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ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK.

Schmidt ÖÁNDOR-tól Budapesten.

(III. Tábla.)

1. HYPEESTHEN A POKHAÜSZ HEGYRL.

Az Augit csoport ásványait tanulmányozván, Dr. Sz.\bó József egye-

temi tanár úr egy szabad kristályt átadni szíveskedett, a mely külseje szerint

jelleges Augit volt, oszlopos, átmetszete nyolczszögü, a végeken azonban eltö-

rött. Hosszasága átlag 3—4, vastagsága pedig 1 'b mm. és a följegyzés szerint

ez nagyszem Augit-tracliytból való, Sdmecz vídéhéii, a Kis-Szitnáról lejöve

a Pokhausz-hegy csúcsáról.

A kristály lapjai tükrözés tekintetében silányak voltak, úgy hogy a

prismaöv lapjainak hajlását csak az orientálás czéljából mértem meg. A szög-

értékek az Angitok értéket a tág észlelési határon bell megütötték és ezután

a kristályt a meghatározott szimmetria- síkra ragasztottam es egy avval egy-

közes laj)ot csiszoltam, hogy az elsötétedés orientálását az átlátszó lemezen

meghatározhassam. A kristály csak lassanként világosodott, azonkívül sok

Mágnesvas zárvány és keresztül kasul haladó harántrepedések a csiszolást

igen akadályozták. A mikroskóppal \dzsgálva végre tetemes pleochroismust

és a prismaöv tengelyéhez szabott elsötétedést eszleltem, a színek a inálnási

Hypersthen kristályokra emlékeztettek.* A polárossági készülékkel a met-

szeten át két optikai-tengely képét láthattam, a tengelyek síkja a lemezre

normális irányú volt és egyúttal a prisma éllel egyközes, a tengelyképek pedig

a középponthoz szimmetriásak. Ezek után tudhattam, hogy Híjpcrsthcu

kristálylyal van dolgom.

Ez észleléssel, mint az alábbiakból látható. Cross úr állítását csak meg-

ersíthetem, a ki ismeretesen nemcsak több jelleges magyarhoni Augit-Ande-

sitröl, hanem Selmecz távolabbi környékének néhány más pontjáról is közölte,

hogy e közetekben a j)yroxénes elegyrész többsége Híjpcrdhen. A dolog tehát

az u. n. Augit-Andesiteknél mai nap úgy van, hogy azok pyroxenes elegy-

részeit ismételve részletesen áttanulmányozni szükséges, mert bízvást állít-

* Terineszetrajzi Füzetek, '.», p. 51 és 313.
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hatom, hogy azokl.an .seténként a Hyperstbennek általában véve eddig nem

íh sejtett fontos szerep jutott.*

A Pokliausz hejíyr()l való közét süríí,, nagyszem; sötétebb alapba íog-

hilt na^'vobl. kristálvolíat tartalmaz, melyek részint fehér, viztiszta Földpdtok,

reszint'tz Angit külsej Híjpcrsthcurk. Hypersthenekkel a közét telidestele

van, Augitot ellenben nem találtam. Egynehány Hypersthen kristály tetzve

volt es ott a nagy básison kívül még egy lapos piramist észlelhettem. Ez a

habitus a fiatalabb eruptiv kzetekbl származó Hypersthen kristályoknál

eddig alig ismert dolog.** Az alakok meghatározására 13 kristályt mértem

ineg'^es e reszlx-n a EuEss-féle tükrözési szögmér — a i2. számú modell —
kitnen szolgált, mert a kisebít 8 távcsövei a legsilányabban tükröz lapok

is mérhetk voltak. A pokhauszi Hypersthen kristályok alakjai ezek sze-

rint:**'

a . ( 100) . oopoo /// .(110). o^-P

b . (010) . ooPoc n . (ilO) . cxdP2

(• .(001). OP e .(1^Í4).V2P2

A piramis és basis minden tetzött kristálynál kiképzdött, az n prismát

azonban csak egy esetben észleltem. A III. tábla 1. rajzán láthatni ezen

kristályok habitusát, a ^. ábra pedig ezeknek egyenes projekcziója a básisra.

A vertikáhs szimmetria-síkok rendesen egyforma nagyok, ha különböz nagy-

ságúak, úgy többnyire a makrovéglap nagyobb a másiknál. A kristálylapok

felülete igen rongált, sokszor majdnem fén>i;elen, úgy hogy a tükrözés jósága

minden lapra nézve egyforma csekély fokú. A mért és számított hajlások

táblázata az alábbi, a hol n a mért élek számára, +d síz egyes mért értékek

közép különbségére vonatkozik, k alatt pedig a mért kristályok száma van.

a:m= 100: 110

b:e =010:1^4
a:e = 100: H4
a:n = 100:^10

«:/):(; = 1.0á8:l : 1.167.

Optikai tekintetben a három szimmetria-sík szerint kimetszett lemeze-

- L. egyúttal: Judd, Geological Magazine, April, 1885, p. 173. Újabban az
anrertfw-i Szabóit kristályokra nézve is kiderült, hogy azok Hi/persthenek (K. Oebbeke:
Bull. d. 1. soc. minéral, d. France, 1885, p. 4G).

** Legújabban Becke ismertetett déli Ihihnina kzeteibl származó Hypersthen
kristályokat - a melyeket sajátságosan Bronzüohiak nevez - ; ezeknek kombinálása
a pukhauszi kristályokéhoz igen hasonló. L. Tscberm. Min. Mitth Neue Fol<^e 7

1885, p. !)3. " ' '

*** L. a máhiáú IL/jicrsthen-U 1- c.

oba. n
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ken az orientálás a rhombos szimmetriának megfelel és a tetemes pli>oc]iroist-

miis a legjobban jellemzi c^zen kristályokat is. Az ahsorheálás sem csekély

fokú, ez a kristálytani tengelyekre vonatkoztatva : hx'xl , h és r között

nem igen eltér, de határozottan megkülönböztethet a ('>ä
, végre a h>ä

pedig épen tetemes. A tengelyszinek sorrendje, kiUönbözö* vastag három
lemezen észlelve az alábbi :

ä h c

sárgásbarna — halvány hagymazöld— szekftibarna halvány hagymazöld
barnássárga-sárgásbarna szekfübarna a szürkébe —

Dr. Krenner József Sándor megyetemi tanár ür szívességébl a

BERTRAND-féle mikroskóp segélyével a makrovéglappal egyközes lemezen a

meghatározott negalif optikai tengelyszög is megmérhet volt, a melynek

értéke olajban sárga fénynél 71 ° 30', ö beállítás középértéke, 51' középelté-

réssel. Ez a tengelyszög a mont-dorc-i és az aranyi hetjifi Hypersthen meg-

felel értéke közé esik.

Fölemlíthetem meg, hogy a brachyvéglajjpal egyközes lemezen verti-

kális irányú hasadási vonalak a makrovéglap szerint való elválásra utalnak.

A kzet vekonycsiszolatában sötétszürke alapanijaíj bven látható, mely

apró pontokkal telve van és poláros fényben isotroj). Itt-ott vüágosabb szín

üvegrészleteket is megíigyelni lehet. A Földpatok nagyok, sok üveg- és gáz-

zárványt tartalmaznak ; Ürtholdasra nem akadtam. Hypersthen metszetekre

l)ven találni, a melyek az optikai viselkedés, nevezetesen az élénk pleo-

chroismus folytán jellegesen felismerhetk. Minden Hypersthen kristály többé

kevésbbé rejjedezett és a hasadékot rendesen egy sötétebb anyag tölti ki, a

mely azonban az eredeti kristálylyal optikailag egységes és abban struktúrát

sem figyelhettem meg. Maynescas nemcsak a Hypersthen kristályokban van

bven, de kisebb-nagyobb szemeit az egész csiszolatban szétszórva föllelhetni.

Ugy a Hj^jersthenekben mint — és leginkább a Plagioklasokban még víz-

tiszta hosszúkás Mikrolithok vannak, végre a csiszolatban néhány kristály-

töredék Aniphibul lehet.

A Fokhaiísz hegy maga Selnwcz környékén az Augit-Andesit nagy terü-

letének egy déli pontja a mint azt Selmecz és vidékének legújabb földtani

térképén látni lehet.* Mivel pedig e kzet olyan, hogy a maga nemében jel-

leges Hypersthen-Andesitnek nevezhet, nem tartottam érdektelennek a terü-

let többi pontjairól származó «Augit-Andesiteket»** (Augit-Trachit, Szabó)

* Dr. Szabó József : Selmecz geológiai viszonyainak elleges vázlata. Mathein.

és term. tud. Értesít. Kiadja a magy. tud. Akadéiuia. III. iNSi/'^ö, p. l.")3.

""" Dr. Szabó Józshf a «Selmeczbánya vid. földt. szerk. és a m. k. felsbieber-

tárnai bányák mív. visz. ismertetése« (Selmecz, 18S.5.) czím munkában a 40. lapon

már a ^^Tiirodcntrachit» megfelelbb csoport nevet használja. Jj. egyúttal: Ertek, a

term. tud. kör. lüadja a in. tud. Akad. XV. köt. 1885. 3. szám.

Természetrujzi Füzetek. X. köt. ^
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is részben átvizsgálni, hog>- a H.ypersthen elteriedéséröl némileg meggyözöd-

lu-ssrni. E tt'kink"tl.c.n nagy köszönettel tartozom dr. Szabó József egyetemi

tíimii- nrnuk, a ki a szobán forgó tenilctnek a maga nemében páratlan rész-

letes átkutatása alkalmával g>üjtött anyagból az Augit-Trachít példányok

összes vékony csiszolatait rendelkezésemre bocsájtotta. Petrográíiai tanul-

mányoknál azonban a laboratoriimn munka csak feleredmenyt nyújt, melyet

a szabadiján a geológiai észlelés tehet csak teljessé. Azért az en czélom a

vékony csiszolatok átvizsgálásánál más nem volt, mint a pyroxenes elegyrészt

nemileg revideálni, hogy a Hypersthen tartalmuakat felkutassam. A más és

más pontról származó összesen 7 1 csiszolat átnézése után meggyzdtem,

hogy azoknak 48o/o-ában ?i Hypcuthcv biztonsággal konstatálható, o5o/o-ban

a Hypersthen nagy valószínséggel meg van, 17 Vo-ban azonban azt kétségen

kívül nem iíllapíthattam meg. E számok már egymagukban is oda vallanak,

de az egyes pontok eloszlása is a térképen olyan, hogy a kétségtelen Hyper-

sthen tartalmúak a töbljiekkel keverve váltakoznak, hogy tehát igen valószí-

nen állíthatom, miszerint a Hypcrsthcn tartalmú Andesitek ezen az egész

natpj területev elterjedvék. Azok a pontok részletesen, a melyeknek kzetei-

ben a Hypersthen határozottan meg van, a következk : Gyökés, Pjerg Hart-

labou ; Rzt.-Antal : Pokhausz, Cerini hegy, Serház völgy, Pivarszkad, Drahe-

patak, Kolpach, Kákvölgy, Zsibritó, Fvölgy ; Kolpach : Halcsi völgy. Bába-

szék es Kolpach között a vízválasztó ; Ilia : Tarci Yrh, gyalogút Stefultó felé
;

Nagy-Szitna tisztása ; Kis-Szitna, ennek é.-ny. oldala és ettl d,-k.-re. Hogy

ezen kzetekben azonbím a Hypersthennek az Augithoz való viszonya milyen,

hogy van e határ e kétféle pyroxenes elegyrészt tartalmazó kzetek között

tekintettel úgy az egyikre mint a másikra, valamint a stratigraíiai és így a

korviszouyi-a is, azt kideríteni czélom nem volt, az csak más oldalról a jöv
részletes tanulmányok feladata lehet.*

2. FZÖLD AUGIT KÖEMÖCZEÖL.

A «Selmeczbánya vidéke földtani szerkezetének és a m. kir. felsöbieber-

tárnai bányák mívelési viszonyainak ismertetése» (Selmecz, 1885.) czím
munkának a 40. lapján dr. Szabó József egyetemi tanár úr megemlékezik
egy világos fzöld Fyroxenró'i a melynek tanulmányozása — úgymond
folyamatban van. Ez ásványt én vizsgáltam meg és erre nézve az alábbiakat
közölhetem.

A kzet, melybl a megvizsgált apró kristályok származnak, egy közép-
szem Amphibol-Andesit és helyisége Körmöcz, az u. n. Sohlergrund a frész-

- Dr. Szabó József az elbb idézett inuuka ^28. lapján erre vonatkozólag oda
nyilatkozik, lioíry geológiai szereplés tekintetében nem ismer különbséget a Hyper-
sthen- és az Augit-trachit között, azért egybefoglalja ket.
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malomnál. Az isolait kristályok J?í////oA: es alakjukra nézve kétfélék : vagy

a jellemz nyolczszög oszloijosak (III. tábla 3. ábra) vagy pedig táblásak a

szimmetria- sík szerint (III. tábla Í-. ábra). A lapok felülete érdes, rongált,

úgy hogy az élszögeket csak a kisebbít távcs használatával lehetett közelíten

meghatározni. Az oszloi)os kristályok alakja: (í (100) . ooí'oc, b (010) . oo A'oo

mint keskenyebb lapok, az m (110) . ooP, rendesen az elbbieknél szélesebb ; a

tetn legnagyobb az .s (Ti 1) . F, alárendelten még valószínen az o (321) . ^2P,

t"(001) J)F és z (0:21) . i^Poo is észlelhetk; ez összes alakokat a III. tábla

5. rajzán a prismaövre normális síkra projektálva láthatni. A táblás kristá-

lyoknál a b (010) . ooi?oo a legnagyobb, melyet az m{\ 10) . ooP és .s (Î1 1). 1'

lappárjai szegélyeznek. Megjegyzem, hogy a kristályok orientálására az

a ( 100). oof oo lapjával egyközesen kimetszett lemez optikai viselkedését

használtam. A szögértékekbl említhetem :

m-.m' =110: 110 = 92^55' ca

b :s =010:111 =61 41 ca.

A kristályok között gyakran akadni ikrekre, az Augit közönséges módja

szerint alkotva: ikerlap az d (100) . ooPcxd ; ezen kristályoknál rendesen a

tomi:)aszögü vég képzdött ki (III. tábla, 6. ábra), a beugró szög véget csak

néhányszor észleltem a mindkét végen kiképzdött kristályoknál.

Az optikai rezgési firányok helyzetének meghatározására is az ismert

SÉNARMONT-fele módon egy ilyen ikerkristályból csiszolt lemezkét használtam

és ezen az els középvonal hajlása a vertikális tengelyhez a kristálygeome-

triai a : c tengelyek tompa bels szögénél 40° 38' a Na fénynél, 4 külön meg-

határozás középértéke, — °o[' középeltéréssel. Az optikai tengelyek szögé-

nek meghatározására két lemezt csiszoltam, az els és a második közéjjvonalra

normális irányban ; a tengelyek tompaszögét azonban olajban sem lehetett

megmérni, ellenben : "iEa = 108° 39' (8 meghatározás, — °i24' középeltérés),

:lHa = (57° '.)' (0 meghatározás, — °24' középelterés), mindkett a Na lángra;

az els középvonal optikai jellege : positiv. A kristályok pleochroismusa és

absorbeálása csekély fokú.

Tekintettel a világos fzöld színre, mely ezen íiatalabb kzetekbl szár-

mazó Angitoknál nem mondható gyakorinak, Loczka József kartársamat

kértem meg, hogy egy gondosan kiválasztott, lehetleg tiszta részletbl ezen

Augit AlJX, tartalmára kémlelni szíveskedjék, mert az anyag csekély meny-

nyisége folytán a teljes elemzésrl egyelre lemondani kellett. Loczka úr, a

mint azt sejtettem, csak csekély mennyiség agyagföldet mutathatott ki a

körülbell 1 decigramm próbában.



áO

?.. SZEPES MEGYEI ÁSVÁNYOK.

Az rlmult 1S85. fv nyarán eg}a-eszt a magyar nemzeti Mázeam meg-

l.,/!is!il.ól. másreszt Skmsey Anüor ur áldozatkészsége folytán Szeges megye

.leli reszct hítogattam meg és ott nemzeti Muzeumunk részére ásványokat

gyjtöttem.

Egyik kiindulási pontom Albrecht lolierczeg hindti bányaterülete volt,

u hoiiucí lí.vKus Pál l)iínyatiszt lu- szívességébl több érdekes példányt hoz-

tam gyjteményünkbe. A Bindtrl származó egyes ásványok ismertetése az

íilábbi.

a) Arsenopyrit.

Ez ásvány mint ritkaság a Bindten egy ízben találtatott és CJdoantif

nevén az 1 885-ki budapesti országos kiállításon is látható volt. A magyar-

honi földtani társulat 1880. évi február hó 4-én tartott szakülésén elször

dr. Krenneb József Sándor úr mutatta be azt mint Arsenopyritet.* A pél-

dánkénál, melyet én hoztam, az Arsenopyrit kristályok egy szürkés, kemény,

talkos-ag}'agba zárvák, a mely kzetet Quarz erek és csomók tarkítanak. Ha
szétütjük, az Arsenopyrit kristályai könyen kihullanak, a nagyobbak többé-

kevésbbé széttöredeznek, olykor a jjrisma szerint elhasadni látszanak. E kris-

tályok átalában jókorák, néha a legnagyobb kiterjedés mentén másfél cm.-nél

is hosszabbak. Kendesen többé-kevésbbé egyközesen több kristály ntt össze

és az így támadó lapismétldések az élszögek pontosabb mérésének tetemes

akadályai. Ha azokat a szokott módon állítjuk fel, hogy t. i. a hasadási pris-

mas alak az els prisma legyen, akkor látnivaló, hogy ezeknek habitusa a

közönséges, a brachy-tengely szerint nyújtott, dómás. Arzruni betit hasz-

nálva ** rajtuk a következ alakokat észleltem, a nagyság szerint fogyó rend-

ben felsorolva :

n . (012) . V2Pc^, »i . (110) . oc Z-^, d.iiOl). Poa, 5 . (011) . Poo.

A mért szögértékek az emhtett fogyatékosság miatt csakis orientálásra
alkalmasak, nevezetesen :

iir.m' = 110: IT0 = 66° 18' — 6S°48'

d :d' =101: 10T = .57 14 . .

".

u : n' = m rí : 1 5 = 11 47 — 1 áO 35

7 :,/ =011 :()IT = 81 51 —Síi 55

m:d =110: lol =43 49 . . .

* FöUItaui iM-tesítö. 1. ISNO. p. 33.

** Groth'.s Zeitschrift. 2. p. 430.
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A III. tábla 7. rajzán láthatni ezen kristályok jellemz képét. Az egyes

alakok közöl az m . ( I 10) és d. (101) lapjai aránylag simák, de tükrözésük

nem tökéletes; a legnagyobbalak [», .(01i2)] a jellemz módon a bracliy-

tengely irányával egyközesen srn és az ismétldések folytán olykor mélyen

barázdás. Az Arsenopyrit ismeretes két ikerösszenövésére is találtam példá-

kat, A kristályok egyike az m . (HO) . ooP szerint való iker, ügy azonban,

hogy összenövési lap az m egy lapjára normális sik, minek következtében az

ikerkristály szívalakü ; a III. tábla 8. rajza majdnem a természetes nagyság-

ban ábrázolja ezen ikert, a hol a brachydóma jellemz rostozottsága is látható.

A másik ikerkristály a f/.(10l).Poo szerint alakult ; a rajzban (III. tábla,

9. ábra) ez is a természetes nagysággal majdnem megegyez méretekben

szemlélhet.

A mi ezen Arsenopyrit vegyi alkotását illeti, azt kérésemre Loczka

József kartársam szíveskedett kideríteni. Ide vonatkozó és már közölt * ered-

ményeibl látható, hogy a bindti Arsenoprit meglehetsen megfelel a FeAsS
alkotásnak :
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A prisma lapjai többnyire a ftengely irányával egyközesen rostosak, az igen

fényes rhomboéder lapok felülete sem tökéletes. Mérési eredményeim:

s :s' =60° 17'. 12

E:B' = ^7 '2^ S-

A szürke Quarzon egy esetben a szokott kombinálást eszlelhettem de

a 8ideritben itt-ott víz-tiszta, mindkét végen tetzött Quarz kristálykak is

lelhetk.

c) Calcit.

A keménvebb agyaggal itt-ott bebontott Calcit fehér szín és leginkább

az yf:^.(:ii;ll)"skalenoederben képzdött ki, melynek csúcsán a jellemzen

rostos —1/2 7.'. (01 Î2) igen fényes lapjai vannak. Az i?3 lapjai homályosak,

ugy hogy csak a nagyobb kristályoknál lehetett kézi goniom éterrel azoknak

hajlását igen közelíten megmerni. A kristályokra nézve igen jellemz még

i'gy igen tompaszög es meredek negatív skalenoéder is, de ennek felülete

aumira görbült és horizontáhsan haladó hullámos vonalakkal borított, hogy

a tengelymetszeseket biztossággal meghatározni nem lehetett. Az B,?> elvétve

önállóan is, mindkét póluson kiképzdött kristályokban található.

d> Sp h alefit.

Sötét borsósárga Siderit az alap, melji^e a Sphalerit letelepedett. A Side-

rit nagyobb rhomboéderes kristályai a felületen elmállottak, úgy látszik ennek

folytán apró lemezekre fölcserepesednek s a hasadási vonalak finom sr
sorozata látható ; a rhomboéder pólus élei gömbölyk és azokon a hasadási

vonalak mintegy a —Va E alakot idézik el. Itt-ott aprócska bolyhos, lenese

alakú Siderit kristályok is megfigyelhetk, melyek újabb képzdéseknek lát-

szanak. A Síderitet egyébként egy világos barnasárga, lágy és eltávolítható

anyag (vasoxydhydrát Loczka kémlelése szerint) borítja, majd pedig igen

apró víztiszta Quarz kristályok kérgezik. A Sphalerit magános kristályok-

ban van a Sideritre hintve, részint az említett kérgek alatt, részint azok fölött.

A legnagyobb kristály maximáhs kiterjedése 4—5 mm. ; a nagyobb kristályok

sötétbarnák, az aprók pedig barnás-vöröses színek. A kristályok jobbára
303

egyszerek és az (101) . ooO,x(311) . ^- alakokból állanak; a lapok fénye

bágyadt. Domináló alak a ooO.

obs. calc.

311:101 = 31° i23' 31° 28' 56".

A (311) lapjai rendesen gömbölyk. Ez érdekes példányt a nemzeti
Múzeum FiLLiNGER Károia' igazgató urnák köszöni.
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e) Egyél? ásványok a Bindtröl.

Chalcopyrit : eg}' vaskos kézipéklányban került a nemzeti Múzeum

birtokába ; zárványai gyanánt a Quarz és Siderit említhetk, takóévcz : vas-

kos, szürkés fekete szín darab, Quarz, Chalcopyrit, Siderit zárványokkal
;

LoczKA ur szerint fleg Sb tartalmú, sok Cu, kevesebb Fe és csekély Zn a

további elemei. Vascsillám : nagy darabokban, nagy leveles és aprószemü

változatokkal ; Quarz, Chalcopyrit kísérik. Az u. n. « Gl<(skopf» is szép példá-

nyokban található. Quarz : jókora, fehér kristályokban találtatik. Rendesen

helyenként vascsillám borítja, ugy hogy a kristályok felülete rózsaszínre fes-

tett ; a vascsillám egyúttal a Quarzot kísér Sideritre is letelepedett. A nagy

kristályok hézagaiba apró víztiszta Quarzok rakódtak le. A nagy fehér kristá-

lyokra nézve jellemz, hogy azok sajátságosan hasadozottak. A hasadásokat

azonban új anyag mintegy kitölteni iparkodott, a különfélekép orientálva oda

telepedett apró Quarz kristályok által ; olykor látható, hogy nagyobb kristá-

lyoknak letört végeit késbbi kristálykák vascsillámmal keverve befödik ugy,

hogy idvel a letört vég egységesen helyre állhatott volna. A kristálycsopor-

tok összefüggése szilárd ugyan, de a sokszoros széthasadozás nyomai igen

szembeötlenek. Vasvirág : agyagos, kisszem brecciára szép fehér kéreg

alakjában telepedett le. Siderit : borsósárga szín darabok, a felületen bar-

nább sárga, csillogó kisebb rhomboéderekkel, melyeken a OB is megfigyel-

het ; társaságában fehér Quarz, Vascsillám és Chalcopyrit található.

Igen csinosak végül a Bindtrl származó csuszamlási példányok is. Én

két darabot gyjtöttem, az egyik sárgásbarna szín, tükörfényesre simított

példány, a melynek szélein ismerhet fel, hogy anyaga Siderit ; a lecsiszolt

felületek a darabon keresztül kasul húzódnak. A másik egy többé-kevésbbé

elmállott Siderit, a mely a simára csiszolódott felületeken világos borsósárga

szín.

A mint az elbbiekbl látható, a Bijidt vask bányaterülete az ásvá-

nyok szempontjából többszörösen érdekes. A szakirodalomban azonban ide

vonatkozó adatokat ahg találunk, ugy hogy mint újdonságot emhthetem

A. V. Groddeck legújabban megjelent munkálatát «Ueber die Gesteine der

Bindt in Ober-Ungarn »*, a melyben egyebeken kívül becses bányageologiai

vonatkozások is találhatók.

Kis-Hnilecz.

A Kis-Hnilecz a Bindt közelében, attól délnek van és az ezen bánya-

területrl származó darabokat ugyancsak Bakus Páí- ur ajándékából szerez-

tem meö a nemzeti Múzeum számára.

* Jahrbucli der kaia. köu. Geolog. Keichsanstalt. Wien. .lahrgang 1885, p. (iG3.



a ) Baryt ( Wnln,yn).

Ez egy banmras pehlány üregeiben igen szép, átlag 1 cm. hosszaságn,

viztiszta kHstályok alakjál.an vau A .laral. a Rozsnyóról jól ismert Wolnyn

..lfor.lulás,.khoz feltnen hasonlít, <le Uakus ur határozott alhtasa szermt a

Kis-llnilnz vashánváiból való, a hol eddig csak egy ízben akadtak rea

Én ezen kristiyvokat megvizsgáltam és azt találtam, hogy atalanos

ith.kjuk a ro.^s;H/ó/Wolnvnéhoz*igen hasonló ugyan, de a kombmálások

t.,bbsz,irösebbek,' ugv hogy hAiiiséfjük e tekintetben is a Kis-Hmlecz lehet.

Ezen kristályok lapjai igen jól tükröznek, átalábau véve teljesen simak,

c-sak néha észlelhetk a prismákon lapismétlések folytán keletkezett baráz-

dák. Több kristály megmérésébl tapasztaltam, hogy a szögértékek a Szécskay

által a rozsnyói (betléri) Wolnynra nézve meghatározott alapértékekkel igen

jól megegA'eznek. Összesen az alábbi alakokat észleltem :

a .
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Az egyes kombinálásokból, az alakokat nagyságuk szerint fogyó sor-

rendben felsorolva, a következket említhetem : X, m, z, f, o, c, d, ij, E, y, n,

b, k, G, a és az emiitett három bizonytalan piramis; X, m, c, z, a, f, o, d, h,

G, y valamint (33i) és (455) ; X, z, m, d, h, f, q, o, k, c, N, a, //. A kristályok

habitusa átalában véve olyan, mint a rozsnyói Wolnynoké
;
jellemz lehet az

hogy a vertikális szimmetria- síkok rendesen igen keskenyek. A III. tábla 10.

ábrája ezen kristályok habitusát tünteti elö a gyakoribb alakokkal (h, m, X, d,

0, e, z,f,(l),^\^- ábrán pedig a felsorolt összes alakok egyenes projekcziója

a hasisra látható. Az alábbi táblázatban az észlelt szögértékek után a mért

élek száma ( n ), az egyes mért értékek középeltérése a középértéktl ( d dt j

végre a mért kristályok száma ( k ) következik. A számított értékekre nézve

a krasznahorkaváraljai Wolnyn kristályokra vonatkozó dolgozatomra utal-

hatok.*
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Az ezen Wohnjn kristályokat kisér ásványokból a barnavason kívül

a Quarzol és e^íy sárgás, igen lágy, többe kevésbbé elváltozottnak tetsz

csilhhnszerü ásványt észleltem, melyek a rozsnyói példányokra is jellemzk.

hl Aragoui t.

Egy világosabb szinü .Sidcrit darabon , annak mállott, rozsdabarna

szinti felületén az Arafionitnak a vasbányákból ismeretes nyársalakú kris-

tályai, kis, többé kevésbbé szétágazó csomókban vannak. E kristálykák átlag

I cm. hosszaságúak, víztiszták, többszörösen összenttek. En egy alig 1.25

mm. bosszú és 0'33 mm. vastag kristálytöredéket mértem meg, melynél a

tetözö lapocskák is jól kiképzdtek. A mikroskóp segélyével meggyzdtem
arról, hogy ezen látszatra egyszer kristál^^ég is a hosszasági élek mentén a

tetözés felé kiékülö ikerlemezeeskét tartalmaz. Készben ez, másrészt pedig az

oldallapok háborgatott, olykor horizontálisan lépcss felülete a méréseket

kellemetlenül befolyásolta. Az Aragonitnak ha leginkább vasérczekkel fordul

el, ezen sajátságos hegyes t-nyárs alakú habitusa ismeretesen az által

támad, hogy igen meredek brachydómák és piramisok képzdnek ki, a
melyek gyakran mintegy fokonkint egybehaladnak, ugy hogy az oldallapok

felülete ez által a végfelé keskenyedik és görbül. A megvizsgált kristálykán

(IIL tábla, li2. ábra) a következ alakokat észleltem :

Â'.(OM). Poo

x.(0]-2). V2P00

í>.(0. 14. 1). 147-'oo

0.(14.14. Íj. 14P.

A tetn a /,; lapocskái dominálnak, a melyek igen fényesek
; az x csak

mnit keskeny csík mutatkozott. Az oldallapok felülete többszörösen hábor-
gatott volt, <le az övviszonyt jól lehetett meghatározni. A felsorolt két meredek
alak,.t els ízben Zepharovich észlelete a Lölling-Hüttenberg-rl származó
kristályoknál.* A mérések eredménye a következ :

ealc.

7 1
° 34'

p. "2(j4.

_ obs.

/,://_= 011 : 011 .= 71° 80'

k'.x -011:01i> =16 i9ca 15 Vl 53
^•:* =011:0.14.1 =4839 48 33 %
í> : ö - 0. 1 4. 1 : 1 4. i 4. 1 =5735 (közép) 57 57 ^7
à:8' = 14.11..1

: 14.T4.I = 64l8(közép) G3 44 8
k:8 = 01 1 : 14. 14.

1 = 6831 — 73° 12' 69 26 32.

^ Sitzuugsber. der kuis. Akad. der Wissenschaften. Wien. LXXI. Bd. 1. Abth.



A Hzámításnál Miller adatait * használtam, a melyeket Zepharovich

Í8 kimerít munkájában alapul vett.

(•; Egyéb ásványok a Kiít-Hnileczröl.

Qiiarz : Limonitra letelepedett szürke szinti kristályok, a melyek kissé

sugaras csomókban a ftengely irányában elnyúltak és szorosan egymás mel-

lett képzdtek ki úgy, hogy az oldallapok helyett az összenövési, többnyire

igen hegyes háromszögalaku felületeket látjuk ; a végeken a Quarz szokott

rhomboéderes tetzése észlelhet. Piirit : nagy, mállani kezd kristályok

r°^^~j , szórványosan apró fehér-viztiszta Quarzzal.

Baryt. Középnagyságú (5—8 mm. max. széles .
2—5 mm. vastag) kris-

tályok sürti csoportja, a melyek fehér szintiek, itt-ott a felületen sárgásak.

A kristályok csak egyes végeiken átlátszók, víztiszták, legnagyobbrészt át nem
látszók, tejfehérek. Miller szerint állítva azokat, látható hogy a basis szerint

vastag táblásak es kombinálásuk a közönséges. Legnagyobb a . (001) . oP,

melynek felülete sima ; utánna az m .(110). ooP következik, melynek lapjai

fényesek ugyan, de horizontális irányban sajátságosan vonalasak, mintha a

hasisnak megfelel hasadási irányok mentén valamely oldószer vonalakat

mart volna ki. Két makrodóma és egy brachydóma van még a kristályokon,

nevezetesen : d . ^01 2) . V2P00, / . ( 104) . ^/iPoo és . (011 ) . Poo ; ezek közöl

a d rendesen legjobban kifejlett, míg az / felülete kissé zavart. A kristályokon

a h . (010) , coPcxD is mindig található, de felülete rendesen homályos. Egy-

néhány kristályon végre, mint finom csík a 5; . (1 1 1) . P és az ?•
. (Ili2) . '/aP

is nyomokban föllelhet. Az összesen észlelt alakok tehát :

c .(001).
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Obs.
cale*

1(',°54'50"

5i2 43 á5

\M 16 H5

50 48 í2

r>9 48 do

46 6 ^i>

64 18 35.

</ :/ = 10:>:104-= Ki^'^i^'

,. :o := 001:011 ='):^ ^"^

h :o =010:011 = ••7 1^0

//:,„:= 010: 110 = 50 51

,„:o =110:011 =51) 45

c :r =(j01 : 1H = 46 55 ca

c :z =001:lll=6i 10

A g>-ttjtr)tt (lavai) egcsz tömegében csak a Baryt kristályok csoportos

összenövése.

Kotterbacli.

Ezen jól isnu'vt l.ányalielyröl származó következ darabok jutottak a

nemzeti Múzeum birtokába.

a) Calcit.

Zepharovich ** emliti, hogy Kotterbachon szép Calcit kristályok ritka-

ság gyanánt Quarzdrúzákon találhatók. Újabb idkben a Calcit Kotterbachon

ugy iátszik bvebben kerül kézre, borsósárga szin Sideritre letelepedve,

több tekintetben t-rdekes kristályokban. Az elmúlt 1885. évi budapesti orszá->

gos kiálHtáson is látható volt ezen csinos elfordulás, a melyet Klug Nándor

úr állitott ki. A példányokon, melyeket a magyar nemzeti múzeum Eaküs

Pál bányatiszt urnák köszön, a Calcitnak két generátiója különböztethet

meg. Az els kristályok igen egyszerek voltak (III. tábla, 14. ábra), neveze-

tesen az i?3 X .(31 31). )\ mint a legnagyobb alak, a tetn az íi-nek x .(101 1 ).p

közép nagyságú lapjaival.

Ezen kristályokat parányi Ppit kristályokból álló kéreg vonta be, a

melyet késsel elválasztani aránylag könnyen lehet. Ezután újból a szénsavas

mész telepedett le, még pedig az els generátió kristályaival tökéletesen egy-

formán orientált Calcit kristályok alakjában, de teljesen más, komplikáltabb

alakokkal (III. tábla, 15. ábra). A felületen tehát mindenütt ezen második

képzdmény kristályai láthatók és a Pyrit kéreg fol}i;án azokban jól felismer-

het az els() generátió kristályaiból való mag. Ha letörünk egy ilyen kristályt,

látható hogy a hasadás egységes, úgy hogy csak a kibukkanó Pyrit határ

árulja cl az els képzdésü kristályt. A példány némely helyein a Pyrittel

bekérgezett els kristályok majdnem teljesen szabadon láthatók, de hegyükre

a késbbi képzdésü kristálykák már letelepedtek. A III. tábla 16. rajza egy

ilyen, lehasított kristály képe, a P3'rit takaró elhagyásával.

Ez az eset is csak további példa a Calcitnál jól ismert tényre, hogy a

* Természetrajzi Füzetek. 3. p. íTi.

** Miueralogisehes Le\icou. II. Bd. 187:^. p. 84.
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képzdés mellék körülményei a kristályok habitusát tetemesen befolyásol-

hatják. Ennek ellenkezjére a Qnarz a legkiválóbb példa, a melynek habitusa

a legkülönfélébb képzdési esetekben vagy ásványtársaságban sem változik el.

A kotterbachi Calcitnál midn a második generátió letelepedett, a már

meglev kristályok egységesen nttek ugyan tovább, de mig az els kristá-

lyok skalenoéderek (i?3) voltak, addig az ujabbak a iio-ból haladva igen

meredek skalenoéderes, az oszloposhoz közelit() m(3don növekedtek, mig a

tetözésen a negativ rhomboéderek képzdtek ki. A III. tábla 1 5. ábrája ez

ujabb képzdésü kristályoknak képe, a melynél azonban az igen meredek és

görbült alakok helyett az els prismát c . oo R szerkesztettem meg, mint

határalakot az oldali lapok gyanánt. Látható, hogy ezen fiatalabb kristályok

legtetején r,
f)

.y. (OlTi2) ,
— ^/ifí jól kifejlett lapjai vannak, a melyek az els

positiv rhomboéder skalenoédereinek megfelel övek szerint igen sren vona-

lasak ; ez a rostozás ismeretesen jellemz a — ^'2Í^* lapjaira nézve. Ez alak

lapjai ezenkívül látszólag a sr rostozás folytán nem síkok, hanem mintha

egy vicinális negativ skalenoéderre ])omlanának fel, mert a komliinálási él a

következ meredek negativ rhomboéderrel következetesen egy jobbra-balra

lefelé haladó görbe vonal. A —hill alatt az ?/ . x(04Í5) .

—

^/nB van, mely-

nek lapjai a tetözésen dominálnak. E lapok tükrözése igen élénk, de felületük

kissé háborgatott, horizontális irányú finom hullámos vonalacskák folytán.

A positiv oldalon az .t . x (4153) . ít'^/s skalonoédernek közepes nagyságú

lapjai kéjDzödtek ki, a melyek az l1 lií^O : lüTlJ és a megfelel övek szerint

szintén rostosak, némelykor barázdásak. A tetz lapok ezen rostozási viszo-

nyát a III. tábla 1 7. rajzán láthatni, mely a felsorolt alakoknak egyenes pro-

jekcziója a básisra. A x alatt egy igen meredek és tompa positiv skalenoéder

van, mely már az els oszlophoz t' . x(10T()) . ooií közeledik és a negativ

rhomboéderek övében egy ugyancsak igen meredek rhomboéder járul a kris-

tályoknak oszloposhoz közeli habitusához. De ezen igen meredek alakok,

fleg a positiv skalenoéder lapjai oly annyira görl)ék és zavaros felületek.

hogy meghatározásuk nem sikerit; csak egy esetben tudtam a meredek

negativ rhomboédert aránylag zavartalan felülete folytán megmérni és meg-

állapithattam, hogy az a — 14ii . x(0 . 14 I4 . 1 ).

A kotterbachi Calcit összes meghatározott alakjai tehát a következk :

r . X (2131) . A'o
, p .Y.([OU) R az els kristályoknál, ellenben :

fi
. X (01 12) . — V2Í? ,

y.v. (0445) . — V^R , x.% (4 153) . /í '/a es

x(0.14.T4. 1).— 141?

a késbbi képzödéseknél. A mért és számított szögértékek — ez utóbbiak

alapjául az lOTl : TlOl = 74^ 55' hajlást véve —- a következk :
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obs. n calc.

on-.. n():> :-1-5° i:r l
45--^ :r—

"

I
^51) ;{() I

.')'.) H(') IB

= 17 49 -' IS 7 10

0112:5143 =J 34 2 ôl 5(> 7.

Az els generátió egy kristályán pedig, a Pyrit kéreg eltávolitása után,

a csúcsra letelepedett késbbi képzödés kristályka némely lapjaival az alábbi,

jobbára közelít szögértékeket határoztam meg :

obtí. calc.

2131:3Í21 = 35°26' 35°35'44"

2131 :23íl = 75 16 75 22 10

2131 :10íl =28 43 ca 29 1 47

lOTl : Ií02 = 38 14 ca 37 27 30

1(111 : 1101 =74 57 74 55 —
OlTÍ:2131 =7(í 23 76 3 13.

Egyik kézi példányon a késbbi Calcit kristályok oly bven telepedtek

le, hogy csak figyelmes megtekintés után lehet itt-ott a hasadási lapokon az

els kristályok Pijrit kérgét fölfedezni. Enuel a kristályok sokszorosan ismét-

ldnek, úgy hogy azoknak habitusa inkább skalenoéderes. A Calcit szine az

összes megvizsgált példányokon szürkés, fehér, víztiszta.

h) Baryt.

Fehér szmü, nagy leveles darabokban, melyeknél a felületeken vastag

táljlás kristályok végei lépcssen látszanak. Egy példányon vagy 20 nagyobb

kristál}Teg egyforma orientálással bújik ki, de az egyes végeken többszörös

ismétldések láthatók, úgy, hogy a MiLLER-féle állásban a basis és a prisma

lapjainak felülete háborgatottá válik. Csakis az apró kristálj^ok lapjai simák,

A prisma lapjain a nagyobb kristályoknál részint vicinális lapok észlelhetk,

reszmt ismeretes makro- és brachy-prismák, de a legküls sík csakis az els
prisma lapja.

A ki-istályok alakjai : c . (001 ) . oP, igen fényes, de háborgatott felület-

tel; m . (1 10) .
00 1\ rendesen kissé homályos és az említett tektonikai saját-

ságokkal
; í/ . ( 1 02) . V2P00, rendesen minden kristályon fényes sima lapokkal

jól kiképzdve; a prismákból meg meghatározható volt: A; . (130) . ooP3
mint keskeny csík, ellenben X. (210) . 00P2 és rj.(320). oap^/2 elég jól és

sima felülettel kikéi)zdve.

Ez utübl)i prismák a nagyobb kristályokon észlelhetk ugy, mintha
anyag hiánya folytán a szokott m.(1IO).cx.P sík felülete apró kristály-
vegekre bomlanek, a melyek különböz színtájakban ugyan, de egyközesen
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orientálva vannak. Észlelhet volt még mint igen keskeny csík a b . (010)

.

oopoo is és mellette sürü rostozás vicinális lai)okra utalt, a melyek l)rachy-

prismák lehetnek. A kristályokon meg az o . (0) J ) . 7'oo fényes lapocskái is

meglelhetök, a melyeket ket bracliypiramis szeg ugyan be, de ezeket í'enyiik

daczára sem határozhattam meg, mert a vicinális prismalapok zavaró hatása

részben reájuk is átterjed. A íosor piramisaiból nyomokban az ?•
. ( 1 1 2) . ^j^V

es némelykor a </ . (114) . V4P képzdött ki, rendesen alig észlelhet csíkok

alakjában. Az els prisma lapjairól végi'e megemlíthetem a horizontális irányú

vonalazást.

A kotterbachi Baryt kristályok összes alakjai tehát :

h .
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Zsakarócz.

,c.s.o vila..os.l,l, ..uj,l sötótebb borsósárga sziuü nagyobb levele« M ut,

^^t:a^intéJ nyomaival. Csus.amlási fe>"leteket gyalaan aWn „

olvUor sin,,U-a snvoha. A Siderit fehér Qmnol bven tartataa., néha a te^-

.llékkö.et aai-abjah-a is akadni, a melyben parányi csillogó P;/«í kus
kos nie

tálvok^.;^', kombinálásban megfigyelhetk. A felületeken a Síderit lapos,

lencse Jaku borzas kristályai között részint igen szép, apró viztiszta-, reszmt

„a.yobb fehér Quarz kristályokra akadni; egy Siderit példányon a levelek

közi telepedve az igen apró Pyrit ki'istályokon kívül meg egy vaskos Fako-

ércz iSb tartalmú Loczka kémlelése szerint) valamint Ghalcopynt is lelhetk.

A Sideritek más része barna, olykor a felületen májbarna szmü
;
Quarz

erek es víztiszta Quarz kristálykák ezeknél is gyakoriak. A hézagokban a

Siderit középnagyságú kristályai találhatók, a melyeket valószínen vasoxyd-

hydrát barnás-sárga hártyája borít; a kristályok homályosak, sírnák es rajtuk

az fí-en kívül még a nagy oR is észlelhet.

Akadni mállott példányokra is, a melyeknél a legfeherebb leveles rész

Barvapui, mig a barna meg Siderit, a mint Loczka ur vegyi úton kiderítem

szíveskedett ; e daral)ok ezenkívül kisebb-nagyobb, vékony Hämatit táblákkal

telvék, a melyeken a háromszöges vonalazás jól látható. A Hämatit nagyrésze

azonban vasoxydhydráttá mállott el, a mely sötétbarna, helyenkínt sárgás

földes alakban l^ven borítja a kristályokat. Ilyen elmállott Hämatit csomó-

kat külön példányokban is gyjtöttem.

Helczmanócz.

E községnek mai nap már legnagyobb részben nem müveit bányatelkeit

Farkas Pál erdömester úr kíséretében jártam be, a kinek sokoldalú szíves

felvilágosításaiért szinte köszönettel tartozom. Az egyes bányatelkeken gyj-

tött darabok a következk.

a) (jj Gjlorgy. à. felületen sárgás, egyébként fehér, repedezett, lapok-

ban elváló Quarzhan Antimonit található. Az Antimonit vagy igen apró kris-

tályos, vagy pedig nagyobb kristályokban képzdött ki, a mely utóbbiak

laposak, szálasak, de végeiket kiképzdve nem észleltem. A kristályok széleit

egy sárgás anyag borítja, mely Loczka ur kémlelése szerint antimonoxyd-

hydrát-szerü. Ezen Antimonitra csak az ujabli idkben bukkantak és az

Antimont a hely színén igen kezd és veszteget módon nyerik.

h) János-Etelka. Barnás-sárga, Lmo/íiWá teljesen átalü.kn\t Síderithen

fehér vaskos Quarz-ttâéi-; a Limoniton itt-ott egy igen vékony, fehér gyöngy-

fény gömbös kéreg található, a melynek vegyi sajátságait az anyag csekély-
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sége folytán kideríteni nem sikerült ugyan, de Loczka úr vizsgálatai szerint

valószinen foszforsavat tartalmaz. Egy másik j^éldány sötét borsósárga, a

felületen sárgás vagy barnás szín nagy leveles Siderit, de már részben Limo-

nittá alakult át ; ebben csekélyebi) menyiségtt Quarz, vaskos Chalcopyrit és

Fakóércz behintese lelhet.

Néha a Siderit barnás, igen la2)os, borzas rhomboéderekben is található.

c) Emészt. Fehér Quarz-evekkA átsztt barna-májl)arna leveles Side-

rit, csekély Chalcojnirit behintéssel. Malackjil igen vékony zöld kéreg alak-

jában, kevés Chalcopyrittel egy mállott világos barna szín Sideriten képz-

dött ki. Vannak borsósárga, a felületen barna Siderit példányok is, melyeken

fehér Quarzerek húzódnak át és helyenkint vaskos Chalcopyritet tartalmaz-

nak. A Sideritet olykor vékony, szürkés fekete szín Limon it kéreg borítja

egyes helyeken pedig igen apró fehér, finom szálas gömböcskéket láthatunk
;

ez utóbbiakat ha óvatosan szétnyomjuk, a mikroskóp segélyével meggyzd-
hetni, hogy kettsen fénytör tcskékbl alakultak ; a gömböcskék vegyi alko-

tása Loczka nr vizsgálata szerint GaCÜ-., tehát valószínen Aragonitok.

Egy zöldes, szerpentinszerü, többó-kevésbbé palás kzetbl csinos Pi/rit

liristálykákat szabadítottam ki ; a kristályok falakja a szokott ~\,~, de kom-

l)inálva az oktaéder fényes lapocskáit is meglelni, 10:2 : 1 11 = 39° li2' ; egy
r 30''/2"!

"keskeny csík az 111:1 0!2j övben a
1 ^^-J lehet, de nem mérhet, végre

a parányi kristályokon még egy tökéletlen kiképzdésü piramisoktaéder is van.

d ) Etelka-Sturiz. Sárgás barna Limonittá teljesen átalakult Siderit,

lapos rhomboéderes borzas kristályokban, a melyeket víztiszta vagy sárgára

festett kisebb-nagyobb Qiuírzok kísérnek. Mmjuctit, vaskos vagy igen apró

kristályos {()), helyenként vasoxydhydráttal bevonva; a Magnetit némely

darabokon nagyrészt barnavassá mállott és ezeken Chalcojnirit is szórványo-

san megfigyelhet. A mállottabb Magnetit darabokon apró Pi/rit koczkák is

vannak, a melyek azonban egészben vagy részben Limonittá alakultak át.

Egy más példányon, mely barna, mállott lágy csillámszer részletekbl és

földes barnavas között apró Magnetit oktaéderekbl való, az egyik oldalon

(kdeit képzdött ki; a Calcit néhány borsó nagysága kristálya a ooR.
—^2fí lapos kombinálása által határoltatik. Ezen kristályokat egy igen apró

kristályos, szürke szinü kéreg födi, mely ugyancsak szénsavas mész, Loczka

ur kémlelése szerint. Vannak Quarz erekkel hálózott, Sideritbl keletkezett

Limonit darabok, szórványos Chalcopyrit behintésekkel, a melyek Fakóérczet

is tartalmaznak. A Fakóércz világos szürke, vaskos, mállott és könnyen szét-

töredez, a mely Loczka ur vizsgálata szerint antimon fakóércz, a rézen és

vason kívül sok Zv és igen csekély IFj tartalommal. A Fakóérczet helyen-

kint, fleg üregekben az Azurit apró tábl.ís, borzasán összentt kristálykái

liorítják, a melyek néha a fehér (^)uarz erekre is letelepednek, majd pedig

egy-egy kisebb Limonit gömböt, u. n. Glaskopf-ot környékeznek.

Term xzctrajzi Füzetek. X. köt. "^
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,') Matiiashi. E bányatelekrl világos sárgásbarna Limonil példányo-

kat gyüjt.itt.'ni. a melyekben szórványosan vaskos Ghalcopyrit behintések

CS fclitT-s/iu-ke (JiKirz erek lelhetk.

íi Zakuliia. Itt egy tejfehér Quarz tömzs táratott fel évekkel ezeltt,

.le már legnagy..l)b reszet elliordották. A Quarz vaskos darabokban, de víz-

tiszta ki'istályokbau is található.

Prakfalu.

Egy fleg Quarz kzetbe Mafinetü igen apró oktaedei^jei sürti rétegek-

ben rakódtak le, ugy hogy ezáltal a darabok struktúrája a Gneissra emlékez-

tet. A mállottabb külsej példányok kalapácsütesre bizonyos szabálytalan

irányokban ktinnyen elválaszthatók.

Svedlér.

Miuindit, Quarz köze letelepedett aprócska oktaéderek alakjában,

melyeken itt ott a cxiCV . (1 lU) is vékony csíkban látható.

Svinska.

E helyiség a Bindtröl haladva a kotterbachi úton van és innét Bakus

Pál bányatiszt ur barnavassá átalakult Pijrit csoportokat és isolait kristály-

kákát ajándékozott a nemzeti Múzeumnak. A kristályok rendesen 5—6 mm.

nagyságú hexaederek, a csúcsokon az oktaédernek kisebb-nagyobb lapjaival.

A koczkák felülete azonban drúzos, mert számos kisebb kristályok a legkülön-

bözbb orientálással telepedtek oda. Némelykor az oktaéder és a koczka meg-

egyez nagyságljan képzdött ki, a mi az ismeretes középkristályt eredmé-

nyezi. A koczkalapok a jellemz módon rostosak és egynémely kristályon a
oo02
-^ - is keskeny szalag alakjában megtalálható. A koczkák gyakran lépcs-

zetes alakulásokban nttek össze, más esetekben az oktaéderes kristálykák a

két vízszintes ftengely irányában és egyúttal egymás fölé nttek úgy, hogy

ennek folytán hegyes piramisszerü, a négy oldalon barázdás, váz-kristályokra

emlékeztet képzdmenyek keletkeztek. Találni olyan példányokat is, melyek-
nél az egyes kristálykák egy ftengelyre fzve sorakoznak egymás mellé, mi
által tetragonos oszlopokhoz hasonló csoportok támadnak, a mely oszlopok
éleit az oktaédernek u. u. tektonikai élei alkotják.

Jekelfalva.

A községgel szemben, a göUniczvölgyi vasút egy bevágásánál az ottani
palákban Ashcst erek találhatók, a melyek az elváltozás foka szerint sötétebb
vagy vilíigosabb zöldes, olykor fehéres színek; én már csak rövidebb szálú
Asbestet gyjthettem, de álHtólag szép hosszú szálakban is lehetett találni.

Ugyanitt töl)l) Quivrz telér is feltáratott
; a szürkés-fehéres közönséges Quarz-

kristályokkal olykor bven kisebb-nagyobb levelekben Vascsillám fordul el.
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A vascsillám egyébként egy Quarz erekkel áthatott vörösbarna szín jáspisban

Í8 bven lelhet. A Quarzzal egy mállott apró leveles feketézid chloritos

anyag társaságában egy szálas zöld ásványt is találtam, a mel}Tl közelebb-

rl megvizsgálva kideriilt, hogy az Epidot. Az elválasztott szálak elsötétedése

ugyanis a polárossági készülékben a szálak megnyúlásához orientált, a pleo-

chroismus a megnyulási irány mentén (b az Epidotnál) sárgás barnászöld, az

erre normális irányban pedig sárgás barnás, olykor vékony lemezeknél majd-

nem színtelen. A szálakra normális irányban egy csiszolatot is készítettem,

a melyen két hasadási irány, jobbára ferde metszetekben felismerhet volt.

Az elsötétedés az egyik hasadási iránynyal majdnem egybeesik, a pleochrois-

mus színe pedig ugyanezen irányban (n az Epidotnál) halványzöldes, igen

kevés sárgával, a másik irányban pedig (c az Epidotnál) világos zöldes sárga.

Az absorbeálás jól észlelhet, mégpedig az Epidotnak megfelelen c>û. Ezen

Epidot már nem teljesen üde, hanem többé-kevés])bé mállott, bizonyos mér-

tékben szétmorzsolódik. Az üdél)b szálas részletek színe pisztáczia zöld,

mely a mállottabb helyeken mindinkábl) sárgásra válik.

Jekelfalváról még az ottani szürkészöld palákból, nem különben egy

mellékvölgyben a fehér mészkbl és az u. n. Serpentinbl is gyjtöttem

példányokat.

Szepcs megyének ezen itt felsorolt vidékén a gyjtött ásványokat végre

a könnyebb áttekintés czéljából az alábbi táblázat tünteti fel.
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4 AÜSENOPYKIT, ÁLLÍTÓLAG KLBNOCZHÓL, GÖMÖB MEGYE.

,, „84 évben DoBAV V,m,os bányanagy nr Doteinán egy kis példány

.ürUé fehe' v.,Uo. Q,.r.o, .jtoaéko.ott a ™agya. ne..^.~^^^
•

i. f^7,.. ' .-,•// rvmn ÖV meervében származik. A i-^^uarz eg^av

melv ál tása szerint klenoc^)oi, Cjomoi me^ye nt

Wnhü'rrz a"
, 1 1 T i,<+i.o+A npvqyerint vaskos, mállott riï/t06ïc,3, a

nlrl'il.ín csekelv érezCrakodas latliato, ne^szeiiuL NciDi ,

i- n i

iy Loc:;í; >« vi..«ata .érint aattaon fak.évc. ^
f^'"^^teM

iól kikenzödött .J«'«o/»/n/ kristályok mznak, a melyekkel taisasag un csekély

nsk,s S,,/,'«,.',n7 ií megfiayolhetö. Az Avsenopynt ezen elotordu ásat

illánkban tnd'to.nmal még senki sem ismertette vészletesebben azért en

!b j« kifeilett, lapok által köröskörül határolt Arsenopynt kristályt .solal-

tom és arról az alábbiakat közöUietem.
, ,, -.

Ez valamint a többi kristály is a szokott állás szemit brachydomas

l,abit«ss;i bir; legnagyobb dimensiója 1-25, a legkisebb ellenben 1 mm.

Alakjai a nagyság szerint fogyó sorrendben :

n . (01 :>) . V2P00 , m . (110) . ^P, í •
(Ol 1) -

P°-.

A Poo aránylag széles szalag gyanánt élezi az n megfelel eleit; ezen

bracbydómák rostozása csak az n (012) . ^h^Poo lapjain szembeötlöbb és átalá-

ban véve a kristály kiképzödése alig árult el valamely zavaró körülményt,

ug:S' bogv pontosabb szögértékek nyerésére számíthattam. De a reüexek a

q\o\\).Foo lapjait kivéve — többé-kevésbbé többszörösek voltak, ugy

liog^' az eredmények csak közelítk, annál inkább, mert csak egy kristályon

nyerettek. Az alábbi táblázatban »= a mért élek száma, ±d pedig az egyes

mért szögéi-tékek középeltérése.
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a különbség tehát csak — °19' 46". Ebbl kifolyólag látható, hogy az a nél-

kül is csak kevéssé jól mérhet Arsenoi\yrit kristályok alajjértékeinél ott a

hol egyátalán kedvezbb, sokkal megfelelbb az egyik alapérték gyanánt egy

az m : ii éllel analog élszöget alapul venni, mintsem alapértékekre két prismas

alak hajlását kiválasztani.

A klenóczi Arsenopyrit tengelyviszonya ezek után : a : h: c — 0*70 : 1 :

1*18
; a kristályok habitusát a III. tábla 7. ábráján rajzolt bindti kristály képe

megfelelen szemlélteti, csak a makrodomától kell eltekintenünk.

5. SMITHSONIT ÉS AESENOPYRIT CSETNEKRÖL, GÖMÖE MEGYE.

Az 1883. év szén CsHneken egy gálmabányát nyitottak meg és az

elfordulásból Polónyi Károly rozsnyói fgymnásiumi tanár szíveskedett egj'

példányt a magyar nemzeti Múzeumnak ajándékozni. A darab egy sejtes

képzdmény, mely lényegileg Smitlisonit, nevezetesen az egyes választófalak.

A Smitlisonit szürke szinü és olykor sárgás kéreg borítja ; a]jró kristályos,

dudoros bevonat alakú, Loczka úr a minségi próbánál ezen Smithsonitban

a Z//-on kivtíl még ólmot és vasat derített ki.

Csetnekró'l származik végre egy Arsenopyrit példány is, a melyet ugyan-

csak Polónyi ur ajándékozott a nemzeti Múzeumnak. Az Arsenopyrit kristá-

lyok srn egymás mellé nttek, úgy hogy csak egyes élek, csúcsok láthatók.

Néhány isolait kristálytöredéken megállapíthattam az oszlopos habitust a

szokott állás szerint és azt, hogy a tetn egy lapos, rostos brachydóma van.

A szögmérések csak igen közelít értékeket szolgáltattak :

110:110= 112°14'ca

110:013= 80 3'caca.

A prisma lapjai jól kifejldöttek, simák, de homályosak; a ^.(013).

VsPoo lapjai igen bágyadt fények és a jellemz rostozást láthatni rajtuk,

ezenkívül a makrotengelyhez es végüknél frészfogakhoz hasonlóan rovát-

kosak, a mit a prisma lapjainak ismétldése idéz el.

Csetneken ez id tájban (1885), PoIíÓnyi úr közlése szerint azonban

már nem bányásznak.

(Budapest, a kir. József megyetem ásvány-földtani kabinetje.)
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