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Magyarországon eddig ismeretlen méretű és formagazdagságú, világritkaságnak szá
mító, primer és szekunder kifejlődésű gipszkristályok kerültek elő a Cserhát hegység Rom- 
hányi rögterületének D-i részén, a felsőpetényí tűzállóagyag-bányában. Az V-ös táró triász 
mészkő karsztüregeiben hidrotermális, primer, a I V-es és V-ös táró közti, dachsteini mész
kő feletti, oligocén rétegekben levő óriási barlangüreg falán szekunder eredetűek. A hidro
termális típusok 5—35 cm hosszú, oszlopos gipsz ikerkristályok. A szekunder típusok a 
közel 40 m magas és 28—30 m széles barlangüreg alsó falán, 3 m magas sávban, 28 méte
res falszakaszon, a kristályformák szakaszosan változnak hatféle kristálykifejlődésben. 
Tűs, ágas-bogas korallos, lándzsás, csipkés, gömbös, csavarodott formákban. A Romhányi 
rög ritka tektonikai és geokémiai adottságainak köszönhető, hogy a gipsz egy lelőhelyen, 
több genetikai típusban, változatos kristálykifejlődésben és óriási méretekben képződhe
tett.

A  gyűjtés története

1973 májusában a Magyar Állami Földtani Intézet folyosóján, Paulheim Gáspár geoló
gustechnikus szólított meg:

„Elnézést a zavarásért, nem érdekli Önt gipsz?” Nyomban elém tartott egy 30 cm hosszú, 
Magyarországról még sohasem látott oszlopos gipszkristályt (I. tábla). Közölte, hogy Felsőpe- 
tényben lehet gyűjteni a tűzállóagyag-bánya feküjének triász mészkő üregeiből. A következő 
napokban máris úton voltunk Felsőpeténybe. Ott ismerőse, Sági Péter bányatechnikus irányí
tott tovább és látott el hasznos információkkal, miközben megmutatta csodálatos nagy gipsz- 
kristály példányait, amit saját kezűleg gyűjtött az V-ös táró karsztüregeiből. Majd bemutatott 
Deáky ÁRPÁDnak, a bánya geológustechnikusának és vele együtt lementünk gyűjteni az V-ös 
táróba (1. ábra). Az első 300 méterben triász mészkőbe vájt sima folyosón haladtunk, majd az 
út jobbra kanyarodott. Pár méterrel a kanyar után a bal oldalon, nagy hasadék tátongott ércás- 
ványnyomokkal. Tovább 100 méterre, jobb oldalon, lábunk alatt egy nagy üreg nyílt, ami érzé
kelhetően tovább egy nagyobb üreggé szélesedett. Távolabb 130 méterre következett a kitérő,



1. á b ra . A felsőpetényi tűzállóagyag-bánya IV. és V. táróinak térképrészlete a gipszkristályos üreggel

Fig. 1 Part of the map showing the area of shafts IV and V of the Felsőpetény refractory caly mine,
with the gypsum crystal cavity

amely erősen bontott hasadékzónát harántolt, falán kalcitos, limonitos, gipszes, halloyzites ki
válásokkal. Innen pár méterre balra nyílt, erős szintemelkedéssel egy feltörés, melynek mind
két oldalán búvófülkék voltak. Ezek egyik-másik főtéjében 1—3 m hosszú, 1—2 m széles, 50— 
100 cm magas karsztüregek tárődtak fel. Bennük hidrotermális eredetű, 5—35 cm nagyságig 
terjedő, fekvő és álló oszlopos gipsz-ikerkristályok képződtek (II., III., IV. tábla). A feltörésen 
tovább felfelé haladva a jobb oldalon, a hármas búvófülkéhez közeli hasadék falát kénkristá
lyok borították (V. tábla). A hasadékból erős kénhidrogén kigőzölgést észleltünk. E hasadéktól 
néhány méterre végződött a feltörés.

Az első bányabejárás után hozzákezdtünk a gipszkristályok és a hasadékokat kitöltő ás
ványegyüttesek céltudatos gyűjtéséhez, amit több hónapon át folyamatosan végeztünk. A leg
nagyobb 55 cm hosszú, 40 cm széles és 3 8 cm magas mázsás súlyú hidrotermális gipsz kristály- 
druzát, 1973 májusában Tóth JózsEFfel, az 1975-ben, tragikus autóbalesetben elhunyt fiatal 
ásványgyűjtővel, Beszkovszky János bányásszal és Sági Péter bányatechnikussal 21 órás és



12 órás folyamatos, megfeszített munka után tudtunk légkalapáccsal kiemelni az V-ös táró 
600 m-nél levő 5. kavemából (VI., VII. tábla). Kiemelését nehezítette, hogy a karsztüreg alja a 
búvófülke főtéjéből nyílt 2 m magasságban. Az üreg 3 m hosszú, 2 m széles és 1 m magas volt, 
melyet mint egy mandulaüreget bélelték a hidrotermális gipszkristályok. Az üreg alját a tetejé
vel gipszkristály oszlopok kötötték össze. A kristályok nagy részén jól követhető a termákból 
való, lassú szakaszos növekedés (VIII. tábla), majd újra oldódás folyamata (IX. tábla). A kris
tályok belsejében és a felületén hematitlemezkék, limonit és apró fehér gömbös gipszzárvá
nyok láthatók. A kristályokban gyakoriak a negatív kristályok és az orientált elrendeződésű fo
lyadékzárványok (X. tábla).

1974 februárjában D eáky Á rpád értesített, hogy egy nagy üregre bukkantak a IV-es és 
V-ös táró közötti sikló kihajtásakor. Az üreg hatalmas méretei miatt tömedékelni kezdték az 
V-ös táróból nyíló feltörés felső szakaszának bal oldalán nyitott nyíláson át. Innen a törmelék
kúpon keresztüljutottak be a közel 40 m magas és 28—30 m széles üregbe (2. ábra). A törme
lékkúp alján, a IV-es táró felőli oldalon, 3—4 m magasságban, jobbról balra haladva a falat má
sodlagos, szekunder kiválású, változatos kifejlődésű gipszkristályok borították. Hajszálvékony 
tűs (1) (XI. tábla), ágas-bogas korallos (2) (XII. tábla), lándzsás (3) (XIII., XIV. tábla), csipkés 
(4) (XV. tábla a, b), gömbös karfiolos (5) (XVI. tábla), csavarodott kihajló (6) (XVII., XVIII. 
tábla) formájú kristálycsodák. Közöttük középen 3 m magas és 1,5—2 m átmérőjű csipkés 
gipsz kristályoszlop állt. 1974 február végétől április elejéig, a Bányaműszaki Főfelügyelőség 
külön engedélyével sikerült az üregben levő gipszkristályok összes kifejlődési típusát a Magyar 
Állami Földtani Intézet Ásvány-teleptani Gyűjteménye részére begyűjteni Solt PÉTERrel az 
Intézet preparátorával, D eáky Á rpád geológustechnikussal, Sági Péter bányatechnikussal és 
Beszkovszky János bányásszal.

Azzal a tudattal végeztük munkánkat, hogy ebből a csodálatos gipsz kristályegyüttesből 
csak az marad meg az utókor számára, amit a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt az üregből 
begyűjtőnk. A  veszélyes környezet, a főtéből esetlegesen aláhulló kőkoloncok, a C 0 2 gáz sze
szélyes felgyülemlése miatt, csak az ásványok kimentésével foglalkoztunk. Fényképezésre nem 
jutott idő. Ez okból a helyszín csak a méretarányos üregrajzzal és a behozott kristályok fényké
peivel rekonstruálható.

A terület földtani felépítése

Felsőpetény a Romhányi-rög D-i oldalán fekszik, tektonikailag erősen tagolt, vetőkkel 
minden oldalról lehatárolt területen. A Romhányi-rög É-i és Ny-i részét a fő törésvonalak 
mentén a Lókos-patak határolja (3. ábra).

A  rögterület földtani felépítésével korábban Vadász E. 1912,L iffaA. 1940, id. N oszky 
J. 1940, 1941,Bartkó L. 1948,JantskyB. 1949, M ajzon L. 1952 foglalkoztak. Később a tűz- 
állóagyag-telepek kutatásával kapcsolatban részletesebben Varjú Gy. 1955, R adnóty E. 
1970, N agy I. 1976 és B ihari D. 1982 készítettek összefoglaló földtani munkákat.

A Romhányi-rög területén öt fő képződmény különíthető el. A mezozoós alaphegységet 
alkotó triász dachsteini mészkő, nagymértékben töredezett és erősen karsztosodott. Gyakoriak 
benne a kisebb-nagyobb üregek, barlangok. Eddig öt nagy barlangra bukkantak, melyek lép
csőzetesen helyezkednek el a Bánki-tó felé, aminek vizét minden bizonnyal ezek karsztvize 
szolgáltatja.

A triász mészkőre a felső-eocén algás-korallos mészköve települ, szélsőséges eloszlásban 
és vastagságban. Erősen töredezett, litoklázisokkal sűrűn átjárt. A felső-eocén mészkövet az 
alsó-oligocén képződményei követik, ezek legalsó rétege a tarái agyag, melyre a tűzállóagyag
telepeket magába foglaló hárshegyi hom okkő  települ. A közvetlen fedő a kiscelli agyag. Ezt 
lösz, lejtőtörmelék, talaj fedi, változó vastagságban.

A kőzetek települési viszonyai a következő ősföldrajzi képet mutatják:





3 . á b ra . A romhányi rögterület földrajzi helyzete 

F ig. 3  Geographical position of the Romhány block area

A triász végi hosszú kiemelkedés időszakát a felső-eocénben egy algás és korallos sziget
tengeri elöntés követte. Ez időszakban a gyakori kiemelkedés és újraelöntés váltakozása a réte
gek denudációjához vezetett, mely a felső-eocén rétegek foszlányokban való fennmaradását 
eredményezte.

Az alsó-oligocénben az újabb szublitorális, illetve annál kissé sekélyebb, normális sótar
talmú tengerelöntés a tardi agyagréteget rakta le. Majd a térszín partszegélyi deltaterületté ala
kult. Ennek hordaléka a hárshegyi homokkő, mely részben a folyó partján, részben a tenger 
szegélyén halmozódott fel. A folyó áradásakor medréből kilépve elöntötte a környéket és el
szállította a tenger agyagos üledékét, mely folyóparti és mocsári üledékként, szeszélyes elosz-
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2 . á b ra . IV-es és V-ös táró közötti óriás üreg méretarányos rajza, az aljában kivált szekunder, hat féle 
kifejlődésű gipsz kristályformákkal. Az üreg falán jobbról balra haladva a kifejlődési típusok 

sorrendjében: ( 1 )  tűs, (2) ágas-bogas, korallos, ( 3 )  lándzsás, ( 4 )  csipkés, (5) gömbös, karfiolos,
( 6 )  csavarodott, kihajló

F ig. 2  Scale proportional sketch of the gigant cavity between shafts IV and V withe the secondary 
gypsum crystal forms separated at the bottom in six ways. On the wall of the cavity, from right to the 
left the following types can bee distinguished: ( 1 )  needle type, (2) branchy coral type, (2) lanceolate, 

( 4 )  lacerlike type, (5) globular, cauliflower type, (6) twist overhanging



4. á b ra . Hidrotermális és szekunder kifejlődéséi gipszkristályok sematikus genetikai rajza 

Fig. 4  Genetic sketch of the hydrothermal and secondary gypsum crystals

lásban, kisebb-nagyobb lencsékben ülepedett le a folyó durva üledékei közé. Az alsó-oligocén 
tengerszintjének időszakos változásával a szárazra került területeken buja növényzet alakult ki. 

■ Ezek az újraelöntések során az agyagrétegek közé zárultak és bomlásuk révén a környezetben 
erős oxidációs és redukciós folyamatokat indítottak el.

Genetikai összefoglaló

A  rögterület előzőekben vázolt földtani környezete, tektonikai és geokémiai adottságai 
együttesen a gipsz több genetikai típusának képződéséhez, a legmegfelelőbb körülményeket 
biztosították.



Az erős töredezettség, a tektonikai tagoltság elősegítette az aszcendens és deszcendens víz 
és a felszabaduló gázok migrálását. Ennek következtében nagymértékű oxidációs és redukciós 
folyamatok mentek végbe.

Két genetikai gipsztípus különíthető el. A  triász mészkő karsztüregeit bélelő hidrotermá
lis, primer és az óriás barlangüreg falán kivált szekunder típus. A sematikus genetikai ábra (4. 
ábra) szemlélteti a primer és szekunder gipszek képződési környezetének egymáshoz való vi
szonyát.

A primer típus, a dachsteini mészkő karsztüregeiben kivált hidrotermák terméke. A sze
kunder típus, a szerves anyagból származó savas és a nagy tömegű C aC 03-os környezet oxidá
ciós és redukciós folyamatai során képződött. Ezen kémiai folyamatok nagy vonalakban a 
következőkben vázolhatok:

FeS24-H204-3 ,502 =  FeS04+ H 2S 0 4 

C aC 03+ H 2S 0 4+nH 20  =  CaS04 • 2H20 + n H 20 + C 0 2

A  nagyméretű üregben a légáramlás erőssége és a benne szállított anyagok koncentrációja 
mind befolyásoló tényezőként hatnak a gipszkristályok kiválására. Az üreg falán 3 m magas 
sávban, körülbelül 28 m hosszú falszakaszon, ezen paraméterek változása hatféle kristály kifej - 
lődési típust hozott létre.

A begyűjtött minták részletes kémiai és műszeres vizsgálatainak eredményeit későbbi 
közleményemben ismertetem.
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Primary and secondary gypsum crystals, so far unknown in Hungary regarding their size 
and richness in forms, considered also as universal rarities, were found in the S part of the Rom
hány fault-block area of the Cserhát Mts in the course of the subsurface workings of the fire 
clay mine at Felsőpetény (figs. 1, 3). In the karstic cavities of Triassic limestone of shaft No V 
there are primary hydrothermal crystals, while on the wall of a large cavity formed above Dach- 
steinkalk, in the Oligocene beds between shafts No IV and V, crystals of secondary origin are 
found. The hydrothermal ones are columnar gypsum twin crystals (tables I—IV, VI—X).

The secondary minerals can be found in a band 3-m-thick, on a 28-m-long lower wall sec
tion of a cave 40 m high and 28—30 m wide. The crystal forms change at intervals according to 6 
habits distinguishable as well as acicular, coral-like branchy, lanceolate, lacelike, globular and 
twisted forms are present (fig. 2, table XI—XVIII). The joint tectonic and geochemical features, 
of the concerned horstblock area had offered a genetical environment favourable to the deve
lopment of several genetic types and of a great variety of forms.

Intensive tectonic displacements in the region facilitated the motion of ascendant and des
cendant waters and that of the escaping gases. Calcium was provided by the underlying Triassic 
and Eocene limestones and acidity was likewise secured from the organic matter content of the 
Oligocene through oxidation reduction processes. Their simultaneous presence and interac
tion resulted in the creation of an optimum genetic environment for the gypsum formation 
(fig- 4).



TÁBLÁK -  PLATES



I. tábla — Plate I



II. tábla — Plate II



III. tábla -  P late III



IY. tábla — Plate IY

Keresztirányban összenőtt kétoszlopos gipsz ikerkristály. — Two columnar gypsum twin 
crystals of traversal growth. 17X4 cm 
Fotó: Wáhr J.



V. tábla — Plate V

Kénkristályok. Az V-ös táró feltörésének 3. búvófiilkéje melletti hasadékbdl. — Sulphur 
crystals. From the fissure opening beside Shelter No 3 of the top hole of Shaft V. 5X3.5 cm 
Fotó: W á h r  J .



VI. tábla -  Plate VI

Hidrotermális gipsz kristálydruza 38 cm magas, 55 cm hosszú, 40 cm széles. Súlya: 1 q. 
— Hydrothermal gypsum crystal druse. Height: 38 cm, length: 55 cm, width: 40 cm, weight: 
1 quintal.
Fotó: W á h r  J.



VII. tábla -  Plate VII

Hidrotermális gipsz kristálydruza hátsó oldalnézete. — Real lateral view of the hydrother
mal gypsum crystal druse.
Fotó: W á h r  J.



V III. tábla -  Plate VIII



IX. tábla — Plate IX

Gipsz ikerkristály oszlop csúcsa oldási nyomokkal és zárványokkal. — Tip of gypsum twin 
crystal column with traces of solution and inclusions. 4.5X3.5 cm 
Fotó: P e l l é r d y



X. tábla -  Plate X

Gipsz ikerkristály negatív kristályokkal és folyadékzárvánnyal. — Gypsum twin crystal 
with negative crystals and liquid inclusion. 11.5X6.5 cm 
Fotó: P e l l é r d y



XI. tábla -  Plate XI



XII. tábla — Plate XII



XIII. tábla — Plate XIII



XIV. tábla -  Plate XIV

Lándzsás kifejlődést! gipsz kristálydruza (3), 65 cm magas, 54 cm hosszú, 36 cm széles. 
— Druse with lance-shaped gypsum crystals (3). 65 cm high, 54 cm long and 36 cm width. 
Fotó: W á h r  J.



XVa tábla — Plate XVa



XVb tábla -  Plate XVb

Csipkés kifejlődéséi gipsz (4). — Lacerlike gypsum (4). 32X18 cm 
Fotó: W á h r  J.



XYI. tábla — Plate XVI



XVII. tábla -  Plate XVII

Az üreg faláról kihajló gipsz (6). — Gypsum sticking out from the wall of the cavity (6). 
6X9 cm 
Fotó: W á h r  J.



XVIII. tábla -  Plate XVIII


