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I R O D A L O M .

(1 .)  I n k e y  B é l a :  Nagyág földtani és bányászati viszonyai. (A  m .  kir. 

természettudományi társulat megbizásából. Budapest, 1885. 4°. V I  és 
108 old. 4 térképpel és 23 fametszettel.)

Ezen tellurérczekben való gazdagságát illetőleg Európában páratlan bánya
vidéket tárgyaló legújabb mű létrejöttét S e m s e y  A n d o r  úrnak, a magyar természet- 
tudományi intézetek szakértő és bőkezű pártfogójának köszönjük, ki ezen nemes 
czélra 1200 forintot ajánlott fel pályadíjul.

A bányászati feltárások ezen érdekes és hézagot pótló munkában a tudomány 
haladásának megfelelő módon tárgy altatnak; az erre vonatkozó tanulmányok 
részint a helyszínén gyűjtettek, részben a már létező irodalomból meríttettek. A mű 
öt részre oszlik, megbeszélvén Nagyág földtani viszonyait (21—27. old.), az ottani 
tracliitokat (31—51. old.), az érez-fekhelyeket (52—73. old.) és azoknak töltelékét 
(7(i—!)1) és végre Nagyág jelenét és múltját (93—107).

Mint függelék következik még a nagyági bányák nemesércz-termelése 
17 is—18s2-ig, melyből kiderül, hogy a nagyági bányák ezen időszakban 
10,058 klgr. arany-ezüstöt és 12,320 klgr. rezet szolgáltattak.

A nagyági bányászat a «Hajtó» trachithegységben mozog, melynek leg
magasabb pontja 10i7 "*/ a Csetráshegységnek délkeleti nyúlványát képezvén, kelet 
és délfelé hullámos dombvidék által vétetik körül.

Úgy a külszinen, mint a bányában észlelt feltárásokból kitűnik, hogy a 
trachithegységnek kelet-nyugotra dűlő alapját és az említett reá települő domb
vidéket a mediterrán emelet kőzetei (konglomerátok, homokkövek, vörös homokos 
agyagok és alárendelt, kövületeket tartalmazó mészkövek) képezik, és hogy az 
utóbbiak a bányavárostól dél-nyugatra a szármát emelet rétegei által felülrakodvák.

Öregebb phyIlitek, úgy mint mezozoi üledékek és eruptivkőzetek, melyek a 
távolabb környéken ismeretesek, az érczfekhelvekkel látszólagos viszonyban nem 
állanak és igy a megbeszélés tárgyát e helyen nem is képezhetik ; kiemelendő 
azonban, hogy a traehit a mediterrán kőzetek kisebb-nagyobb rögeit körülzárja; 
sőt a bányaszelvények szerint az utóbbiakat még be is takarja, és hogy másrészt a 
traehit görgetegei is a szármáti konglomerát összetételében részt vesznek. A traehit 
főerupeziója tehát csak is a neogén korszak végén történhetett.

A traehit főzöme —  S z a b ó  tanár osztályozása szerint —  kvarcz és biotit- 
tartalmú traehit, melynek lényeges porfirosan kivált elemei egy labmdor és 
andezin közt álló triklin földpát, szarufényle és magnetit. Ehhez járulnak mint 
állandó, de mennyiségre nézve ingadozó elegyrészek, a biotit és a kvarcz, mig az 
augit és az apatit csak járulékos kőzetek szerepével bírnak. Az ép kőzeten az alap
anyag sárgás fehér, egészen világos szürkés szinű.

Ezen uralkodó trachitfaj mellett, mely más szerzőknél mint zöldkő, 
portir, propilit, dacit, andesit stb. elnevezéssel szerepel, találtatik még amfibol- 
labradorit-trachit, mely a nagyági Kálváriahegy övében egy kis kúpot képez és 
valamivel fiatalabbnak, szármátkorúnak látszik.
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Az uralkodó traehit számtalan válfajokat tüntet föl; de ezek úgy előjövetelük 
mint petrografiai jellegüknél fogva egymással oly szoros összefüggésben állanak, 
hogy csak is egyféle eruptiv formáczióba foglalandók össze. És tényleg majd vala
mennyi a fent röviden leirt kőzet elváltozásaiból származik.

Az uralkodó trachitnak az évek múltán történt elváltozása, eltekintve a 
légbeliek által a felületen előidézett mállástól, I n k e y  szerint kétféle. Először ama 
természetében még fel nem derített folyamat észlelhető, mely főkép a szarufényle 
és augit cliloritosodása, a biotitnak talkszerü anyaggá való átváltozása és a carbo- 
nátoknak és a vaséleghvdrátnak különválása által az alapanyagban jellemeztetik és 
melynek végeredménye mint zöldkőmódosulat ismeretes. A traehit zöldkő
módosulata különösen a trachittömeg központi részén mutatkozik, de leg
hatalmasabban látni ezen folyamat működését az eruptivtömeg középső és legalsóbb 
részén, miért is feltehető, hogy forrása az erupezió kiindulásának mélyében 
keresendő.

A zöldkő és ép traehit között létező egyedüli eredeti különbség az, hogy a 
zöldkőben kevesebb a kvarcz és pedig talán azért; miután az erupezió egy utolsó 
bazikusabb utólökését képviselve ez által az eleinte feltóduló és lávaszerűen kiáradó 
trachitkiömléstŐl eltér.

Egy másik, erősebben bomlasztó szerben (kénessav és hidrogén) rejlő átvál
tozás kizárólag a telérhasadásokban és alkalmilag azoknak érczczel és telér- 
anyaggal való kitöltésében és a zöldkő kaolinosodásában nyilvánult.

Helyenkint még a trachitnak kovasavval való áthatolása (rhyolit) következett 
be, ezt malomkőporfirra átváltoztatván. (A Costa maré hegyen.)

Fel kell azonban említenünk, miszerint a trachitnak chloritos módosulata 
a telérekkel szintén szoros viszonyban áll.

Mint igen nevezetes, az érezhegység övében észlelhető jelenség még a 
glauch-telérek említendők fel, azaz a mellékkőzettől élesen elkülönített, sokfelé 
elágazó hasadások, melyek kitöltése egy majd szilárdabb, majd egyszerű, sötétszinü 
alapanyag, melyben a mellékkőzet töredéke (a zöldkőtrachit, homokkő és konglo- 
merát) beágyalva találtatik. Ezen telérek vastagsága rendesen 5—20 %  -ig válta
kozván, az egyik oldalon némelykor majd elenyészik ; mig a másikon 20 méterig is 
felszáll.

Miután ezen glauch-telérek, melyek azonosak a Vöröspatakon és egyéb 
magyarországi és erdélyi bányákban ismeretes «Glammal», vetődéseket nem képez
nek, kitöltésök nem hasonlítható össze a németországi harz-hegység teléragyag- 
palával; eredetük inkább intrusiv és keletkezésök az iszapvulkánok képződéséhez 
hasonló módon magyarázható meg. Inkey véleménye szerint a nagy nyomás követ
keztében, melyet a traehit az alapját képező megáztatott mediterrán üledékekre 
gyakorolt és az evvel összefüggő csuszamlások folytán a trachitban telér-hasadás- 
rendszer keletkezett, melybe a mellékkőzet pusztulásának anyaga finom iszap 
alakjában, meg a hasadás oldalairól levált töredék benyomódott. ugv hogy a 
glauchképződés a traehit erupeziója által újonnan alkotott tektonikai viszonyok 
mechanikai következménye lenne, mely új, eddig még nem méltatott geologiai 
képződményt képviselne.

A nagyági ércztelérek, melyek kivétel nélkül fiatalabbak mint a glauch-telérek. 
egy hosszúra nyúlt szakadványdús telérhálózatot képeznek, melynek egyénei
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meredek nyugati dülés mellett észak-észak-nyugat és észak-észak-keleti csapás 
között, nagy állhatatlanság. gyakori elágazások, találkozások, egyáltalán mindazon 
jelenségek által kitűnnek, melyek az egyéni önállóságot gyöngíteni szokták. Az 
egyes hasadások vastagsága igen változó ; átlagban 10—20% -re tehető.

Egynéhány ismert ércztömzs számtalan elágazó telér és szakadvány csomó
pontját képezi; ez áll az ernptivbrecciák és glauch-tömegekre nézve is, melyekbe a 
telérhálózatok behatolnak. Mind legfiatalabb képződések a meddő agyagtellérek 
tekintendők.

Mig a glauch-telérek mint bedűlési hasadások tágabb értelemben vehetők, a 
trachithegység hossztengelyében, vagy inkább az ennek belsejében elterjedő zöldkő* 
trachitövvel összeeső, érczczel telt telérhasadáshálózat keletkezése kívülről működő 
erőknek tulajdonítandó.

Inkey szerint az ércztelérek hasadásai gyűrődésnek vagy torziónak ered
ményét képezik és a trachittömegre egyenetlenül működő (mint a Daubrée-féle 
üveglemeznél) oldalnyomás következtében képződtek volna; mely nyomás oka 
a földkéreg általános, hegvalkató toló mozgásaiban keresendő lenne.

A telérhasadások kitöltése annyira változó, hogy H öfer szerint 3 formáczió 
különböztethető meg, mely formácziók egymásba átmennek és kiterjedésre nézve 
sem engednek szoros meghatárolást.

Ezen telérformácziók jellegét a következő táblázat tünteti elő, melyből egy
úttal e három formáczió paragenetikus viszonyai is kivehetők.

Pa ragen ezis:
I. Kvarcz tellur- II. Karbonátos tellur- III. Kénes érczek 

formáczió: formáczió: formácziója:

1. Csoport: kvarcz kvarcz
alabandin

kvarcz
galenit

tetraedrit
2. Csoport: tetraedrit pyrit
(kénes érczek) pyrit

bournonit

sphalerit
tetraedrit
pyrit
chalcopyrit 
bournonit stb.

kvarcz kvarcz (szarukő) kvarcz
nagyágit nagyágit
müllerin müllerin(sárgaércz)

'A. Csoport: krennerit
(tellurérczek) sylvanit sylvanit (ritkán)

petzit (arany?) petzit

í. Csoport: 
(karbonpátok)

mangánpát
mészpát
barnapát

mangánpát
mészpát
barnapát

krist. kvarcz szarukő szarukő

5. Csoport: 
(másodlagos ásvá

nyok)

arzén, kén, pyrit, antimonit, arzén, 
markasit, clialco- baryt, gipsz, 
pyrit, baryt, bour- realgár, auripig-
nonit (?) ment stb.
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A negyedik részben szerző még a nemes érczek előfordulásának kérdését 
nagyon is találóan tárja elénk, szellemdús következtetéseit igv folytatván:

»Általános szabályt, mely szerint meg lehetne Ítélni és esetről-esetre kijelölni,
hol fordulnak elő a nemes érczek, nem ismerünk, és alig fogunk valaha ismerni.
Ha már ritkán sikerül valamely vidéknek földtani szerkezetéből a félig feltárt ércz-
fekhelyek még láthatatlan folytatására megbízható következtetést vonni, fekvésüket
és kiterjedésüket megközelítőleg meghatározni: még sokkal bizonytalanabb minden
vélemény, melyet a fekhelyek kitöltésére, tehát a nemes érczek tényleges elő- * * / 1
fordulására nézve koczkáztatunk. Es mégis e czél felé törekszik a bányász és ez a 
kérdés az, melyet ő újra meg újra fölvet.

A tudománynak itt hallgatnia kell, mivel az érczképződés bonyolódott folya
matát teljesen áttekinteni nem képes, de a gyakoi'lat, mely a szigorú okadatoláshoz 
kötve nincsen, tapasztalati szabályokkal igyekszik e hiányt pótolni és ama kérdésre 
nem ugyan általános érvényű, de esetről-esetre beváló feleletet adni.

Nincsen nevezetesebb bányavidék, a hol ily tapasztalati szabályok az idő 
folytán ki nem fejlődtek volna; némelyek talán elhamarkodva képződtek s idővel 
ismét elenyésznek, de sok közülök határozott értékkel bir és egy, bár még ismeretlen 
természeti folyamatot látszanak kifejezni.

Vannak olyanok, melyek sok, egymástól távol eső vidékeken ismétlődnek 
és azért már általánosabb érvényűek ; mig mások éppen csak helybeli jelentőségűek. 
E szabályoknak némelyike oly jelenségekre vonatkozik, melyeknek természeti okát 
félig meddig fel is tudjuk ismerni, de ez aránylag csak kevésről mondható; több
nyire ép oly önkényszerűeknek látszanak, mint az ismeretes helybeli időjárás-jelző 
szabályok, melyeket szintén nem szabad mindig elvetnünk csak azért, mivel 
okszerűen megmagyarázni nem tudjuk. Én ellenkezőleg azt vélem, hogy kötelessé
günk mindezen tapasztalatokat — természetesen kritikai szemmel — gyűjteni és az 
utókorra hagyni, mely az ily adatoknak talán már nálunk jobb hasznát veheti.*

Nagyágon is vannak ilyen tapasztalatok, melyek a nemes érczek felkeresésé
nél útmutatókul szolgálnak, és főkép G r i m m , D e b r e c z e n y i  és R ö f e r  érdeme, hogy 
reánk jutottak. Ha visszapillantunk arra, amit a nagyági telérhálózat bonyolodott- 
ságáról, a telérek csekély önállóságáról, töltelékük változatosságáról mondottunk, 
könnyen megértjük, mily fontosak lehetnek ezek az útmutató vezérfonalak a nagyági 
bányászatra nézve, mely H i n g e n a u  kifejezése szerint örökös kutatáshoz hasonlít.*

A mellékkőzet befolyását a telértöltelékre illetőleg, kétséget nem szenved, 
hogy mállási állapota nemcsak a hasadékok alakjára, hanem töltelékükre is van 
befolyással.

Nagyon szilárd és üde kőzetben a telér nem csak összenyomódik, de nemes 
tartalmát is el szokta veszteni; túlságosan mállott trachitban a gazdag érczek 
szintén ritkábbak. Legkedvezőbb a mállásnak közepes foka, melynél a kőzet szine 
halavánvzöldes vagy fehéres, keménysége csekély (körülbelül a calcité), de még

* Ez a helyes á lláspont; a bányászszal karöltve kell gyűjtenünk ezen adatokat, 
melyek segítségével talán sikerülni fog, az e téren még uralgó homályba idővel némi 
világosságot hozni. lief.

** Ezt minden nemes érez-, sőt némely kőszénbányászatról is lehet moudani.
lief.

Földtani Közlöny. XVII. köt. 1887. 3
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nem agyagnemű vagy egészen kaolinszerűvé vált. A pyrittel való impregnáczió jó 
jelnek vétetik. A tracbitnak csíkos kinézése, mely nem rétegszerű kiképződéstől, 
hanem csak a színezés szalagszerű változásától ered, némely esetben gazdag ércz- 
csapással jár. Mindezek a vonatkozások úgy is foghatók fel, mint a telérhasadé- 
kokban keringő oldatok hatásai a mellékkőzetre.

Az üledékes mellékkőzet a gazdag érczek lerakodásának egészben véve nem 
látszik kedvezni, megjelenését azért nem örömest látja a bányász. Másrészt azonban 
sok esetet ismerünk, melyben épen ilyen mellékkőzetben szép termelés volt, úgy 
hogy ez a szabály csak megszorítással fogadható el.

Oly esetek, melyekben a telér az eruptív és a szedimentkőzet határán gazdag 
érczeket adott, igen számosak.

A glauch befolyására nézve eltérők a nézetek. Ott, hol a telér hosszú 
kiterjedésben valamely glauchot kísér, az utóbbinak nemesítő befolyása nem jut 
érvényre, és nem tapasztaltam, hogy az ilyen telérek mindig gazdagabbak volnának, 
mint a nem glauchosak. Ha a telér valamely vastagabb glaucliba egészen becsap, 
alakja többnyire igen szabálytalanná válik és értéke is rendesen csökken.

Ellenben jó befolyást tulajdonít a bányász oly glauchnak, mely a hegyes szög 
alatt érinti a telért, vagy a melyben a telér keresztülvág.

Sok érczbányában azt tapasztalták, hogy a telérek keresztezési pontjai 
különös gazdagok. Nagyágon épen az ellenkező nézet uralkodik, még pedig az 
eddigi tapasztalások szerint jogosan; itt a dús érczcsapásoknem a keresztpontokon, 
hanem azoktól némi távolságban (1,2—3 méternyire) szoktak fellépni. Grijim tanúsága 
szerint a hires Magdalena-telért, mely azután a bányaműnek sok éven át főtámasza 
volt, tizenkét izben érintették keresztbe menő telérvágások. de mivel ezeken a 
pontokon mindannyiszor meddőnek bizonyult, további figyelembe sem részesült 
mindaddig, mig később véletlenül, más ponton, melyen nem volt keresztezés, érin
tették. és rendkívül gazdagnak mutatkozott.

Ily esetek bizonyosan gyakran fordultak elő, mert az a két író, ki a nagyági 
bányaműveket ismerte, — G r i m m  és D e b r e c z e n y i  —  egyaránt erősítik a fentebbi 
szabályt.

Még számosabbak azok az esetek, melyekben a főtelértől elszakadó 
(illetőleg hozzá csatlakozó) többnyire hegyesszögű szakadvány hozza meg a dús 
csapást.

Ez a jelenség egyébiránt nem csak Nagyágon, hanem az egész erdélyi ércz- 
hegységben, sőt másutt* is nagyon közönséges; vékony erecskék és szakadványok 
fellépése mindenütt kedvező jelnek vétetik. Mindazon esetek közös vonása abban 
rejlik, hogy a telérkereszt közelében az érczcsapás vékony összekötő ereken át az 
egyik hasadékból a másikba húzódik, mig a keresztezés pontja meddő. Ezeket az 
összekötő ereket D e b r e c z e n y i  igen találóan érczvezetőknek (Erzleiter, Conductoren) 
nevezi. Bármily különösek is ezek a jelenségek, nincs jogunk D e b r e c z e n y i  adatait 
kétségbe vonni, tudván, hogy ez az érdemes kutató sok éven át mint bányatiszt 
működött Nagyágon és igv a telérek sajátságaival jobban megismerkedhetett mint 
akárraely tudós és gyakorlott utazó, a ki csak futólagosan tekintette meg e terjedel
mes érhálózatot.

* Úgy mint Selmeczen. lief.
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Nézetem szerint ez és azok a hasonló esetek, melyeket H ingbnaü közöl, 
első sorban csak azt bizonyítják, hogy az ily módon kereszteződő telérek 
egyidejűek, legalább a kitöltésük idejére nézve. De az érczlerakodást, nevezetesen az 
aranyérczek sajátságos elosztását, kielégítően meg nem magyarázhatom.

Említést érdemelnek még azok a vékony pyriterek, melyek ott, hol a telért 
átvágják, nemesbítését okozzák.

Más bányavidékeken a sokévi tapasztalás a telér töltelékében bizonyos 
szabályosságot fedezett fel a nemes érczek elrendezésében. Erczoszlopoknak nevezik 
a keresett érczeknek oly csoportosulását, mely meredeken álló telérekben a dőlés 
irányát követi vagyis a telérsíkon egy függőleges nemes zónát képez; érczcsapá- 
soknak (Adelsvorschub) pedig azon nemes zónákat mondják, melyeknek főiránya 
sem a telércsapássál, sem a dőléssel nem egyezik, tehát rézsut vonul át a 
telérsíkon.

Az erczoszlopoknak Nagyágon is vannak nyomai, de tisztán kifejlődve 
nincsenek, vagy legalább nehezen mutathatók ki, talán azért, mivel a bányász az 
érczeknek csaknem kizárólag csupán egy bizonyos nemére, az aranyérczekre 
figyel, holott *a természet háztartásában ezek a többi fémérczekkel talán egyen
értékűek.

Jelesebb példát szolgáltat a III. Lofigin-telér, melyben egy nemes érczoszlop, 
körülbelül 10 ölnyi szélességben a 35 öl szintájtól fel a Danielilaufig tartott. 
Nemes érczcsapás — a német Adelsvorschub közönségesértelmében — Nagyág ércz- 
fekhelvein nem ismeretes. A bányatisztek tapasztalása sem tud felőle semmit és 
azon esetek, mikor egy telérnek nemes pontjai különféle szintájakban bizonyos 
vonal szerint sorakoznak, majd mindig valamely szakadvány vagy keresztezés 
nemesbitő befolyására vezethetők vissza. Ez pedig nem az igazi «Adelsvorschub».

Ellenben arra, a mit általános érczcsapásnak (genereller Adelsvorschub) 
szokás nevezni, t. i. arra a jelenségre, mely szerint valamely telérvonulatban 
az érczcsapások összesége egy bizonyos zónában csoportosul, melynek megvan a 
maga önálló, a telérekétől független csapása és dőlése, erre nagyon emlékeztet az a 
kép, melyet a telérhálózat eddigi kiaknázása egészben nyújt. A bányatérképek 
egyszerű megtekintésével meggyőződhetünk, hogy a magasabb szintájakban a leg
gazdagabb vajasok a telérhálózat déli részében voltak; mentői mélyebb szintájára 
szállunk, annál messzebb észak felé kell haladnunk, hogy ép oly sűrű vájás- 
hálózatot találjunk.»

Legyen szabad végre ezen kitűnő szakértelemmel írt tanulságos művet, 
melynek elolvasása úgy a geológusnak, mint a bányásznak nagy élvezetet nyújt, 
különösen bányászszaktársaink figyelmébe ajánlani; meggyőződésünk, miszerint e 
munka áttanulmányozása serkentő befolyással lesz arra nézve, hogy az érezbányászat 
körül szerzett igen becses tapasztalataikat gyűjtsék és időközönkint közöljék is, 
mert, mint a jelen munkából is látjuk, az érezfekhelyek genetikus viszonyai vala
mint az érezdússágnak a telérekben való elosztására nézve ismereteink még 
nagyon hézagosak, és épen a gyakorlati bányász van első sorban hivatva, ez iránt 
igen értékes és a homályt idővel felderítő adatokat szolgáltatni.

G e z e l l  S á n d o r .

3 *
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(2 .)  S c h m id t  S á n d o r  : Ásványtani közlemények. (Természetrajzi Füzetek 
X. kötet. 15— 38. old. Budapest. 1886.)

1. Hypersthen a Pökhamz-heyyröl. A szerző által megvizsgált hypersthen a 
Selmecz környékén levő Pokhausz-hegy nagyszemű pvroxentrachitjából való. 
A legtöbb kristály vége le volt törve; a kifejlődött végíí hypersthen-kristálykák 
mindig egy tompa piramis és a véglap által elzárva. A kristályok alakjai :
a.(l()0).r>cPro ; b.(010).r>oP^c ; c.(001).oP; m(110)ooP; n(2lO)ooP2; e(12i)72P2. 
Az oldallapok többnyire egyenlő nagyságúak, m( 110) lapjai keskenyek, az n(210) 
oszlop csak egy esetben észleltetett.

obs. calc.
a : m =  100 : 110 =  45° 4-8' x
b : e = 010:124  =  60 42 x
a :e  =  100: 124 =  76 10 76° 14' 4" 
a :n  =  100:210= 27 21 appr. 27 12 38

Ezek után a : b : c =  1 ‘02S : 1 : 1 * 167.

A kristályok erős pleochroizmust és a szimmetriasíkon az élekhez párhuzamos 
elsötétedést mutatnak. Az abszorbeálás is tetemes és pedig a kristálytani tengelyekre 
vonatkoztatva b > c > á . A tengelyszínek három különböző vastagságú lemezen 
észlelve:

Fi b c
sárgás barna — halvány hagymazöld

— szekfűbarna halvány hagymazöld
barnás-ságás barna szekfűbarna a szürkébe —

A negativ optikai tengelyszög sárga fénynél olajban mérve 71 ° 30'; ez a 
mont-dore-i és az aranyi hegyi hypersthen megfelelő értéke között áll.

A brachyoldallappal párhuzamos lemezen merőleges irányú hasadási vona
lak láthatók.

A kőzet vékony csiszolatában a szürke alapanyagban számos apró izotrop 
pontocskát és szétszórt világosabb üvegrészletet láthatni. A nagy földpát-kristályok, 
plagioklasok, a sok hypersthen erős pleochroizmusa által könnyen felismerhető, 
kristályai telve vannak repedésekkel, a melyeket egy sötétebi) színű, de optikailag 
az eredeti kristálylyal azonos anyag tölt ki. Magnetit is bőven található. Szerző 
Selmecz vidékéről nagyobb számú pyroxentrachit-csiszolatot vizsgált át, s azoknak 
csaknem felében a hypersthent kétségkívül kimutatta; ez által új bizonyítékot 
nyújtott a hypersthen nagy elterjedéséről a pyroxentrachitokban.

2. Fiízöld auyit Körmöczröl. Körmöczbánya közelében az u. n. Sohlergrun- 
don egy középszemű amfibol-andesit fordul elő és ennek elegyrészei közt fűzöld 
augit is található. A kristályok két típus szerint fejlődtek ki, u. m. vagy nyolcz- 
oldalú oszloposak, vagy b(OK)) lap uralkodása által vastag táblásak. Az észlelt ala
kok : a(l00)^-£-v; b.(OlO).^Ji^c; m(l 10)-x_P ; a kristályok végeit s. (111).P zárja 
el, a melyhez valószínűen v.(221).2P; c.(OOl).OP; és z.(021).25->c csatlakozik. Az 
augitnak oly közönséges ikrei (ikerlap a.(IOO)oo^oc-) gyakoriak, de a beugró szög 
csak ritkán képződött ki.

Az első középvonal hajlása a merőleges tengelyhez a geometriai tengelyek



tompa szögénél 40° 38' Na- fénynél négy meghatározás középértéke. Az optikai 
tengelyeknek tompa szögét még olajban sem lehetett meghatározni, míg a tenge
lyek hegyes szöge Na-fénynél:

2 Ea =  10S°39' (X meghatározás középértéke)
2 Ha =  (>7° 9' (6 meghatározás középértéke)

Az első középvonal pozitív jellegű; a pleochroizmus és az abszorbeálás cse
kély fokú. Ez az augit csak kevés agyagföldet tartalmaz.

3. Szepesmegyei ásványok. ' Szerző által a különböző lelethelyekről gyűjtött 
ásványok a mellékelt táblázatban soroltatnak fel :
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Antimonit... — X

Aragonit - - X X • • • • X • • • • • -

Arsenopyrit X

A8zbeszt— X

Azurit................... • • • • • • • X •

Barnapat • • X X •
Baryt... . . .  _ • X X

Calcit ........... X • X • • • • X • • • • .

Chalkopyrit X • X • X X X X • • • .

X

Fakóércz . . .  . . . X • X • X • X • • • • 0

Hämatit X • X • • • • • • • • X

Limonit . . .  . . . X X • • X X X X • • • X •

M a g n e t i t • • . • . • X • • X X •

M a la c b i t  . . .  . . . X #

P y r i t  . . .  . . . • X X X • 1 • X X •
1

• X

Kvarz... . . .  . . . X X X X X X X X X X X X X

Siderit . . .  . . . X X X X • X X X • • • • #

S p h a le r i t ............ X •

Turmalin X •

Bindt. Arzenopyrit középnagyságú kristályai szürkés talkos agyagban for
dulnak elő. A kristályok a rövid átló irányában oszloposak. Az egyes kombináczió- 
kat képező alakok: n.(012).:V2P0 0 ; m.(l 10).ocP; d.(101).Poo; q.(011).Poo. Az 
arsenopyrit mindkétnemű ikrei is előfordulnak u. m .: m.(110).©oP és d.(101).P^ 
szerint. Kvarcz siderit társaságában nagy fehér kristályokban lelhető. A kristá
lyok liasadékait ifjabb keletkezésű igen apró kvarczkristályok töltik ki.

* V. ö. Földtani Közlöny, 18S0. 112 és 243 1.
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Kis-Hnilecz. Aragonit. A meredek brachydomák és piramisok által képezett 
nyársalakú kristályok elágazó csomókban egy elmállott sideriten ülnek. Alakjai: 
k.(011).foc ; x.íO^.V'íPoo; a.(0.14.1).l iP '^ ;  o.(14.14.1).14P. Bargt (Wolnyn). 
Limonit üregeiben színtelen és teljesen átlátszó baryt-kristályok kvai-cz kíséretében 
ülnek. Az eló'fordulás és a kristályok általános kifejlődése a rozsnyói Wolnynéra 
nagyon emlékeztet; a(100) és b(OlO) mindig keskenyek és a kombinácziók alak- 
dúsabbak. A 17 észlelt alak közül S.ÍOH).1 <P^o egészen új alak, G.(013).1,3Í>'>o 
pedig a ritkaságok közé tartozik. Az összes alakok: a.(100).r>cPoe ; b.(010).c\^P^o ;
o.(0()l).oP ; X. (210). P2; m.(110).coP: N.(230).ooP8/2; n.(120).^P2; k.(130).^P2; 
d.(102).V2P ^ ;  o.(011 ).Poc ; G.(013)73Poo ; S^OH)1 4Pco ; z.(l 11).P; R.(223).a 3P ;
f.( 113).V3P ; q.( 114).1, *P. y.(122).P2.

obs. calc.
c : G =  001 :013 =  23° 16' appr. 23° 3!)' 1" 
c :S  =001 :0 1 4 =  18 30 appr. 18 10 59

Kotterbach. Calcit. A szürkés-fehér átlátszó kristályok sideritre nőttek, 
előfordulásuk és sajátságos kifejlődésük által igen érdekesek. A calcit két ízben 
képződött ki; az első kristályok igen egyszerűek: r. y.(2131).R3 ; p. /.(10Tl).R. Eze
ket igen apró pyrit-kristályok mint kéreg veszik körül; erre tovább rakódott a 
calcit ugyanolyan orientálással, de egészen más kombinácziókban. Alakjaik:
g./.(0Tl2)—V2R: y.x(0445).—4/sR; x.x(4153).R5/3; *(0.14.74.1 ).—HR. Baryt. Fehér 
színű baryt, a melynél a véglap szerint vastag táblás kristályok azonos orientálás

sal lépcsőzetesen nőttek egymás mellé. Az észlelt alakok : b.(010)*ooPoo; c.(OOl).oP ; 

X.(210),^P2; rr(320).ooP3/2; m.(l 10).ooP; k.(130).coP3; o .(0 1 1 )P ^ ; d.(102).\ 2P~o; 
r.ília).1. ^ ;  q.(114).l)4P.

4. Arsenopyrit állítólag Klenóczról. Egy elmállott vaskos antimon tetraedrit 
belsejében kis arsenopyrit-kristályok a közönséges domás kifejlődéssel. Alakjai: 
n.(012).VaPoo ; m.(110).ooP; q.(01 l).Poc.

5. Smithsonit és arsenopyrit Csetnekről, Gömörmegye. A csetneki-gálma- 
bányában egy szürke színű sejtes Smithsonit fordul elő ; rendes alkotó részein kívül 
még Pb és Fe-t is tartalmaz. Az arsenopyrit sűrűn egymás mellé nőtt kristályok 
alakjában. A kristályok m.(110).-?oP szerint oszloposak, végüket t.(013).\ sPoc ros- 
tozott brachydoma zárja el.

Z i m á n y i  K á r o l y .

(3.) Dr. K o c h  A n ta l :  Érdéig* ásványainak kritikai átnézete 1885.

Ezen a czímen szerzőtől az «Orvos-természettudományi értesiti!» 1884. és
1885. évi folyamaiban összesen öt közlemény jelent meg, a melyekben az erdélyi

* Kétségtelen, hogy az »Erdély», «Bánság» stb. megnevezések a tájékozást 
megkönnyítik és főkép a korábbi viszonyok és irodalmi adatok tekintetéből a szak- 
tudományban szokásjogot is nyertek ; de az is bizonyos, hogy mai napság helytelenek. 
Már pedig, hogy várjuk mi a külföldi szerzőktől azt, hogy megyéinket, vidékeinket a 
meglevő viszonyok szerint, tehát helyesen nevezzék meg, mikor mi magunk a rossz 
példával folyton elöl járunk ! Hu már a volt Erdélynek geográfiailag is jól határolt 
térségéről írunk, nem volna-e helyesebb azt Magyarhon erdélyi részének vagy a
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rész ásványait abc rendben a termőhelyek és helyiségek pontos megjelö
lésével, a találtatás jellemző leírásával és a nevezetesebbeknél körülményes 
megbeszélésekkel közx*e adta, hogy a szakirodalomnak bizonytalan, sőt esetenkint 
teljesen valótlan adatait jórészt saját tapasztalásai alapján kiküszöbölje. Dr. Koch 
ezen munkáját, a ZEPHAROviCH-féle ismeretes Lexicon formájába öntötte és a leg
utolsó közlésében be is végezte (1. c. 1885, 185. lap). A munka egyébként mint külön
lenyomat az orvos-természettudományi társulat kiadásában külön is megjelent 
(Kolozsvár, 1885. 8°, 211 oldal) és szerzőnél 1 írtért kapható. E külön kiadáshoz 
a felsorolt ásványok betűsoros jegyzéke és a helyiségek egybeállítása is mellékel
tetett. Ez utóbbi hasznavehetőségét csak fokozza az az eléggé nem méltányolható 
berendezés, hogy az egyes helynevek után az ott talált ásványok is közöltetnek, 
meg hogy a közönséges mappákon alig megjelölt vagy csak ügygyel-bajjal meg
található helyiségekhez rövid geográfiai tájékoztatás is csatoltatott. E derék munká
nak aprólékos megismertetése a hely szűke miatt nem lehet föladatunk, de az 
érdeklődő szaktársak figyelmét reá irányozni kellemes kötelesség.

Schmidt Sándor.

(4 .)  Dr. P r im ic s  G yörgy  : Uj adatok E rdély  mineralogiájához. (Orvos-term. 
tud. Értesítő, 1885. 217. lap).

Az erdélyi muzeum-egylet megbízásából szerző O.-Láposbánya vidékén az 
összes érczbányákat meglátogatta és onnét a következő ásványokat gyűjtötte.
A).l Szántó-féle Clemens-bánya ásványai, Sztrimbuly patak: Baryt, massicot (szürkés 
és sárgás kéreg csinos galenit kristályokon), galenit, pyrit, kvarcz és sphalerit.
B) .4 Szántó-féle lioczi-bánya ásványai, Roczi patak: B a r y t , calcit, dolomit 
(barnapát), markasit, pyr it , pyrrhotin (vaskosan vagy táblás lemezekben), sphalerit.
C.) A Dozsu ursului-bánya ásványai, batizpolyáni patak forrásvidéke: Chalcopyrit, 
galenit, markasit, pyrit, kvarcz és sphalerit. D) Csizmabánya, batizpolyáni patak 
forrása: Baryt, leginkább kékes, wolnynszerüen formálódott, a vertikális tengely 
szerint többszörösen összenőtt rövid oszlopos kristálycsoportokban, csakis
oo p oc, oc P oo és P oo. (Ezt egyelőre kérdéssel kell fogadnunk, mert tekintettel 
a nem épen gyakori wolnynszerű formákra, valamint a felsorolt szokatlan barvt- 
kombinálásra, szögértékeket vagy legalább is az állásnak tájékoztatását kellett volna 
szerzőnek közölni. A ref.) Ezen bányákból valók még: Chalcopyrit, galenit, markasit, 
pyrit és kvarcz. E) O.-Láposbányáról (Bajucz): gipsz, víztiszta ú. n. máriaüveg, 
leginkább a szimmetria-sík szerint táblás, olykor 1 d!m nagy kristályok. F) Köteles- 
mező (Tresztia): Psilomelan (?), kalczedon és fluor it. G) Macskamezöről: Kvarcz, 
göthit, gránát, aktinolith, amianth, arsenopyrit.

Vegezésül szerző még a következő újabb találtatásokról emlékezik meg:
1.) Pyrhotin O.-Ixíposbóinyáról, a Fehér- és Fekete-patak egyesülésénél. Vastag 
táblás kristályok (20 átmérővel is) egy elváltozott márgás agyagpalán, kvarczczal 
és galenittel vegyest. A kombinálás: o<=p. oP. Az ásványokat egy limonit- és 
barnapátszerű anyag vonja be jó vastagon. 2.) Calcit a batizpolyáni mészkőbányá
ból (O.-Láposbánya vidékén). Leginkább hiányosan kiképződött, rhomboéderes

Királyliágón-túli résznek nevezői, mintsem a külön «Erdély» megnevezéssel elkülöníteni 
a nem külön valót? S c h m i d t  S.
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kristályok: ooR. —  Va l i .  3.) Calcit a /ívi7>i7/«-patak felső részéről (O.-Láposbánya 
vidéke). A kristályok néha majdnem víztiszták, ámbár gyakran mésztufa borítja 
azokat; egyébként hegyes rhomboéderes csoportok.

S c h m i d t  S á n d o r .

(ő .)  Dr. B e n k ő  G á b o r  : Jelentés a múlt nyáron Hurtyadmegyében tett ásvány- 

gyűjtő kirándulásainak eredményeiről. (Orvos-természettud. Értesítő,
1886. 15. lap.)

Szerző Hunyad megyében mintegy 28 ásvány-helyiséget keresett meg és
ezen jelentésben jegyzék módjára beszámol az eredménynyel, a melynek nevezete-
sebbjei a következők. Boicza : Arany, calcit (R3. 4R, — Va R), chalcopyrit, dolomit,
markasit, pyrargyrit, pyrit, kvarcz és sphalerit. Gyalár: Calcit (—Va R, oo R),
hámatit, limofiit, malachit, manganit és kvarcz. Herczeyány: Arany lemezekben
vagy apró kristályokban (oo 0  oo, 0 ), Hmonitba- mintegy beágyazva; ugyaninnét
baryt-kristályok, igen vékony táblákban. K a ja m i: Baryt, ezüst, qalenit, pyrar-* / * 1
gyrit, pyrit és sphalerit. Karács: Alabandin. Kis-Almás: Olomokker, vaßokker, 
malachit, azurit, cerussit, heulandit és laumontit. K ristyor: (Ezen a néven szerző 
az eddig külön megnevezett V. Arsului és Záráholcz helyiségeket nevezi, annál 
inkább, mert ezek közigazgatási tekintetben is Kristyorhoz tartoznak.) Itt az Usvi 
hegyen tömött vagy rostos gipsz lelhető, a melyben mintegy zárványok, víztiszta, 
meglehetősen jól kiképződött, olykor 2 0 <n'fm nagy gipsz-kristályok is vannak. 
A V. Arsuiui-n szerző a Victoria-bányában antimonit, baryt, calcit ( — Va R), 
pyrit és kvarcz darabokat gyűjtött. Zdráholczról: Arany (kvarezba hintve, lemez
alakban calcitban, drót- és lemezalakban barnapátban , végre sajátságos meg
futtatott ágas-bogas alakban kristályos kvarczkérgen sphalerit és chalcopyrit 
társaságában), baryt, calcit (— 1 a R) galenit, pyrit és kvarcz került gyűjteményébe. 
Magúra: Arany, kristályos kvarczkérgen, calcit, galenit, markasit. Pojana: 
Markasit pseudomorphosa pyrrhotin után. l lu d a : Antimonit, baryt, calcit, 
dolomit, galenit és rhodochrosit. Szelistye, Drajka hegység: Ezüst össze-vissza 
kuszáit, haj- és mohalakú, tarkán megfuttatott csoportokban sphalerit, pyrit, 
galenit. arsenopyrit és stephanit társaságában. Tresztia ( Kád falva, megkülönböz- 
tetendő a másik Tresztiától =  Kötelesmező): Antimonit, arany, barnapát, baryt, 
calcit (R 5), chalcopyrit, jaszjász, pyrit én kvarcz. Yormaga : Kvarczban finoman 
elhintett arany, új találás.

S c h m i d t  S á n d o r .

(6.) Dr. P r i m i c s  G y ö r g y : Adatok az aranyi és málnási augit-andesit 
petrografiai ismeretéhez. (Orvos-term. tud. Értesítő, 1886. 149. lap.)

Szerző ISS.Vben Heidelbergban, R o s e n b ü s c h  tanár intézetében az aranyi 
hegy kőzetét vizsgálta meg, a többi között mechanikai fölaprózás útján, a Thoidet- 
féle oldattal való elválasztás alkalmazásával.

Dr. Primics úgy véli, hogy az aranyi hegy kőzetének összes színbeli változatai 
már nincsenek eredeti állapotban. () főképen a két szélsőséget, a galambszürke és a 
téglaveres változatokat vizsgálta meg. Az inkább vastartalmú elegyrészek kiválasz
tása után a galambszürke kőzet porában augit, biotit, földpát, hypersthen, apatit.
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pseudobrookit, zirkon, kvarcz és cordierit ásványokat talált; két izben turmalin- 
kristálykára is bukkant. A téglavörös kőzet ugyanezen ásványokat szolgáltatta, a 
két változat különbsége abban gyökerezik, hogy a vörös kőzetben a pseudobrookit, 
cordierit és apatit sokkal gyakoribb és ennél a világosabb szinű elegyrészek (augit, 
földpát, apatit) többnyire vörhenyesek. Ezenkívül a galambszürke kőzetben a 
hypersthen, a téglavörösben pedig a pseudobrookit a leggyakoribb.

A földpát a Bori éky-féle móddal vizsgálva nátronban gazdag plagioklasnak 
tekinthető. Az augit-bán is szerző mikrokhemiai vizsgálatai nyomán tetemes Na- 
mennyiséget vél. Az igen finom pseudobrookit-kristályok mézsárgák, a valamivel 
vastagabbak vér- vagy jáczintvörösek, a vastagok pedig közönséges fényben 
teljesen át nem látszok, de poláros fényben ezek is vérvörös színnel áttetszenek. 
A kristályok rendesen a jellemző rostokkal egyközes irányban sötétednek el. Az 
apatit többnyire jól formálódott és nagyobbacska kristályokban is lelhető, a foszfor
savat pedig a kőzet porában a Behrens-íéle úton kimutatni lehetett. Zirkon- 
kristályokra a vékony csiszolatokban nem akadni, mert a homokos kőzetből 
csiszolás alkalmával könnyen kihullhattak; de annál bővebben találni magában a 
kőzetporban az igen szabályos apró kristályokat. A kristálykák testszinű szürkés 
színűek, pleochroizmus nélkül. A cordierit csak szabálytalan szemekben található.

Khemiai próbákkal végezésül szerző megmutatni iparkodott, hogy a téglavörös 
kőzet színét főleg a parányi pseudobrookit-kristályok tömérdeksége okozza. Az 
aranyi hegy kőzetéből eddig ismeretes ásványok száma tehát a zirkon és turmalin 
megtalálásával gyarapodott, mert a cordierit jelenlétét annak idején már dr. Ivoch 
A ntal tanár is gyanította. Nem érdektelen továbbá az is, hogy az Auvergne néhány 
hasonló kőzetében újabban ugyancsak zirkonra és cordieritre bukkantak.

Az aranyi hegy kőzetéhez hasonló kőzet eddigelé az erdélyi részen csak 
Málnás vidékéről ismeretes.

E két kőzet a megcserélésig hasonló, ámbár egymástól elég távol eső helyek
ről valók. A különbség mai napig csak az, hogy a málnási kőzetben pzeudobrookitot 
még nem találtak, hanem az meglehetős sok apró hamatit-kristályokat tartalmaz. 
Szerző azonban a málnási kőzetben is akadt zirkonra. Egyúttal még két bizony
talanul meghatározott ásványt is sorol a málnási augit-andesitből fel, a melyeket 
o/i'rmnak, illetve brookitnsk vélni valamennyire hajlandó.

Schmidt Sándor.

(7.) B enkő  G. és J a h n  K .: Zsil-Vaudéiból származó aszfaltszcrü anyag  

ásványtani és vegytani vizsgálata. (Orvos-term. tud. Értesítő, 1886. 
150. lap.)

A kérdéses ásvány vaskos, tökéletlenül kagylósan törik, rideg és könnyen 
porrá zúzható. Keménysége 1—2, faji súlya 18° C-nál 1’24'J. Barnásfekete, a karcza 
sárgásbarna; zsírfényű, át nem látszó. Forrasztó cső előtt könnyen olvad és 
aromatikus szagot terjeszt, kormos füsttel és nagy lánggal elég, fekete, könnyű, 
voluminozus maradékot hagy. Üvegcsőben melegítve egy olajnemű verődé két- 
szolgáltat, a mely savas hatású.

A porrá zúzott anyag kátrányszagú; platinlemezen melegítve gyors meg
olvadása után fehér füstöket bocsát, melyek könnyen meggyuladnak és átható
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szagúak. A visszamaradó finom elosztású szén igen nehezen ég e l; a tökéletes 
elégés után igen kevés pókhálószerű, vöröses sárgabarna hamu marad vissza. Meg
határozott olvadási pontja nincs, 175° C-nál lágyulni kezd és többféle változatok 
után 330°nál igen felfúvódva beszárad és ha kihűlt, egy fénylő-fekete, lemezes 
száraz szén marad hátra.

Kloroform és szénkén könnyen oldják jó bőven, terpentinolaj már valamivel 
kevésbbé oldja, de hasonló körülményekkel. Benzol, alkohol és aether sokkal 
kisebb mértékben hatnak, mig a petróleum, ligroin már mit sem old. Minőségi 
próbákkal nitrogén, kén és vas derült ki.

A hamuban (mintegy 5,()5° o) vasat találtak. A fő-alkatórészeket mennyiségre 
nézve is meghatározták :

C =  79-74%
H =  G-3Í 

” 86-ÖS

Két elemzés középértéke. Szerzők ez anyagot a piauzit és pyroretin közelébe 
helyezik és ha új fajtának beválik, B ielz E. A. úr, az erdélyi rész érdemes kutatója 
és az ásvány beküldője után Bielzit nevet javasolnak számára. S chmidt S ándor.


