
A tajték uj leihelye Bosniában.
HANTKEN M IKSÁTÓL.

Fülolvastatott 1865-ik december havában tartott szakülésben.

Van szerencsém bemutatni a t. társulatnak nehány tajték 
példányt melyek Bosniából valók. Eddigéle a tajték előfordulá
sát csak Monra-, Spanyol-, Görögországban valamint kis Ázsiá
ban ismerők; a kereskedésben előforduló tajték többnyire kis 
Ázsiából való A bosniai tajték tehát nem csak annyiból érdekes, a 
mennyiben a tajték eddig ismeretes leihelyeinek számát egygyel 
szaporítja de ipari és kereskedelmi tekintetben is figyelmünket 
érdemeli, mert ezen tajték nyerése czéljából már is bányát 
nyitották és a nyert tajtékot kereskedésbe bocsáttatták

A tajték példányokat, melyeket bemutatni szerencsém van, 
kaptam Brcllich János úrtól, a ki a tajtékbánya egyik tulajdo
nosa.

A mi a tajték előfordulási viszonyokat illeti szorítkoznom 
kell azon tudósításokra melyeket Brcllich úr szives volt velem 
közölni.

Brcllich űr szerint a tajtékbánya a Lyubici ^hegységben, 
nem messze Pernyava falútól azon völgyben fekszik melyben 
az Ukrina nevű folyó folyik. A határőrvidéki Broodtól körül
belül 8 mértföldnyi távolságban van.

A tajték egy rétegben fordul elő mely 20 ölnyi mélségben 
terül el. Ezen íéteg régibb kőzetek kivált kigyokő töredékeiből 
áll, melyek conglomerátféle kőzetet képeznek. Ezen réteg kü
lönböző helyein a tajték kissebb nagyobb tömegekben fordul 
elő. A tajték tömegek, melyek átmérője néha több lábat tesz, 
többé kevésbbé tiszta részekből állanak, melyek a tömeg úgy
nevezett márványozott kinézését feltételezik.

Ezen tömegekben többféle zárvány fordul elő, kivált kiglyó- 
kő és gömbülyded opaldarabok.

Az opal színe vagy feliéi vagy sárgavereses; fénye vagy 
üveg vagy zsirnemtt. A mi pedig ezen opaldarabokat nagyon



^ 9 7  t t -

érdekesekké teszi, ez azon átalakulási vegyfolyam, mely ezen 
darabokon észlelhet*”, s melynek következtében a quarzanyag 
átváítoztatik tajtékká, mint ezt Hiúm Morvaországban Hrub- 
scliitz falu mellet előforduló tíizkőgömbökön szinte észlelte, 
melyek ugyanis tajtéktömegekbeu előfordulnak. Az egész soroza
tot képező példányokon, melyeket l.rellieh úrtól kaptam, igen 
jól lehet észlelni ezen vegyfolyam működését, és hatását.

A vegyfolyam működését quarzféle anyag felületén kezdi 
és innét fokonként tovább halad annak központja felé. Műkö
dése nagyon lassú mert néha az opaltömeg külső részei már tiszta 
tajtékból állanak, mig annak magja még egészen tiszta opal.

A vegyfolyam hatása legközelebbi eredménye az opal színe 
meg fénye' átváltoztatása. Az opal színe t. i. halvánnyá vál
tozik, erős zsir- vagy üveg-nemű fénye megszűnik, kemén- 
ségc tetemesen csökken, inig végre sárgafehér vagy tiszta 
fehérsziníi tajtékanyaggá válik, mely a nyelvhez erősen 
hozzáragad. Az utóbbi tulajdonságot csak a tajtékká egészen 
átváltozott részek mutatják.
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