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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.
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kimagaslóan nagy percentszámmal a 0.25—0.1 mm átmérj szemek
az üledék f-összetévi.

Az á s v á iiyos ö s© z e t é t! e 1 vizsgálata a srségi mérés-

nél kapott magas értékszámoknak világos magyarázatát adta. A
homokot binokuláris mikroszkóp alatt vizsgálva, ftömegében fekete

és sárgás opak ércv izeinek alkotják, melyek mellett a színes alkat-

részek alárendelt szerepek. A közelebbi vizsgálat elvégzése céljából,

ismert módon az alábbi szétválasztási eljárásnál ásványos frakciókat

állítottam el:

Fig. 61. ábra.

A kiindulási anyagot els fokon bromoformmal (D — 2.9), majd az

Bromofonn
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> >
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eióra bontottuk. Ilyen módon négy í I II., III., IV. az.) egymástól
nagymértékben különböz részletet nyerhettünk Ezen elválasztási

percentszámok között meglepen alacsony az I., kvarc-földpát
csoporté, alig 1 %, amely érték folyómenti homoknál szinte rend-
itív ii 1 i nek mondható.

A négy elválasztási csoporton belül szerepl ásványi kompo-
nensek meghatározása elssorban az optikai sajátságok alapján

(ismert tré- mutatójú folyadéksorozat segítségével), binokuláris

és polarizáció® mikroszkóp alatt történt. Egyes,, kristálytanilág jól

határolt ásvány-szemen a formák meghatározása goniométerrel is

lehetséges volt.

Ha a különleges és ritka ásvány-fajták képviselitl eltekin-

tünk, úgy a homokot felépít ásványtársaság tagjai, fogyó sorrend-

ben a következk:

ilmenit amfibolok staurolit

magnetit piroxének zoizit

pirít kvarc disztén

gránát turmalin arany
zirkon földpátok anatas

epidot rutit korund
apatit csillámok

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kvarc—auatns közé es
tagok között a pontosabb desoeiidens sorrendet megállapítani nem
igen lehet.

Ilmenit. A 48.6% -ot kitev mágneses részlet zöme ilmenitbl

áll A szemek nagysága nem igen éri el a 0.2—3 mm-nél nagyobb
méretet. Majd kivétel nélkül jó kristályok, vagy töredékek, tükör-

fényes lapokkal; különösen házi' lapjuk villogóan sírna. Polarizáció®

mikroszkóp alatt, ráes fényben sötét, érces violakék színt mutat-

nak. Felismerhet formák az uralkodó bázison kívül: r(1011);

e(0112). Gonioanetrikus mérések:

mért számított

C : r = 57°42’ 57°58'30"

: e = 38 27 38 38

A többi romiboedrikue forma becsillanása olyan kis mérv, hogy
közelebbi meghatározásuktól el kellett tekintenünk.

Magnetit mindjárt az ilmenit után említend. Majd kivétel

nélkül kis, ép oktaéderek, vagy töredékei. Némelyik közülük aktív

mágneses tulajdonságot is árul el. A mechanikai összetétel minden
frakciójában fellelhet. A nagyobb átmérj osztályok úgyszólván

tisztán magnetitból állanak.

Az érces, opak-ásványok harmadsorban jelents részét a

pirít alkotja. Minden szeme ép kristály. Kis hexaéderek, finoman
rostazott lapokkal; (201) alakok; vagy a két forma különböz arányú
kombinációi. Arany- vagy sárgaréz-sárgák; egyik-másik tarkán fut-

tatott, nagyon sok szemet vékony, vörösbarna limonito® kéreg von
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he. A bekérgezós miatt a piritet mindhárom (II., III., IV.) nehéz-

síirsóg frakeióba n megtalá ljuk.

A (jrúnátok megjelenésben, színben és nagyságban a legnagyobb

változatossággal szerepelnek. Számos szem tökéletesen fejlett, tvil-

logó. sima lapokkal határolt ideális kristály; fleg deltoid 24-es és

rombdodekaéder az uralkodó alak. A töredékek éles, változatos

egyenetlen,' ég felülettel a rideg, nagy fénytörés és nem hasadó

ásványok bélyegét viselik magokon. Színük a teljesen viztisztától

a sötétebb ibolya pirosig minden változatban megfigyelhet. Zár-

ványcsak; mind izetrópok, optikai anomália nem mutatkozott. Szín

és kristályforma szerint két csoportra különíthetk; a sárgás, sár-

gás-vörös, narancs-jácintpiros-szemek kristály formája a (211) és

(110) kombinációjából áll; az ibolya piros és rózsaszín tónusú szé-

niekben inkább az (110) az uralkodó alak, melynek lapjai nem olyan
fénylek. A homok vörhenyes színét a nagymennyiség gránáttól

kapja.

/Irkon. A legkielégítbh mineralógiai megfigyelések a zirko-

non eszközölhetk. Hozzávetlegesen mintegy 3—4% -át alkotja a

homoknak. Mind kifogástalan, tökéletes kristály. Némelyik mérete
a ftengely irányában eléri a 0.9—1 mm t is. Zárványok gyakoriak
és fonal-orsói izerek; csorbaság, törés ritka. A kristályokon gonio-
méterrel meghatározott formák, melyek a 62. sz. ábrán feltüntetett

arányban majdnem minden szemen szerepelnek, az alábbiak:
a = (100); m = (110); x — (311); e = (101).

1

mért számított

100 : 110 = 45°05' 45°00'

: 010 = 89 59 90 00

311 : 131 = 47 21 47 11

: 411 = 32 57 32 57

101 : 101 =; közelítleg 65° 65 16

A zirkon szemek sajátságainak vizsgálata kapcsán kísérlet történt

egyéb tulajdonságaik kikutatására is. Ismeretes, hogy Hevesy-
nek és munkatársainak: a Zr-tartalmú ásványokból sikerült elször
felismerni a hiányzó 72 es atóimrendszámú elemet, 2 melyet Kopen-
liága régi nevérl Hafnium nak neveztek el. Ezen elemre' és el-
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fordulására vonatkozó vizsgálat-sorozataik eredményezték azon

megállapítást is, hogy a Zr-tartalmú ásványokban a Hf tartalom

a rádioaktivitáiS között lineáris összefüggés van. 3 Hogy az erdélyi

zirkont ilyen irányú tüzetesebb vízi gálatoknak vethessük alá, elbb
egy egyszer, bevált összehasonlító megfigyelést végeztünk. Ez
Ez abból állott, hogy az ismert, közepesen is aluli Hf- és rádioaktív-

tartalmú morvaországi (Zdjar-hg) zirkonnal együtt 28" Sch-eú

„orthochrom" fotoleimezre helyeztük. Az emelked expozíciós idk
mellett az a negatív eredmény tnt ki, hogy 100 óra múltán a

morvaországi zirkon radioaktivitásának keresett effektusa már meg-
jelent, míg az erdélyi zirkon é 150 óra után sem. Ezért e zirkonok
Hf-tartalmára, illetve radioaktivitására vonatkozó vizsgálatok

egyelre félbeszakadtak. — Egyébként a zirkon-szemek túlnyomóan
ersen színezettek, méz-sárgák, jácintpirosak : 900"-on való 1

;

—

2

órás hevítés után teljesen elszín telednek, víztiszták lesznek 4

Epidot nagyobb számban szerepel. Inkább kisebb szemcse-

átmérj frakciókban van jobban képviselve. Legnagyobbrérzt
zömök, vagy 1 1 osszabbtermet prizma, hasadási alak, kevés kristá-

lyos külsvel. Törésmutató közel 1.74. Pleochroizmus jelents:
í> = színtelen tvagy nagyon gyengén sárgás), a —c — zöldessárga,

citromsárga. Ortozóna mindig jó tengelyképeket ad, gyenge disz-

perzióval (p>v).
Apátit meglep mennyiségben és alakban figyelhet meg. Ter-

met legtöbbnyire épkristályos: zömök hatszögletes oszlop, bipira-

missal és bázissal kombinálva. A szemek színe fehér, átlátszó-át-

tetsz; nagy részük piszkos-szürke, vagy kékes-szürke tónusú, mely
színezdést a c-tengely szerint elhelyezked szürke szürkésfekete

salakzárványoktól nyerik. Az ersebben zárványos szemek pleo-

chroizmusa: c=kissé ibolyás-szürke, J_ c=rzinfelen. Sósavas

kezeléskor a zárvány anyaga visszamarad.

Amfibol legtöbbnyire hosszabb prizmatöredék, de nem ritka a

kristálylapoktól határolt szem sem. Ilyenkor fekete, kissé fémes

külsej, átlátszatlan. A legkisebb nyomásra számtalan, vékony ha-

sadási 1 éeecskére esik szét, melyeknek széle lépcss elhatárolásé. E
hasadási lemezek színe uralkodókig zöldes-sárga vagy zöldes-barna;

c : c = 12—17". opt. tengelysík II
c. Pleochroizmus: c = piszkos-

zöldeskék, J_c — világos fzöld; vagy: c = zöldesbarna, J_ c

—világos harnás-zöld. Törésmutató 1,657 körüli. Diszp : Q
Néhány jókristályos, átléi-zatlan, hatszögletes-oszlop külsej

szemen a következ optikai sajátságok figyelhetk meg: egészen vé-

kony hasadási lécek könnyen elállnak s ezeknek szine egyenes ki-

oltás mellett: c
||
c= vörönbarna-rókavörös, |

c= világos tea-

barna. Törési exp. cca 1.68; teng. sík
||

c, Bx Q = ct, diszp. : v

E szemeket rornbos piroxéneknek kell minsítenünk.
Kvarc — szemben más homokfajtákkal — jelentéktelen kom-

ponens. Csak a közepes éls kisebb szemcse-átmérj osztályokban
találjuk meg. Minden szem víztiszta, éles, szögletes, szilánkos, kis

apró zárványokkal. Egyik-másik szemen az egyenes kioltás fel-
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hívja a figyelmet a prizmatikus termetekre, melyek víztiszta, hatszö-

ges oszlopok, terminális formák nélkül. Néhány unduláló kioltásit

szem is megfigyelhet.
Turmalinok már ritkább elfordulású szemek közt említendk.

Szép prizmáé alakok, a bázis helyén éles törési felületekkel
1

; termi

nális forma ritka. Roppant ers a pleochroizmus: £ =világos teá-

immá, M =majdnem átlátszatlan kávébarna. Az apró, opak zárvá-

nyócskák sokszor páfrány-szer rajzolatot adnak. A zárványok közt

kis rutil-t is elfordult.

Föl(Ipátok törésmutatói — szefoglalókig ,— mindig alatta

maradnak a kvarcénak, tehát csak a savanyúbb tagok vannak kép-

viselve. Java részük törésmutatója 1.523 körül van (ortoklászok).

Friss megtartású szemek ritkák; sárga ak, zavarosak; hasadások

mentén sárgásbarna szalagocskák futnak. Ikrek elég ritkák s vagy
csak két tagból állnak, vagy sr, vékony ikerlemezek . orozatai.

Néhány mikroklin is elfordult, melyeknek rácsos-szerkezete, már
egy-nikollal is szembetn.

Rutil-szemek sötétek, vöröses mézsárgák; töredékek, vagy
orsó-szerek, küls forma-lapok nélkül; £ =sötét vöröses-sárga,

<n =világosabb gyantasárga.

A csillám elenyészen kevés. Javarészt biotit kis tengelyszög-

gel. Minden lemezke kifakult, színtelen. A szélek gyrt papírhoz
hasonlóak. A legnagyobb lemezke eca 1 mm es nagyságú volt, mely-
nek egyik része színtelen, másik fele egészen sötétbarna, felhs szí-

nezdést mutatott. Tengelyszög itt sem volt nagyobb 4—6°-nál; Bx a— c. Törésmutató 157, diszp.: (><*'. Néhány vékony muszkovit-
pikkely egészíti még ki e csoportot.

Stnuralil-szemek közt iker nem akadt. Legtöbbje töredék (110)

és (010) formalap maradványokkal E lapok felülete egyenetlen,
néha gyengén kivehet hasadás;' nyomokkal. Tré; matató = 1 .74.

Pleochr.: c — gyantasárga, a - világosabb zöldessárga.
Zoizitok színtelen, vizliszta rövid oszlopok vagy kockaszer

alakok. Felületük a hasadás miatt egyenetlen. Egymásra derékszög-
ben futó, kétfelé hasadásuk jól megfigyelhet. Kioltásuk egyenes.
Interferenciaszínük egyöntet fakó haza kék, a nagyobb méret
szemeken élénkdbb kék, mely a széleken kissé fakul. Törésmutató
közel 1.74; tengelyi ík

||
a tökéletesebb hasadással, mely egyúttal

a a irányát is jelöli. Tengelyszög cca 30—40°, diszp. p <>'
t

Disztén szemeeskéi többnyire nyúltak, oszloposak, lépcss hatá-
rokkal. A szemek majdnem mindig az (100) lapon fekszenek, ahol

a közel derékszög-lefutású két hasadás erteljesen érvényre jut.

Yiztiszták, színtelenek egy-két apró, opak zárvánnyal. A. a a he-

gyes biszektrix, merleges az elbb említett els véglapra, az opt.

tengelyvsík 28—32"-ot zár be a hosszanti határ éllel.

Az arany gyakoriságát nagyon nehéz megítélni. Finom, vé

kony-lemezes, rajzo-latos pikkelyke, vagy tej fehér (meghatározha-

tatlan), lágy ái vánnyal Összetapadt kis görgeteg- Egy-két pikkely

nagysága eléri az 1 mm-t is.
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Anatas egyike a ritka, de jól definiált, jó megtartású, feltn
külsej szemeknek: fémes, kékes-szürke szín, hegyes tetragonális

bipiramisok vagy ennek töredékei. Fénytörés roppant magas, bázis-

sal parallel futó hasadás kemény, fekete vonalakkal tnik ki. Pleo-

ehroizmus nem tapasztalható.

Korund két kicsi, cea 0.1 mm-es szemecske alakjában került

objektív elé. Az éles, nem orientálható, egyenetleln felület szilán-

kok színe kékes-szürke volt, mely a c irányában ( <o ?) szürké-

sebb, J_ c élénkebb kéknek látszott. Az egyik szemecskében sok

apró zárványt lehetett megfigyelni.

A felsorolt ásványokon kivül megemlítjük, hogy néhány élénk

smaragd zöld szín, magas fénytörés, izotrop sízilánkocska hova-

tartozást nem sikerült megállapítani: valamint egynéhány na-

gyon kiesi, ezüs'tfehér, lágy fémlemezke minémségét sem lehetett

eldönteni s igy nem foglalhatnak helyet a felsorolásban-

# # #

Mindezek összefoglalásaként azt kell megállapítanunk, hogy ez

a folyóüledék kétségtelenül elsdleges szedimentáció, a benne fog-

lalt ásványi szemek nincsenek mersze termhelyüktl. A szállítást-

jelz koptatottság a legkisebb mértékben sem ismerhet fel.

A vázolt ásványtársaság, melybl az Aranyos-menti lakosság
mosta és mossa az aranyat, komponenseit arról a vízválasztó vidék-

rl, mint vízgyjt területrl nyeri, ahonnan hazai geológusaink
közül fleg Pálfy Mór' geológiai és kzettani felvételei ismeretesek.
A Hideg-Meleg-Szamos és Aranyos fels vizvidékérl leirt gráni-

tokban, kristályos palákban, fiatalabb ernptivumokban mindazon
kzetalkc-tó elegyrészeket megtaláljuk, melyeket ezen aranytar-
talmú homok összetevi között megfigyelhettünk. — Hogy e homok
nagy srség ásványokban, fleg ércekben olyan rendkívül gazdag-
nak mutatkozott, az való zínleg abban leli magyarázatát, hogy a

begyjtés a sebes-folyású Aranyos völgyének olyan részérl tör-

tént, ahol egy természetes szortírozottságon átment hord "lék halmo-
zódott fel.

(Készült a bpesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem
Ásvány-kzettani Intézetében. 1934.)

* # #

Es wurde dér goldhaltige Sand aus einer Seife des Aranyos-

Flusses, bei dér Gemeinde Posztra (Kom. Aranyos-Torda, Siehen-

hiirgen) sedimentpetrographisöli nntersucht. Dér dunkle Flnssand
hesitzt ein hohes spezifisches Gewicht, über seine rnechanische

Zusammensetzung soll die Fig. 61 berichten. Die vorherrschende
Fraktion hildet FS (feiner Sand), dérén Körner üurchmesser von
0.25—0.1 mm habén, ilire Menge maciit 67.7% aus. Zr Feststellung

des Mineralbestandes wurde erst eine Trennung durchgeführt, dérén
Resultate aus dér Fig. 61. ersichtlich sind, dann die einzelnen

Kiásson u. d. M. nntersucht und die M ineralkörner optisch bestimmt.
Die haufigsten Minerale, annáhernd in dér Reihenfolge ihrer Háu-
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figkeit, siml tlic folgenden: Ilmenit, Magnetit, Pyrit, Gránát, Zir-kon

(Fig. 62 ), Epidot, Apátit, Hornblenden, Pyroxene, Quarz, Turmalin,
Feldspate, Rutil, Glin mer, Stanrolith, Zoisit, Disthen, Gold, Anatas
und Korund. Die einzelnen Kristallkörner zeigen oft gute Kristall-

formen so, dass z B. an Ilmenit- und Zirkonkristallen auch gonio

metrische Messungen vollzogen wurden. Übrigens sind allé Körner,
bzw. Bruehstücke friseh, nicht verwittert, mán kann auch keine
Abnutzung an ihnen walirnehmen, ikre Transportdistanz war alsó

offenbar eine sehr geringe.

Das Wassergebiet des Aranyos-Flusseis ist geologisch aus Grá-
nitén und kristallinen Schiefern au fgebaut, den sich tertiare

Effusivgesteine anschliessen. Das Gold ist an die letzteren gebun-
den. Allé Mineralgemengteile dér erwalmten Gesteinel kimen im
untersuchten, goldhaltigen Sand vorgeí'unden werden.

ÍAus dem Mineral.-petr. Imtitute dér Königl. Ung. Petrus Pázmány
Universitát zu Budapest, 1934.)
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