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Koch Antal elő
adást tart: „Erdélynek a 
műiparban értékesíthető 
ásványairól és kőzeteiről." 

Alig hiszem, hogy időszerűbb 
és érdekesebb tárgyat választhat
tam volna mai előadásomhoz, mint 
azon ásványokat és közeteket, me
lyek a mi, különféle ásványtermé
nyekben oly dús, országrészükben 
eddigelé még használhatlanul, par
lagon hevernek, holott ha a műipar 
feldolgozná őket, ezereknek gazdag 
jövedelmi forrást nyitnának. Holnap 

fog megnyílni a kolozsvári nőegylet által 
rendezett erdélyi müiparkiállitás, melyen 
mindenkinek alkalma lesz, a sok egyéb ér
dekes és becses tárgyak közt, Erdélynek e 
téren értékesíthető ásványterményeit is együt
tesen látni; ugy vélekedtem tehát, hogy 
ezen alkalomból a t. közönség szívesen fog
ja meghallgatni, ha azokról egyetmást elmon
dok s azokból néhányat be is mutatok. 

Előadásom tárgyát három csoportba 
foglalhatom, s ezek a következők volnának: 

1. Harmadrangú ékkövek; 2. Apróbb 
dísztárgyaknak feldolgozható kövek; 3. Na
gyobb müfaragványokra és diszépitésre hasz
nálható kövek. 

Áttérek azonnal az ezen három cso
portba sorolható ásványtermények megbeszé
lésére és bemutatására. 

1. H a r m a d r a n g ú ékkövek . A 
ékköveknek használt ásványokat három osz
tályba szokták sorolni. Az első osztályba 

tartoznak a legdrágább s természetesen a 
legritkább ékkövek, minők a Gyémánt, Rubin, 
Sapphyr, Smaragd, a nemes Opál; a második 
osztályba a szintén igen szép, de kevésbé 
ritka s igy jóval olcsóbb ékkövek, minők a 
Spinell, Jácint, Topáz, Aquamarin, Chrysolitb. 
stb.; a harmadikba végre a gyakran előfor
duló és aránylag olcsó ékkövek, minők a 
Gránát, Türkis, Ámethyst, Chrysopras stb. 

Az első két osztályba tartozó ékkő-ás
ványok előfordulása Erdélyben ismeretlen 
eddigelé, csupán némely másodrangú ékkőnek 
közönséges és kevésbé finom változata talál
ható nálunk is, melyek nem birván a kellő 
szinpompával és miátszósággal, ékkőnek nem 
használhatók. így p. a Jácint csak nemesebb 
változata a Zirkounak, mely utóbbi nálunk 
az ismeretes ditroit-közetben, apró barnás
veres kristálykákbaa látható. Az Olivin, mely 
a nemes Chrysolithnak közönséges változata, 
a persányi hegység bazaltláváiban egész 
fejnagyságu vulkáni bombákban találhatók. 

Több ásványbúvár felemlíti, hogy az 
oMhpiani aranytartalmu homokos kavicskóp-
letből Spinellt is mostak ki; eddigelé azon
ban határozottan még senki aem bizonyította 
be annak jelenlétét s valószínűbb, hogy mind 
azon szemcsék, a miket Spinellnek tartottak, 
nem egyebek, mint. átlálszó, világosabb piros 
gránátszemek, mely ásvány bőven kapható 
ottan. 

Valódi drágakövünk nincsen tehát, de 
azért ezen nincs okunk legkevesebbet búsul
ni, mert adott a természet helyettök vasat 
és fekete gyémánytot eleget, melyek százeze-
reknek jólétét képesek emelni, mig a drága 
kövek a népek jólétére alig folynak be. 

De lássuk harmadrangú ékköveinket, 
melyeknek száma különben szintén cse
kély. 

Azok egyike az Ámethyst nem egyéb, 
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mint a közönséges kavicsnak nemesebb test
vére, mely jegecalakja, gyönyörű ibolyaszinei, 
és átlátszósága által tűnik fel. Ibolyaszine, 
mely hozzákeveredett csekély manganoxydtól 
származik, a legkülönbözőbb árnyalatokat 
mutatja, a csaknem viztisztától a csaknem 
átlátszatlan sötétekig; rendesen inkább a sö
tétebb fajtákat csiszolják ékkőnek, a melyek 
azonban még átlátszók. Erdélyben különösen 
a porkurai aranybányákban fordul elő szép 
példányokban és elég bőven, jelenleg azon
ban, a bányák mivelése abbanhagyatván, 
Ametuystek sem kaphatók többé onnan. Igen 
szén tiszta jegecek előfordulnak a macska
mezői vasbányákban is, de itt sokkal ritkáb
bak, hogy sem miiipari czélokra használhatni 
lehetne azokat. 

A régebben ismert lelhelyéről elnevezett 
„mármarosi gyémánt",mely nem egyéb,mint 
a kovakőnek legtisztább — valóban kristály
tiszta — fajtája, Erdélyben Osdola vidékén 
kapható, hol a kárpáti homokkőnek szenes 
palás agyagrétegeinek felületén mészpát közt 
igen csinos apró kristályokban van fenvőve. 
Ezen ásvány szépen csiszolt állapotbau ha
mis gyémántokuak (cseh-gyémánt) is meg
járja s az üvegből utánzott hamis gyémánt 
(úgynevezett strasz) felett azon előnnyel bir, 
hogy tetemesebb keménysége miatt sokkal 
tartósabb a fénye. 

Felemlítettem már, hogy az oláhpiáni 
aranytarta'mu kavicsból igen sok gránát sze
met is mosnak; ezek közt elég van olyan 
átlátszó és szép sötét-piros szinü, hogy csi
szolt állapotban a cseh-gránátot pótolhatná 

Felemlíthetem még, hogy Fichtel a je
len század elején Kolozsvár mellett, a Sza
mosnak egyik mellékfolyójában (valószínűleg 
a Nádasban) az úgynevezett h i ú z z a p -
p . h y r t (a Dicbroit egy tisztább változata) 
találta, mely kékes ós zöldes spinbe játszó, 
áttetsző kő szintén kedvelt ékkövet szolgál
tat. Minden utánjárás daczára azonban ez 
ideig nem sikerült többé ily követ a Sza
mos vagy a Nádas kavicsai közt találni, s 
igy annak előfordulása, ha nem is lehetetlen, 
mégis csak kétséges s bizonyára igen ritka. 

A mi az oláhpiáni gránát ós a felemii
tett hiúzzapphyrnak is előfordulását a homok 
és kavics közt illeti, meg kell jegyeznem, 
hogy az második fekhelye, a hova finom arany
részecskékkel és sok más ásvánnyal együtt a 
viz ereje mosta és hozta össze, eredeti fek
helyek ott van a déli határ hegység ós a gya
lui havasok kristályos paláiban, a hol azon
ban oly ritkán elhintve és finoman elosztva 
fordulnak elő a kősziklában, hogy szó sem 
lehet arról, miszerint ott némi haszonnal is 
kutathatók legyenek. A legbecsesebb ékkő
vek hires fekhelyein is, mint p. Ceylon szi
getén, K. Indiában (Golkonda), Brazília és 
déli-Afrika gyómántmezőin, hasonlóképpen 
csak második fekhelyen, iszap és kavics közt 

keresik ki a kövek, királyát, mely a Rubin, 
Sapphyr, Chrysolith s egyéb nemes társaság
ban fordul elő; tehát csakis a természet 
iszapolási működése hozza igazán napfényre 
az ásványországuak legnagyobb kincseit. 

Ide lehet sorozni Erdélynek egyik spe
cialitását is, egy a r a n y t a r t a l m ú k ö v e t 
Verespatak aranybányáiból, melynek szépsé
géhez csiszolt állapotában meglehetős benső 
érték is járul. Ezen ékkő szürke, vagy fe
hér kovagnak és rózsapiros kovamangánnak 
habos felhős keveréke, melyben az arany 
sárgabarna vaskovand társaságában apró szem
csék, erecskék vagy finom moha alakjában 
van elhintve. Ezen ékkővel ékszerészeinknél 
is gyakran találkozunk már, jele, hogy már 
régebben feltűnt szépsége és belső értéke 
miatt. 

Térjünk át azonban értekezésünk tár
gyának második csoportjára. 

2. Apró d í s z t á r g y a k n a k föl
d o l g o z h a t ó kövek. Ide számítjuk a ko
vagnak (Quarcz) egy vagy többszínű, sokszor 
igen tarka, finomszemü vagy tömör változa
tait, melyek a legkülönbözőbb nevek alatt 
ismeretesek s melyekben Erdély oly gazdag, 
hogy egész kőcsiszoló gyárnak szolgáltathat
na anyagot. 

A sok egynemű változat közt előfordul 
nálunk: 

a) Rózsapiros kovag, vagy Rózsa-
q u a r c z Nagyágon. 

b) Tejfejér kovag (t e j q u a r ez) Kris-
tyornál a Valea Arsuluiban. 

c) P r a s e m zöld sugárkő (Ampbiból) 
által festett kovag, említtetik Csébről és Nagy
ágról, de hihetőleg Seladonittá mállott Augit 
az, a mi ezen kővágókat festi. 

d) A v a n t u r i n vörös-barna szinü tö
mör quarcz, apró csillám-pikkelyek zárvá
nyaival, melyektől sajátságos csilogást nyer. 
Előfordul Faczebayán Zalathna mellett. 

e) C h a l c e d o n a tömör quareznak 
halványkék áttetsző változata, mely ereket, 
csepköves vagy szőlő- és vesealaku bevona
tokat képez a vulkáni kőzetekben, s Erdély
nek számos helyein fordul elő. Leghíresebb 
leihelyei Trestya ós Tekerő-vidéke Hunyad-
megyében, Kötelesmező (Trestia) Szolnok-
Doboka megyében. 

f) A vérpiros áttetsző, tömör quarez
nak neve Carneo l , mely igen kedvelt dísz
kő. Nálunk előfordul Balsa, Nagyág, Almás 
és Tekerő vidékein Hunyadmegyében, részint 
mészpát és jegeczedett quarcz társaságában 
nagyobb fészkekben, részint csupán apróbb 
madolácskák alakjában. 

g) J a s p i s n a k nevezzük az agyag, 
vasoxydul és-oxyd vagy vasrozsda által erő
sen festett, átlátszatban s különböző árnya
latú vörös, barna, sárga, zöld szinü tömör 
kovagfajtákat, melyek nagy mennyiségben ta
lálhatók az 'erdélyi Erczhegység déli részé-
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ben, főképpen Pojána, Tekerő, a három Al
más, Porkura, Tresíya stb. vidékén, de kö
zelebb ide a tordai és koppándi hasadékok
ban, valamint Thoroczkó vidékén is. Csiszol
va ennek változatai is igen szépek. 

Ide sorolandó a J a s p o p á l vagy 
opáljaspis is, egy igen tisztátlan közönséges 
opálváltozat, mely vér vagy téglaveres és 
májbarna, ockersárga stb. színesben fordul 
elő a jáspisok társaságában, átlátszatlan, zsir-
fényü, a jáspis meg Opál közt áll. Erdélyben 
N.-Almás vidékén gyakori. 

h) A H e 1 i o t r o p egy sötétzöld jás-
pis-féle kovag változat (u, n. Plasma), mely
ben vérpiros foltok és erek (Carneol) látha
tók s melyből különösen pecsétgyűrűkbe va
ló táblaköveket szoktak csinálni. Erdélyben 
gyakori F. Vácza, Tekerő, Herczegány ós 
Thoroczkó vidékein. 

Ha ezen felemiitett és még egyéb tö
mör kovagváltozatok is a kristályodott faj
tákkal (hegyijegec, amethyst, citrin, yasko-
vag, rózsaquarcz) különböző arányban és mó • 
don keverednek, származik az úgynevezett 
A g á t vagy Acha t , mely szép tarka szin-
rajzai miatt egyike a legkedveltebb és leg
inkább elterjedett diszköveknek. Ezen disz
kó' nevét Siciliáuak Achates (most Drillo) 
folyójától nyerte, melynek kavicsai közt már 
a régi rómaiak szedték volt. A különböző 
kovagváltozatok oly finom rétegesekben van
nak egymás fölé lerakodva, hogy 17,000 és 
még több rétegesét is összeszámláltak egy 
hüvelyknyi vastagságra. 

Az agát is a többi quarczfajtákkal 
együtt gyakran fordul elő az emiitett lelhe-
lyeken, és pedig főképpen a melaphir nevű 
régi eruptiv kőzetben, melyben fészkeket, 
ereket s különösen mandolaalakú kiválásokat 
képez, mely okból a kőzetet melaphyrman-
dola-kőnek is lievezik. 

Ezen eruptiv kőzetben nem mindjárt 
elejétől fogva voltak jelen az emiitett quarc-
változatok. hanem jóval későbben állottak 
elő, mintán a volt hevenfolyó ősláva régen 
kihűlt ós megszilárdult már. A sziklák lika
csain átszivárgó viz, mely szénsavat, élenyt 
nagy mennyiségben' elnyel és különféle só
kat oldva tart, az a tényező, mely a quarc-
változatok képződésénél a főszereppt játszot
ta és még folyvást játsza. Megtámadja ugyan
is az átjárt eruptiv kőzet elegyrészeit, me
lyekben a kovasav nagy mennyiségben köt
ve van, s összeköttetéseiből kiválasztváu ezt, 
a szénsav lép be helyébe szónsavas vegye-
ket és különösen szénsavas meszet vagyis 
mészpátot képezvén. Ezen ásvánnyal aztán a 
kiváló kovasav is, tisztátlanitva és festve a 
kőzetnek egyéb alkatrészeitől, különösen a 
vasvegyektől, a sziklák repedéseikben, ki
sebb nagyobb üregeikben lassan lassan leü
lepedik s a körülményekhez képest más és 
más színeket vesz fel. Ily módon a termé-

természettudományi -szakiilés: 
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szet titkos laboratóriumában folyvást uj meg 
uj mennyiségű quarcz-változatok készülnek a 
melaphyrkőzetek rovására, mely ezen folya
matok következtében szétmállik, elporlik vö
rös vagy barna agyaggá s a felületen talajjá 
válik, melyből a növényzet tápanyagát me
ríti. 

Ezen kis eltérés után tekintsük meg 
az agát főbb változatait, — melyeknek szin
tén külön külön neveik vannak, ámbár a 
különbségek nagyon is esetlsges jellegeken 
alapulnak. S z a l l a g a g á t n a k nevezik a 
váltakozó külön szinü rétegesekből szallago-
san összetett agátot; ha a rétegesek szög
zugban fekszenek egymás fölött, vá ragá t a 
neve. Ide tartozik a régiek által különösen 
becsült Onyx ós Sardonyx. Az előbbi fe
hér és piros (Carneol), az utóbbi fehér és 
barna vagy fekete rétegekből áll. A színes 
réteg képezte az alapot, melyen az arczké-
peket a fehér rétegből kicsiszolták (az úgy
nevezett kameenek). A rom a gát különbö
ző quarcz-fajtáknak szögletes darabjaiból áll, 
melyek újra quarczauyag által összevannak 
forrasztva. A mohag.át (Mokkakő) belsejé
ben mohához, moszatokhoz feltűnően hason
lító képződmények (úgynevezett dendritek) 
láthatók, melyek beszivárgott maganoxydtól 
erednek. Vannak még számos egyéb változa
tok is, minők a cső-, felhő-, csillig-, szem
pont-, vércsep- stb. agátok. 

Agá t j a sp i s névvel végre a tisztátlan, 
nem szépen színezetteket szokták megjelölni. 

Ezen sokféle változatoknak egy nagy 
része előfordul Erdélyben is, csakhogy ná
lunk alig vannak még csiszolás és metszés 
által kellően tanulmányozva ós átkutatva, ez 
pedig a főkellék arra nézve, hogy igényte
lenségükből kivetkőzzenek, feltűnjenek és 
tessenek. 

Eddigelé nagyrészt Csehország lát el 
minket ilyen kovagváltozatokból készített, 
gyönyörűen metszett és csiszolt dísztárgyak
kal, minők: gyűrűkővek ós egész gyűrűk is, 
pecsétnyomók, gombok, levélnehezitők, ka
meenek, agraffok, karpereczek, csészék ke-
mén v tárgyak norzsolására ós száz egyéb 
apróbb nagyobb tárgy; de nagyobb edénye
ket is csiszolnak ottan a tisztább, átlátszóbb 
quarczfajtákból, melyeknek tekintélyes áruk 
szokott lenni. Németországban Obersteinnél 
a Nahe folyó mentében és Ilefelden a Harc
ban vannak nagyobb agátcsiszoló gyárak. A 
csiszolás kemény homokkővekből készült 
nagy köszörűkő vekkel történik, melyekhez a 
kemény agátot nagy erővel kell odanyomnia 
a munkásnak, s azért hosszú zsámolyon fek
ve s lábait egy gerendához feszítve, tessté-
nek egész súlyával szorítja oda a sebesen 
forgó köszörükőhöz a csiszolandó agátot. 

Az agátoknak színpompáját különben 
mesterséges eljárásokkal szokták emelni, 
mely eljárást az olaszoktól tanultak meg* 

-**+• 
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kik sütik, főzik, bepáczolják, festik a legkü
lönfélébb köveket, mintha fa volnának. A 
legtöbb Onyx és Sardonyx most mesterségesen 
állíttatik elé. 

A színben kevésbé változatos agátot 
hig méz- vagy czukoroldatba teszik s 2—3 
hétig gyenge melegítés közt benne hagyják, 
mire tömény kénsavban főzik. Miután meg
száradt, csiszolják, egy napig olajban áztat
ják s végre korpával letörlik. Ezen eljárás 
által elérik, hogy a hosszabb melegítés kö
vetkeztében az agát górcsői likacsaiba bele
nyomult méz- vagy czukor, a forró kénsav 
által többé kevésbé fölbontatik s a szerint 
a mint az egyes rétegesek erősebben vagy 
kevésbé likacsosak, fekete barna vagy szür
ke színeket kapnak azok, a legtömöttebb 
fehér és piros rétegek ellenben sokkal tisz
tábbakká és élénkebbekké válnak. 

Mért nem állhatnának fel Zalathnán, 
Abrudbányán, az agát előfordulási helyekhez 
legközelebb, ilyen agátcsiszoló műhelyek? 

De lássuk apró díszmunkákra használ
ható egyéb ásványainkat is. A zsoboki fehér 
és tarka gypszet elég lesz ezúttal csak meg
említenem, miután a múlt évben ugyan-e 
helyen bőven szólottam már róla, s a figyel
met fölhívni a redoutban kiállított diszfarag-
ványok szépségére. 

Nem csekélyebb figyelmet érdemel a 
Korond-fürdő mellett, Árcsó pusztán, egész 
halmokat fölépítő .réteges és tömör Aragonit, 
melyet, a karlsbad1 Sprudel után, hol hason
ló kő leülepedik, németül Sprudélstein-nak, 
magyarul ö r v é n y k ő n e k szoktak nevezni. 
Ezen kő anyagra nézve ugyanaz, a mi a 
mészkő, t. i. szénsavas mész, de sajátságos 
szövete és nagyobb töinöttsége által külön
bözik, mihez nevezetes szinváltozat is hoz
zájárul. Képződése szemünk láttára folyvást 
tart: az ottani sós-forrásokbol, melyben a 
Bzénsavas mész nagy mennyiségben föloldva 
lehet, lassan lassan igen vékony rétegenként 
leülepedik az Aragonit-anyag, s a hozzáke
veredő tisztátlanitó anyagoktól gyakran kü
lönböző szinüek lévén az egyes rétegesek, 
annál élénkebben feltűnik a finomréteses 
szövet. A színek közt a sötét kékes-szűrkó-
től a világos szürkén át, az almazöldig talá
lunk változatokat, mihez rozsdás-veres, sárga 
és tiszta fehér szinek is hozzájárulnak. Az 
örvénykődombok régibb anyaga nagyrészt 
tiszta fehér vagy szürkés, és összefüggő nagy 
sziklatömegeket alkot, mig a tarka réteges 
változatok — ugy látszik — csupán egyes 
vastagabi vékonyabb réteget képeznek azo
kon belül. 

Kartebadban ilyen őrvénykövekből, me
lyek csiszolás által igen szép fényt vesznek 
fel s a színeket élénkülve tüntetik fel, a 
legkülönbözőbb csinos apróságokat készítik s 
fürdői emlékek gyanánt drága pénzen elad
ják a vendégeknek. A korondi örvénykő 
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sokkal szebb még a karlsbadinál és oly bő
ven fordul elő, hogy még nagyobb diszmü-
vekhez, p. vázáknak, oszlopoknak stb. is 
jutna elég anyag. 

Bemutathatok itt egy hasonlóképen 
igen csinos követ, mely Kapnikbányán nagy 
mennyiségben fordul elő, mint az ottani érc-
teléreknek egy kiváló ásványtöltelékc, mely-
lyel az ottani bányatiszt tesz kísérletet disz^ 
tárgyakhoz való földolgozással. Hasonló ösz-
8í.etételü és kinézésű ez a kő, mint a már 
leirt verespataki aranytartalmu mangankovag, 
de arany ebben nincs, legfeljebb fakóórcz 
van finoman elhintve benne. A kovamangan-
tól rózsapirosan habos, foltos és eres kö 
igen kemény s csiszolás által bizonyára erős 
fényt vészen fel. 

Végre a persányi hegységnek s e r p e n -
t í n j ó t is ki kell emeltem, mint oly követ, 
melyből, szép zöld szintarkasága miatt, csinos 
apróbb és nagyobb müfaragványok készíthe
tők, a mint a külföldön, különösen Szászor
szágban, nagy mértékben értékesítik is az' 
ottan előforduló serpentint. 

3. Nagyobb müf ar ag vány o k ra 
és d i szóp i t é s r e h a s z n á l h a t ó köze
tek. Ide számítjuk a különféle márványokat 
továbbá az emlékköveknek, oszlopoknak, szo
bortalapzatoknak használható szilárdabb kö-
zetnemeket, minők a gránit, syenit, por-
phyr stb. 

Világos szinü márványok, azaz tiszta 
kristályos szemcsés mészkövek, Erdélynek 
határhegységeiben közönségesek. Leginkább 
ismeretes már a s z á r h e g y i f e h é r már
vány, mely csakugyan hófehér szine és 
egyenletes szeme miatt egyike a legszeb
beknek s mely biznynyára szobormárványnak 
is használható volna. A hegy felületén, hol 
már évezredek óta ki van téve a légbeliek 
málasztó hatásának, szétporlik ugyan s ezen 
tulajdonsággal a felsőbb rétegek is bírnak, 
de alig szenved kétséget, hogy ba rendes 
kőbányát nyitnának, a kellő mélységből vett 
tömzsök a mészkő eredeti szilárdságával és 
tartósságával birnak. 

Fehér, testszinü és szürke márványok 
előfordulnak továbbá Rodna vidékén, Kolozs
várhoz egészen közel A. Jára és Borrév közt 
a Jára folyó szorosában, N. Szebentől délre 
F. és A. Sebesnél s bizonyára még sok más 
helyen is, s mindnyáját diszépitkezéseknél 
jól lehetne felhasználni. 

Szines és szép tarka márványok is kap
hatók elég helyen. Kolozsvárhoz legközelebb 
Szt.-László felett a Látóhegy kúpját egy fe
hérfoltos vörös mészkő (hippuritmószkő)* al
kotja, mely csiszolva a salzburgi hires tarka 
márványhoz feltűnően hasonlít. A fehér fol
tos rajzolatok benne a Hippurit nevű kagy
lónak nagyszámú fehér héjaitól vannak, s 
változatos alakjaiknál fogva emelik a kő 
szépségét. Ki van állítva egy sötétvörös már-
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vány (trias-mészkő) a persányi hegységből 
Vargyasról, ugyaninnen rózsavörös és piros
babos márványok is, továbbá feltűnően gzép 
breccia-márványok és szürke csigamárvány a 
toroczkói hegységből. Ezeknek mindegyike 
szép a maga nemében s kellően alkalmazva 
bármely templom vagy palota diszét emelnék. 

Diszes és tartós emlékkövekhez való 
kőzetekben is gazdag ezen országrész. Leg
első helyen áll mindjárt a sokat emlegetett, 
dicsért és ily c^élokra ajánlott d i t r ó i t, 
Erdélynek ezen kiváló specialitása, mely 
Ditró lelhelyétől kapta nevét. Előfordulását 
illetőleg saját észleetem nyomán mondhatom, 
hogy nagyobb sziklatömegekben nem kapha
tó tisztán magában, mivel egy másik, hason
lóképpen igen szép kőzetben, az ugynezett 

m i a s c i t b e n, kisebb nagyobb foltos kivá
lásokat és ereket képez csupán. A miascit 
fehér- és szürke foltos (földpát és eláolith) 
alapjában kisebb nagyobb fekete amphiból 
és csillám, nemkülönben mézsárga apró Ti-
tanit kristályok is hol ritkásan, bol igen bő
ven vannak elhintve, mi által egész átmene
ti sora áll elé a legszebb kőzeteknek. A di-
tróit az amphibólban és csillámban szegé
nyebb miascitoktól főleg a benne foltonként 
és erenként kiválóit, gyönyörű kék szinü so-
dalith által különbözik. Ha tehát nagyobb, 
összeálló tömzsökben tisztán nem is volna 
kapható a ditróil, könnyen lehetne oly töm-
zsöket találni, melyek nagyrészt miascitból 
állanak, de a melyekben helyenként a kék 
foltos és eres ditróit emelné a kő változa
tosságát és szépségét. 

Mindkét kőzet elcg szilárd, kemény és 
állandó, csiszolás állal szép fényt vészen fel, 
mi által a szinek is élénkülnek, s szobor
talapzatnak vagy emlékkőnek egyike volna 
a legszebbeknek, miket a műipar eddig fel
használ. 

Legtöbb dittóitot a Taszok patakában 
láttam, a Ditró patakában már sokkal keve
sebb van. Mindeuek előtt becsületes kőbá
nyákat kellene nyitni, mert a felületen a kő
zet repedezett, s nagyobb összefüggő szikla
tömb alig lesz kapható; aztán a kőnek dur
vább kifaragását mindjárt a helyszinón kel
lene elvégezni, hogy szállítása, mely egyelő

re a legnagyobb akadályát képezi munkába 
vételének, minél könnyebb és olcsóbb legyen. 
Azért mondom el ily részletességgel észle
leteimet, jnert ezen év folytában többször ol
vashattuk az újságokban, miszerint a Maros-
Vásárhelyen felállítandó Bem szobornak ta
lapzatát ditróitból fogják készíteni. Minden
esetre sokszorta költségesebb volna ezen 
szép tervnek valósítása, mint a legszebb és 
legdrágább kőnemnek a külföldről kész álla
potban való behozatása. 

A ditrói hegységben ezeken kivül ta
lálható még igen szép vörös és feketepettyes 
syenit is, melyből egy csiszolt példány szin
tén ki van állítva. 

Igen szép emlékkővet lehetne továbbá 
készíteni az A. Rákos vidékén előforduló 
olivingabbróból és porpbyr-változatokból. — 
Amaz tejfehér, olaj- és sötétzöld, köles, bu-
zaszem nagyságú kristályos szemcsékből van 
összetéve, melyek kellemes tarka-pettyes ki-
nézést adnak a kőnek ; emezeknél bibor-bar-
naveres vagy szürkészöld alapban kisebb na
gyobb világos piros vagy sárgás földpátkris-
tályok vannak elhintve s igen szép foltos ki-
nézést adnak a kőnek. Ezen kövekből kü
lönben oszlopokat, nagyobb vázákat és ur
nákat is szoktak metszeni és csiszolni. 

Szép egyenletes szemű tarka gránitot 
nem ismerek ugyan Erdélyből, de itt van 
helyetto a d a c i t, melyről a múlt évben 
ugyanitt szólottam már, az a kőzet, melyei 
Kolozsvár járdáit kövezik most; ez tökéle
tesen pótolhatná a tarka gránitot, mert szi
lárdsága, keménysége és tartóssága bizonyá
ra megközelíti a legjobb gránitfajtákat, s 
csiszolva tán még szebb, mint a legtöbb grá
nit. Ha a B.-Hunyad-csucsai vasuti-vonal mel
lett megnyitott kőbányák mélyebbre föltár
ják a dácitot, bizonyára fognak akadni ösz-
szeálló nagyobb tömzsökre is, melyekkel a 
kisérletet érdemes volna megtenni. 

Rövid előadásom befejezéséhez jutván, 
azon óhajnak adok kifejezést, hogy bárha 
akadna minél több vállalkozó fia a hazának, 
ki országrészünknek ezen parlagon heverő 
kincseit napfényre hozva saját és a haza ja
vára értékesítené. 




