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ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK.

Schmidt Sándor-íóI Budapesten.

1. Zirkon, Almandin és Epidot Ausztráliából.

Hantken Miksa eg}-etemi tanár, Déli Ausztráliában Adelaid-ben lakó

unokaöcscsétöl Hantken Heneik úrtól az utóbbi idkben több kavics forma

ausztráliai ásványt kapott, melyeket az egyetemi ásványtani intézetnek

ajándékozni szíveskedett.

Ezen ásványok közül a setétbarna szinü darabokban dr. Szabó József

egyetemi tanár a Zirkont megösmerte és demonstrálási czélokra az egyik

ilyen kavicsból a sejthet vezértengely irányára normálisan csiszolatot ké-

szíttetett, melyen keresztül konoskóposan az itt ott zavart egj^engelyü

interferencziás képet valamint a positiv optikai jelleget is lehetett látni.

Hantken Henrik úr küldeményében még több, de inkább fehéresszürke,

szürke-sárgás szin darab is volt, melyeken azonban több, feltn jó hasa-

dás ötlött szembe. Vizsgálataimból kiderült, hogy ezek is csak meggömbö-

lyödött Zirkon kristályok, melyeken esetenkint az oszlopos termetet is ki-

betzhetni, de e Zirkonoknak szokatlansága a feltn jó hasadás, úgy hogy

egy egy kiváló hasadásnak megfelelen ezen kristályok gyöngyházas fényes-

ségek, és így az els tekintetre bizonyos Korund kavicsokra emlékeztetnek.

A Zirkon hasadását az egyes búvárok különféle módon közlik, neve-

zetesen míg a hasadási irányokban mindnyájan megegyeznek, mondván,

hogy a Zirkon egy négyszögletes oszlopnak és egy hozzá tartozó négyszöges

piramisnak lapjaival hasad, addig a hasadások minségét változatosan köz-

lik, a többség adatai nyomán azonban úgy, hogy a Zirkon hasadásainak

minségét tökéletlennek nevezik meg.

Az itt közölt ausztráliai Zirkon kristályok tehát igen jó hasadásukkal

az idevonatkozó mineralogiai adatoknak ellentmondanak, reájuk illik azon-

ban A. Michel Levy és Alf. Lacroix * közlése, mely szerint a nagy Zirkon

kristályokon a hasadások igen jók (trés nets) ; azonban az ilyen adat kifogá-

solható, mert ezen vagy bármi más physikai sajátság tapasztalatlan min-
ségi tekintetben nem függvénye a kristályok mekkoraságának.

A megvizsgált ausztráliai Zirkonokon a kétféle hasadás majdnem

* Les minéraux des roches. Paris, 1888, p. 321,
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megegyezen igen jó minség, az oszlopos hasadás valamivel jobb a

piramisosnál. A kalapács ütéssel könnyen elállítható hasadási darabok az

üveges fényességnél sokkal kiválóbban tündökölnek és rajtok tükrözési

szögmérvel az élszögeket is meghatároztam, melyek a Zirkon ismeretes

hajlásainak megfelelnek és a következk :

obs. calc.
*

(110) :(ltl)=:47°50' 47°50'

(ITO) : (111)=89°58' 90°—'

(110) : (1Í0) = 90° 4' 90°—'

A hasadási oszlop lapjaira normális irányú csiszolaton konoskóposan

ezen kristályok is a positiv jelleg egytengely interferencziás képet lát-

tatják, vegyületüket pedig Loczka József úr derítette fel, a ki kérésemre az

üde és tapasztalhatóan homogén próbát megelemezvén, a következ ada-

tokat közölte velem.

«A kristályok fajsúlya

1.371 gr. anyaggal 20.1° C-nál 4.696

1.370 gr. anyaggal 19.6° C-nál 4.694

középértékben tehát : 4.695.

Az elemzésnél 0.361 gr. adott 0.243 gr. Zr(\-t, 0.407 gr. pedig 0.136 gr.

SiO^-t, ezenkívül CuO-t is ki lehetett mutatni, de a mennyiségének meg-

határozására nem volt elég anyag.»

A kristályok százalékos összetétele tehát

Zr(h . . . 67.31 —
SiO.^ ... — 33.41

CuÖ ... ? —
Ezen Zirkon kristályokon kívül Hantkbn úr küldeményében Déli-

Ausztráliáh )l származó gránát kavicsok is voltak, melyek vizsgálataim

nyomán Almandinok. Ezen Almandinok között a nagyobb darabok élénk

megypiros, sárgásvörös színek, a kisebbek pedig az ibolyaszínhez hajló

világos vörösek. Optikai tekintetben normálisak, tetemes nagyításnál csekély

mennyiségi! inhomogenitásukat apró, fonalszer, optikaian anisotrop kris-

tály zárványok árulják el.

Ezen Almandin nevezetes azért, mert mint Henry Y. L. Brown **

írja, Dél-Ausztráliában az éjszaki territórium folyóiban a gránátok a

hordalékok között igen gyakoriak és néhány évvel ezeltt igen értéke-

sek is voltak, mert akkor rubinoknak gondolták ket. Nagy mennyiségben

* Phillips, Mineralogy, 1852, p. 340,

** A Record of the Mines of South Austraha. Adelaide, 1890. p. 136.



gyjtötték a Maude, Florence és Hale folyókban és jó árakon eladták, míg-

nem kiderült, hogy e kaviesok nem rubinok, kanem gránátok. Ekkor a bá-

nyászat megcsappant és ma már megsznt a munka ott, a hol a rubin-só-

várgás idején nem kevesebb mint 24 külön rubin-bányatársaság több száz

bányatelekkel alakult.

Az Almandin kavicsok között végre egy Epidotra is bukkantam, mely

setét olivazöld, inkább piszkos zöld szin volt és vékonyabb lemezeken a

fzöld, apró szilánkokban pedig a sárgás zöld színt láttatta. Ez Epidot

viselkedése normális, a melyen külömben a jó hasadási lapok élszögét a

tükrözési szögmérvel 64°37' nagynak határoztam meg.

2. Pyrit Porkura határából, Himyad megyében.
'

Dr. Primics György úr 1888-ban a Csetrás hegység területén, névsze-

rint Porkura határában a Szlatyin nev patakban Pyrit kristályokat gyj-

tött, a melyek közlése szerint egy igen elváltozott diabas-szerü kzetben

termettek. Dr. Primics úr e kristályokból szives volt küldeni nekem és ezekre

vonatkozó tapasztalataim a következk.

A mindössze >nehány milliméter nagyságú kristályok az érdekesebb

Pyritek közé tartoznak, mert rajtok a következ formákat határoztam meg :

c.{001}

p.{lll}

d.{ílO}.ooO

ooOoo 1-

m
{211}. 203

,{311}. 303

w.{221} 20 ^.;r(42l}

V2OV3
. 7r{532}

Összesen tehát 11 forma, közöttük nem kevesebb mint 7 huszon-
négyes, úgy hogy e fényesen csillogó kiistályok lapokkal valóban bvel-
kednek.

Ezen elsorolt formák közül a c. {OOl}, p. (ill), e.7t['210], q. {211}
és u. (221) a jellemzk, mert úgyszólván minden egyes kristályon megtalál-

hatók; a gyakori formák közé tartoznak még az :^.7r[32l) és d. (110) is,

ellenben már jóval ritkábbak az . 7r(532j, m . (311] és ^A. ;:(421), végre a

legritkább a «; . (332), mint a mely utóbbi formát csak egy kristályon tapasz-

taltam.

A kristályok termete, az imént elsorolt jellemz formák lapjainak köl-



89

csönös nagysága szerint vagj- koczkaféle, vagy pedig oktaéderes. A koczka

féle termet látszatra gyakoribb, mert 34 egyes kristályon 23 esetben a

koczka lapjainak nag}'sága szabta meg a kristályok termetét és csak 1 1 kris-

tály termett a jellemzen legnagyobb oktaéder lapokkal,

A koczkaféle termet ki-istályok azután, körülbelöl egyenl szám-
arányban — kétfélék, vagy a közönséges, többé kevésbbé egyenl nagyságú
koczka-lapokkal termettek, vagy pedig az egyik vezértengely irányában

megnyúlt oszlopos külsejek. A közönséges koczka termet kristályok ezen

Pyritek között a legkevésbbé szépek, részint mert a lapoknak többsége saját-

ságosan hézagos felület, részint mert a koczka és az oktaéder lapjain kívül

a többi formák meglehets keskeny lapokkal tapasztalhatók. Az egyik vezér-

tengely irányában megnyúlt kristályok ellenkezen a legszebbek, lapjaik

ragyogók és jól megformálódtak. Ezen utóbbi kristályokon azután gyakori

dolog, hogy a megnyúlási tengelyhez normális helyzet koczka lappár

közül az egyik lap igen igen apró, a másik pedig tetemes nagy és így hason-

lók azon limonittá átváltozott kristályok egy részéhez, melyeket P. W.
Jeremejev az orenburgi kozákok és a baskírok földjének aranymosásaiból

az Uraiban megismertetett.^

Az oktaéderes kristályok termete pedig hasonló azon kristályokéhoz,

melyeket Zimányi Káeoly Coloradoból Zuni Mine, Poughkeepsic Gulch, Sil-

verton közelébl ismertetett meg^ s a melyeken a [221} és {211} formák

jó nagy lapokkal termettek. Ezen formák mint említettem, a szóban forgó

porkurai kristályoknak szintén jellemz sajátságaihoz tartoznak ; ujabban

W. B. Smith ^ is ug^^ancsak coloradói (Saratoga Mine, Gilpin County) p}rrit

kristályokról írja le ezen formákat.

A mi az egyes formák lapjait illeti, a koczka [OOl] rendesen jól meg-

formálódott, lapjainak ismert vonalozottsága azonban nem feltn. Az

oktaéder lapjai a [211} megfelel szomszédos lapjaival formált élekkel egy-

közesen három irányban finoman vonalzottak. A dodekaéder igen keskeny

és hiányos felület lapokkal található meg; a [332} formát is csak mint

rendkívül finom csíkot födöztem fel egy kristályon, melyen egyébként övi

helyzete folytán jól megszabott volt.

A [221} rendesen eléggé széles lapokkal található meg, melyek a

[221 :321] éllel egyközes irányban jellemzen rostosak. Jellemz rostozást

figj^elhetni még a [211} formának jól megtermett lapjain is, még pedig a

[211 : 212] éllel egyközesen ; a [211} lapjai ezenkívül a szomszédos oktaéder

lapokkal formált élekkel parallel ugyancsak finoman rostosak, úgy hogy

ennek következtében két irányú vonalozást figyelhetni meg rajtok.

1 Gornyi Journal 1887, 26í^—309. Ref. Groth's Zeitsclir. 15, 533, Fig. 9,

2 Földtani Közlöny, 1888, 18, 385-387.
^ Ref. Groth's Zeitsclir. für Kryst. 17, l\r>.
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Az elsorolt vonalozottságok tehát a pentagonnmos felesség szimmet-

riájával egj^behangzanak, nevezetesen csakis a koczka lappárjaitól megsza-

bott vezér-szimmetria sikokhoz mérve szimmetriás irányúak ; az oktaéder

lapjai ezen kívül a rostozás tekintetébl mint láttuk a dodekaéder féle kö-

zönséges szimmetria síkokhoz szabva is szimmetriásak.

A {311} formának igen keskeny lapjait csak néhány kristályon talál-

tam meg, minden egyes kristál_yon meg volt azonban a jellemz ;r{210)

forma, habár lapjai egy esetben sem domináltak, st inkább a [221] és [211}

huszonnégyesek mellett legtöbbnyire háttérbe is szorultak; a tt (210] lapjai

voltak egyébként a legsimábbak ezen pyrit kristályok összes lapjai között,

mint a metyeken semmi vonalozást sem tapasztaltam.

Az elég gj^akori 7r[321} forma szembeötlbb sima lapjaival átalában

kisebb nagyságú, a 7r[421| formát meg épen csak mint rendkívül finom csí-

kot találtam meg két kristályon az övek megszabta helyén.

Kiválóan érdekes formája végre ezen porkurai pyrit-kristályoknak a

;r[532], melyet 37 kristály között 4 kristályon megtaláltam. Lapjai bár

keskenyek, de simák és elég jól mérhetk, úgy hogy egy esetben még ezen

forma egy feltnen nagy lapjának több szomszédos laphoz való hajlását is

pontosan megmérhettem. Ezen formát a waldensteini (Karintia) pyrit kris-

tályokon R. Helmhacker 1876-ban mint ujat födözte fel* és azóta tudtom-

mal semmi más pyrit kristályokon sem találták. Helmhacker 202 kristály

között mindössze 5-ször akadt reá és tengelymetszéseit az övi hetyzetbl

határozta meg ; látható tehát, hogy a porkurai kristályokon ezen ritka for-

mát, mérhet sima lapokkal 4 ^/s-szor gyakrabban találtam, mintsem a

mennyiszer az a formáik sokaságával híres waldensteini kristályokról

ismeretes.

Ezen kitnen fényes Pyrit kristályok közül egy maximálisan 2.8 ^'^

nagyságú, oktaéderes termet kristály, az egyes formák nagysága szerint

apadó rendben elsorolva a következ formák kombinálását láttatta, ú. m. :

^.{111}.

{001}

{221}

[211}

oo^/oo

20
202

^.;r{42l)

e.;r[210}.
-02

2

30V2

cl. {110}

n. {311 j,

402]

2

ooO

303

L 2 J

Ez egyúttal a legszokottabb kombinálása a szóban forgó kristályok-

nak ; az alábbi táblázatban az ezen kristályon megmért élszögeket közlöm.

Pyrit von Walclenstein in Kämtben. Tsclierm. Min. Mittli. 1876, 13—24.
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megjegyezvén, hogy az n-el jelzett oszlop az eg;^'es megmért élek számát,

a + á pedig a közölt mérési adatnak mint középértéknek az egj^es adatoktól

való középeltérését tünteti fel.

obs. n +il calc.

(100) ;



A porlmrai itt megismertetett Pyrit kristályoknak további érdekessége

még az, hogy azokon negativus helyzet formákat is tapasztalhatni. A nega-

tivus formák ezeken a kristályokon igen gyakoriak, majdnem minden egyes

kristályon megtaláltam nyomaikat. Lapjaik azonban igen aprók és ezenkí-

vül érdes felületek, részben gömbölyödöttek is, úg}^ hogy tengelymetszéseik

biztosan meg nem szabhatók. Az övi helyzetbl és az igen csak megközelít

oo02 oo OV2
mérésekbl a ;r[012| — és a ;r [023} ^

formákra lehetett némi

valószínséggel következtetni.

Az elsorolt szögmérési adatokat egy Fuess-féle kéttávcsöves tükrözési

goniométerrel (Modell Nro 11 a) határoztam meg.

Budapest, kir. m agy. tud. egyetemi ásványtani intézet.


