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1. Axinit Japánhól.

A Magyar Nemzeti Múzeum ásványtára újabban néhány axinit-pél-

dánynyal gazdagodott, a melyek lelethelye 01)ira bányái Bungo provin-

cziában.

A kristályok tömör, feketés-barna axinitra nttek, a köztük lev hé-

zagok alján, de néhol részben még a kristályokon is jnszkos sárga szín,

igen szívós hegyi brhöz hasonló bevonat van ; ezt finom sárga, gyérebben

feketés szálak összekuszált tömege alkotja.

A nagy kristályok színe feketés-barna, hasonló mint a közönséges

staurolithé, átlátszatlanok, méreteik a három irányban 15— 18, 6— 8,

4—6 mm., ezek goniometeres vizsgálatokra alig megfelelk, mivel a lapok

ersen rostosak, vagy érdesek.

Az apró kristályok (0*5—3 mm.) átlátszók színük szegfbarna, fel-

tn pleochroismussal, nem ritkán fekete átlátszatlan zárványokkal.

Hét megmért kristályon az alább felsorolt alakokat figyelhettem meg ;

a tengelyek orientálása és az alapalak ugyanaz, mint NAUMANN-nál,* míg az

egyes alakok betjelzése ugyanaz, mint Dana ^* mineralogiájának hatodik

kiadásában.

* Naumann: Lelirbucli der Mineralogie. Leijizig, 1828. 435 és Atlas XXIV.
tábla, 502—505. rajz.

** Dana: A System of Mineralogy, New-York, ISÍtá, 6-th edition, .527.
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a = { 1 00} oo P oo //
= (02 1 } 2 P' oo

b = (010} cxo /^>oo .r = (111} P
r= [001} OP /•= (iTl! 'P

m = (llOj ooP' c = (112} |T
3/ =-- {ITO} oo'P F= (131) 3,P3

8 = {201} 2'P'oo 7 = {T51} 5,P5

íí (100) mindig ersen rostos a verticalis irányban; 6 (010) sima fényes,

néha megtámadott felülettel ; r(OOl) ritkább alak, csak az r(líl) szerint

táblás kristályokon (4. és 5. rajz) fejlett ki mint keskeny, fényes lap.

Wi(llO) finom rostozása a tükrözést nem zavarja, de a nagy kristályokon

már durva a rostozás és a lap több viczinális laptól kissé görbült. Még
fényesebb és simább ÍVÍ(IÍO), a mely csak néha gyöngén rostos, s még a

nagy kristályoknál is jól tükrözik. ír(lll) általában véve sima jól tükröz,

olykor gyöngén rostos az [.V: íc; = 1Î0 : 111] öv tengelyének irányában;

az r(líl) szerint vastag táblás kristályok a'(111) lapja szintén fényes, de

felületén szétszórtan rhomboid alakú négyszögek láthatók, ezek hosszabb

oldala párhuzamos [010:111], a rövidebb pedig [111:131] éllel. r(lTl)

finom rovatkoltsága párhuzamosan húzódik [1Î0 : iTl] éllel, ezen kívül

egyes kristályokon még [1Î1 : 010] irányában is. z{\\^) csak egy lapját

figyeltem meg, ez is ersen rostozott [112 : iTl] éllel párhuzamosan. 5^(131)

ha lapjai nagyok, akkor bágyadt fények, ellenben a táblás kristályokon

(4. és 5. rajz) simák és jól tükrözk. (/(151) mindig bágyadt felülettel,

gyakran érdes és egészen fénytelen, s (201) kifogástalan fény, néha fino-

man rostos [111:201] él irányában. //(021) egészen alárendelt fényes

esik, a miért is a rajzban nem tüntettem fel.

A megmért kristályok combinatiói ;

1. kristály />, /', m, x, a, M, s, (1. rajz).

2. « /', Y, b, ni, X, M, a, q, s, (2. rajz).

3. « F, r, m, x, b, M, a, q, y, s.

4. « X, Y, m, r, h, M, a, s, q, //, (3. rajz).

5. « r, M, a, m, x, Y, b, s.

6. « ), M, X, m, a, b, Y, s, c, (4. rajz).

7. « r, M, X, m, a, b, Y, z, s, c, ij, (5. rajz).

A leggyakoribb combinatiót a 2-ik rajz tünteti fel ; a némileg hegyes,,

rhomboëderhez hasonló kristályok úgy nttek fel, hogy az r, Y, m és b

lapoktól képezett csúcs szabad és pedig a kristálynak vagy fels vagy alsó

végén. A kristályok c tengelyét verticalisan állítva és az «(100) lapot elre

fordítva az alsó szabad végnél, az említett laptól balra van A/(líO)és ezek-
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ti balra alul Y' (131), jobbra m (110), jobbra felül pedig s (201) és ít;(lll).

Ha a kristály fels vége szabad ugyanolyan orientálás mellett M' (Î10) és

in' (ílO) jjrisma lajDok íi'(TOO)-tól szintén balra, illetleg jobbra fekszenek ;

ellenben 1(131) balra felül, .s'(lOT) és .r' (TTÎ) pedig jobbra alul jelennek

meg. Ezeken a kristályokon J/(110) kis háromszög, s (201) pedig keskeny

hosszúkás lap. Pdtkábbak az els és harmadik rajzban ábrázolt combina-

tiók. Az egyik kézipéldányon a kristályok r(líl) szerint táblásak, ezen

kívül fjellegük, hogy ^(OIO) és y(T31) lapok alárendeltek; többnyire úgy

nttek fel, hogy r(lTl), 3/(lT0) és a'(lll) egj-egy lapja jól látható fe(OlO)

és F(í31) keskeny tomi^ito lapok kifelé forditvák. Ezen darabon néhány

átlátszó quarczkristály mint iíjabb kej^zodmen}' ül az axinit-kristályokon.

A méréshez a darabokról leszabadított két kristályon i/'(130) hasa-

dási alak hajlását is megmérhettem ; felülete feltnen simább, fényesebb

volt, mint /mOIO) hasadási felülete.

Az alakok identificálására szolgáló méréseket vom Rath * számított

értékeivel állítottam össze ; az alábbi szögtáblázatban n a mért szögek szá-

mát jelenti.
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A legújabb idben Jimbö K.* a tokyoi egyetemen az ásványtan tanára

egy dolgozatot közölt, a melyben 128 japáni ásványfajt röviden jellegez és

azok elfordulását ismerteti.

E munkának 258. lapján az axinitrl szólva említi, hogy Obiraban

ez utóbbinak két különböz varietását találják; az Okurandibl valót

KiKucHi ** irta le és Kajiura ^*^ elemezte meg.

A kristályok színe a sötét barna és sötét ibolya közt változik; nem
vékonytáblásak és az ennél az ásványnál oly gyakori éles éleik nincsenek,

hanem inkább oszloposak. Az általam is megfigyelt alakokon kívül Kikuchi

még az X= {021 j
'tL'P oo brachydomát is constatálta. Ezt az axinitet kisér

ásványok : hedenbergit és annak mállási terméke, sötét zöld gránát, pyr-

rhotin, arsenopyrit, fluorit, stb.

Ginjikiben (Obiraban) és annak környékén szürke szín, éles él
axinit fordul el ; a társásványok sötét zöld amphibol, ezüsttartalmú gale-

nit, barna gránát, lievrit stb.

Ezek után nyilvánvalónak vélem, hogy a vizsgálataim tárgyát képez
axinit-példányok szintén Okurandibl valók, mivel a szín, a kristályok

kifejldése és combinátiója megegyez a JiMBö-tól közöltekkel ; a fentebb

említett összekuszált finom szálak szívós tömege pedig a hedenbergit elvál-

tozási terméke lehet. Jimbö a quarczot mint kisér ásványt ugyan nem
említi, de úgy hiszem az általam leírt táblás kristályok szintén Okurandi-

bl, nem pedig Grínjikibl valók, a hol szürke szín axinitek fordul-

nak el.

II. Pifrit Montanahól.

Ujabban a parisitnak negyedik lelethelye lett ismeretessé, a mely

Penfield S. L. és Warren C. H.">'** szerint valószínleg Pyrites közelében

van. Az új elfordulás természetesen els sorban a ritka carbonat miatt

köti le a mineralogus figyelmét ; de az ugyanott található apró pyritkristá-

lyok is közelebbi megtekintés után elég érdekeseknek bizonyulnak a meg-

vizsgálásra.

A Nemzeti Múzeum példányainak etiquettjein mint lelethely Piavalli

Co., Montana van megjelölve. A párisit- és a vele elforduló p.yritkristá-

lyok laza összefüggés, porhanyós, fehér anyagba ágyazvák, a mely az em-

lített szerzk szerint fképen Si, Al, Ca és egy kevés alkaliát tartalmaz.

A pentagondodekaëderes pyritkristályok legnagyobbbjai 2— 3 mm. mére-

* Notes on the Minerals of Japan (Journal of tlie Science College, Imper.

Univ., Tokyo. 1899. 11. ^13—281).
** Mivel e dolgozatok japán nyelven jelentek meg, Jimbö nem is idézi az illet

folyóiratokat.

*** Amer, Jonrn. Sei. 1899, (IV.) 8, ^21.
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tûek; az uralkodó TT [210} mellett a többi alak mind alárendelt, csak az

oktaéder és hexaéder néha kissé nagyobb. Összesen a következ kilencz

alakot figyeltem meg :

a = (100) ooOoo

d = (110) ooO

= [111}

e = r: {210}
02

b = t: [852]

s = 71 {321}

3/ = T (432}

' ; = - '541

[Wl
L 2 J

3or
3

20^

/
! 9

/i = (211) 202.

Ezek közül ;r {210), {111} és {100} minden kristályon kifejlettek,

míg a csillaggal jelölt alak új; elég gyakori tt {432}, ritkább t: {321} és

{211}, csak egyszer figyeltem meg {llO), tt {852] és - [541} alakokat.

A pentagondodekaëder lapjai ritkábban tükörsimák, többnyire bágyadt

fények, a mit kétirányú rostozás okoz, a mitl a lapokon V alakú rajzok

láthatók és ezek ágai párhuzamosak a két szomszédos oktaëderlappal alko-

tott élekkel (7. rajz). Ha a rajzok nagyobbak és a rostozás durvább, a meg-

felel öv beállítása után láthatni, hogy az utóbbit tt [321} nagyon keskeny

lapocskái okozzák. A hexaëderlapok simák, de majdnem mindig bágyadt

fények; míg [Hl}, [HO}, [-H} és 7r(432} ers fények, az utóbbi gya-

koribb és nagyobb, mint a rostos ;r{32l).

Egy nyolcz alak képezte combination (6. rajz) az uj alakot [210 : Ti 1 =
123] és [1 1 1 : 321= 34T] övekbl határoztam meg, két keskeny, fényes lapocs-

kája volt kifejldve ; ezeken kívül még [1 10 : 101 = 111;', [540 : 001=450:,

'041 : 100 = 014] és [531 : 010 = Î05] övekhez is tartozik, a melyek mind-

egyikében a pyriten ismert több alak lapja is fekszik. [541} alak Gold-

scHMiDT * összeállítása szerint eddig csak a gyémánton ismeretes. A két

szomszédos oktansban fekv kis lapok hajlását elég jól mérhettem :
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Egy kristályon (8. rajz) n [852} dyakisdodekaëdernek, a melyet el-

ször a kotterbachi pyriten * figyeltem meg, szélesebb, de [852 : 111] él irá-

nyában finoman rostos lapját ismertem fel.

Az uj alakra vonatkozó nehánj^ fontosabb számított szögérték :
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in Japan» stammen. In der vorliegenden kleinen Mittheilung sollen die

Krystalle dieses Vorkommens beschrieben werden, da dieselben meines

Wissens noch nicht Gegenstand einer kiTstallographisehen Untersuchung

waren.

Die Krystalle sind auf derbem, dunkelbraunem Axinit aufgewachsen,

in den einzelnen Zwischenräumen findet man eine dichtfilzige, schmutzig-

gelbe Masse, welche theilweise auch die Krystalle bedeckt ; dieses dem

Bergleder nicht unähnliche Mineral besteht grösstentheils aus feinen gel-

ben und wenigeren dunkelgrünen fest mit einander verfilzten Haaren.

Die grossen Krystalle besitzen schwarz-braune Farbe, welche an die-

jenige des geineinen Staurolithes erinnert, sind undurchsichtig; ihre

Dimensionen in den drei Pachtungen sind 15— 18, 6— 8, 4—6 mm. und

zeigen grösstentheils unvollkommene Flächen. Die kleinen Krystalle

(0*5—3 mm.) sind durchsichtig, von nelkenbrauner Farbe und mit auf-

fallendem Pleochroismus ; oft haben sie schwarze, undurchsichtige Ein-

schlüsse.

Im Ganzen wurden an den gemessenen Krystallen 1 2 Formen be-

obachtet, diese sind für die Aufstellung Xaumann's :
*

a = {100)
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derselben rhomboiclförmige Figuren sichtbar, deren längere Seite parallel

läuft mit [010 : 111], die kürzere hingegen parallel mit [T31 : 111]. Die

zarte Eiefung auf r (lîl) hat die Richtung der Kante [iTl : iTO], ausser-

dem ist an einigen Krystallen noch eine zweite Streifung bemerkbar pa-

rallel zu [iTl : OTO]. z{lîi2) trat nur an einem Krystalle auf, ebenfalls

stark gestreift. F(T31}, die Flächen sind matt, wenn gross ausgebildet,

hingegen schmal und lebhaft spiegelpd an den tafelförmigen Krystallen.

q {151} ist immer matt, oft gänzlich rauh und nicht spiegelnd.

6' {201} hat tadellosen Glanz, zuweilen etwas gestreift in der Rich-

tung von [201 : 111]. y {021} immer nur als sehr schmale, glänzende Strei-

fen, deshalb ist diese Form in der Zeichnung nicht dargestellt.

Die sieben gemessenen Krystalle zeigten die folgenden Combinatio-

nen (s. Tab. IV. Fig. 1-5):

Krystall Nr. 1. h, r, m, x, a, M, s, (Fig. 1)

« 2. r, Y, b, m, x, M, a, q, s, (Fig. 2)

« 3. Y, r, m, x, b, M, a, q, y, s,

« 4. x, Y, m, T, b, M, a, s, q, y, (Fig. 3)

« 5. r, M, a, m, x, Y, b, s,

« {'). r, M, X, m, a, h, Y, s, c, (Fig. 4)

« 7. r, M, X, m, a, b, Y, z, s, c, y, (Fig. 5).

Die häufigste Combination ist in Fig. 2 dargestellt; die Krystalle

sind so aufgewachsen, dass die von r, Y, m und b gebildete Ecke frei ist,

und zwar entweder an dem oberen oder dem unteren Ende des Krystalls.

Das obere Ende ist dadurch gekennzeichnet, dass bei verticaler Stellung

der c-Axe, wenn die Fläche (TOO) vorwärts gewandt ist, links (TlO) und

rechts (ÎÎO) liegt, (Î31) links oben, (20Î) und (TÎT) rechts unten erscheint.

Das untere Ende erkennt man dadurch, dass von der vorwärts gewandten

(100) Fläche (1Ï0) links, (110) rechts, und von diesen links unten (131),

rechts oben (201) und (111) liegt. An diesen Krystallen bilden die

Flächen von M{1Î0} kleine Dreiecke, und s [201} schmale längliche

Streifen.

Seltener sind die Combinationen, welche ich in den Figuren 1 und 3

zeichnete. An einem Handstücke sind die Krystalle tafelförmig nach

7"{lTl], sie sind auch charakterisirt durch das untergeordnete Auftreten

von 6 [010} und y{T31} ; sie sind derart aufgewachsen, dass je eine

Fläche von r{lîl), M [iTO} und .^{111} gut sichtbar ist, und die schmalen

Flächen von & [OlOj und y{T31} nach aussen gewandt -sind. Auf diesem

Stücke sind als jüngere Bildung einzelne Quarzkrystalle von der gewöhn-^

liebsten Combination aufgewachsen.

An zwei gemessenen Krystallen beobachtete ich eine sehr gute Spalt-
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barkeit nach ii;| 130}, dessen Flächen viel glatter und glänzender waren

als die Spaltungsiläche nach fc{010].

Zur Identificierung der Formen wurden folgende Messungen ausge-

führt ; die berechneten Winkel sind die vom Eath's ;
^ in der nachstehen-

den Tabelle bezieht sich n auf die Zahl der gemessenen Kanten.
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häufigen scharfen Kanten, sondern sind mehr prismatisch ausgebildet.

Ausser den auch von mir beobachteten Formen constatirte Kikuchi noch

das Brachydoma X~ (021) ^'Poo. Mit diesem Axinit kommen vor: He-

denbergit und dessen Verwitterungsprodukt, dunkel grüner Granat, Pyr-

rhotin, Arsenopyrit, Fluorit etc.

In Ginjiki, so auch in dessen Nähe kommen graue, scharfkantige

Axinite vor ; die Begleitmineralien sind dunkel grüne Hornblende, silber-

haltiger Galenit, brauner Granat, Lievrit etc.

Es scheint mir wahrscheinlich zu sein, dass mein Untersuchungs-

material ebenfalls aus Okurandi herstammt, da die Farbe, die Ausbildung

und Combination der Krystalle mit Jimbö's Angaben stimmen ; das von

mir erwähnte dichtfilzige, dem Bergleder ähnliche Mineral ist möglicher-

weise verwitterter Hedenbergit. Der Quarz wird unter den mitvorkommen-

den Mineralien von Jimbö nicht erwähnt, aber ich glaube die tafeligen

Krystalle dürften auch von Okurandi sein, da der in Ginjiki vorkommende

Axinit grau ist.

II. Über einen Pyrit von Montana.

Vor kurzer Zeit beschrieb S. L, Penfield und C. H. Warren * ein

neues Vorkommen des Parisites, dessen näheren Fundort die Autors in

der Nähe von Pyrites in Kavalli County angeben.

Die mit diesem seltenen Carbonat zusammen vorkommenden Pyrit-

kryställchen sind in einem weissen, lockeren erdigen Mineral einge-

bettet ; welches nach den genannten Autoren hauptsächlich Si, AI, Ca
und wenig Alkalien enthält. Die grösste Dimension der jjyritoëdrischen

Kryställchen ist 2

—

3 mm.; neben dem dominirenden rr [210] sind die

übrigen alle untergeordnet, nur [ill] und {lOO} sind zuweilen etwas

grösser. Es wurden die folgenden Formen festgestellt :

40!
a = {100} Oc

fZ = {110} ooO

= {111}

(' = 7:{210}
02

2

. = .{321)1^
m
2

501

M = - (432)

TT D41!

= (211) 202.

Von diesen Formen ist ;r{210), {Hl}, {100} an jedem Krystalle ent-

wickelt und -{541} ist neu; ziemlieh häufig ist n (432), seltener ;r(32l}

* Amer. Joiirn. Sei. 1899. (lY.l 8. '2\.
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und {211}, die Formen {HO), 7r{852J und ;: {541} wurden nur an je einem

Krystalle beobachtet. Die Flächen des Pentagondodekaeders sind meistens

von eigenthümlichem mattem Glänze, welcher durch eine in zwei Eichtun-

gen sich hinziehende Streifung hervorgerufen wird ; an den Flächen sind

mehr oder weniger gedrängt V -förmige Figuren zu sehen, deren Ai-me pa-

rallel laufen mit den zwei Combinationskanten [210 : IIT (Fig. 7\ Wenn
diese keilförmige Zeichnungen grösser und die Streifung stärker ist, sieht

man beim Einstellen der entsprechenden Zone am Goniometer, dass die

Streifung von den Flächen des Dyakisdodekaëders 7r{32l} hervorgeru-

fen wird.

Die Hexaederflächen sind glatt, jedoch immer etwas matt glänzend;

{111), {110|, {211}. 7t |432j und rr (541 [
haben lebhaften Glanz, 7r{321|

ist fein gerieft in der Pachtung [321 : 111[.

Ein Üächenreicher, schön ausgebildeter Krvstall zeigte die in Fig. 6

dargestellte Combination, an dieser bestimmte ich die neue Form aus den

Zonen [210 : Tll == 123] und [11 1 : 32T = 341] ; die Flächen dieser Form
gehören gleichzeitig zu den Zonen [110 : 101 = iTTl, [540 : 001 = 450],

[041 : 100 = 014] und [531 : 010 = T05], in welchen noch andere be-

kannte Flächen des Pyrites liegen. Die Form {541} ist nach Goldschmidt's *

Zusammenstellung nur an dem Diamant bekannt. Die Neigung der zwei

kleinen Flächen konnte ich mit genügender Genauigkeit bestimmen :

obs. calc.

(541) : (210) 3= 14° 51' 14° 58'

(541) : (2T0) =14 56 «

(541) : (111) = 27 7 27 1

(541) : (iTl) =. 27 10 «

An einem 2 mm. grossen Krystall (Fig. 8) war eine Fläche des Dya-

kisdodekaëders 7r{852[ ausgebildet, ebenfalls gestreift jiarallel der Combi-

nationskante mit dem Oktaeder. Diese Form beobachtete ich zuerst an

dem Pyrit von Kotterbach."*'*

Einige wichtigere berechnete Winkelwerthe der neuen Form sind :

(541) : (541) = 17° 45' 10"

(541) = 76

(415) = 46

(100) = 39

(110) = 10

(111) = 27

* Iudex (1. Krystallf. Berlin, 1886. 1. IHi).

** Földt. Közl. 1<S98. 28. \%±

13
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Es wurden folgende Winkel gemessen :

obs. n calc.

e:a= (210) : (100) =^ 26° 40' 4 26° 33' 54"

d: a= (110) : (100) = 44 50 4 45

: a = (111) : (100) = 54 44 10 54 44 8

71 : = (211) : (111) = 19 24 3 19 28 16

d'.o = (HO) : (111) = 35 10 6 35 15 52

b : = (852) : (111) = 26 16 1 26 6

.s : = (321) : (111) = 22 15 4 22 12 27

1/: = (432) : (111) = 15 15 6 15 13 28

e:o = (210) : (111) = 30 10 5 39 13 51

M:d= (432) : (110) == 23 8 1 23 11 55

M: a'= (432) : (001) = 68 14 2 ... 68 11 54

3 : a = (541) : (100) == 39 39 2 39 30 35

5 : a'= (541) : (010) == 51 42 1 51 53 13

5:0 = (541) : (111) = 27 9 2 27 1 1

3 : i- = (541) : (210) = 14 53 2 14 57 47

s': = (32T) : (111) = 51 40 2 51 53 13

b : a = (852) : (100) = 33 44 1 33 56 46

Die im Vorstehenden beschriebenen Krystalle stammen aus der Sammlung
des ungarischen National-Museums, und wurden aus liebenswürdiger Gefälligkeit

des Herrn Prof. Dr. J. Al. Krenner im mineralogischen Institut der Universität

untersucht.
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