
132

A COLOEADÓI TOPASROL.

Melczer GuszTÁv-tól Budapesten.

(Két rajzzal.)

A harmadliori eruptiv közetek ásványokban elég gazdagok. Jelenleg

már az ásványok egész sora ismeretes, melyeket idöröl-idöre részint mint

eredeti járulékos elegyi'észeket, részint mint másodsorbeli elváltozási ter-

ményeket konstatáltak bennük és nem egy ilyen ásványukról elbb azt bit-

ték, hogy csak is régibb közetekben fordulnak elö.

A nyolczvanas évek elején ez a sorozat egy érdekes taggal bvült.

Amerikából jelentette u. is J. Alden Smith ,^ hogy Colorado államban a

Denver és Eio Grande vasút Nathrop állomása közelében quarztrachytte-

lérekben Topast találni, mely ásvány addig csak régi kristályos kzetekbl,

így a Gránitból és annak egyik féleségébl, a Greisenbl, volt ismeretes. Az

emiitett elforduláson kívül, melyet azután különösen geológiai tekin-

tetben Whitman Cross írt le részletesebben ^, még két más helytt is

akadtak analog elfordulásra, névszerint ugyancsak Coloradóban a Chalk

Mountains ^ — és Utah államban a Thomas Range rhyolitjában.^

Dr. IvRENNER József Sándor múzeumi r úr szívessége folytán a nem-

zeti Múzeum ásványgyüjteményébl a Nathropról származó Topas darabokat

alkalmam nyílt megvizsgálni és a mennyiben tapasztalataim némileg kib-

vítik W. CROssnak ismertetését, azokat a következkben adom el. De e

helyütt egyúttal dr. Krenner tanár úrnak szívességéért szinte köszönete-

met is nyilvánítom.

A nemzeti múzeum birtokában lev darabokra teljesen illik Cross

leírása. Szürkeszín kompakt kzetek ezek, jól szembetn szalagos szer-

kezettel. Vékony csiszolatban egyik ilyen darab igen aprószem aggregátnak

bizonyult, de már üvegbásis nélkül.

A darabok lithophysákkal telvék, melyekben rendesen apró quarz-

kristátyok társaságában találni a Topasokat. Több helytt az innét ugyan-

* W. Cross. Am. J. of Sc. 31 (1886) 432.
*' Am. J. of Sc. 27. (1884) 94 és 31 (1886) 432—438.
=» W. Cross, u. o. 31 (1886) 432.

* A. N. AuLiNG. u. ott 33 (1887) 146.
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csak ismeretes igen szép Spessartin is meg\^an, szép barnás-vörös kristá-

lyokban, rajtuk a (211 ;, 202 és {101 }, oc formák.

A szokott helyzetben oszlopos termet Topas-kristályokon összesen a

következ formákat találtam :

M =
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obs. Rale.

M:M' = 55" 42' 55° 3' G"

I
.

I' = 93° 47' 92° 22' 20"

y:g' =115° 38' 114° 47' 32"

7/ : ?/' =1 24° 30' *

/:/' = 86° I'ca 87° 4' 58"

b :
=65° 8' 65° 26' 32"

:o"' = 105° 23' 105° 47' 6"

M:o = 25° 56' *

y:o = 54° 51' 55° 8' 58"

M :o' = 59° 39' 58° 59' 32"

M:y = 65° 28' 65° 51' 30"

c:o == 63° 51' 64° 4' -"

A tengelyek aránya a :h : c = 0-521 : 1 : 0-950.

Eg;^- 4, illetve 6% vastag és körülbelül 1 2% bosszú átlátszó bor-

sárga gyönyör kristályon találtam különösen az u, e, K piramisokat, ez

utóbbit köröskörül jól kifejldött fényes lapokkal teremve, mint a 2, ábrán

láthatni. Ezekre nézve a következ szögértékeket határozhattam meg :

obs. calc.

c :u = 45° 32' 45° 47' 46"

c:e = 76° 30' 76° 20' 2"

o:K = 1° 3' 1° 5' —

"

A trachytokban talált topasokon kivül még a Utah állambeli az,

melyrl részletesebb adatokat bírunk. Ezen topast még 1859-ben fedezte

föl Engelmann Henrik, ki azt vélte, hogy a Thomas Range környékének

tracbytporph3T.'jaiból származik, de a közetet a helyszínén maga nem vizs-

gálhatván, ezen közleményét figji-elemre nèm igen méltatták. Ujabban
Alling vizsgálta meg ezen topasokat,* ki rajtuk a következ formákat

tapasztalta :

* Am J. of Sc. 33 (1887) 146.
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A A' forma kivételével tehát ugyanazokat, mint a melyek a colora-

dóiakon is vannak és ezen felül az i =
(

1 13} . Vs P piramist is. Megjegyez-

hetem még, hogy ezen utahi kristályok szögértékei is meglehetsen egyez-

nek a coloradóiakkal.

Végezetül kellemetes kötelességemnek ösmerem dr. Szabó József

egyet, tanár urnák, az egyet, ásványtani intézet igazgatójának, nemkülön-

ben dr. Schmidt Sándor egyet, tanár úrnak is, mint szaktanáraimnak buz-

dításukért és támogatásukért hálás köszönetemet e helyen is nyilvánítani.


