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MECSEKJÁNOSI, SZOPÓK ÉS MECSEKPÖLÖSKE
KÖRNYÉKÉNEK GEOLÓGIÁJA.

írta : Strausz László dr.*

A Mecsekhegység harmadkori fedhegységében végzett földtani

kutatásaim folyamán különösebb figyelmet fordítottam arra a természetes

és mesterséges feltárásokban elég gazdag területre, mely a nevezett

falvak környékén körülbelül 25 km 2
-t foglal el. A tárgyalandó terü-

leten megvannak a mediterrán és szarmata képzdmények, s többnyire

több réteg által is vannak képviselve; így például az egyik pölöskei

rétegsorban a neogénben 15 határozottan különböz réteget tudtam

elválasztani, melyek a mediterrán és szarmata rétegek között nagyjá-

ból konkordanciát mutatnak.

A mediterrán rétegek, a komló— pölöske—magyarhertelendi völgy-

nek a Pölöske körüli kelet—nyugati irányú részében, nagyobbrészt

a déli peremén foglalnak el egy nem nagy szélesség sávot. A szarmata

rétegek nagyobb területet Szopok és Magyarszék között foglalnak el.

A legidsebb képzdmény e területen a slír, mely Jánosi és

Szopok között nagyobb területet foglald, azonban nagyrészt lösz által

van borítva s csak árkok bevágásában bukkan el. Makrofaunát nem

találtam benne, foraminiferákban azonban elég gazdag. Így Szopóktól

ÉÉK felé, a 259-es ponttól É-ra a patakvölgy fenekérl származó

slírbl megemlíthetk:

Textularia sp., Nodosariü soluta var. emaciata Rp., Uentalina

communis d’Orb., Polymorphina sp ., Cristellaria cultrata Montf.,

Pullenia sphaeroides d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb., Truncatu-

lina sp.

Azt hiszem, ezek nem tartoznak a Vadász E. által kimutatott

slír-rétegek közé. Egyrészt ugyanis makrofaunát tartalmazó rétegek-

rl szól, másrészt felsmediterránnak veszi a slír-rétegeket, holott

térképén e részeken alsómediterrán van jelezve.

Mivel rnikrofauna alapján nem lehet teljes biztossággal meg-

különböztetni a slírt a badeni agyagtól, itt sem sikerült ezen képzd-

ményeknek a jánosii Pecten eristatusos agyaghoz való viszonyát

eddigelé tibztázni. Az említett Pecten eristatusos rétegbl más kövü-

letem nincsen.

Szopok falu DK-i végénél, egészen kis folton, a kocsiút szélén,

sárga, igen finom homokos agyagot találtam. Makrofaunája egy-két

meghatározhatatlan kagylótöredék volt, mikrofaunájában azonban

elég sok, közepes tengermélységre valló foraminifera (Uvigerina,

Bulimina, Textularia) van, melyek azonban elég rossz megtartásúak.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1923. december 5-i szakülésén.
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Mivel ezen réteg településébl semmi sem látszik, ilyen kevés paleon-

tologiai adat alapján egyik réteggel sem tudtam párhuzamosítani.

Valószín, hogy a slírhez közelebb áll helyzetre nézve, mint a tör-

tön rétegekhez, mivel ezektl elszigetelve lép fel, slír-terület. közelében.

Két homok- és homokk-rétegfeltárás van e területen, melyek

helyzetük alapján a slírnél fiatalabbaknak, s a lithothamniumos

meszeknél, illetve lajtameszeknél s a hozzájuk tartozó agyagos rétegek-

nél idsebbeknek vehetk. Jánositól északra, a Pölöskére vezet kocsiút

és a vasút nyugat felé való kanyarodásánál, a Hochkopffal szemben

lev lejt legalján, az út mellett, van egy feltárás. Itt mésztartalmú

kvarchomok alkotja a feltárt alsó réteget, vagyis a lajtamészk

feküjét. Ez a homok laza, csak egyes szilárdabb homokkpadok vannak

benne. Színe egészen világossárgás. Ersen dl észak felé. Kövületek

nincsenek benne. Teljesen hasonló homok van feltárva a Hochkopftól

nem messze délnyugatra, egy mesterséges árokban. Kövületet nem
találtam itt sem, csak egy meghatározhatatlan foraminifera-marad-

ványt. E helyen nem látszik közvetlenül a fedréteg, de helyzete azt

mutatja, hogy a Hochkopfon feltárt lithothamniumos mészk alá

nyúlik be, s így ugyanazon réteg, mely a vasút kanyarulatánál van

feltárva.

A komló—pölöskei fvölgynek Jánositól északra lev nagy

kanyarulatánál, a völgy nyugati oldalán emelked Hochkopf nev
hegy tetején több egymásmelletti kisebb kbányában igen jól fel vannak

tárva a lithothamniumos lueszek. A kzet szilárdsága igen változó,

némely réteg kemény, jó építkövet is ad, a másik laza, darabos.

Faunája molluszkumokban elég gazdag, ami más területek litho-

thamniumos mészköveinél elég ritka, ellenben a Mecsekben igen ál-

talános. A következ kövületeket határoztam meg innen:

Pinna Brocchii D’Orb., Ostrea sp., Pecten latissimus Br., Pecten

revolutus Micht., Lithodomas lithophagus L., Arca diluvii Lk., Pec-

tunculus sp., Pectunculus pilosus L. (= bimaculatus) ,
Isocardia cor,

Chama gryphoides Lk., Lucina leonina Bast., Cardium turonicum

May., Cardium multicostatum Br., Venus sp., Venus multilamella Lk.,

Venus miocenica Micht., Turbo, Turritella sp., Turritella Archimedis

Brong., Cerithium cfr. minutum Serr., Strombus coronatus Defr.,

Terebra sp., Pleurotoma ( Clavatula) sp., Conus sp., azonkívül rossz

töredékek alakjában megvannak itt : Echinolampas sp., Serpula sp.,

Korall-törzsek.

Egyik kfejtben kis darabon ezen lithothamniumos mészk
helyét sárga meszes homok foglalja el. Faunája már az elbbitl

gén eltér

:

Ostrea digitalina Dub., Pecten cristatus Bronn., Pectunculus
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pilosus L. (bimaculatus)
,
Venus sp., Venus multilamella Lk., Cardium

sp., Turritella subangulata Br., Turritella cfr. vermicularis Br., Conus

sp., Cápafog.

E fauna ugyan szegény ahhoz, hogy a képzdmény fáciesét meg-

állapíthassuk belle, azonban Pederi cristatus és Turritella subangu-

lata mellett szólnak, hogy a lithothamniumos mészknél mélyebb

tengeri lerakódás.

Pölöske falu keleti végénél, a völgy déli oldalán nagy kfejt

van, ahol meszet is égetnek. Itt alul körülbelül 3—4 méter vastag-

ságban 0 h 20° átlagos dlés lithothamniumos-korallos mészkréteg

van feltárva. Természetesen nem teljesen olyan jelleg és arányú

korallzátony ez, mint a maiak a trópusokon vagy némely régibb geo-

lógiai kor hatalmas zátonyai, hiszen a mi égövünk alatt a mediter-

rán korban ilyenek már nem is képzdtek. Mégis e korallos pad

eléggé kifejezett zátony jelleggel bír, ami már messzirl is feltnik

rajta
;
az egész réteg szirtekre van tagolva, melyek többé-kevésbbé ki-

emelkednek s kis mértékben áthatoló települést mutatnak
;
közeikben

szabálytalan üregek is vannak. A következ faunát gyjtöttem belle

:

Korall-törzsek, Serpula sp., Cellepora sp., Ostrea sp., Pecten

aduncus Eichw., Pecten leythaianus Partsch, Pecten latissimus Br.,

Pecten elegáns Br., Lithodomus lithophagus Lk., Pectunculus sp.,

Pectunculus pilosus L., Cardita sp., Lucina leonina Bast., Lucina

miocenica Micht., Cardium. sp., Cardium turonicum May., Venus sp.,

Venus subplicata Gmel., Turbo rugosus L., Trochus sp., Turritella

Archimedis Brong., Turritella vermicularis Br., Cypraea sp., Conus

sp., Conus Mercati Br., Conus ponderosus Br.

E réteg felett
x

/2 méter vastag, gyengén barnás szín, sok igen

apró kövületet tartalmazó lajtamészk következik, mellyel színre,

kzettani jellegekre s faunájának alapjellegére is egyez képzdmé-
nyek több helyen is elfordulnak a környéken, úgy látszik mindig a

lithothamniumos mészk fedjében. Uralkodó kövülete a Cerithium

scabrum, mely olyan tömegben fordul el benne, hogy e mészkövet

cerithiumos mészknek nevezhetjük. Faunája a következ

:

Lima inflata Chemn., Modiola sp., Patella (Scurria) pileata,

Trochus sp., Trochus patulus Br. var., Trochus miliaris Br., Calyptraea

chinensis L., Turritella subangulata Br., Cerithium scabrum Olivi,

Erato laevis Don., Dentalium sp.

E fauna tehát csupa apró alakot tartalmaz
;
még amely fajok

nagyobbra is meg tudnak nni, itt szintén aprók maradtak.

Egységes nagyobb vonulatot alkot a lajtamész a Hochkopf

északi oldalától Pölöske délnyugati végéig a fvölgy déli lejtjén. A
Hochkopftól Pölöske felé egy régi mészégetben van jól feltárva e
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képzdmény, mely itt szintén ceritkiumos mészk alakjában van ki-

fejldve : színe barnás, elég lágy, de nem szétes s nem is jól liasad ;

elég sok litbothamnium van benne
;
kövületei feltn fehérek. Vala-

mennyi kövülete igen apró termet s nehezen meghatározható. Ceri-

thium scabrum Vermatus intortus , Rissoa sp., Trochus pl. sp. s Lucina

említhetk belle. Helyenként gömbös bryozoák is vannak ebben a mész-

kben. Ez a képzdmény átmenetet is képezhet a cerithiumos mészk
s a lithothammumos mészk között.

A Hochkopf'tól keletre, a völgy szemben lev oldalán a már
említett kövülettelen homok felett konkordánsan lajtamészk követ-

kezik, mely szintén átmenetet alkot a lithothamniumos és cerithiu-

mos mészk között

:

mindkét képzdmény kövületeibl találunk benne,

de nem sok alakot. Kövületei nem jó megtartásúak.

Pölöske délnyugati végénél is megtaláljuk a lajtamészk-réte-

geket. Itt is megvan a lithothamniumos és a cerithiumos mészk is

s átmenetet is képeznek egymásba. Egymáshoz való helyzetük azon-

ban (a települést illetleg) nem figyelhet meg. A lithothamniumos

mészk faunulája a következ

:

Ostrea sp .,
Pecten sp., Arca diluvii Lk., Venus sp., Natica mil-

lepunctata Lk., Turbo rugosus L., Turritella sp. A cerithiumos mész-

kben elfordulnak: Patella (Scurria) pileata, Rissoina pusilla Br.,

Rissoa sp., Rissoa (Alvania) Montagui Payr., Vermetus intortus Lk.,

Cerithium scabrum Olivi, Erato laevis Don., Dentalium sp., Rák-

olló-töredék.

Igen érdekes feltárás az, amelyik Pölöskétl keletre a völgy

északi oldalán van, ahol a vasút és kocsiút féloldalas bevágásai egy

15 rétegbl álló rétegsort tárnak fel. B faunákat ugyan nem talál-

tam itt, de ilyen nagy rétegsor nálunk, a szenes képzdményeket le-

számítva, határozottan ritkaság a miocénben. A lejt aljában K—Ny-i

irányban halad a bakóca-godisa-komlói vasút bevágása, míg a Pö-

löskére vezet kocsiút erre merlegesen D—É-i irányban ad feltárást.

A K—Ny-i bevágás éppen a csapásba esik
; így a teljes 75 méter

hosszúságban ugyanazon rétegben halad. l
1

/ 2
—5 méter vastagságban

van itt igen szilárd, tömött lithothamniumos mészk feltárva (1).

Belle a következ faunát gyjtöttem

:

Ostrea sp., Pecten aduncus Eichw., Cardita Partschi Gf., Lucina

sp.,Lucina leonina Bast., Venus cfr. Haidingeri Horn., Venus sp., Turbo

rugosus L., Trochus sp., Turritella Archimedis Brong., Turritella

subangulata Br., Cerithium sp., Cypraea amygdalum Br., Conus sp.,

Clypeaster sp. töredéke.

Ez tehát típusos lithothamniumos mész-fauna, mint pl. a hoch-

kopfi.
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A feltárásnak még ezen részében a lithothamniumos mészk felett

már rosszabbul feltárva, cerithiumos mészk van; ugyané réteg azon-

ban jól megfigyelhet a feltárás D—É-i irányú részében. Ez a rész

a dlésbe esik, mely végig 35—40°. A rétegek konkordánsan települ-

nek. (Ennek nem mond ellent egy-két foknyi eltérés a dlés nagy-

ságában.)

A tömött szilárd lithothamniumos mészkre barnás cerithiumos

mész következik (3), mely felé fokozatos az átmenet a lithothamniu-

mos mészkbl (2). A cerithiumos mészk faunája itt is olyan jelleg,

mint a pölöskei korallzátonymész fedjében, csupa apró alak van

benne. Innen valók :

Serpula sp., Arca sp., Trochus pl. sp., Rissoa cfr. costellata Grat.

Rissoa Montagui Payr., Vermetus intortus Lk., Cerithium scabrum

Olivi, Conas sp., Dentalium sp.

A rétegsor 4. számú tagja omlós márgásmész. Lithothamniumok

is vannak benne elég bven. Makrofaunája fajokban szegény: Ostrea-

Chlamys-töredékeken és szép nagy echinida-tüskéken kívül csak 2—3,

körülbelül 1 cm nagy brachiopodát találtam benne. Mikrofaunája azon-

ban már gazdagabb. Apró echinida-tüskéken kívül elég sok ágas

bryozoa van benne, fleg Crisia, kevesebb Idmonea. Foraminiferái

közül említhetk: Amphistegina Hauerina
,
Rotalia, Textularia sagittula,

Gaudryina. Valamennyi faunaelem tehát a bryozoás zónába sorozza

a képzdményt.

Az 5. számú réteg lV4 méter vastag sárgás mészk, mely már

egyáltalán nem márgás, s majdnem kizárólag lithothamniumok össze-

cementálatlan trmelékhalmazából áll s ezért laza, szétes. Fauna-

elemei nagyjából egyeznek az elz rétegéivel, csupán a brachiopodák

s az echinida-tüskék hiányzanak makro- és mikrofaunájából is.'

A 6. számú réteg kövülettelen mészmárga.

A rétegsor 7. és 8. számú tagja szürkés, igen jól rétegzett^

lemezesen elváló agyag és fehéres, kevéssé homokos meszesagyag.

Makrofauna nincsen bennük, ellenben iszapolva meglehets mikrofaunát

kaptam bellük. Az alsó rétegben kevesebb egyed van, s csaknem mind

Truncatulina és Cristellaria, míg a fels meszesagyagban vannak fora-

miniferák, ostracodák és bryozoa-töredékek. Leggyakoribb faj benne

a Rotalia Beccarü; egyetlen példány Amphistegina Hauerinát találtam

benne; ezek sekélyebb tengeri elemek. Mélyebb tengeri jellegek a

Cristellariák, melyek szintén nagyobb számban vannak; elfordulnak

Truncatulinák is. E rétegek tehát még a fels mediterránba tartoznak.

Fáciesüket illetleg a 8. számú réteg a bryozoás zónába tartozik,

mivel faunáját az ágas bryozoák, a mélyebb vízi Cristellariák s a

sekélyebb vízi Rotalia Beccarü társulása jellemzi. Míg a minden mély-
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tengeri elemet nélkülöz 4. sz. réteg, melyben a makrofauna és a

lithothamniumok bsége is a kisebb tengermélységre utal, a bryozoás

zóna küls, sekélyebb részébe tartozik, addig a 8. sz. meszesagyag

e zóna mélyebb részét képviseli. A 7. számú réteg kzetanyaga nagyobb

mélységre vall; mikrofaunája sem mond ellent annak, hogy a fels-

agyagok zónájába sorozhassuk.

A 9. réteg laza homokos mész; benne kövületet nem találtam.

A 10. réteg finom homokk; a 9. és 10. rétegek határát külön-

ben törmelék takarja el. A 11. számú réteg homokos agyag, a 12.

agyagos homok. E három rétegben nem találtam más kövületet, mint

néhány foraminiferát. Ezek még a felsmediterránba tartoznak.

Nagyobb vastagságú a 13. számú réteg, mely kövülettelen

homokkbl áll.

A 14. réteg durva homok, közbe-közbe kavicsrétegekkel. Szabály-

talanabb a rétegzése is s durva kzetanyaga is partközelre vall

Végül a 15. számú réteg finomabb sárga homok és homokk, melyben

kevés, gyenge megtartású szarmata kövületet találtam. A határt tehát

a mediterrán és szarmata között kövületek alapján nem tudjuk ki-

jelölni a 13. és 14. réteg kövülettelen volta miatt; mivel azonban a

kzettani jellegek éppen e két réteg között lényegesen megváltoznak,

a 14. réteget már a szarmata emeletbe tehetjük.

A szarmata rétegek fleg Szopok falutól nyugatra vannak fel-

tárva. A falu ÉNy-i végénél a Cserhát nev domb lejtjén kavicsos

mészk van, melyet építknek is fejtenek. Rengeteg Cardium

obsoletum van benne, jóval kevesebb Mactra és Cerithium. A lejtn

feljebb néhol márgás rétegeket találunk, melyekben Ervilia podolica

és Modiola marginata fordul el, s benne egy helyen Ostreás pad

is van.

A falu DNy-i végénél tiszta mészk van feltárva, mely tele van

kövületekkel. Fajszámra is szép kis fauna került ki innen:

Cardium obsoletum Eichw., sp. Ervilia podolica Eichw., Trochus

sp. (igen ritka), Neritina picta Fér., Cerithium (cfr. Duboisi?),

Cerithium mitrale Eichw., Cerithium rubiginosum, Murex sublavatus Br.

Tovább Magyarszék felé mészkövet már nem találunk, ellenben

agyag- és márgarétegek bukkannak ki a Szopókról jöv kocsiút be-

vágásában a lösz alatt. Ezekben Modiola marginatat és Cardium

obsoletumoX találtam. Északabbra szintén kibukkannak e rétegek,

de ott kövületmentesek s csupán kzetanyagok alapján azonosíthatók

az említett kövületes szarmata rétegekkel.

A felsmediterrán fácieseit tekintve azt találjuk, hogy azok

sem a cserhátiakkal, sem a tétényiekkel nem egyeznek meg. Itt is a

lithothamniumos mésznek és a molluszkás mésznek megfelel képzd-
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menyek a legfontosabbak s értékes adatot szolgáltatnak a neritikus

régió fácieseinek egymáshoz való viszonyításához. A cserháti és té-

tényi mediterrán fácieseket tárgyaló dolgozataimban a faunák bathy-

metrikus jellege alapján már a lithothamniumos meszet és a mol-

luszkás meszet a zátonvépít-korallos képzdményekkel teljesen meg-

egyez mélységben keletkezetteknek, a neritikus régió ugyanazon

zónájába, a legküls, lithothamniumos zónába tartozóknak vettem.

Közvetlen bizonyítékom erre akkor még nem volt, mert gazdag fau-

nát csak a molluszkás mészkben találtam, a másik két képzd-

ményben e fauna legfontosabb elemei hiányoztak. Most azután a

Mecsekben közvetlen és tökéletes bizonyítékot kaptam e kérdésre vo-

natkozólag, amennyiben a jellemz gazdag molluszkás mész-faunát

megtaláltam a lithothamniumos lueszekben s a mecsekpölöskei korall-

zátonymészben is.

A Cerithium scabrumos barnás mészkövek fáciesét meghatá-

rozni nem könny. Hasonló képzdmény a Magyar Középhegységben

nincsen, de az irodalomból sem ismerek neki teljesen megfelelt, bár

a galiciai felsmediterrán faunákban ilyenek kétségtelenül vannak, de

mivel többféle fáeies réteg kövületei lettek ott egybegyjtve, jelle-

gük nincsen meghatározva. E cerithiumos meszeket legtöbb faunaele-

mük a steinabrunni rétegekkel hozná kapcsolatba, másrészt azonban

a lithothamniumos mészhez átmenetet képeznek három helyen is,

amennyiben sok lithothamniumot tartalmaznak s jellemz apró mol-

luszkái mellett megjelennek a lithothamniumos mészkövek nagyobb

termet alakjai is, ami bizonyítja, hogy nem állhat valami messze

c képzdménytl fáciese tekintetében. Ezen az alapon közvetlenül a

lithothamniumos zóna után kell elhelyeznünk a mélységsorozatban,

vagyis a bryozoás zónába kell tennünk ket, holott e zónának jel-

lemz foraminiferái, echinidái és bryozoái hiányzanak belle. Ennek oka

azonban lehet az, hogy ha még tengeri képzdmény is e cerithiumos

mészk, a tenger sótartalma valamivel kisebb lehetett, vagy pedig

nem volt állandó s ezért nem kedvelték az elbb felsorolt steno-

halin állatok.

A bryozoás zóna típusos képzdményei is megvannak területün-

kön. A pölöskei rétegsor 4. számú márgásmesze, lithothamniumokkal,

brachiopodákkal és echinidákkal ezen zóna sekélyebb részét képviseli,

míg a rétegsor 8. sz. tagját, a homokos meszes agyagot foraminiferái

és bryozoái alapján a zóna bels, mélyebb részébe sorolhatjuk.

A hochkopfi sárgás meszes homok faunája szegény ahhoz, hogy

pontosan elhelyezhessük a bathymetrikus sorozatban, csupán az biztos,

hogy a lithotamniumos zónánál nagyobb mélységbl való s valószín,

hogy a Szent László-rétegek zónájának felel meg.
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A felsagyagok zónájába tartoznak valószínleg a pölöskei

rétegsor 7. számú agyagrétege s a mecsekjánosii Pecten cristotusos

agyag, míg a bathyalis régiót a szopóki slíragvag képviseli, amit mély-

tengeri foraminiferái bizonyítanak.

ADATOK A FELSBÁNYÁI BARYTOK KRISTÁLYTANI
ISMERETÉHEZ.
(A 12—16. ábrával.)

Irta: Zeller Tibor dr.*

Vizsgálataim tárgyát képez baryt kristályokat a Magyar Nem-

zeti Múzeum ásványtárából kaptam Zimányi Károly osztályigazgató

úr szívességébl, kinek az anyag átengedéséért e helyütt is leghálásabb

köszönetemet fejezem ki.

A felsbányái barytok víztiszta, szép, csaknem mindig táblás

kifejldés kristályai közismertek az irodalomban, de megtaláljuk

azokat úgy a honi, mint a nagyobb külföldi gyjteményekben is.

Feltn, hogy mindezideig nem foglalkozott velük senki behatóbban,

jóllehet minden valamire való ásványtani kézikönyv említést tesz el-

fordulásukról. Minthogy összefoglaló leirásuk mai napig sem jelent

meg, ez indított engem arra, hogy ez érdekes és szép kristályokat

beható vizsgálat alá vegyem.

Már a múlt század elején élt mineralogusok : Hauy
,

1 Lévy
,

2

Breithaupt
,

3
említést tesznek a barytnak felsbányái elfordulásáról,

st Hauy részletesebben is értekezik s több formát ír le Felsbányá-

ról. A múlt század második felében pedig Dufrenoy
,

4 Grailich és

Láng
,

5 Delafosse,® Schrauff 7
és Zepharovich 5

közölnek igen ér-

tékes adatokat a felsbányái barytok elfordulási, illetleg kristályo-

sodási viszonyaira vonatkozólag.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1923. évi május 16- és december 5.-i

szakülésein.

1 C. Hauy : Traité de Mineralegie, 1801. II. p, 295. és Atlas, 1823. I. XXXY_
F. 110., 1823. F. 8, 33.

2 M. Lévy: Descript. d’un collection de Mineraux etc. Londres, 1838. p. 189. és

Atlas F. XV. Fig. 2, 9, 16, F. XVI. Fig. 16, 23, 37, 38.

3 E. Breithaupt: Handbuch dér Mineralogie, 1841. II. köt. p. 190. II. tábla,.

F. 199.

4 A. Dufrenoy: Traité de Mineralogie, 1856. II. köt. p. 249, I. 13. F. 77.

3 Grailich és Láng: Sitzungsberichte d. Akad. Wien. 1857.

* Delafosse: Mineralogie, 1858. I. 40. F. 478.

7 Schrauff: Sitzungsberichte d. Akad. Wien. 1871. und Atlas, 1873. I. XXXL
F. 15, 16, XXII. F. 29, 32, 37, 40, Atlas, 1872, I. XXX. F. 1, 40.

8 V. Zepharovich: Mineralogisches Lexikon, II. Bd. 1873. p. 51.


