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Von R Reiehert.**

1. Markazit: Csingervölgy, Kövesárok, a gépház melletti hányó.
Ajka vidékérl Szabó József (14) a márgás kzetben pirit-

konkréciókat és gipszszálakat említ, Ivó éli Sándor (8) pedig
kén-kristályokat ír le. A markazit eme új hazai elfordulását
dr. Streidía Rezs szakfelügyel úr találta meg. A krétakori

szénpalában benntt markazitcsomókat vizsgálat végett szíves volt

átengedni, fogadja érte e helyen is köszönetemet.

A markazit-kristályok 2—5 mm nagyságúak. Színük sötét-

sárga, vagyis felületükön kissé oxidáltak. A formák felismerését a

kristályok zsúfoltsága és az ismert gyakori ikerösszenövések nehe-

zítik meg. A kristálylapok többnyire nem símák, hanem likacsosak

vagy kimartak, máskor görbültek, vagy növekedési alakok finom
lépeszete miatt egyenetlenek. Nem ritkán mechanikai hatások
következtében lecsiszolt, illetve boltozatosán koptatott lapokat és

kristályrészeket figyelhetünk meg.
A vizsgált kristályok két típusra különíthetk. Az I. típus

rendesen Z(011), e(101), m(110). (hkl), e (001) és i?(013) kombinációjá-

ból áll (56. ábra). E formák között a (áll) ó (101) uralkodnak; az

(110) lapjai keskenyek s a bipiramis lapjaival együtt vízszintesen

rostozott boltozattá olvadnak össze. A bipiramis emiatt változó

szögértékeket árul el; ennek ellenére legvalószínbb, hogy az alap-

bipiramis s(lll), vagy ennek vicinális formája van jelen. G e Il-

ma eh e

r

(3) littmitzi kristályokon, több vicinális bipiramis között, a
a (17. 16. 16) formát is észlelte, melynek szögadatai a fent említett

ingadozó szögértékek középértékével jól egyeznek. — A bázis és a

(013) lapjai igen keskenyek s az a tengellyel párhuzamosan ros-

tozottak.

A II. típus egyszerbb: a három alapprizma (011), (101), (110)

kombinációja, éspedig olyan kialakulásban, hogy a kristály kiálló

csúcsa a rombtizenketts fels felére emlékeztet (57. ábra).

A n ark izitnál ismert ikerösszenövések itt is észlelhetk. El-
fordulnak (110) sz. ketts, továbbá négyes ciklikus ikrek; olykor

egyszer kristályok beiktatott keskeny ikerlemezzel, végül gyakran

a „dárdakovand" bordás alakjai (Goldsclimidt (4) Atlas, VI.

1. tábla, 4 rajz). Utóbbiak formái kopottságuk miatt pontosan nem
identifikálhatok.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. december 12-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Uug. Geol. Gesellscliait

am 12. Dezember 1934.
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A formák meghatározása, illetve ellenrzése végett eszközölt

mérések eredményeit az alanti táblázat foglalja össze: a számított

szögértékek Gehmaeher (3) adatai, akinek értékeivel Tokod

y

(17) és más szerzk magyar markazitokon nyert vizsgálati ered-

ményei is a legjobban egyeznek.

mért számított

1 : r 011 : OlT = 78° 33' (+0° 10') 78° 50' 00'

1 : m 011 : 110 = 62 6 (+0° 30') 62 4 25

1 : e = 011 : 101 = 70 10 70 17 57

1 : 1 011 : 011 55 56 Oo+1 08') 55 51 10

mért számított

1 : s = 011 : 111 45° 56’ 45° 23' 03"

1 : a 011 r 17.16.16. = 47 10 47 7 10

c : v = 001 : 013 22 30 22 4 34

1 : v 01 1 : 013 = 29 4 XCN 30 26

Hasonló elfordulású markazitot Toborffy Z. (16) a gánti

timsósvizü kút ásványai között, Jugovics L. (G) Kósdról, V e n cl 1

Mária (18) pedig Nemesvitáról ismertetett. Az általuk leírt bázis

szerint táblás, gyakori markazittípus a vizsgált csingervölgyi anya-
gon nem volt megfigyelhet. Ellenben az itteni rom bt izén kétts re

emlékeztet típus Nemesvitán is elfordult.

E markazitot dr. Hegeds Margit egyet, tanársegéd úrn
kérésemre meg is elemezte. Szíves fáradozásáért e helyen is hálás

köszönetemet fejezem ki. A konc. salétromsavas és brómos feltáró

oldatból három meghatározás jól egyez középértéke gyanánt
adódott:

Fe: 44.89%, S: 49.39%.

Az oldatból A1,0
: ,

stb. nem határoztatott meg. — Az oldhatat-

lan maradék mennyisége 2 97%-ot tett ki, ebbl SiO.. 2.06%, a mara-
dék (Al 20 3 stb.) 0.91% volt. A minségi vegyelemzés tanúsága sze-

rint a markazit As-, Co-, NI-, Mii- és Pb t nem tartalmaz. Az elem
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zésre felhasznált sugaras markazit, a gondos válogatás mellett is,

nyilván a márgás kzetanyaggal volt szennyezve, mely a sugaras
rostok finom rései közé infiltrálódott.

A markazit srségét \V i n k 1 e r-féle piknométerrel (19) tetra-

chlormetánban határoztam meg; három mérés középértékébl:
1)20°/4o = 4,8229+ 0,0022.

A talált srség jól beleilleszkedik P se hl (2) különböz
lelhelyek markazitja in végrehajtott srségmeghatározásainak
eredményei közé.

Az ércmikroszkóp alatt, három érccsiszolat alapján, a markazit
homogénnek látszik. Ersen sárgafény; pleochrcós: vörösesbarna-

zöldessárga. Keresztezett nik.-nál élénken anizotrop; színei: sárga,

ibolyásvörös, sárgászöld, kékeszöld. 20%-os HXO, 3 pere után töké-

letlenül támadja meg, ennek folyományaként bámulás, illetve

színtjátszó bevonat jelenik meg. Ikrek az ércmikr. vizsgálat szerint

Fig-

. 60. ábra.

is gyakoriak; ritkán zóna szerkezet vehet észre. Az érccsiszolat

szerkezetébl kitnik, hogy az érc kristályai kétféle nagyságúak:
a nagyobb, sima felület kristályok tökéletlenül csiszolható, apróbb
kristályokat vesznek körül; utóbbiak között a legkisebbek 0.2 mm
átmérjéit (60. ábra).

A csingervölgyi markazit képzdését illetleg hivatkozunk E.

T. Allén (2) felfogására, mely szerint az eredetileg iszapos

szedimentekben képzd markazit alacsonyabb hmérsékleten, sa-

vanyú oldatokból válik ki. E kiválási folyamatnál a szén redukáló
szerepet játszhatik. — A vizsgált marknzitdarabok némelyikében vé-

kony szénerecskc húzódik végig, bennük tehát a markazit közvetlenül

--zénre ntt rá. Ez a megfigyelés a fentvázolt genezist támasztja alá.

# * #

2. Kvarc, Kékes (Mátra). Zárványok a piroxénandezitban.

A szürkósfekete kzetben elforduló, obszidiánra emlékeztet
kvarczárványokat a Kékes-szálló építésekor, a kilátótorony alatt

megbontott sziklákban, egyik egyetemi kiránduláson találtuk meg-

A kvarc rendesen barnás, vagy sötét fii tszürke, oszlopos darabok-

ban fordul el. A darabok nagysága különböz, van közöttük 3 cm
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hosszú és 1 cm széles kristály is. A vékonyabb szilánkok átlátszóak

és ibolyás színek.
Vizsgálatukból mégállapítható, hogy a zárványokat alkotó

darabok hosszanti iránya a kristálytani ftengelynek felel meg. M.
a. a szilánkok elég tisztának bizonyulnak. Egy-egy nagyobb, izotróp

(üveg?) zárvány, továbbá a jellegzetes sorban elhelyezked pont-

szer zárványok azonban itt is megfigyelhetk.
A fénytörésmutatókat a prizmamódszer segítségével, R e i-

c h e r t féle elektromos Na-fény-monochromátorral állapítottam

meg, szobahmérsékleten. A csiszolt prizma törszöge 17" 23‘ 50“ volt.

A mérések eredményeinek középértékét, összehasonlítás végett.

Hinne és Kod b kvarcon végzett, igen megbízható optikai vizs-

gálatainak idevágó eredményeivel közöljük:
a) £ s—m

Kékes 1,5442 1,5537 0,0095

Rinn;e-Kolb 1,5442 1,5533 0,0091 23
n C

A ftengelyre közel merleges csiszolat vizsgálat i alapján

a kvarc jobbraforgatónak bizonyult.

Srsége: D 20°/4° 2,6491 + 0,0003

A kvarc ftengelyére közel merlegesen csiszolt lemezen, a

bázis lapon, HFval való étetés után, Bömer (1) megállapításainak
megfelelen, háromlapú piramis alakú etetési dombok jelennek meg-
Az étetett lemez egyik (bázis) lapján, közel a lemez Széléhez a fme-
znytl elüt csillogásé kisebb mezny figyelhet meg; a két mezny
egymástól szabálytalan vonallal határolódik el. Ez a jelenség iker-

összenövésre utal, törvényét azonban nem sikerült pontosabban
meghatározni.
A Kékes kzete, melyben a leírt kvarczárványok találhatók, piro-

xénandezit, a szabadszemnek is azonnal feltn sok plagioklásszal.

M. a. a salakos, némileg pilotaxitos alapanyagba beágyazott ásvány-
elegyrészek között a plagioklász uralkodik, mellette hipersztén és

olivin, elszórtan augit különböztethetk meg. Helyenként egyes

szabálytalan elhatárolásé foltokat apró tridimit-kristályok töltenek

ki; közöttük néhol sugarasan szétálló, vékony biotit-lemezkék fog-

lalnak helyet. Reakciós övét (keretet) sem a kvarczárványok, sem
az említett tridimit,csomók körül nem lehetett észlelni.

A Mátra kzeteit Manritz Béla (9) részletesen ismertette.

A piroxénandezitokban több helyen elforduló exogén kvarczár-

ványokon kívül (Szurdok- Pír pöki, Nagybátony), melyeket augit-

koszorú övez, M.auritz Béla primér kvarcot is talált pl. a

lrinci Mulatóhegy és a Sósk piroxénandezitjában. Nagy valószí-

nséggel ily primer kvarcvak kell tekintenünk i kékesi „kvarc

zárványokat" is.

# * #

3. Amfihol és hiot.it. Nagy-Inóc, Börzsöny-hegység.

A Ki rály réti-puszta közelében lév Nagy-Inóc kzeteit beha-

tóan Papp F. és L w M. tanulmányozták. A liiperszténandezitban
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nyitott kfejt keleti oldalán újabban Dr. Erdélyi János mii-

egyet, tanársegéd úr apró ásványokkal bélelt üreget talált, melynek
darabjait vizsgálat végett szíves volt átadni. Az üreg falát szürkés-

kék bevonat takarja, fennve pedig finom, kb. egy mm átmérj
Iriotitlemezeket és hipersiztónre emlékeztet, a fél centiméter hosz-

szúságot megközelít, igen vékony amfibolkristályokat figyelhetünk

meg.
A kristálytanilag jól kialakult nmfiho'ok 1-4 mm hosszúak,

szélességük rendesen nem több, mint 0,1-0,2 mm. Uralkodó formájuk
az (110) harmadik fajta prizma Milcr. a. áttetszek, pleochroizmu
suk nem ers: c irányában zöldesbarna, merlegesen reá vörhenyes-

barna színek. A prizmalapon fekv kristályok kioltása e:c'— 17°.

A kristályok tiszták, homogének; a e tengely irányában azonban
ismételten találni bosszú, vékony üregeket (?) a kristály közepén.

A rendkívül vékony vagy kicsiny kristálylapok többnyire

simák s jól reflektálnak, tehát lehetvé teszik a formák meghatá
hozását. Az uralkodó prizma lapjai helyenként hosszan rostozottak

és a rostozás szerint finoman lépcssek. A ó(()10) keskeny, az a

(100) alig észrevehet, vékony esik. A terminális formák között a

bázis uralkodik, hozzá, hasonló nagyságban a vy(lOl) lép fel; a #(201,

/ (101) és £(021) formák lapjai igen kicsinyek (58. és 59. ábra).

Ikrek (100) szerint. A megfigyelt kombinációk a következk:

na c b 1 (iker) m c w a b 1 t

m c a b z (iker) m c w a b t

A mórt tszögek köizépértékeit X o r d e n s k i ö 1 d tengelyará-

nyából számított értékekkel az alanti táblázat foglalja össze:
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mért számított mért számítolt

m : m = 110 110 = 55c 30' 55° 49' a : c = 100 : 001 75
J 06' 75°02'

: c = 001 = 76 53 76 48,5 w = 10f 74 01 73 58

^ a 100 = 27 41 27 54,5 1 101 = 50cca. 50 35

: b 010 - 62 10 62 05,5 t 20f 49 40 49 54

c : w . 001 101 = 31 00 31 00 G : z = 001 021 = 29 27 29 35

: 1 101 = 26 ca 24 27 b ‘ z = 010 021 - 60 52 60 25

c : c = 001 001 29 43 29 56

V vizsgált amfibolt ük a bazaltos amfibólnak a zöld amfibol

felé hajló típusához tartoznak. Erre utal a pleochroizmus, a fény-

lre (y értéke közel áll, de kisebb mint 1-657) s a prizmalapon miért

kioltási szög nagysága.

Az üreget tartalmazó közel augitos hiperszténnndezit, mely-
ben az amfibólnak a nyomai már alig találhatók meg, helyét minde-
nütt a rezorpciós termékek foglalták el.

A biotit finom, hatszög lemezkéi az amfibolnál jóval nagyobb
számban nttek fel. Az opt. ts.

||
(010), vagyis másodrend csillám-

féleség. Opt. tengelyszög kicsiny; karakter negatív. Tengelydisz

perzió ers: o <h> Pleochroizmus a bázislapon: c zöldessárga,

í> rózsaszínsárga.

Mindkét ásvány érdeke pnéumatolitos képzdmény.
# # #

4. Phil'iipsit, Medves, Eresztvényi-kfejt.
Az eresztvényi bazanitban a 3—5 cm átmérj üregek falát

bevonó hófehér phillipsi (kérget már Toborffy említi (15), ami-
kor innen a phillipsitet kísér érdekes, hegyes szkalenoéderekben
fellép 1 áléitól ismerteti Újabban phillipsitet, szíves szóbeli közié!

szerint Jugovics Lajos talált itt. A közeli Somcsk község
Várhegyének bazaltjában Seb a far zik találta meg annak ideijén

a phillipsitet, s pompás kristályait K a 1 e c s i n s z k y meg is ele-

mezte (7). Azóta Dornyay B. talált e vidéken szép kristályok it,

melyek a, salgótarjáni gimnázium gyjteményében vannak.
A fentemlítettEresztvényi-kfeljtben legutóbb Bárt kó L a j o s

egyet. h. tanársegéd úr gyjtött, phillipsites kzetdarabokat, melyek
nek vizsgálatáról, mivel az irodalomban e lelhelyrl kristálytani

adatokat nem sikerült találnom, röviden a következkben cízámol-

hatok be.

Az üregek falát bevonó fehér kérget phillipsit-kristályok alkot-

ják, melyek 1—2 mm hosszúak, vastagságuk pedig alig éri el az

egy mm t. A kristályok kivétel nélkül ama ikertípushoz tartoznak,

melynek alakja egy tétragonnlis prizma és piramis kombinációjára

emlékeztet, A phillip. it kristályformái közül a c(001), b(010), m-(110)

w(120) figyelhetk meg. A kristályok egyrésze az ismert, (001) és

(101) sz. ketts, másrésze pedig kombinált, keresztalakú iker, a

prizmalapokon az ikerösszenövést eláruló, jellegzetes rostozással.
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Bonyolultabb ikertörzseket a vizsgált anyagon nem lehetett meg
figyfelni.

A kristályokon végrehajtott mérések a következ eredménye-
ket szolgáltatták:

Mért Számítolt Mért Számított

m : m = 110 110 = 59° 56' 60° 42' n b = 120 010 = 40° 58' 40° 30
: c = 001 = 60 46 60 50 m = 110 19 04 19 09

: b = 010 59 43 59 39 m m 110 110 = 58 34 58 20

M. a. a sugaras-rostos szerkezet kri-tálybalmaz egyedei az

ikerösí zenövések miatt igen különfélékéi) orientált meznyökbl
tevdnek össze. A kioltás kb. oldallap sz. metszetekben: a:c zzr 10

—

17". Opt. ts. merleges (OlO)-ra, tengelyszög nagy, biszektrixdisz-

perzió igen ers. A fénytörósmutatók közelít meghatározása a folya-

dékba ágyazás módszerével történt. Beágyazó folyadéknak xilol és

benzol elegye, illetve cédrusom j szolgált. Elektromos Na-mono
ehromátor fényében 21" C mellett:

« = 1,497 y 1,504

A közölt kristályrajzokat Spáczel Lajos tanárjelölt r
készítette.

(Készült a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-
kzettani Intézetében.)

# # #

1. Markasit. Csinger-Tal bei Ajka, Bakony Gcbirge. Das Mine-
ral wurde liier im Kohlenmergel aus dér Kreidezait vorgefunden.
Die Kristalle an dér Oberflache dér radialstruierten Knollen babén
eine Grösse von 2—5 mm. Die beobachteten Formen sind: (011),

(101), (110), (

1

1 k i ) , (001) (013); i'tber ihre Ausbildungsweise beriehten

die Figuren dér zwei Typen. Die Fönn (hkl) ist sannnt (110) hori-

zontal gerieft und gewölbt, die Winkelmefst ungen deuten auf (111),

bzw. ihre Vizinale (17. 16. 16). Die Kristalle sind im allgemeinen

verzwillingt, u. z\v. Doppelzwillinge und Vierlinge nach (110). U. d.

Erzmikreskop zeigte sieh dér Markasit homogén, pleochroitisch

zwischen rötlichbraun und grüngelb, bei -1- Nic. lebhaft anisotrop.

Bezüglieh dér Struktur isi zu beobachten, dass gut polierbare,

grössere Kristalle kleine Individnen umsehliessen. Über Winkel-
werte, Dichte und chemische Zusammensetzung dér Kristalle sollen

die Zahlen im ung. Texte beriehten. — As, Co, Ni, Mii, Pb nieht

vorhanden. (Analysiert von Frl. Dr. M. von Hegeds.) Feine

Adern von Köble im Markasit spreehen fiir eine Genese, wie die

von E. T. Allén geschildert vurde.

2 . Quarz, Ei ni chilissé im Pyroxenandesit, Kékes, Mátra Ge-

birge. Die braungrauen eder grauvioletten Stengel erreichen manch-
mal eine Grösse von 3X1 cm. Langsrichtung die Hauptaxe. Br -

chungsindices mit dér Prismenmethode bestimrnt Opt. rechts-

drehend. Atzung mit HF führte zu den bekannten Ergebnissen. Um
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den Stengeln ist kein Reaktionsrand zn. beobachten, d. li. sie

müssen als primré Gebilde betrachtet werden.

3. Hornblende und Biotit, Berg Nagy-Inóe, Börzsöny-Gebirge.

Pneumatolytische Bildungen in Hohlráumen eines Pyroxemande-

sits. Die Hornblendekristalle sind nadelartig, doeh roharf ausgebil-

det,beobachtete Formen: (110), (001), (010), (100), (101), (101), (201),

(021). Nach ihrem optiseben Verhalten gehören die Kristalle dem dér

griinen Hornblende nahe stehenden braimen Amphiboltyp an.

Die feinen gelbbraunen Glinuiu rt fi feleben erwiesen sich als Biotite,

4. Phülipsit, Stb. Eresztvén y, Medves-Gebirge. Das Mineral

bildet eine weisse Kruste an dér Wand dér Hohlraume des Basa-
nits. Die Ansbildungsweise dér Kri talle ist ohne Ausnahme pseudo-

tetragonal, eine bekannte Erscheinungsform dér doppelten und kreuz-

formigen Zwillinge. Sonstige, komplizierte Zwilling.sstöeke konnten
nicbt beobachtet werden. Einige kristallographische, und optische

Daten wurden bestinnnt.

(Aus dem Mineral.-péti*. Instilute dér lvönigl. Ung. Petrus Pázmány
Un iversitat zu Budapest.)
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ARANYOSM.ENTI HOMOK BISZTRÁRÓL (Aranyos-Torda vm.).

Irta: Sztrókay Kálmán dr.*

DÉR SAND DES ARANYOS-FLUSSES BEI BIST HA.
von K. Sztrókay.**

Mint ismeretes, az Erdélyi Érchegységbl, fleg K-felé lefutó

patakok, folyók mentén a lakosság f- vagy mellékfoglalkozásként

aranymosást z a legrégibb idk óta. A fiatal harmadkori vulkános-

sághoz kötött arany, a terület régebbi képzdményeinek lepusztulási

termékeivel együtt kerül e folyóvölgyeikbe s résztvesz egy olyan

ásványtársaság felépítésében, mely kzettani, de méginkább minera-

lóg'iai szempontból méltán felhívja magára a figyelmet.

A megvizsgált aranytartalmú homok néhai dr. Hoitsy Pál
gyjtése az 1900 as évekbl, és az Aranyos fels szakaszáról, Bisztró-

ról (Aranyos-Torda vm.) való. Els rátekintésre feltn különbsége-

ket árul el a más, vele rokon képzdményekkel szemben. Sötét,

mondhatni fekete színe az els sorban elüt tulajdonsága, majd a

megvizsgált szokatlan srsége (D20
° 5,74) szintén rendkívülinek

mondható.
A mechanikai összetétel vizsgálata — az amerikai

szemcse-átmérbeosztást véve figyelembe — szitasorozat segítségé-

vel történt:

G VCS CS MS FS SFS
>—2.0 2.0—1.0 1.0—0.5 0.5—0.25 0.25—0,1 0,1—>0
0.74 3.30 0.70 17.36 67.76 9.78 %

Ezen elemzési eredményeket összefoglalólag a 61. ábra szemlélteti-

A homokot mechanikai összetétel szempontjából legjobban karak-

terizálja, mint domináns frakció, az FS-jel (Fi ne Sand); tehát

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi december hó
12- i szak ülésén.

** Vorgetragen in dér Faehsitzung dér Ung. Geol. Gesellsokaft

am 12. Dez. 1934.


