
BARIT PILISBOROSJENRL
ZSIVNY VIKTOR*

Vizsgálati anyagomat, melyet V i g h Gy. bocsátott rendelkezésemre,

igh G. gyjtötte 1941-ben a pil
:

6borosjenó'i Fehérk keleti végén fekv homok-

abanvában. /

A megvizsgált finomszemü hárshegyi homokk kézipéldányokat víztiszta, *

arányi baritkristálykák impregnálják; felületüket (= a homokk repedéseit) na-

yobb, víztiszta, vagy sárgás, részben tejszere-n zavaros kristálykák borítják,

lelyek oldallapjait gyakran vasoxidhldrátos kéreg vonja be. Maximális hosszuk

a 6-tengely irányában, kiegészítve) 3 mm, vastagságuk Ö.4 mm. Teljesen szabadon

;ló kristályokat nem észleltem; mindig rozettákká csoportosultak, melyek srn
gymáshoz nve borítják a repedések falait. 13 megmért- kristályon, ill. kristály-

iredéken a következ 19 alakot figyelhettem meg:
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és dominálnak, valamennyi kristályon elfordulnak; általában

zek szabják meg termetüket. jooi|- lapjai csak kivételesen, jllo[ -éi csak ritkán

(Inak egyszer reflexeket. { 1 10*- lapjai néha érdesek.

}l00|, joioj, 1 11
1

1

,
jl02( és jói

1
J- legtöbbször igen alárendeltek: az els

tárom alak általában hajszálvékony s csak ritkán szélesebb csíkokban, a két utolsó

endszerint igen kicsiny háromszögekben jelenik meg. E mellék-alakoknak, melyek

;özül
J
1 02 J

lép fel aránylag legnagyobb lapokkal, nemcsak dimenzióbeli nagy vál-

ozatossága, hanem egyik-másik elmaradása is igen változatos kombinációkat, iile-

leg lapkonfigurációkat hoz létre, melyek közül néhányat az 1— 10. ábrákban tün-

etiem fel. Az bipiramis ritkán észlelhet.

^
320* hármadikfajta prizmának két kristályon összesen csak három lapját,

l540j-t, valamennyi magasabb index els és másodikfajta prizmát és a {332*

oipiramist pedig csupán egy-egy rendkívül keskeny lapjával, egy kivétellel,** m ás-

nás kristályon mérhettem; mindezek csak gyenge, homályos, de azért megfogható

reflexeket adtak, jotój- egyetlen észlelt lapja 'felcsillanással nem volt észlelhet,

•eflexét azonban megfigyelhettem. A ponttal jelzett alakok fellépését bizonytalannak

<ell tekintenem az elbb említett körülménynél fogva; közülük héhány d pedig még

• Eladás a M. Földi,mi Társulat 1952. jnn 16-i szkülésén.
" (015) és (0:>2) ugyanis ugyanazon kristályon jelent meg.
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azért is, mert a rájuk vonatkozó észlelt és számított szögértékek közötti különbségek

fél fok körüliek (st a joi4j-re vonatkozó különbség még ennél is nagyobb). Ezek-

nek, illetleg 7
] |320{ meghatározására a következ szögértékek szolgáltak:***

észlelt számított különbség

7] m (320) (110) 10°21' 10°39V2' -187,'
•n

rí 771 (320) (110) 67c27' 67°421
/2

' -157,'

bm (540) (110) 5°25' 60

4V.' -397,'

(016) (001) 12°28' 1

2

C21

'

+7'

(015) (001) 15°15' 14°43' +32'

So (014) (011) 19°13' 18°11' + 1°2'

(043) (001) 60°31' 60°161/*' +147,'

(032) (001) 62°27' 63°51/*' —387,

(1.0.14) (001) 6°24' 6°34' — 10'

IYc (108) (001) 1
1 °47' 1 1°23' .

+24'

(304) (001) 50°38' 50c
23V2

' +147/
t (405) (001) 51°48' 52° 13' —25'

(332) (001) 72°52' 72° 13' +39'

1 óbro

Az elbbiekben említett, normális típusú kristályokon kívül, melyek termetét

ni és c szabják meg, ritkábban az a-tengely szerint nyúlt, vagy az a— 6 tengely-

síkban izometrikusan, vagy közel izometrikusan kifejldött kristályokkal is találko-

zunk. Néhánynak körvonalát a 11— 13. ábrákban vázoltam fék

*** A „számított" értékek a G o 1 cl s c h m i cl t: Winkeltabellen-ben szerepl (a Helm-
h a c k e r-féle 0.8152:1:1.3136 tengelyarányból levezetett), llletötleg azokból számított
szögértékek. Az ..észlelt" adatok általában az egyes szögekre vonatkozó összes mérések
középértéke. Illetleg ahol csak egy mérés történt: egyetlen mérés eredménye, kivéve a csak

kivételesen jó reflexeket adó lapokra vonatkozókat [(1 10) (1 10), (I10)(ll0), (111) (110)]; ez
utóbbiakra vonatkozó értékeket csak a jobb mérésekbl származtattam le.
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Az eddig tárgyalt kisebb, fényeslapú kristályokon kívül, nagyobb, másfél

-t meghaladó m/c-élhosszúságú fenntt, áttetsz, 6zürkéssárga barit kristályok is

leretesek a pilisborosjenökörnyéki hárshegyi homokkbl. A M. Nemz. Múzeum-
i lev kézipéldányok, melyeket a Magyar Földtani Intézet 1942-ben ajándékozott.

isborosjen és Üröm határáról, a Plattén kfejtjébl valók. Az innen származó

stályokon az m és c-n kívül szabad szemmel, illetleg lupéval keskeny csíkok

lkjában, csak a p, a és b alakok ismerhetk fel.

A pilisborosjeni elfordulás kristályai igen hasonlók a kaiéit kíséretében

is-eocén mészk, vagy oligocén márgának üregeiben és hasadékaiban találhat

dai martinovicshegyi (= kissvábhegyi) barit kristályaihoz, melyeket Bern át 1 ’

(1), Braun Gy. (2), legbehatóbban pedig Zimányi K- (3) -ismertetet,

nd a martinovicshegyi, mind a pilisborosjeni elfordulás kombinációinak jellgé
-

>00 lj- és jl lo{ határozza meg. B e r n á t h 6-, Braun 5-, Zimányi ped :

g ' I-

ikot állapított meg. Az utóbbi által leírt formák közül csupán négy: /
j
IC -

01} y { 122[ és s { 1 32*- hiányzik a pilisborosjeni kristályokon. Ezzel ez

ónban az utóbbiakon észlelt y >320} -t és valamennyi formát, melyeknek me_

se bizonytalannak tekintend (h {54o{, } 0 1 6 { ,
{oi}, {014} jo43}, |032}, jl.

{108}, V {304} r {405} és {332}) említett szerzk nem említik a martinovic.-

istályokról.

M aktári L. (4) már megemlíti, hogy az V. barit-törzstipusá,**^ * e :

omagmatikus-hidrotermális oldatokból képzdött baritkristályokon figyelhet meg,

•*** Maki ári a magyarországi baritok morfogenetikai típusainak elküiöaúé--
ipjában Braun Fr. (5) beosztását követi azzal a módosítással, hogy enr . a ger.e . : • ;sr

yiclejii képzodés 11. (antimomt)- és VI. (szilikát)-típusát összevonja és >gysége> : ,i”

onit- (p. 651) vagy felsbányái- (p. 660) típusnak nevezi. Eme V-tel jelzet: sát zene? . :

morfológiai alapon'
-

' két részre osztja; ezek Y«. v. antimonit-típus ) (= Antimona. apu-- M
raim) es Ví> vuíív antimonit-típus ) (= SziUkát-típus VI Braun).
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ledékes kzetekhez kötött ásványtánsulásokban is elfordul (pl. a Budai -hegységben).

típust a c (001) szerint táblás és a 6-tengely szerint nyúlt, a hasadási lapokkal

atárolt kristályok jellemzik. A pilisborosjeni baritkristályök is — mint az elmon-

lottakból látjuk, ehhez a típushoz tartoznak.

Ismeretes, hogy a budai-hegységi baritkristályokat héwizekbl képzdöttek-

;ek tekintik. Ámbár ezek a kristályok nem egy magmatikus ciklus fentemlített fázi-

snak termékei, mégsem meglep, hogy alakilag azonos típusúak ezekkel, mert kép-

'dési hmérsékletük nevezett fázis hmérsékleti tartományába, annak alsó részébe

'?hetett, s nincs okunk kételkedni, hogy a nyomási viszonyok is megfelelek voltak.

Hogy a tágabb értelemben vett Budai-hegység számos pontjáról ismeretesek

ilyen termet baritkristályök, a hévforrásmködés nagy regionális elterjedésérl

tesz tanúbizonyságot.

EapnT H3 IlH.TFniiöopoiiiHeHe. * -'
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flyTe.M H3MepenuH na KpiiCTaaaax SapiiTa BCTpeMaioiuerocn n necMamiKe b rop
rapmxeflb, aBTop ycTaiiOBiin cneavioinne 19 <|)opMbi

:

(C.MOTpu moKenpiiBeAemiyio Ta6nnuy)

ÜBER DEN BARYT VON PILISBOROSJEN

V. ZSIVNV

Mein Untersuchungsmaterial, welches ich Herrn Gy. Vigh verdanke, wurde
von G. Vigh im Márz d. J. 1941 in dem damats sogenannten „Erzherzoglichen

Sandsteinbruche“, am östlichen Ende des Fehérk bei Pilisborosjen gelegen-

gesammelt. (Pilisborosjen liegt NNW-lich von Budapest ungefáhr 14 km in Luft-

linie entfernt.)

Die untersuchten Handstiicke von feinkörnigem Lindenberger
(
= Hárshegyer)

Sandstein sind mit wasserklaren, winzigen Barytkristállchen imprágnicrt; an ihrer

Oberfláche (— an den Wánden dér Risse des Sandsteines) sitzen grössere, eben-

falls wasserklare, oder gelbliche, zum Teil milchig-trübe Kristállchen, dérén Seiten-

flachen háufig eine Eisenoxydhydratschicht überkrustet. Ihre maximale Lángé (in

dér Richtung dér 6-Achse; ergánzt) betrágt 3 mm, ihre Dicke 0.4 mm. Vollkommen
freistehenede Kristalle konnte ich nicht beobachten;_ sie sind immer zu Rosetten

aggregiert, welche miteinander dicht verwachsen die Wánde dér Risse überziehen.

An 13 gemessenen Kristallen bzw. Kristallbruchstücken konnte ich folgende 19

Formen beobachten:

r {001

|

r, {320( >016| . {1.0.14} •

í |IU|

a {100} h {540{ •
j015j • W {108} • (332!

b |010{- m {I10j S j014j • d {102}

{043{ • V {304} •

>
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i
• r {4a} •
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ff l

jOOl
|

und 1 1 lüj- dominieren, sfe erscheinen an sámtlichen Kristallen; im

emeinen bestiminen sie den Habitus dér Kristaile. Die Fliichen von
} 00

1 J
gébén

ausnahmsweise, diejenigen von {llo{ bloes selten einfache Reflexe. Die Fláchen

{llo{ sind manchmal rauh.

jl00|, |oio|, {lll};, |l02{ und {oi 1 1
eind meistens sehr untergeordnet: die.

ií erstgenannten erscheinen im allgemeinen als haardünne und blos selten als

itere Streifen, die beiden letzgenannten gewöhnlich als sehr kleine Dreiecke. Die

sse Abwechslung in den Dimensionen dieser Nebenformen unter welchen 1 102|

i den verháltnismássig grössten Fláchen erscheint, aber auch das Wegbleiben

er oder anderer Form erzeugen sehr abwechslungsreiche Kombinationen bzvv.

ichenkonfigurationen, dérén Einige in den Abb. 1— 10. dargest'ellt wurden.' Die

>yramide |lll| ist selten zu beoba eliten.

Das Prisma dritter Art {320{ konnte ich an zwei Kristii Ilchen zusammen nur

; drei Fláchen, {540 j, sámtliche Prismeri erster und zvveiter Art mit hóhérén

lices und die Bípyramide {332* blos mit je einer ausserordentlich schmalen

iche/ mit einer Ausnahme* an verschiedenen Kristallen messen; allé lieferten

>s schwache, unklare, aber doch erfassbare Reflexe. Die einzige beobachtete Fláche

r Form {016| verriet sich nicht durch Aufblincken, ihr Reflex aber konnte

>bachtet werden. Das Auftreten dér mit einem Punkte bezeichneten Formen muss-'

in deshalb als unsicher betrachten, einige unter ihnen aber auch deshalb, weil

í Differenz zwischen den beobachteten und berechneten Werten sich in dér Náhe »

n einem hálben Grade bewegt (die- Differenz für
{
0 1 4 {

ist scigar noch grösser).

Beziiglich dér Winkelwerte,** die zr Bestimmung dieser, bzw. dér Form

i|320| dienten, ausserdem dér Abbildungen und des Schrifttums sei auf den ungari-

t

hen Text p 258. verwiesen.

Ausser den im Vorangehenden erwahnten Kristallen von normalem Typus,

í
ren Tracht von m und c best :mmt wird, finden sich seltener auch Kristaile, die

; dér Richtung dér n-Achse gestreckt, oder in dér a—6-Achsenebene isometríseh,

ler nahezu isometrisch ausgebildet sind. In den Abb. 11— 13. s
: nd die Umrisse

niger von denselben skizziert-.

Ausser den bisher behandelten kleineren Kristallen mit glánzenden Fláchert

nd aus dem Lindenberger Sandstein derUmgebung von Pilisboros]en auch

rössere,- durchschemende, graulichgelbe, aufgewachsene Barytkristalle bekannt,

?ren Kantenlánge m/c P/2 cm iibersteigt. Die Handstücke, welche als Geschenk
.T Ungarschen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1942 dér Sammlung des

magyar Nemzeti Múzeum einverleibt wurden, stammen aus dem Steinbruche des
latten, an dér Grenze von Pilisborosjen und Üröm. An den von hfer stammender:
ristallen sind ausser m und c blos p. a und b mit unbewaffnetem Auge bzw. mittels

upe als schwache Streifen erkennbar.

Die Kristaile des Vorkommens von Pilisborosjen sind sehr áhnlich derr

arytkristallen vöm Budaer Marti novicsberge (friiher Kleiner-Schwabenbcg
enannt), die in Gesellschaft von Kolzit in den Hohlráumen und Spalten von ober-

* (015) uncl (032) erschienen nümlich an derseiben Kristall.
" Die „berechneten" Winkelwerte aus dem H e l m h a c k e r'schen A .hsenverhültnis

8152 : 1 : 1.3136 abgeleitet sind Goldschmid fs Winkeltabellen entr ..non bzw ausm dortigen Winkelwerter. berechnet. Die „beobachteten" Werte sind im dlgemeinen die
rttelwerte sílmtlich'er Messungen bzw. sofern nur eín Winkol gemessen wurde. das Resul-
t einer einzigen Messung. ausgenommen diejenigen von solchen Fláchen [(110(110), ;! 10 |

10i 1110). (Ili) (110)), die bloss ausnahmsweise gute Reflexe lieferten; für die Winkeiw- r o
ír letzteren wurden bloss die fcesseren Messungen het'angezogcn.
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jeozanem Kalkstein oder vön oligozanem Mergél vorkommen. Sie wurden von

J. Bernáth.(l), Gv. Braun (2), am eingehendsten aber von K. Zimányi
(3 )

beschrieben. Dér Charakter dér Kombinatiopen beider Vorkommen (Pilisboros-

jenö und Martinovicsberg) wird durch >001 J^und
)

1 1 o| bestimmt. Bern át h stel'.te 6,

Braun 5, Zimányi 11 Formen fest. Von den vöm letzteren Autor festgestellten

Formen fehlen blosvier: /) 104}, u >
1 0

1 ^
{ 122} und sjl32jan den Kristallen von

Pilisborosjen. Demgegenüber aber werden i] |320[ und sámtliche Formen, dérén

Auftreten als unsicher bezeichnet wurde (h |540[, ) 0

1

6
} , } 0

1

5
( ,

{0 1 4 } ,
]043j-,

)l.0.l4j W
}
108} V } 304 }

r {405
}

und
{
332

}
von genannten Autoren von den

Kristallen .vöm Mar-tinovicsberge nicht erwahnt.

L Maki ári erwahnt bereits (4), dass sein Baryt-Stammtypus V.*** wel-

clier an aus apomagmatisch hydrothermalen Losungén gebildeten Kristallen zu

beobachten ist auch in den, an Sedimentgesteinen gebundenen Mineralassoziationen

vorkammt (z. B. im Budaer-Gebirge) . Dieser Typus ist durch Kristalle tafelig nach

c lOOl), gestreckt in dér Richtung dér 6-Achse und durch die Spaltfláchen begrenzt-

gekennzeichnet. Wie aus dem bereits Erwáhnten folgt, gehören die Kri&tal le von

Pilisborosjen zu diesen Typus.

Es ist bdkannt, dass die Barytkristalle vöm Budaer-Gebirge aus Thermal-

wássern gebildet angesehen werden. Obzwar d
:

ese Kristalle -nicht Produkte dér

obenerwáhnten Phase eines magmatischen Zyklus sind, fst es doch nicht über-

raschend, dass sie von demsel-ben morphologischen Tvpus als Vörgenannte s
: na, da

ja. ihre Bddungstemperatur in den unteren Abschnitt des Temperaturbereiches

gennant:: Phase fallen konnte und keine Ursache vorhanden ist zu bezweifeln, dass

auc! die Druckverháltnisse entschprechend waren.

Dass Barytkrystalle von dieser Tracht von zahlreichen Punkten des Budaer-

Gebirges weiteren Sinn-e bek-annt sind, beweist die gresse regiona’e Verbreitung

dér Thenr.aiwassertatigkeit im genannten Gebiete.
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.'>! a k,l á ri (4) befolgt bei elér morphogenetischen Typisierung dér ungarischen
Bary te im Crunde die B r a u n'sche Ei.nteilung (5) mit dér Abandcrung, dass er dessen II.

• Ant.inor. - und VI. (Silikat)-Tvnus. die geneitsrli gleii rzeilige B'ildu.ngen reprüsentieren;
zusammenfasst und einheitlich Antimonit- (p. Sál) oder Felsöbányaer-Typus (p. 660) nennt.
Uie :en als V ezejchneten Typus ti'enot er auf genctischer und morphologischer Grundinge
>n die folgen zwei Unterabteilungen: V« odei Antiinonit-Typus a) (— Antimonit-Typus II
1L' r u u n]i i..r . Vb oder Antimonit-Typus b) ( SiliUat-T pus VI [Braun)).


