskolci  Egyetemen végzett  mikroszondás  vizsgálatnál  oxidált  piritnek  bizonyult.  A  pirit  is
szereti  a  kloritos  palákat,  ott  gyakran  magnetittel  társul.,  de  gneiszben,  aplitokban  is
előfordulhat. A termésarany elvileg kavicsokban is előfordulhat, én viszont csak a homokban
találtam. Goethit, hematit kvarccal társulva mindenütt megvan, néha vasas konkréciókban is. 

   
Pirithintés gneiszben                                                    Pirit magnetittel zöld palában
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Magnetit zöldpalában                Magnetit zöldpalában                    Vasoxid aktinoliton

      
Hematitfolt kvarcon                        Hematitos agyag gránitban           Gömbös hematit kvarcon

      
Titanit kloritpalában                        Anatáz kloritpalában                       Oxidált pirit kloritpalában

   
Vörös anatázok                                                             Kettétört fényes pirit 
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Titanit kloritos palában                                                                      Termésarany homokban

Végül a gránitokból, valamint a homokból előkerült cirkonok is megérdemlik, hogy említsük,
mikroméretük ellenére.

Rendkívül apró cirkonok

Karbonátokból kizárólag kalcit került elő, kloritpalából, mészkőkavicsban és agyagkonkréciók
belsejében. Az agyagásványok vizsgálata  még nem történt meg.

           
Agyaggal fedett kalcitok és sugaras rózsaszín kalcit mészkőben           Kalcit zöld palában
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Az eredményeket összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy nagy folyóink hordalékainak alapos
vizsgálata  –  ha  komolyan  végezzük  –  néhány,  Magyarország  területén  eddig  ismeretlen
ásványt  is hozhat napvilágra. A Duna, Dráva,  Rába kavicspadjai várják a felfedező  kedvű
ásványgyűjtőket. 

Körmendy Regina                                      Fényképek: ahol másképp nincs jelezve, Körmendy Regina

Zsunypusztai ásványcsodák

A Cserhát  ásványlelőhelyei  valami  okból  nem tartoznak  a gyűjtők kedvenceihez,  egyrészt
azért,  mert  többnyire ismeretlenek, másrészt,  mert  – legalább sokan úgy vélik  – fajokban
szegények  és ritkán tartalmaznak  nagy méretű  ásványokat.  Akinek  viszont  nem számít  a
méret és aki elsősorban az érdekességre, ritkaságra hajt, annak Zsunypusztán igazi eldorádó.
 
A Nagylóc melletti andezitbánya sokáig kis, időszakosan művelt kőfejtő volt, mára tekintélyes
méreteket ölt, Pásztó felől jövet messzire látható és mindig szívesen fogadják a gyűjtőket. A
miocén  korú,  jellegzetesen  vasoxid-csíkos  szürkés-barna  andezit  a  bánya  meghatározó
kőzete, de van ott sötétszürke, sőt, majdnem fekete, amfibóldús andezit is, a bánya fedőjét
viszont szürkés-fehér, fosszíliákban gazdag oligocén-miocén üledék képezi, az ún. Széchényi
slír. 
Jelenleg  a  bánya  felső  szintjeit  fejtik,  az  alsó,  K-i  szintek  egyre  inkább  agyagosodtak,
miközben a Ny-i szintek üde andezitet tárnak fel. 

      
A bánya már nem művelt alsó szintjei                           A jelenleg művelt felső bányarész

          
A bánya régi, már benőtt alsó udvara                               Üledéksapka a bánya tetején
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Barna csíkos andezit                                                   Széchényi slír

Aki először lép be a bányába, nem fogja elsőre felfedezni az ásványait, a kőzet igen tömör,
hólyagüregeket,  repedéseket  alig  tartalmaz.  Néha  vékony  karbonátos  vagy  kalcedonos
bevonatokat láthatunk a kőzettömbök tetején, de ezek sem igazán vonzóak. Az igazi kincsek
ott rejtőznek, ahol a forró láva üledéket szakított ki és magába olvasztotta, több centi vastag
sárgás,  homokkőszerű  erekben, fészkekben, ill.  ott,  ahol  hidrotermális  kalcit-,  opál-,  vagy
kvarckitöltések, zárványok jöttek létre. Amikor 1999-ben pl. először jártunk a bányában, egy
széles fehér telér húzódott a bánya tetejéről egészen az aljáig, mely hófehér opálból állt, ez
sajnos mára eltűnt. 
A bánya leggyakoribb – és egyben legszebb – ásványa egy tűs amfiból, amit ferrohornblende-
ként  azonosítottak.  Amilyen  szép,  oly  becsapós  –  a  klf.  színű  szmektitek  (elsősorban
szaponit), valamint az opál előszeretettel amfiból utáni álalakokat képeznek, így gyakran már
nem az  eredeti  ásvánnyal  állunk  szemben.  A hornblende-tűk  néha olyan vékonyak,  hogy
szélben  hajlonganak,  átszövik  a  kvarcot,  kalcitot  és  gyakran  még  kikukucskálnak  a
szmektitbevonatokból. 

Variációk egy témára -  hornblende-alakzatok:

           
Amfiból kvarcon                                                                   Amfiból kalciton
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Visszahajló amfiból kalcitban                                      Hajszálvékony amfibóltűk

             
Klf. amfibólalakzatok

                 
Amfibóltűk kalciton                                                            Aragonitból kiálló amfibóltűk
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Amfibóltűk kalciton                                                           Amfibólokkal, szmektittel körbe zárt kvarc

                      Fekete amfibóltűk, amfiból utáni zöld szmektit-tűk kalciton

A második  leggyakoribb  ásvány  a szmektit,  gömbös-vesés szürke,  fehér,  zöld,  rózsaszín,
barna, sárga és fekete üregkitöltésként láthatjuk, de előszeretettel képez álalakokat aragonit
és tűs amfiból után. Az utóbbiak a leglátványosabbak.

Szmektitek (els ősorban nontronit és szaponit):

                     
Vasoxidos szmektit                                                                 Nontronitos szmektitcsövek
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Amfiból utáni szmektit álalakok kvarcon

        
Amfiból utáni szmektittűk                                             Nontronit kalciton

                
Fonalas szmektit                                                                 Szmektitcsövek szideriten

Gyakoriságban a 3.  helyen a  kvarc áll,  mely  hegyikristály,  füstkvarc,  igen ritkán ametiszt,
kalcedon és opál formájában jelenik meg a bányában. A kvarckristályok leginkább bipiramisos
kristályok,  ritkán  meghaladják  az  5  mm-t,  de  néha  deciméteres  üregeket  tölthetnek  ki.
Általában szmektites, vasoxidos vagy mangánoxidos kérgen ülnek, kalcittal és amfibólokkal is
társulnak, de zárványként, tömören is megjelenik a kvarc. Igen ritkán előfordul a tridimit is.
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Tűs amfibólokkal bevont kvarc                                     Sárga kvarcok

          
Hegyikristályok csoportja                                              Kis kalcedon-alakzat kvarcokon

       
Kvarcfelület                                                                     Mangánoxidos érc kvarcokkal

25



_____Lelőhely_2013/VI.sz.___________________________________________________________

       
Ametiszt                                           Fehér opálcsövek amfiból után                          Kék kalcedon

Gyakoriak a kalcitos erek,  fészkek, a pátos kalcit  néha sűrűn behálózza az andezitet,  de
üregekben fenn-nőve is előfordul, romboéderes kristályai elérhetik a 2 cm-t is. Az aragonit
kalcit  mellett,  de  sajnos  nem  túl  szép  kristályokban  fordul  elő,  gyakran  már  félig
visszaoldódott,  vagy  teljesen  kitölti  az  üregeket.  Elsősorban  a  legrégibb  bányaudvarban
találtam olyan kalcitos bevonatokat,  kérgeket, melyek dús pirittel  keverednek, holott  a pirit
egyébként csak hintésként fordul elő. Annak ellenére, hogy vasoxidokban dús kőzetről van
szó, a sziderit igen ritka, apró, barna kristályokat képez.

Karbonátok:

      
Fehér kalcitromboéderek szmektiten

           
Kalcit nontronittal                                                                   Kalcit, nontronit
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Aragonit kalcittal                                                           Aragonitos üregkitöltés

          
Aragonitos üregkitöltés                                                           Aragonit kalciton

      
Kalcit, aragonit                                                          Pátos kalcit andezitben
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Ércásványok:

         
Mangánoxid kvarcon                                                       Pirites kéreg kalciton

      
Pirithalmaz                                                                   Vasoxidos kagylólenyomatok slírben

A  fentieken  kívül  mikroszkopikus  méretben  megjelenik  az  ilmenit,  a  cirkon,  a  spinell,
természetesen a kőzetalkotó földpátok (albit, szanidin). 

   
Fehér, ill. színtelen albitok kvarccal                           Szanidines zárvány

Egyáltalán  nincs  kizárva,  hogy gyűjtés közben más ásványokra is  bukkanjunk,  ill.  hogy a
további fejtések újabb teléreket, zárványokat nyitnak meg. A többi cserháti andezitvulkánoktól
mindenképpen elüt az itteni ásványparagenézis.

Körmendy Regina                                                                                      Fényképek: Körmendy Regina 
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Hírek, érdekességek

Gabi bácsi elment...

Ha túllépjük a 60-at, szomorúan kell konstatálnunk, hogy jó ismerőseink, barátaink közül évről
évre egyre többen távoznak az örök ásvány-vadászmezőkre, így most már Hernyák Gábor,
Gabi bácsink is hosszan tartó betegség után, 85. életévében elhagyott bennünket. Sok éven
át vezetett  bennünket a rudabányai lelőhelyeken, türelmesen meghallgatva, megválaszolva
véget nem érő kérdéseinket. Emlékét szívünkben őrizzük, de őrzik a Rudabányai Bányászati
Múzeum sok ásványlelete és természetesen Rudi, az általa a Vilmos-bánya tetején megtalált
Rudapithecus ősmajomleletek is. Az Anapithecus hernyaki még a nevét is viseli. Teljes életet
élt,  adódtak  számára  olyan  élmények,  melyek  kevés  kutatónak  adódnak,  de  mindvégig
szerénysége, közvetlensége lenyűgözött. Sosem felejtjük el!

Mi csak így ismertük, szorgos munkában

Új magyar ásvány a fehérk ői Egyesség-táró medd őjéről – türkiz

Éveken  keresztül  lapult  egy  apró  türkizkék  kristályokat  tartalmazó  baritos-kvarcos
telérdarabka a gyűjteményemben, melyen a richelsdorfit-felirat mellett kérdőjel állt. Ugyanis
színben, alakban kissé elütött a többi, inkább a kék színre hajló richelsdorfitos mintáktól. Nem
hagyott  megnyugodni,  ezért  2012  végén  elküldtem  Szakáll  Sándornak,  aki  valamikor
tavasszal üzent, hogy mikroszondával türkizt határoztak meg. De ahogy az lenni szokott a
laborokban  –  egy  mérés  nem  mérés  -  ,  még  hónapokig  várnom  kellett,  hogy  más
vizsgálatokkal is megerősítsék az eredményt és mint új magyarországi ásványfaj megjelenjen
a Geománián. Nem tételezem fel, hogy csak egyszer került  elő, valószínűleg több, mások
gyűjteményeiben richelsdorfitnak, vagy cornubitnak nevezett lelet is türkiz lehet. A kristályos
türkiz  egyébként  igazi  ritkaság,  általában  alaktalan  tömegekben,  foltokban,  bevonatokban
fordul elő. 
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_____Lelőhely_2013/VI.sz.___________________________________________________________

Türkiz kvarcon

Egyébként a fehérkői Jószomszéd-táró meddőjéről antimonittal együtt előkerült arzeniolit és
pararealgár is vár még megerősítésre.  

Körmendy Regina

Új ásványok Vilvitányról – akantit, anglesit és sör l

2013-ban – műszeresen is igazolt  – 3 új  ásvány került  elő  a Bükk-patak bevágásából.  Az
akantit  mikroszkopikus  szálakban  galenitszemcsére  fenn-nőve,  az  anglesit  fél  mm  alatti
színtelen  oszlopos  kristályokban  galenit  üregében  (Polgár  László  lelete),  a  turmalin  sörl
változata pár mm-es fekete szemcsékben, oszlopos kristályokban kvarcban és csillámpalában
(Mesics Gábor, Nagy Mónika lelete) fordul elő.

                 
Anglesit galenit üregében                                                 Sörl csillámpalán (Mesics Gábor felvétele)
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