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Turmalin (elbait) albittal, Stak Nala, Skardu, Gilgit (Pakisztán).Mérete: 41 x 30 mm. Gyűjtemény és fotó: Kupi László.
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KÖSZÖNTŐTisztelettel köszöntöm a XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál részt-vevőit, vendégeit és látogatóit. Örömmel és barátsággal köszöntöm Miskolc várospolgárait, fiataljait, akik minden évben nagy érdeklődéssel várják a tavasz egyiknagy ásványtani eseményét az Egyetemvárosban.Az ember évezredes vágya, törekvése az őt körülvevő természet, a természetikörnyezet egyre mélyebb megismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődést segítőtermészeti erőforrások feltárása és hasznosítása, a fenntartható természeti erő-forrás-gazdálkodás biztosítása, a természeti értékek megóvása. A Miskolci Egye-tem Műszaki Földtudományi Karának oktatói és hallgatói, a Herman OttóMúzeum szakemberei, amatőr ásványgyűjtőkkel és ásványbarátokkal összefogva,széles nemzetközi részvétel és érdeklődés mellett, immáron 38. alkalommalszervezik meg a rendezvényt annak érdekében, hogy minden látogató számárafeltáruljon az ásványok, drágakövek, kőzetek és ősmaradványok csodálatosvilága. Az ásványfesztivál nagy élményt jelent mindenkinek, különösen a fiata-loknak, akik élénken érdeklődnek a természet, az ásványok, az ékkövek és kövü-letek sokunk számára rejtett értékei iránt. Az Ásványfesztivál egyszerre jelentesztétikai élményt és új ismeretek megszerzését, melynek megrendezése igazihagyománnyá vált a Miskolci Egyetem életében. Olyan értéket teremtettek a kol-légák, amelyet érdemes megőriznünk és megújulva minden évben továbbvin-nünk.Az idei rendezvény kiállításain bemutatjuk az Év ásványát, a sokszínű tur-malint, az Év ősmaradványát, a Megalodont (egy ősi óriáscápa), és ízelítőt nyúj-tunk a méltán világhírű kötelesmezői kalcedonból. A rendezvényhez, mintkorábban sokszor, az érdeklődő gyerekek számára Földtudományi Játszóházatműködtetünk. Kiemelném még, hogy az Ásványfesztivál előtti napon a MiskolciAkadémiai Bizottság székházában a Herman Ottó Múzeum Ásványtára alapítá-sának 40. évfordulóját ünnepelve egy előadóülés kerül megrendezésre. AzÁsványfesztivál két napján pedig, most már szinte hagyományosan, a nálunk vál-tott belépőjegy felmutatásával kedvezményesen tekinthetők meg a múzeum Pan-non-tenger Kiállítóépületének tárlatai.Szívből kívánok mindenkinek élményekben gazdag, tartalmas kikapcsoló-dást!Miskolc, 2020. március 2. Prof. Dr. Szűcs Péter

a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja
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PROGRAM

2020. március 6. (péntek)

40 éves a Herman Ottó Múzeum Ásványtára
Ünnepi előadóülés

Társrendezők: Herman Ottó Múzeum, Miskolci Egyetem Ásványtani-FöldtaniIntézete, Magyarhoni Földtani Társulat Észak-Magyarországi Területi Szervezete,MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Bányászati, Föld- és KörnyezettudományiSzakbizottsága.
Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
9.30–9.50 Érkezés, regisztráció
9.50–10.30 Köszöntők- Szolyák Péter (a Herman Ottó Múzeum megbízott igazgatója)- Veres Pál (Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere)- Kecskeméti Tibor (az MTM ny. főigazgató-helyettese)- Weiszburg Tamás (az ELTE Ásványtani Tanszékének vezetője, az MFT Ásvány-tan-Geokémiai Szakosztályának elnöke)- Mádai Ferenc (a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének igazgatója)- Szakáll Sándor (a Herman Ottó Múzeum Ásványtárának alapítója)
10.30–10.45 Fehér Béla: A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának elmúlt tíz esz-tendeje
10.45–11.00 Kóthay Klára: Az Év ősványa ismeretterjesztő program, mint múze-umi potenciál, különös tekintettel az ásványok országára
11.00–11.15 Viczián István: Szász József szerepe a marosvásárhelyi TelekiDomokos-féle ásványgyűjtemény továbbfejlesztésében
11.15–11.30 Harman-Tóth Erzsébet, Amir Khaidi, Gönczi Imre és WeiszburgTamás: Biogázmotorok kiválásai – új kihívás a környezeti ásványtan számára
11.30–11.50 Kávészünet
11.50–12.05 Less György: Új Sr-izotóp koradatok és értelmezésük a KözpontiParatethysből
12.05–12.20 Papp Gábor és Jánosi Melinda: A miskolci és a (mező)keresztesimeteoritról
12.20–12.35 Mankovics Milán, Meskál László, Pekker Péter, Topa Boglárka Annaés Weiszburg Tamás: Ólomásványok speciációja és jellemzői zsugorítmány-gyártás során leválasztott porokban
12.35–12.50 Both Mária Gabriella: A Természet három országiról, Állatokról,Növötényekről, Ásványokról Molnár János (1783) Magyar Könyv-ház címűműve alapján
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12.50–13.05 Weiszburg Tamás, Kovács Máté és Schimek Éva: Fluorid viselke-dése alagútkemencében történő téglagyártás során
13.05–13.20 Hír János: Miocén aprógerincesek nyomában
Helyszín: Herman Ottó Múzeum, Pannon-tenger Kiállítóépület (Miskolc, Görgey u.
28.)
13.40–15.30 Állófogadás. Pohárköszöntőt mond Kecskeméti Tibor (az MTM ny.főigazgató-helyettese). Közben tárlatvezetés az „Őserdei ösvényeken – Abükkábrányi mocsárciprus-erdő és kora” valamint a „Dinók Földjén – Mezo-ZOOikum” című állandó kiállításokban (Mezei Tünde és Bokros György)
Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
16.00–16.15 Leél-Őssy Szabolcs és Berentés Ágnes: Ásványcsodák a József-hegyi-barlangban
16.15–16.30 Mozgai Zsolt: Ásványok gyűjtése a nyirádi Deák-hegy bauxitbányá-iban
16.30–16.45 Balassa Csilla, Németh Norbert és Kristály Ferenc: A Bükk hegy-ségben előforduló ritkaelem-dúsulást hordozó kőzettestek hidrotermálisásványtársulása
16.45–17.00 Oláh Róbert: A fulguritok vegyelemzésének összehasonlítása azepigenetikus folyamatok tükrében
17.00–17.15 Lévai Zsolt: Ásványosodott fosszíliák
17.15–17.30 Kereskényi Erika, Szakmány György, Fehér Béla és KasztovszkyZsolt: A Herman Ottó Múzeum neolitikus csiszolt kőeszközeinek archeomet-riai vizsgálata, különös tekintettel a metabázitokra
17.30–17.45 Berentés Ágnes: Magyarországi barlangok UV-fényben
17.45 Zárszó
2020. március 7. (szombat)

9.00–10.00 Szakmai bemutató
10.00–18.00 Kiállítás és börze
10.00–17.00 Földtudományi játszóház
12.00 Megnyitóünnepség. Az ásványfesztivált megnyitja Kónya Péter, a MagyarMinerofil Társaság elnöke
13.30–14.30 Vetítettképes előadások: - Magyar János (ELTE Őslénytani Tanszék): Az Év ősmaradványa, a Megalodon- Fehér Béla (Herman Ottó Múzeum): Az Év ásványa, a turmalin
11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 Egri Csaba (Agrárminisztérium): 3D előadásokkülföldi barlangokról: Brazília trópusi karsztvidékei, Szardínia mediterránbarlangjai és Szicília lávabarlangjai (III. előadó)
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2020. március 8. (vasárnap)

9.00–17.00 Kiállítás és börze
9.00–16.00 Földtudományi játszóház
10.00–16.00 Díjmentes ásványhatározás: Majoros Lívia és Leskó Máté (MiskolciEgyetem)
10.00–16.00 Díjmentes drágakőhatározás: Takács József (V-Pearl OktatásiKözpont)
13.30–14.30 Vetítettképes előadások:- Takács József (V-Pearl Oktatási Központ): A turmalin titkai- Berentés Ágnes (Herman Ottó Múzeum): Pandora megelevenedik Magyar-ország alatt, avagy barlangok ultraibolya fényben
11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 Egri Csaba (Agrárminisztérium): 3D előadásokkülföldi barlangokról: Brazília trópusi karsztvidékei, Szardínia mediterránbarlangjai és Szicília lávabarlangjai (III. előadó)
17.00 Fesztiválzárás

KiÁllíTÁSOK- Az Év ásványa, a turmalin (válogatás a Magyar Természettudományi Múzeumgyűjteményéből)- Az Év ősmaradványa, a Megalodon (válogatás a Magyar TermészettudományiMúzeum gyűjteményéből)- A kötelesmezői kalcedon (válogatás Bódi József, Krisztián István, Detrich Balázsés Lévai Zsolt gyűjteményéből)- Rajz- és fotókiállítás az Év ásványa és ősmaradványa témában, a MagyarhoniFöldtani Társulat programsorozata keretében
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A 2020. év ásványa, a turmalinFEHÉR BÉLA

Herman Ottó Múzeum, Ásványtár

Bevezetés2016 után, amikor a gránát volt a nyertes, ismét egy, a szilikátok közé tartozó
ásványcsoport, a turmalin lett az év ásványa. Ismerkedjünk meg vele közelebb-ről!A turmalinra vonatkozó első ismert írott hivatkozás Theophrasztosz (i.e.371–285) De lapidibus („A kövekről”) című művében található. Itt a lyngurium-nak nevezett drágakövet úgy írja le, hogy elektrum színe van (ez a sárga árnya-latát jelenti) és vonzza a szalmát és a hamut, mikor melegítik. Az ókorban a
lynguriumot (turmalint) fosszilizálódott hiúzvizeletnek tekintették (Dutrow &Henry, 2011). Az ásványcsoport neve a szingaléz turmali szóból származik, így nevezték aCeylonból (a mai Srí Lankából) Európába érkező színes drágaköveket. Érdekes-ség, hogy ezeknek a köveknek a nagy része valójában cirkon volt. 1703 körülazonban holland drágakőcsiszolóknak feltűnt, hogy a Ceylonból érkező kövekegy része más tulajdonságokat mutat, mint a cirkon, így valószínűleg egy koráb-ban nem ismert ásványról lehet szó. 1747-ben Carl von Linné szolgáltatta az elsőtudományos leírást a turmalin piroelektromos tulajdonságairól, az ásványt lapis
electricusnak nevezve. A turmalin elnevezés 1766-ban jelent meg Sven Rinmanmunkájában, bár akkor még mindig csak különféle ásványok gyűjtőneveként.1771-ben John Hill egy Ceylonból származó, bíbor színű, kemény, melegítés hatá-sára elektromosan töltötté váló ásványt turmalingránátnak nevezett, majd 1784-ben Richard Kirwan használta mai értelemben a turmalin nevet, bár a sörlt mégtőle elkülönítve tárgyalta (és valószínűleg a mainál jóval tágabb értelemben).Akkoriban csak három országból ismerték az ásványt, nevezetesen Ceylonból,Brazíliából és Ausztriából (pontosabban Tirolból). A Dana-féle ásványrendszer-tan 1844-ben megjelent 2. kiadása már 2,5 oldalon foglalkozik a turmalinnal; aváltozatai között megjelenik a sörl, a rubellit, az indigolit, az afrit és az afrizit.Három kristályrajz, öt kémiai elemzés és sok lelőhely szerepel a műben. A könyv1892-es 6. kiadása már több mint 7 oldalt szentel a turmalinnak, sok ábrával éskémiai elemzéssel kiegészítve. Megjelenik az ásvány kémiai felosztása is alkáliturmalinra, vasturmalinra, magnéziumturmalinra és krómturmalinra, de ekkormég a turmalin nem csoportszintű megnevezés volt.Az első magyar nyelvű ásványtankönyvben (Benkő, 1786) a „fattyúgránátok”között említik a turmalint, s piroelektromos tulajdonságára is utalnak: „… kékes-fekete zöldkőben termő ágasbogas Fattyúgránát, melynek különös Tulajdonsága,



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál6hogy melegítve az Hamvat húzza, onnan nevezik Aschenziehernek, vagy Hamu-húzónak, egyvégivel pedig taszittya, megedzve vízben elveszti az erejit”. Közelszáz évvel később, a Szabó József-féle Ásványtan 2. kiadásában a turmalin rend-szertani besorolása a következő: V. Oxidvegyületek, V.2. Többször kettes vegyü-letek vagy sók, V.2.I. Szilikátok, V.2.I.a. Víz nélküli szilikátok, V.2.I.a.6.Andaluzit-rend, V.2.I.a.6.e. Turmalin-nem. A kötetben már bővebben írnak kris-tálytani és fizikai tulajdonságairól, de kémiai összetételére is közölnek adatokat.Változatai közül a sörlt, a rubellitet, az indigolitot, az afritot és a zeuxitot említik.Hazai lelőhelyei közül Úrvölgy, Oláhpián, Igló és Felsőszlana van felsorolva. Az1942-ben megjelent Mauritz-Vendl-féle ásványtankönyvben már megjelenik aturmalin-csoport kifejezés, valamint a turmalinok kémiai felosztása: alkáli vagyNa-turmalinok, Mg-Al-turmalinok és Fe-turmalinok. E csoportosítás a mai neve-zéktannal nehezen vethető össze, ami nem is csoda, hiszen akkoriban a turma-linok kristályszerkezetét még nem ismerték. A szerzők meg is jegyzik, hogy „aváltozó összetétel folytán a tulajdonságok nagyon változatosak, a törvényszerű-ségek nehezen bogozhatók ki”. Érdekesség, hogy a Koch-Sztrókay-féle Ásványtan(2. kiadás, 1967) a turmalin esetében nem beszél csoportról, hanem inkább egyásványfajnak tekinti a turmalint, viszont a kristályszerkezet ismeretében már amai osztályozásnak megfelelő, kémiai alapú „szélső fajtákat” (ún. „minál”-okat)különböztet meg: alkáli (Na, Li) turmalin = elbait, magnéziumtartalmú turmalin= drávit, vasturmalin = sörl, alkálimentes Ca-Mg-változat = uvit.Napjainkban a turmalinokkal alapvetően két tudományterület foglalkozik, aföldtudomány (ásványtan, kőzettan, geokémia) és a drágakőtudomány. Mindkétterületen ásványcsoportnak tekintik a turmalint, de míg a földtudományokbana csoporton belüli tagokat a kémiai összetétel, még pontosabban a kristálykémiaiviszonyok alapján különítik el, addig a drágakőtudományban az ásvány színe afő osztályozási szempont. Ezzel elvileg nem is lenne probléma akkor, ha a kétnevezéktan között nem lenne átfedés. Sajnos azonban van; míg pl. a földtudo-mányok a sörl név alatt egy bizonyos vasgazdag turmalin értenek, addig a drá-gakövesek a fekete turmalinokat hívják sörlnek. Ez aztán sok bonyodalomhozvezethet.
A turmalinkristályok alakjaA turmalinok a trigonális (más szóval háromszöges) rendszerben kristályo-sodnak. A turmalinkristályok általában megnyúlt, oszlopos termetűek, jellemzőa prizmazóna hosszanti barázdáltsága (1. ábra). Előfordul, hogy az oszlopok szá-lakká vékonyodnak, sőt, azbesztszerű turmalinokról is történt már említés. Akristályok habitusa lehet még zömök oszlopos, piramisos, lencseszerű, táblásvagy izometrikus is. A szimmetria miatt a kristályok keresztmetszete hatszögesvagy még gyakrabban ditrigonális (2. ábra).
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A turmalin szimmetriacentrummal nem rendelkező, poláros ásvány. A duplánterminált („kétvégű”) kristályokon a hemimorfia (ún. feles szimmetria) jól meg-figyelhető, mivel az ellentétes kristályvégeken – a +c antilóg póluson és a –c ana-
lóg póluson – más-más kristályformák is kifejlődhetnek. Jellemző, hogy akristályok antilóg pólusán a piramislapok „csúcsosabbak” és több forma alakulki, mint az analóg póluson (lásd az 1/b. ábrát). A fenn-nőtt, így csak egyik végénterminált kristályokon általában az antilóg pólus formái mutatkoznak. Megfi-

1. ábra: A turmalinkristályok morfológiája (Goldschmidt, 1923). a.) Oszlopos
kristály, a prizmalapok jellegzetes, hosszanti irányú barázdáltságával;

b.) Zömök oszlopos turmalinkristály, melyen jól megfigyelhető a hemimorfia,
vagyis az antilóg és analóg kristályvégek eltérő kifejlődése. c.) Lencse alakú

kristály. Kristályformák: m{1010} trigonális prizma; a{1120} hatszöges prizma;
h{4150} ditrigonális prizma; o{0221}, r{1011} trigonális piramisok;

u{3251} ditrigonális piramis.

2. ábra: Turmalin-
kristályok kereszt-

metszetei: 
a.) hatszöges; 

b.) ditrigonális.



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál8gyelték még, hogy az úgynevezett bázislap fénye erősebb az antilóg, mint az ana-lóg póluson (Dietrich, 1985). A turmalin piroelektromos és piezoelektromostulajdonsága a poláros szimmetriából ered.A turmalinkristályok – főleg azok, amelyek pegmatitokban találhatók – meg-lehetősen nagy méreteket érhetnek el: például 2,7 m hosszú kristályt találtakNuevoban (Riverside megye, Kalifornia, USA), míg 3 m hosszú és 1 m széles sörlkerült elő a svédországi Skrumpetorpból (Dietrich, 1985; Lyckberg, 1997). Ikre-sedett turmalinokat nagyon ritkán figyeltek meg, s ezek a leírások is főleg a 19.századból valók, vagyis fenntartással kezelendők.
A turmalin fizikai tulajdonságaiEgyes kézikönyvek szerint (pl. Dana, 1892; Deer et al., 1997) a turmalinoknagyon rosszul hasadnak. Ezek a megfigyelések nagyon óvatosan csak a háromleggyakoribb turmalinra (elbait, drávit, sörl) vonatkoztathatók, mivel az újabbturmalinfajok leírásánál általában a hasadás hiányát közlik. Ez alól a buergeritkivétel; Donnay et al. (1966) határozott prizmás hasadást írt le a buergeritnél.A turmalinok törékeny (rideg) ásványok, törési felületük egyenetlen vagykagylós. A kristályok megnyúlásával párhuzamos – hosszirányú – metszeteirőlkészült vékonycsiszolatokban, de sokszor a kézipéldányokon is, az oszlopokharántirányában egyenetlen lefutású törési felületek figyelhetők meg; ez a tur-malinokra jellemző tulajdonság, mely nagyban megkönnyíti azonosításukat.A turmalinok karcolási keménysége a Mohs-féle skálán 7-es, illetve néha kissénagyobb, 7,5-es értéket adnak meg, míg sűrűsége 2,90–3,33 g/cm3 között válto-zik, nagyságát az ásvány kémiai összetétele határozza meg.A turmalin sok más hemimorf ásványhoz hasonlóan piroelektromos és pie-zoelektromos tulajdonságokat mutat. Ha a turmalinkristályt hő hatásának tesz-szük ki, akkor a prizma két vége elektromosan töltötté válik. Ez a
piroelektromosság. A kristály pozitív töltésű végét analóg, míg a negatív töltésűvégét antilóg pólusnak nevezzük. Ha ezután a kristályt elkezdjük hűteni, akkoraz elektromos töltések felcserélődnek. Megfordítva: ha a turmalint elektromosmezőbe helyezzük, akkor hőáramlás indul meg a kristály analóg pólusa felől azantilóg pólus felé.A turmalin nyomás hatására is elektromosan töltötté válik, ezt nevezzük pie-
zoelektromosságnak. Ha a nyomást a hossztengely irányában gyakoroljuk, akkora kristály antilóg vége lesz pozitív töltésű, míg az analóg pólus negatív töltéstnyer. Dekompresszió esetén a töltések felcserélődnek.A turmalinok színe igen változatos. Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogya szivárvány minden színében megjelennek. Általában még egy-egy fajnak sincskarakterisztikus színe, melyből az következik, hogy az egyes turmalinfajok nemkülöníthetők el egymástól pusztán csak a színük alapján. A turmalinok gyakran



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 9mutatnak színzónásságot, mely sokszor nemcsak vékonycsiszolatban, de a kézi-példányokon is megfigyelhető. A színzónásság az elbaitokban a leggyakoribb, demegfigyelték drávitban, uvitban és liddicoatitban is. Az sem ritkaság, hogy egykristályon belül a különböző zónák más-más turmalinfajokat képviselnek. A kris-tálytani irányokhoz képest a színzónásságnak két típusa különíthető el: 1.) Ahossztengellyel párhuzamos színzónásság; 2.) A hossztengelyre merőleges szín-zónásság.Az első esetben a prizmás kristályok hosszirányában figyelhető meg a szín-változás; gyakori, hogy az oszlopos kristály egyik fele zöld, míg a másik felerózsaszín. Azokat a színtelen vagy majdnem színtelen kristályokat, melyek egyikvége vörös színben végződik, „törökfejnek” nevezik, hasonlóan a fekete végző-désű „mórfejhez” („szerecsenfej”). A második esetben a hossztengelyre merőle-gesen  fejlődik ki a színzónásság, ezt a turmalinoszlopok metszeteiben lehettanulmányozni. Gyakori például az az eset, hogy a kristályok szegélye zöld, míga magja rózsaszín színű; ez a „dinnyeturmalin”, vagy még pontosabban „görög-dinnye-turmalin”.Az átlátszóság tekintetében is igen változatosak a turmalinok. A színtelenvagy gyengén színezett változatok átlátszók, míg az erősebben színezett példá-nyok áttetszők. Ritkán a nagy vastartalmú, fekete változatok átlátszatlanok, opa-kok is lehetnek.A turmalinok karca (porszíne) általában fehér, melyet gyakran színtelennekírnak le (mivel a fehér, mázatlan porcelánon nem látszik a fehér porszín). Egyessötét példányok karca gyengén színezett lehet: például a sötétzöld elbait karcavilágoszöld, vagy a barna drávit karca világosbarna stb. Csak a buergerit és apovondrait karca színezett mindig: az előbbi karca sárgásbarna (Donnay et al.,1966), míg az utóbbié barna színű (Walenta & Dunn, 1979).A turmalinok általában üveg-, illetve gyantafényű ásványok. A vékony, szálaskristályokból álló aggregátumok selymes, bársonyos fényűek lehetnek.
A turmalin szerkezete és kristálykémiájaA turmalin-szupercsoport tagjai a trigonális rendszerben kristályosodó cik-loszilikátok (magyarul gyűrűs szilikátok), bizonyos kation-konfigurációk miattazonban a szimmetria rombosra, monoklinra vagy triklinre is csökkenhet. Álta-lános szerkezeti képletüket a következő alakban szokás felírni (Henry et al.,2011): XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W, ahol az X, Y, Z, T és B különböző, vegyes betöl-tésű kationpozíciókat, míg a V és W anionpozíciókat jelöl. Talán már ez a bonyo-lult képlet is érzékelteti, hogy a kristályszerkezet sem lehet túl egyszerű (3. ábra).A turmalin szerkezetének építőelemei a hat TO4-tetraéder, melyek a csúcsa-ikkal összekapcsolódva gyűrűs (cikloszilikát) szerkezetet hoznak létre úgy, hogyaz összes tetraéder ugyanabba az irányba néz, és ahol a T-pozíciót elsősorban



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál10Si tölti be, amit némi Al és B helyettesíthet (Hawthorne & Dirlam, 2011). A bórlényeges alkotója a turmalinnak, és teljesen betölti a háromszögesen koordinált
B-pozíciót. Ezeket a szerkezeti komponenseket kétféle, hatos koordinációjú pozí-ciók kapcsolják össze (YO6- és ZO6-oktaéderek), melyek sokféle, különböző vegy-értékű kationokat tartalmazhatnak. A 9-es koordinációjú X-pozíció éppen kívülesik a tetraéderes gyűrűk síkján és jellemzően Na-t és Ca-t tartalmaz, de gyakranrészlegesen betöltetlen marad. Kétféle anion-pozíció van (V, W), melyek nemcsak oxigént, de OH-t és F-t (csak a W-pozícióban) is tartalmazhatnak (Haw-thorne & Dirlam, 2011).Mivel a turmalinok kristályszerkezetében 3-as, 4-es, 6-os és 9-es koordiná-ciójú kationpozíciók is vannak, a kémiai elemek széles skáláját képesek rácsukbabeépíteni. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a periódusos rendszer majd’minden, természetben is előforduló elemét megfigyelték turmalinokban. Emiattszokták a turmalint a természet lomtárának vagy szemetesládájának is nevezni

3. ábra: A turmalin kristályszerkezete (Foit & Rosenberg, 1979 alapján)
a {0001} szerinti metszetben.



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 11(Bragg, 1937). Ha azonban csak azokat az elemeket nézzük, amelyek dominán-sak lehetnek egy-egy pozícióban (ezek a turmalin fő alkotóelemei), akkor márjócskán szűkül a kép. Az alábbi listában ezeket a fő alkotóelemeket, illetve záró-jelben a gyakoribb helyettesítőket adjuk meg a különböző kristályszerkezetipozíciókra:
X = Na, K, Ca, üres hely (vakancia, o)
Y = Al, Fe3+, Cr, V, Fe2+, Mg, Mn2+, Li, (Ti)
Z = Al, Fe3+, Cr, V, Mg, (Fe2+)
T = Si, (Al, Fe3+, B)
B = B, (o)
V = OH, O
W = OH, F, O.
A turmalinok ásványtani osztályozása A turmalin-csoporton belül az egyes ásványfajokat az X-, Y-, Z-, V- és W-pozí-ciókban domináns alkotók alapján határozzuk meg. Az osztályozásban a T- és B-pozíciók nem játszanak szerepet, mivel az előbbit dominánsan mindig Si, míg azutóbbit mindig B tölti be. A turmalin-csoport nevezéktanáról az utóbbi évtize-dekben számos publikáció jelent meg, viszont a Nemzetközi Ásványtani Társaság(IMA) által elfogadott, így jelenleg hivatalos nómenklatúra csak 2011-ben látottnapvilágot (Henry et al., 2011). Ebben még csak 18 turmalinfaj volt felsorolva,azonban az azóta eltelt időben rohamléptekkel 39-re emelkedett a csoport tag-jainak száma (bár hivatalosan még nincs mindegyik leírva).Terjedelmi okokból most az összes turmalinfajt nem soroljuk fel, az 1. táblá-zatban csupán a gyakoribb és/vagy Magyarországon is előforduló tagokat adjukmeg.
A turmalinok színváltozataiA turmalinok fizikai tulajdonságairól szóló fejezetben már említettem, hogyaz egyes példányok rendkívül változatos színekben jelenhetnek meg. Ebből kifo-lyólag a turmalin színváltozatainak külön neveket is adtak, s e változatnevekrendszerint sokkal régebbiek, mint az előző fejezetben felsorolt ún. fajnevek. Aszínváltozatok neveit a drágakőiparban ma is használják, azonban az ásványtan-ban e nevek már kerülendők. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egyes szín-változatok és az egyes ásványfajok között semmiféle kapcsolat nem létezik,hiszen egy-egy színváltozat többféle ásványfajt is reprezentálhat, és fordítva,egy-egy turmalinfaj többféle színben is megjelenhet. Tehát pl. az a felfogás, hogya rubellit az elbait rózsaszín változata lenne téves, a rubellit a turmalin rózsaszínváltozata!



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál12

A turmalinok színváltozataira a következő elnevezéseket alkalmazzák: akroit= színtelen, drávit = barna (de egy turmalinfaj neve is!), emeraldit = smaragdzöld,indigolit = kék, jokroit = lila, paraíbait = kékeszöld („neonkék”), rubellit = rózsa-szín vagy vörös, sörl = fekete (de egy turmalinfaj neve is!), sziberit = lila, verdelit= zöld (Oberfrank & Rékai, 1982; Henry et al., 2011). Ezeken kívül bizonyos szín-zónás turmalinoknak vannak még külön neveik, de róluk a korábbiakban márszót ejtettem.
A turmalinok képződéseMint azt a kristálykémiai fejezetben láthattuk, a turmalinok felépítésébennagyon sokféle elem vehet részt, de csupán három olyan elem van, amelyik mind-egyik turmalinfajban fő alkotóként megjelenik; ez az oxigén, a szilícium és a bór.Míg az előbbi kettő a földkéreg két leggyakoribb eleme (rendre 46,1 és 28,2%-os részaránnyal), addig a bór 37. ebben a rangsorban kb. 10 ppm átlagos kon-centrációval. Mivel a turmalin a hőmérséklet- és nyomásviszonyok nagyon tágtartományában stabil, ezért képződésének legalapvetőbb feltétele az, hogylegyen elegendő mennyiségű bór az adott földtani környezetben.Ha egyszer létrejött ez az ásvány, akkor nagy stabilitása, s a kristályon belülielemdiffúzió elhanyagolható mértéke miatt jól dokumentálja azt a környezetet,amelyben képződött. Ezért nevezik a turmalint petrogenetikai indikátor ásvány-nak (Henry & Guidotti, 1985).A leggyakoribb turmalintartalmú magmás kőzetek azok, amelyek jelentőskémiai frakcionálódáson estek át, mivel a bór – mely a turmalin képződéséhez

1. táblázat: A turmalin-csoport gyakoribb tagjai.

Ásványfaj X Y3 Z6 T6O18 (BO3)3 V3 WSörl Na Fe2+3 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)Drávit Na Mg3 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)Elbait Na Li1,5Al1,5 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)Fluorelbait Na Li1,5Al1,5 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 FUvit Ca Mg3 Al5Mg Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)Fluorliddicoatit Ca Li2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 FFoitit o Fe2+2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)Magneziofoitit o Mg2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)Rossmanit o LiAl2 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 13szükséges legfontosabb tényező – inkompatibilis elemként viselkedik a magmásrendszerekben (vagyis nem tud beépülni a fő kőzetalkotó ásványok szerkeze-tébe), és ezért erős dúsulást mutat a frakcionálódott olvadékokban. A turmalinleggyakoribb a savanyú és peralumíniumos vulkáni és mélységi kőzetekben, mintpl. riolitokban, gránitokban és gránitpegmatitokban (van Hinsberg et al., 2011).Ezek közé tartozik a luxulianit nevű kőzet is, mely egy olyan porfíros gránittípus,melyben a nagyméretű földpát- és kvarckristályok között jelennek meg a tűs tur-malinkristályok sugaras elrendeződésben.Kémiailag a magmás turmalin az anyamagma összetételét és ásványtársulá-sát tükrözi. Intermedier magmás kőzetek turmalinjának összetétele általábanNa-gazdag és a Fe- és Mg-tartalomban közbülső helyet foglal el (pl. sörl és drávit),míg a közepesen frakcionálódott gránitos kőzetekben kristályosodott turmalininkább Fe-gazdag összetételű (pl. sörl és foitit). A növekvő frakcionálódással aturmalin Li-ban gazdagodik olyannyira, hogy erősen differenciálódott pegmati-tokban a Li-domináns fajok (elbait, liddicoatit és rossmanit) jellemzők.A mélységi magmás kőzetekkel kapcsolatban lévő, kései szakaszú hidroter-más fluidumok bórban gazdagodhatnak és a környező mellékkőzetekbe áramol-hatnak. A bórnak ez a beáramlása turmalin-képződést idézhet elő, turma-lin-gazdag kőzeteket létrehozva a magmás kőzetek szegélyénél és azok anyakő-zeteiben. A metaszomatikus turmalin általában finom oszcillációs zónásságotmutat és jellemzően hibrid összetétellel rendelkezik, ami az anyakőzet és a B-tartalmú fluidum-fázis közötti reakciót tükrözi (van Hinsberg et al., 2011). Egyjellegzetes, rétegszinthez kötött (sztratiform), metaszomatikus kőzettípus a tur-
malinit, melyben a turmalin részaránya meghaladja a 20%-ot.A turmalin kivételes mechanikai és kémiai stabilitása rendkívül ellenállóváteszi az ásványt a mállás folyamán. Ha felszíni körülmények közé kerül, a turma-lin elválik a magmás, metamorf vagy üledékes anyakőzetétől és az üledékben tör-melékes komponenssé válik. A cirkonnal és a rutillal együtt a turmalin az egyiklegellenállóbb nehézásvány az üledékes környezetekben. Az üledékben lévő tur-malin megtartja az eredeti anyakőzetének kémiai jellemvonásait és emiatt a tör-melékes üledékes kőzetek származási helyének indikátora lehet.Az üledékes törmelékanyag eltemetődése és kőzetté válása üledékes kőzetképződéséhez vezet, mely gyakran jár együtt új turmalin képződésével a törme-lékes szemcséken, vagy egy új turmalin-generáció nukleálódásával. Ez az ún. dia-genetikus turmalin (van Hinsberg et al., 2011).A granitoidok után a metamorfizált agyagos kőzetek (az ún. metapélitek) aturmalinok leggyakoribb befogadó kőzetei. Ezekben az agyagos kőzetekben aturmalin, mint törmelékes vagy diagenetikus ásvány már korábban jelen lehe-tett, s a metamorfózis során e magokon alkot továbbnövekedéseket az új, meta-morf fázis. A progresszív metamorfózis alatt a turmalin akkor tud növekedni, haehhez van a rendszerben megfelelő mennyiségű bór. Ez a bórtartalom rendsze-



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál14rint az agyagásványokból szabadul fel. Turmalinok sok más metamorf kőzetbenmegjelenhetnek még, pl. metakvarcitokban, meszes metaszedimentekben, gne-iszekben, metaevaporitokban stb. (Henry & Dutrow, 1996).
A turmalinok felhasználásaNapjainkban a turmalin legfőbb felhasználója az ékszeripar. A legkeresettebbszínek a rózsaszín, az élénkpiros, a zöld és természetesen a „neonkék”, azonbanvigyázni kell, mert a turmalin változatos színe miatt sokféle drágakővel összeté-veszthető. Fazettálásakor különböző csiszolási formákat alkalmaznak. A sötétköveket úgy csiszolják – a pleokroizmus (többszínűség) miatt – hogy a tábla afőtengellyel párhuzamosan feküdjön. A világos köveknél a táblának merőlegesenkell elhelyezkednie a hossztengelyre, hogy a csiszolással mélyebb színt érjenekel (Schumann, 2004). Mivel a szép, drágakő-minőségű turmalinok viszonylaggyakoriak, ezért drágakőipari célokra mesterségesen nem állítják elő.Korábban a drágakő-szakértők optikai vizsgálatokra használták a turmalin-
fogót. Ez egy olyan eszköz, amely két, vékony szelet, színes turmalinból áll,melyeket a kristálytani c-tengellyel párhuzamosan metszettek ki a kristálybólés helyezték egy fogóba, hogy polarizálni, s ezáltal analizálni tudják a fényt.Ennek segítségével különböztették meg az optikailag izotróp (köbös kristály-rendszerű vagy amorf) és anizotróp ásványokat.Másik klasszikus felhasználási területe a hamuhúzó. Az oszlopos turma-linkristály dörzsölés vagy melegítés hatására elektromosan töltötté válik, mely-nek hatására apróbb dolgokat magához vonz. Ezt a tulajdonságát használták kielőször a hollandok, melynek segítségével a pipájukból a hamut könnyedén eltudták távolítani.Egyes elképzelések szerint (Hawthorne & Dirlam, 2011) a vikingek tengerinavigációra használt „napköve” is turmalin lehetett, bár erre régészeti bizonyí-tékok egyelőre nincsenek.Dietrich (1985) a turmalin számos más felhasználási területét említi még.Használják különféle műszerekben, pl. piroelektromos hőmérőkben, piroelekt-romos elven működő infravörös-detektorokban, lézerdetektorokban és dozimé-terekben. Felhasználják az alumínium- és bórsav-gyártásban, bór-tartalmúműtrágyák előállításában, speciális cementekben stb.
A világ fontosabb turmalin-lelőhelyeiMivel ma a turmalin felhasználásának legfőbb területe a drágakőipar, a „fon-tosabb” lelőhelyek alatt azokat értem, amelyek ezt az iparágat nagy mennyiségű,jó minőségű alapanyaggal látják, vagy látták el. Ezek elsöprő többségben gránit-pegmatitok miarolitos üregeihez kötődnek, bár nem hagyhatók figyelmen kívül



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 15az üledékes torlattelepek és néhány, metamorf eredetű turmalin-előfordulássem. Az alábbi, kontinensek szerinti felsorolás Pezzotta & Laurs (2011) alapjántörténik.
Európa: Elba-sziget (Olaszország); Murszinka, Urál (Oroszország).
Ázsia: Nuristan és Kunar tartományok (Afganisztán); Shan és Mandalay álla-mok (Mianmar, korábban Burma); Bajkálon túli területek (Oroszország); Gilgit-Baltistan és Azad Kashmir (Pakisztán); számos helyen Srí Lanka szigetén(korábban Ceylon); Yen Bai tartomány (Vietnam).
Afrika: Mangare (Kenya); Antsirabe-Betafo, Fianarantsoa és Tsitondroinaterületek (Madagaszkár); Nampula és Zambézia tartományok (Mozambik); Kari-bib terület (Namíbia); Nassarawa és Oyo tartományok (Nigéria); Arusha, Moro-goro és Tanga területek (Tanzánia); Kabwe és Lundazi körzetek (Zambia).
Amerika: Araçuaí, Conselheiro Pena, Malacacheta és São José de Safira kör-zetek, Minas Gerais; São José da Batalha terület, Paraíba; Parelhas terület, RioGrande do Norte (Brazília); O’Grady Lake, Északnyugati Területek (Kanada);Mesa Grande, Pala és Ramona körzetek, valamint Warner Springs, Kalifornia;Oxford megye, Maine (USA).

Magyarországi turmalinokAz utóbbi néhány évben nagyon sok időt töltöttem a hazai turmalinok kris-tálykémiai vizsgálatával. Több száz kémiai elemzést készítettem, ezekből eddignéhány szakcikk, illetve konferencia-kivonat készült. Ezek alapján, valamint aszórványos hazai irodalomból készült a következő kis áttekintés.Turmalin-lelőhelyekben egyik leggazdagabb területünk a Soproni-hegység.Itt szinte az összes fő metamorf kőzethez kötődnek turmalin-előfordulások,melyeket Spránitz et al. (2018) vizsgáltak részletesebben. A gneiszekben és peg-matitokban (Kánya-szurdok, Muck, Bükkfaforrás-árok és Tövissüveg, mind Sop-ron) a turmalin több mm-es, vagy akár több cm-es, fekete, benn-nőtt, oszloposkristályokat alkot. Kémiai zónásságot nem, vagy alig mutatnak. Alapvetően asörl-foitit sorozatba tartoznak, de egyes mintákon drávitos szegély is megfigyel-hető. A csillámpalák turmalinjai (Ház-hegy, Nap-hegy, S-6. sz. fúrás) különálló,fekete, oszlopos kristályokat képeznek. A kémiai zónásság itt már számottevőbb,mint a gneiszekben, de jelentős kémiai különbségeket az egyes zónák nemmutatnak. A róluk készült kémiai elemzések nagy többsége a drávit összetételitartományába esik. A gneiszek és csillámpalák kontaktusán is képződtek turma-linok. Ezek kémiai zónássága számottevő és a sörl-drávit sorozatba sorolhatók.Az Ultra-hegyen néhány éve Nagy Mónika és Mesics Gábor olyan kőzeteket talál-tak, melyek nagyrészt turmalinból állnak és akár turmaliniteknek is nevezhetjükőket. Az ezeket felépítő turmalinkristályok olykor nagyon bonyolult szöveti képetmutatnak (4. ábra), az egyes zónákban jelentősen eltérő kémiai összetétellel
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(sörl, drávit, foitit). Végezetül az ún. fehér kvarcitok is tartalmazhatnak turmalint(Récényi úti kőfejtő, Vöröshídi-kőfejtő, Tövissüveg, Seprőkötő-hegy, mind Sop-ron; Fillér-erő, Harka; Gödölye-bérc, Fertőrákos). Ezek a turmalinok fekete, nyúltoszlopos vagy tűs kristályokból álló halmazokat alkotnak a tömör kvarcitban.Kémiailag zónássak, az egyes zónák a sörl, drávit, foitit és magneziofoitit fajok-nak felelnek meg. A legnagyobb, Magyarországról származó, általam ismert tur-malin-egykristály (7,5 cm hosszú) is egy ilyen kvarcitos kőzetből került elő(Fehér, 2014).A Kőszegi-hegység metamorfitjainak (kvarcfillit, kloritfillit, mészfillit) turma-linjait Demény (1987) vizsgálta. A kristályok nagyon picik, legfeljebb tizedmilli-méteresek. Csak négy kémiai elemzés ismert innen, ezek alapján a kőszegiturmalinok a sörl-drávit sorozatba tartoznak.Másik jelentős turmalinos területünk a Velencei-hegység, ahol a turmalinkép-ződés a gránitos magmatizmushoz kapcsolódik. Magában a gránitban, illetveannak pegmatitjaiban és aplitjaiban a turmalin viszonylag ritkán jelenik meg (pl.Bence-hegy, Velence; Tompos-hegy, Pákozd; Sukoró környéke). Ezek legfeljebbnéhány mm-es, szurokfekete, zömök oszlopos kristályokat alkotnak. KémiailagAl-szegély sörlök. Ugyanígy ritkán található turmalin a gránitok vagy pegmatitokmiarolitos üregeiben (Sas-hegy, Pákozd; sukorói murvabánya). A sas-hegyi pél-

4. ábra: Bonyolult „élettörténetű” turmalinkristály visszaszórt-elektronképe
a soproni Ultra-hegyről. A szürke eltérő árnyalatai más-más összetételt

jeleznek. Képszélesség: 1,2 mm.



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 17dányok feketék, de a kristályok vékony éleinél zöldesen áttetszők és a sörl-elbaitsorozatba tartoznak. A sukorói turmalin már inkább zöldes vagy szürkészöldszínű, ezt Nagy (1967) zöld turmalinként írta le. A kémiai elemzések szerint ezis a sörl-elbait sorozatba tartozik, de helyenként olyan jelentős F-tartalommal,hogy a fluorelbait tag is jelen van. A legnagyobb mennyiségben és gyakorisággala gránitot övező kontakt palában, valamint kvarcos telérekben jelenik meg a tur-malin (Varga-hegy, Pátka; Antónia-hegy, Lovasberény; Bence-hegy, Velence). Ezmár a gránit turmalinjánál világosabb színű (szürke, barna, barnásszürke, deolykor sárga vagy színtelen is lehet), nyúlt oszlopos vagy tűs kristályokból állóaggregátumokat alkot. Kőzetalkotó mennyiségben is megjelenhet a pátkai Varga-hegyen (ez az ún. turmalinszirt). Kémiailag erősen zónássak, és a sörl-drávit-foi-tit összetételi mezőt reprezentálják (Fehér, 2018).A nagybörzsönyi Rózsa-hegy ércesedését kísérő turmalinosodás régótaismert (Koch, 1957). Itt a turmalin általában mm alatti, színtelen, tűs kristályokatképez. Az egyes kristályok kémiailag zónássak és a foitit-magneziofoitit soro-zatba tartoznak (Fehér, 2017).A nagybörzsönyihez hasonló turmalin ismert a gyöngyösoroszi Péter-Pál-táróból is, de arról precíz kémiai elemzések még nem készültek.Turmalinnal találkozhatunk még a Bükkben, Bükkszentkereszt és Bükkszent-lászló között, az ún. Hideg-víz patak medrében, ahol préselt riolittufákba települtkvarc-földpáttelérekhez kötődik a megjelenése. Itt max. 2 mm hosszú, fekete, tűskristályokból álló fészkeket vagy ereket alkot, néhol azonban az aggregátumokteljesen színtelenek. Főleg a sörl fajt képviselik (Fehér, 1998-99), de a színtelenzónák foititnek felelnek meg. Ugyanitt a turmalin breccsásodott kőzetekben ismegjelenik mint fekete, kompakt, mikrokristályos cementanyag, szintén a sörlfajt képviselve (Fehér, 2015). A közelmúltban Lévai Zsolt érdekes, szürkéskék-kékesszürke turmalinokat talált a felsőhámori Puskaporos oldalában, vörösszínű andezit kvarcos ereiben. Ezek a kémiai elemzések szerint drávit összeté-telűek.A Tokaji-hegységben, a Vilyvitányi Csillámpala Formációban a turmalinokakár cm-nél is hosszabb, fekete, zömök oszlopos kristályokat alkotnak. Kémiailageléggé homogének és drávitos összetételűek.Végezetül meg kell említeni, hogy a különböző törmelékes üledékek (főleghomokok, homokkövek) szinte mindig tartalmaznak némi turmalint is. Ezekrőlkét kivétellel még nem készültek kémiai elemzések. Az egyik jobban vizsgált tur-malin-előfordulás a mecseki Kővágószőlősi Homokkő Formáció, melyben a xeno-morf, vagy ritkábban hipidiomorf, 0,05–0,5 mm-es turmalinszemcsékdrávitoknak bizonyultak (Sztanó et al., 1987-88). A másik lelőhely a darnózselikavicsbánya, ahol a max. 2 mm hosszú, rózsaszín, oszlopos kristályok összetételeaz elbaitnak felelt meg (Fehér et al., 2016).
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Miocén tengerek csúcsragadozója – 

A 2020. Év Ősmaradványa: az óriásfogú cápaGASPARIK MIHÁLY
Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár

Zene- és cápatörténeti morzsákBizonyára sokaknak furcsa lesz, amivel kezdem ezt a kis ismertetést mindenidők, azaz az egész földtörténet valószínűleg legnagyobb (de mindenképpenegyik legnagyobb) haláról, a megalodonról, azaz az óriásfogú cápáról, de nekemsokszor egy dal címét juttatja eszembe. Viccesen azt is mondhatnám, hogy egyÁsványfesztivál (ahol ásványokon kívül ősmaradványok és kőzetek is vannak)műsorfüzetében minden bizonnyal elfér egy kis rocktörténet is (arra utalok itt,hogy a „rock” sziklát, kőzetet jelent magyarul).A 60-as évek végének nagy rockzenei slágere volt a Procol Harum együttes„A whiter shade of pale” című száma, amit magyarra így fordítottak le: „A sápadt-nál is halványabb árnyalat”. Ilyen címmel futott a hazai slágerlistákon, bár szószerint így lehetne fordítani: A sápadtnál (esetleg halványnál...) is fehérebbárnyalat. No, mármost a megalodont pedig lehetne (kicsit erőltetett párhuzam-mal) így nevezni: „a nagy fehérnél is nagyobb” cápa. Mert bizony méretben jócs-kán ráver korunk rettegett, „emberevő”-nek is titulált tengeri ragadozójára, afehér cápára, amit sokszor „nagy fehér”-nek vagy „fehér halál”-nak is neveznek.De ennyit a rocktörténetről, foglalkozzunk immár „teljes mellszélességgel” a2019 augusztusában indult szavazás nyertesével, a megalodonnal! A „2020. ÉvŐsmaradványa” címre három jelölt pályázott: a megalodon (más néven óriásfogúcápa), a tengeri liliom (úgy általában, ez a név tehát nem egy fajt, hanem egyegész osztályt jelöl) és a gyapjas orrszarvú. A jelöltek első bemutatására Buda-pesten a Vasúttörténeti Parkban, a 2019 augusztusában megrendezett 34. Nem-zetközi Ásványbörze és Ékszerkiállításon került sor, azután persze többhelyszínen, valamint különféle internetes felületeken, például a Facebookon islehetett szavazatokat leadni. Érdekes, hogy – noha a szervezők közül sokan mára legelején meg voltak győződve a megalodon győzelméről – egy jó darabig fej-fej mellett haladt a három jelölt, sőt, a különféle közönségprogramokra olyanmutatós tengeri liliom (crinoidea) példányokat sikerült kivinni a múzeumi gyűj-teményekből, hogy egy ideig ez a jelölt állt a verseny élén. Végül azonban győzöttaz óriásfogú cápa, ha úgy tetszik, kiderült, hogy sokszor mégis a méret a lényeg.Most pedig ismerkedjünk meg közelebbről a győztessel!
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A faj rendszertani helye, elnevezéseKülön érdekesség az, hogyan változott az idők során a tudományos neve és arendszertani besorolása ennek az állatnak az újabb és újabb leletek, valamintazok tudományos vizsgálatai eredményeinek tükrében. Eredetileg Carcharodon
megalodon néven írta le egy svájci születésű geológus, paleontológus, Jean LouisRodolphe Agassiz, akinek a nevéhez fűződik többek között a Földön egykor lezaj-lott jégkorszakok elméletének népszerűsítése és leírása is (bár magát a jelensé-get nem ő ismerte fel először). A „Carcharodon megalodon” magyarul„fűrészesfogú óriásfogú”-t jelent. A ma élő fehér cápa latin neve Carcharodon
carcharias, ebből is láthatjuk, hogy kezdetben ennek a fajnak a kihalt, de közelirokonának tartották a megalodont. Nem véletlenül, hiszen első ránézésre (bár anagy méretbeli eltérés nyilvánvaló) nagyon hasonló alakúak a két faj fogai, a maélő cápák közül a nagy fehér fogai a legnagyobbak, szinte magától adódott teháta rokonítás. Később kiderült azonban, hogy egészen biztosan nem sorolhatóugyanabba a nemzetségbe a megalodon, mint a mai fehér cápa, sőt, az is egyreinkább kétségbe vonható lett, hogy a két faj egyáltalán azonos evolúciós ágonalakult-e ki, azaz rokonok-e valójában. Ezért több kutató is új nemzetségnevetalkotott a megalodonnak (vagy valamely kihalt, de már régebben leírt nemzet-ségbe sorolták), melyek tükrözték azt is, hogy milyen rokonsági körbe valónakgondolják ezt a kihalt cápafajt. Hogy ne töltsem itt az időt és a sorokat állatrend-szertani fejtegetésekkel (már csak azért sem, mert nem vagyok őshal-specialista,jobbára ősemlősökkel foglalkozom), csak néhány változatot (elnevezést) említekitt meg. A Procarcharodon megalodon név azt sugallta, hogy ugyan nem egy nem-zetségbe tartoznak, de a két faj nagyon közeli rokonságban áll egymással, sőt,valószínűleg a megalodon lehet a feltételezett őse a fehér cápának (hiszen a „Pro-carcharodon” szó azt jelenti, hogy a „Carcharodont megelőző”). A Carcharocles
megalodon elnevezés már azt is jelezte, nincs nagyon közeli a rokonság a két fajközött. Jelenlegi legjobb tudásunk szerint (bár itt mindenképpen meg kell je-gyeznem, hogy egyáltalán nincs teljes konszenzus a specialisták között), a fehércápa és a megalodon a heringcápa-alakúak rendjének két külön evolúciós ágátképviseli, az előbbi a heringcápa-félék (vagy más néven makócápák) családjába(Lamnidae) tartozik, az utóbbi pedig a „nagyfogúcápa-félék” (Otodontidae) csa-ládjába. A két fejlődési ág elkülönülése feltehetően már több tízmillió éve meg-történt. Az óriásfogú cápa jelenlegi talán legelfogadottabb tudományos nevepedig Otodus (Megaselachus) megalodon.
Az óriásfogú halálA megalodon testhossza elérhette a 18 métert, egyesek szerint előfordulhat-tak közel 20 méteres példányok is (1. ábra). Könnyen lehet, hogy ez a faj volt a
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valaha élt legnagyobb hal, de ez nem biztos, ugyanis sokak szerint a jura idő-szakban élt egy nála is nagyobb hal, a Leedsichthys. Ez a csontoshal (és itt jegy-zem meg, hogy a megalodon viszont a porcoshalak közé tartozik, hiszen a cápákporcoshalak) feltehetően 20 méternél jóval nagyobbra is megnőhetett, bár ezttöbben is vitatják. Ez azonban mindegy is, azt gondolom, számunkra a megalo-don 18 méteres hossza is igen imponáló! Korának tengeri csúcsragadozója volt,a faj kialakulását (és egyáltalán a cápafélék kainozoikumi felvirágzását) a krétavégi nagy kihalási esemény segítette elő, ugyanis nemcsak a szárazföldi élővi-lágban ment végbe hatalomváltás (a dinoszauruszok kihalásával és a madarak,valamint főleg az emlősök eluralkodásával), hanem a világtengerekben is (2.ábra). Az addig uralkodó tengeri csúcsragadozók nagy része kihalt (a legjobbpélda erre talán a hatalmas moszaszauruszok eltűnése), így a globális kataszt-rófát túlélt állatvilág előtt új lehetőségek adódtak, új óriásragadozók fejlődhettekki. A legnagyobbakat az emlősök között találjuk. A cetek felvirágzása is ekkor

1. ábra: Ekkorák lehettek a legnagyobb megalodonok. 
Forrás: Encyclopaedia Britannica.
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2. ábra: Az óriásfogú cápa elterjedési területe a földtörténet során.
A faj kozmopolita, azaz világszerte elterjedt volt.



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál24kezdődött el, az egyik legnagyobb tengeri ragadozó (egészen pontosan makro-predátor) a fogascetek közé tartozó Basilosaurus volt, ami az eocén korban élt.Elérhette a 18 méteres testhosszat, de kortársai között voltak a megalodon őseiis, a 10 méteresre is megnövő óriáscápák, amelyek szintén a csúcsragadozókkörébe tartoztak. Az egyik ilyen faj volt az Otodus obliquus.Magának az Otodus (Megaselachus) megalodon fajnak a megjelenése az oli-gocén kor végére vagy a miocén elejére, kb. 23–24 millió évvel ezelőttre tehető.Félelmetes ragadozó volt, fő táplálékát emlősök (kisebb termetű bálnák, delfinek,tengeri tehenek, fókák) képezték.A fentebb említett 18, esetleg közel 20 méteres maximális testhosszat a leg-nagyobb fogleletek alapján állapították meg. Hazánkban a leggyakoribbak aközépső-miocén (badeni emelet) korú, azaz kb. 15 millió éves kőzetekben, a leg-nagyobb (tenyérnyi nagyságú) hazai fogleletünk is ebből az időből származik,Szentmargitbányáról (ma Sankt Margarethen, Ausztria) került elő lajtamészkő-ből, valószínűleg valamikor az 1800-as évek végén (3. ábra). Jelenleg Budapes-ten, a Magyar Természettudományi Múzeum „Sokszínű Élet” c. állandókiállításában tekinthetik meg a látogatók. A cápafogat tartalmazó vitrin fölöttlóg egy megalodon 8,5 méteres rekonstrukciója (4. ábra). Ez azonban jóvalkisebb, mint a fog egykori gazdája, ami 13–14 méter körüli lehetett, de sajnosekkora rekonstrukciót nem tudtunk volna kiállítani. Mindenesetre a vitrinbenlévő rajzon bemutatjuk azegykori állat valós méretétis. Hazánkból egyébkéntmég több lelőhelyről iskerültek elő megalodonfogmaradványok (bár né-melyik lelet beazonosításabizonytalan), íme néhánypélda: Hidas, Mátraszőlős,Zagyvapálfalva (ma Salgó-tarján része), Püspökhat-van, Ipolytarnóc, Danitz-puszta. Mindenképpenmeg kell említenünk Felső-esztergályt is, ahonnanszintén gyönyörű megalo-don-fogak kerültek elő,melyek a Magyar Termé-szettudományi Múzeumősgerinces gyűjteményé-nek legszebb darabjai közé3. ábra: A szentmargitbányai megalodon fog, 
a hazai gyűjtemények legnagyobb példánya.
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tartoznak, de ma már ez a lelőhely is az országhatáron túlra, Szlovákia területéreesik.
Búcsú a megalodontólBár – akárcsak a Loch Ness-i szörny esetében – keringenek legendák arról,hogy a mélytengerek „rejtett zugaiban” még élhetnek megalodonok, a kutatókkörében általánosan elfogadott tény, hogy a faj kihalt, valószínűleg a pliocén/ple-isztocén határ környékén, azaz körülbelül 2,5 millió éve. Kihalása egyik fő okánaka kezdődő jégkorral beköszöntő globális lehűlést, egyben a világtengerek vizéneklehűlését tartják, de egyéb okokat is felsorolhatunk. A pliocén második felére(kb. 3–4 millió évvel ezelőttre) kihaltak azok a cetfélék és egyéb tengeri nagy-emlősök, amelyek addig a fő táplálékot jelentették a megalodonok számára, idő-közben pedig új tengeri nagyragadozók is megjelentek az élet színpadán, példáulnéhány, a mai ámbrás cet távoli rokonsági körébe sorolható fogascet faj, valaminta kardszárnyú delfinek. Ekkorra egyébként már kifejlődtek a fehér cápák is. Már-pedig ezek a fajok egyrészt igen erős konkurenciát jelentettek a megalodonok-nak, másrészt – mivel a zsákmányszerzési stratégiájuk (csoportos vadászat) jóvalsikeresebbnek bizonyult – kiszorították addigi élőhelyükről az óriásfogú cápákat,így a faj sorsa megpecsételődött.

4. ábra: Megalodon rekonstrukció a Magyar Természettudományi Múzeum
állandó kiállításában.
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A kötelesmezői kalcedonSZAKÁLL SÁNDOR

Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani IntézetRitka alkalom, hogy az Ásványfesztiválon egy lelőhely kalcedonjai kerüljenekbemutatásra. A romániai Gutin-hegység déli lejtőin található Kötelesmező (Tres-tia) környéke azonban több szempontból is kiemelkedő kalcedonleletekkel büsz-kélkedik. Először is kivételesen szép világoskék színű. Emellett nemcsak akalcedonra jellemző gömbös-vesés megjelenésű, de gyakoriak kocka alakú kris-tályokat formázó ásvány utáni álalakjai is. Álalaknak (idegen szóval pszeudo-morfózának) nevezi az ásványtan azt a jelenséget, amikor az eredeti ásványanyaga már nincs jelen, de az új ásvány az eredeti ásvány alakját megtartotta.Voltak olyan kutatók, akik nem álalaknak tartották, éppen ezért kapta a kuboszi-
licit nevet a XIX. század végén. Érdemes megemlíteni, hogy sokkal ritkábban másszimmetriájú formákat mutató ásvány utáni álalakokban is megjelenhet a kal-cedon a térségben. De döntően a köbös szimmetriájú, kocka alakú álalakok a jel-lemzőek. Felvetődik a kérdés, vajon mi lehetett az eredeti ásvány? Erre már többmint 200 éve keressük a választ. A legnagyobb esélyes hosszú évtizedekenkeresztül a fluorit volt. Később előkerült a jelöltek között egy nagyon ritka, köbösszimmetriájú szilícium-dioxid-ásvány, a melanoflogit. Valóban, a melanoflogit avilágban egy-két lelőhelyen kocka alakú kristályokként jelenik meg, de egyrésztez a kifejlődése roppant ritka, másrészt a legnagyobb kockák csupán néhánymm-esek. Ezzel szemben a kötelesmezői kocka alakú álalakok gyakran elérik az1 cm-t, kivételesen pedig találtak már 2–3 cm-es kristályokat is. Nem melleslegezek az andezit repedéskitöltéseiben Kötelesmező környéken nagy mennyiség-ben fordulnak elő. A fluorit tehát gyakoriságánál fogva sokkal esélyesebb, bár azegész Kárpátokban kevés helyen ismert ilyen mennyiségben. A Gutin-hegységihíres polimetallikus ércesedésekben (pl. Felsőbánya, Kapnikbánya) bár jelenvan, de sosem uralkodó mennyiségben a telérek kitöltéseiben. Magunk a kockaalakú kristályok lapjainak mikroszkópi tanulmányozása és a lapok közötti szögektöbbféle, modern technikával történő mérése után sem lettünk okosabbak a fentikérdést tekintve. Gondoltunk korábban a sokkal gyakoribb kalcitra, melynekismertek kockához közel álló romboéderei, de ezek az álalakok a méréseink sze-rint pontosan kockák. Lehetne még gyanakodni több más, köbös szimmetriájúásványra, mint a galenit vagy a pirit, melyek nagy mennyiségben vannak jelen atágabb térség ércteléreiben, vagy csak a kocka formát tekintve a kősóra, de ezutóbbi genetikailag nyilván nem illik ebbe a környezetbe. Mindenesetre a világmás részein (pl. Blinkpan, Namíbia; Artigas, Uruguay) az ehhez nagyon hasonlómegjelenésű, kocka alakú kalcedon álalakokat fluoritból származtatják. Miveljelenleg magunk sem tudjuk megerősíteni egyik fent említett jelöltet sem, mara-dunk egyelőre a legnagyobb esélyes, sokkal gyakoribb fluoritnál. Ezekből akülönleges szépségű álalakokból láthatunk egy válogatást az Ásványfesztiválonmagángyűjtők anyagából.
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Bemutatkozik a Műszaki Földtudományi KarA Miskolci Ásványfesztivál rendezvénysorozat egyik kezdeményezője és 38.alkalommal szervezője a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, amelya világ egyik legrégebbi műszaki felsőoktatási intézménye. 2015-ben ünnepeltüka 280. évfordulóját annak, hogy 1735-ben IV. Károly császár megalapította Sel-mecbányán Karunk elődjét a „Bergschola”-t. Mária Terézia 1762. október 22-énakadémiai rangra emelte az intézményt, amely a bányászati-kohászati tudomá-nyok művelésére alakult, a természeti környezet megismerését, az ásványi nyers-anyagforrások feltárását, kitermelését és feldolgozását tervező, irányító ésmegvalósító szakemberek képzésére jött létre. Az ásvány- és kőzettan oktatására több mint 250 éve, 1763-ban megalapítot-ták az első tanszéket. Akkor kezdődött meg annak az ásvány- és kőzetgyűjte-ménynek a kialakítása is, amely folyamatosan bővülve, ma is az oktatás éstudományos kutatás céljait szolgálja az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszéken.A selmeci aranygyűjtemény, vagy a történeti ásványgyűjtemény különlegesdarabjai iránt ma is nagy az érdeklődés, több történeti darabot kölcsönöztünk anéhány éve megnyílt Pannon-tenger Múzeumnak is. A közel három évszázados múltra visszatekintő Műszaki Földtudományi Karoktatási-kutatási területe történelme során sokat változott, az elmúlt évtizedek-ben pedig jelentősen kibővült. A természeti értékek megismerése, felkutatásaés kitermelése mellett ezek megőrzése, a természeti környezetünk védelme isfő feladatunk. A földtudományok beható ismerete nélkül, a mérnöki ismeretekés mérnöki szemlélet hiányában nem tehetünk eredményes lépéseket környe-zetünk védelme, a „fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás” érdeké-ben. A nyersanyagok felkutatása és kitermelése, az energiagazdálkodás, ahagyományos és alternatív energiaforrások kutatása, a vízkészletek feltárásaés megvédése, a geoinformáció feldolgozás, a hulladékprobléma, újrahasznosí-tás megoldása, a természeti környezet rehabilitálása és rekultivációja mind aMűszaki Földtudományi Karon megszerezhető ismereteket igényli. E feladatok fontosságát, társadalmi elismertségét is mutatja, hogy a Kar2012-ben két nagyszabású TÁMOP pályázatot is nyert, melyek eredményeitovábbi kutatási pályázatokat, többek között Horizon 2020-as és GINOP projek-teket indukáltak. E korábbi TÁMOP pályázatok egyike – CriticEl (www.kritikuselemek.uni-miskolc.hu) – az európai gazdaság számára fontos, a jövőbennehezen beszerezhető „kritikus” nyersanyagok hazai forrásait kutatta úgy a föld-kéregben megtalálható primer nyersanyag-lelőhelyekből, mint a hulladékokújrafeldolgozásából, azaz másodlagos nyersanyagokból. A Kútfő projekt amagyarországi vízkészlet és ehhez kötődő energiaforrások optimális és fenn-tartható gazdálkodását kutatta (www.kutfo.uni-miskolc.hu). A kar hét nyertes

Horizont 2020-as pályázatával minden bizonnyal az egyik legsikeresebb kar-nak mondhatja magát az országban. E projektek közül kettő az elárasztott bánya-



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál28térségek robotizált vizsgálatával, illetve jövőbeni kitermelésével, egy másik pediga geotermikus energia innovatív hasznosításával foglalkozik.A Karon három alapszakon, azon belül szakirányokon indul nappali, eseten-ként levelező tagozaton képzés:
Műszaki Földtudományi alapszak- Víz- és nyersanyagkutató mérnök specializáció- Bánya- és Geotechnikai mérnök specializáció- Olaj- és Gázmérnöki specializáció- Nyersanyagelőkészítési mérnök specializáció
Környezetmérnöki alapszak- Természeti erőforrás és környezetbiztonság specializáció- Hulladékgazdálkodás specializáció
Földrajz alapszak- Geoinformatika specializációA BSc alapszakokhoz nyolc egyetemi végzettséget adó (MSc) mesterszak kap-csolódik. A legelsőként indított mesterszak, a Geográfus 2009 szeptemberébenindult, majd ezt követték a mérnöki mesterszakok 2010-től.A Műszaki Földtudományi Karon elérhető (MSc) mesterszakok:
- Bánya-és Geotechnikai mérnöki szak
- Geográfus szak
- Hidrogeológus mérnöki szak (angol nyelven is)
- Környezetmérnöki szak (angol nyelven is)
- Földtudományi mérnöki szak (angol nyelven is)
- Olaj- és Gázmérnöki szak
- Olajmérnöki mesterszak (angol nyelven)
- Széhidrogén-kutató földtudományi mérnöki mesterszak (angol nyelven)A Műszaki Földtudományi Kar több mint tíz ipari partnerrel együttműködés-ben valósítja meg 2016 szeptemberétől képzéseinek duális formában történőindítását mindhárom alapszakán és három mesterszakán. A Műszaki földtudo-mányi alapszakon ez a képzési forma kettő specializáción, a bánya- és geotech-nikai, valamint a nyersanyag-előkészítési specializáción indul. A környezet-mérnök alapszakon általános környezetmérnöki, valamint hulladék újrahaszno-sítási profillal várják a cégek a hallgatókat. A MOL Nyrt. először velünk koope-rálva hirdetett meg duális képzési helyet az országban, amely az angol nyelvűolajmérnöki mesterképzési szakhoz kapcsolódik. Legújabb duális képzésünk amesterszakos gázmérnököket várja a Nemzeti Közművek Földgázszolgáltatásidivíziójával együttműködésben. Mindehhez neves hazai bányászati, hulladék-gazdálkodási, mezőgazdasági, gyógyszeripari, valamint olaj- és gázipari cégek,szolgáltatók nyújtanak segítséget országszerte. A Műszaki Földtudományi Karországosan egyedülálló képzései ezáltal még unikálisabbá, egyedivé válnak.A Műszaki Földtudományi Karon professzorok, oktatók és kutatók, jól felsze-relt laboratóriumok, gyűjtemények, informatikai eszközök és rendszerek segítik



XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 29a hallgatóinkat a mérnöki tanulmányok elsajátításában, az elméleti és gyakorlatiismeretek megszerzésében. Hallgatóink felkészülését, a szükséges tudás elsajá-títását, a jövő szakembereinek szakmai és emberi fejlődését nagyban segíti akaron meglévő jó oktató-hallgatói viszony, a tradíciók, a hagyományok.Szervezetileg 7 intézetben 15 intézeti tanszék szervezi, irányítja és végzi azoktató- és kutatómunkát. Így:
1. Ásványtani-Földtani intézet
- Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék
- Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék
2. Bányászati és Geotechnikai intézet
- Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék
- Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék
3. Földrajz-Geoinformatika intézet
- Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék
- Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék
4. Geofizikai és Térinformatikai intézet
- Geofizika Intézeti Tanszék
- Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék
- Bányászati Szakigazgatási Intézeti Tanszék
5. Környezetgazdálkodási intézet
- Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék
- Környezetmérnöki Intézeti Tanszék
6. Kőolaj és Földgáz intézet
- Olajmérnöki Intézeti Tanszék
- Gázmérnöki Intézeti Tanszék
- MOL Intézeti Tanszék
- Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet társult Intézeti Tanszék (AFKI)
7. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai intézet
- Mechanikai Eljárástechnikai Intézeti Tanszék
- Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszék Hívjuk és várjuk azokat a természettudományok iránt érdeklődő és elköte-lezett fiatalokat, akik szeretnék a bennünket körülvevő világ törvényeit, értékeitmegismerni, megvédeni, a fejlődés és a környezet egyensúlyát megőrizni, a fenn-tartható fejlődés, a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás megvalósítá-sában mérnökként közreműködni.Amennyiben bővebb információkat szeretne képzéseinkről, a duális képzésilehetőségekről, érdekli, hogy milyen események történnek karunkon, vagy éppena kar dékánjának földtudományokkal, földtudományi képzésekkel kapcsolatoshelyzetképét szeretné megismerni, látogasson el a www.mfk.uni-miskolc.huhonlapra! Prof. Dr. Szűcs Péter

a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
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Címlapon:Turmalin albittal, Stak Nala, Skardu, Gilgit (Pakisztán).Mérete: 25 x 37 mm.Gyűjtemény és fotó: Kupi László.
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Turmalin (elbait) kvarccal, Cruzeiro-bánya, Minas Gerais (Brazília).Képszélesség: 25 mm. Gál László gyűjteménye. Fotó: Kupi László.

Kvarc (kalcedon) álalak fluorit (?) után (ún. „kuboszilicit”), Kötelesmező(Trestia, Románia). Mérete: 11 cm. Gyűjtemény és fotó: Bódi József.
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