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ADATOK LUCIABÁNYA ÉS JÁSZÓMINDSZENT
Ásványainak ismeretéhez.

Irta: fír. Tokody László.

BEITRAGE ZER KENNTNIS DÉR MINERALIEN VON LUCIA-
BÁNYA UND JÁSZÓMINDSZENT (KOMITAT ABAUJ-TORNA).

Von L. Tokody.

Felsmencenzéftöl északra az Ördomb déli íejtjén, a Borzó-

patak völgyében fekv Luciabányán vaspátot bányásznak. A szide-

rittel elforduló ásványok kalkopirit, pirít, kvarc, bournonit, tetra-

edrit, szfalerit, toliérc és limonit) kristálytani sajátságait Z i m á-

nyi Károly ismertette/ A boarnonitot és tetraedritet részletesen

B a r a diai Bertalan írta le."

Zi mányi K.: Ásványtani közlemények a Szenes- Gömöri Érc-

liegységbl és a Délkeleti Felföldrl. Annales Musei Xation. Hung. 19.

1 922. p. 82—85.

Z i m á n y i K á roly igazgató úr a Luciabányáról származó

több évi gyjtésének anyagát nekem volt szíves átengedni s annak
további vizsgálata során a szfalcriten, kalkopiiiten és malachiton
sikerült újabb kristálytani megfigyeléseket végezni, továbbá e lel-

belyrl eddig még nem ismert coveliint kimutatni. A vizsgálati a-

nyagért Z i m á n y i K á roly úrnak, a Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatójának hálás köszönetemet e helyen is kifejezni kedves kö-

telességem.

# * #

Szfelér i t /, neinbanyárl.

A luciabányai szfalerit-elfordulást Zi mányi Károly is-

mertette. Szerinte a szideritben kevés vörösbarna szfalerit volt ta-

lálható. Barad la i Bertalan ugyancsak a szideritben figyelte

meg a szfalerit apró kristálykáit .

4

1 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales bilisei. Nat.

Hung'. 11 . 1913. p. 263—264.
- Barad la i B.: Luciabánya ásványai a Szepes Gömöri Ére-

hégységben. Math. és természettudományi értesít. 40 . 1923. p. 128—-133.

3 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat.

Hung. 11 . 1913. i). 263.

4 Baradlai B.: Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Ére-

hegységbn. Math. és természettudományi értesít. 40 . 1923. p. 128—133.
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A luciabányai szfalerit kristálykáinak aprósága és gyér el-
fordulása magyarázza meg, hogy róluk még közelebbi kristálytani

adataink nincsenek.

A kristálykák általában 1—1.5 mm nagyok. Színük vörösbarna.

Át nem látszok, ritkábban sötétvörösen áttetszk. Némelyik kristály

majdnem fémfény, általában gyémántfény.
Részletesebb vizsgálatra csak egy kristály volt alkalmas. Ez

az egyik trigonális tengely szerint ersen megnyúlt (6. ábra). Leg-
nagyobb mérete 1.5 mm. Színe vörösbarna. Át nem látszó, szélein

azonban sötétvörösen áttetsz. Egyes lapjai majdnem fémfények.

Fiiíi’. (\ ábra.

tál y alakjai:

h (100) d (110) k (410) i (211)

eghatározása az ahábbi szögért!'kék alapján

mért számított

h ; d = (100) :
: (110) = 45°05' 45°

d : d = (110) : (110) = 90°05' 90°

: d Jj
: (101) = 60°or>' 60°

k : h = (410) :
: (100) = 1

4°03' 14°02'11"

: d = :
: (110) = 30°55' 30°57'50"

i : d = (2il) :

: (110) = 30°28' 30ü

: d = :
: (101) = 30°37' 30u

Az uralkodó rombdodekaeder mint fnövekedési forma teljes

lapszámmal fejldött ki. Lapjainak nagy része sima, csak néhányon
figyelhet meg kétirányú, a rombdodekaeder éleivel párhuzamos
rostozás. Tükrözésük mindig kitn.
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A hexaeder négy parányi lappal alakult ki. ezek nagyságuknak
megfelelen halványan tükröztek.

A k (410) egy övben három lappal szerepelt. A kicsi, síma la-

pok tükrözése jó.

Az i (211) triákisztetraedert csak egyetlen középnagy, ersen
görbült lappal jelent meg. E formát G. Ív a 1 b vizsgálatai (1. alább)

alapján soroltam a negatív oktánsba. A (hkk) alakra nyert szög-

értékek szerint az i(211), /?(5 2 2) illetve, X.I7 3 3) triakisztetraede-

rek jöhetnek tekintetbe. Ezekre vonakozó számított szögadatok:

(110) : (2fl) = 30°

: (522) = 30°29'55"

: (733) = 30°14'47"

Mindhárom forma ismeretes a szfaleriten, közülük az i (2 1 1)

gyakori, a /?(5 2 2) sem ritka, az X.(7 3 3) azonban már ritka. Te-

kintve a tanulmányozott kristályon fellép (h k k )-forma lapjának
ers görbiiltségét és ennek következtében kissé bizonytalan övbeli

helyzetét, továbbá nagyon ingadozó szögértékeit, célszerbbnek lát-

szott az egyszerbb jel s gyakoribb i (2 1 1 ) formával azonosítani.

G. Kalb és L. Koch a szfaleritnak két minerogenetikai tí-

pusát állapította meg.5 Az els típus fnövekedési alakjai (111 ),

(1 11), (10 0) és járulékosan (110); a kristályok többnyire feketék;

a szulfidos Pb—Zw-érctelepekre jellemzk; — schlaggeuwaldi típus.

A második típus fnövekedési formája (1 1 0), míg az (1 1 1), (111).

és (10 0) csak mint járulékos alak szerepel; a kristályok többnyire

vörösbarnák; a sziderites, fluorbarítos és metaszomatikus Pb—Zn
érctelepeken találhatók; — Alston Moor típus. Az els típus mine-
rogenetikailag idsebb, mint a második. A második típusnál a ne-

gatív oktánsok fejlettebbek, a fellép triakisztetraaederek negatí-

vok.

A luciabányai szfalerit fnövekedési alakja a rombdodekaeder,

a kristályok színe vörösbarna, szideritben fordulnak el, tehát sa-

játságaik alapján kétségtelenül a minerogenetikailag fiatalabb Als-

ton-Moor-tipusba tartoznak.

A magyarországi szfalerit-elfordulások között mindkét típus

megtalálható. Így G. K a 1 b és L. Koch szerint Nagytarna, üradna,

Felsbánya, Kapnikbánya, Xagybánya és Selmecbánya szfalerit

kristályai a schlaggenwaldi típushoz tartoznak. A fiatalabb Alston-

Moor-típust követik Sajóháza és Rozsnyó ércteléreirl származó -

5 G. Kalb—L. Koch: Die Kristalltraebt dér Zinkblende in mi-

nerogenetischer Betrachtung. Centralbl. f. Min. Abt. A. 15)29. p. 353—

357.
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újabban Reichert Róber t-tl részletesen tanulmányozott® —
szfaleritek.

Covell in Luc iabánya rol.

A lnciabányai eovellin elfordulásáról semmi irodalmi ada-

tunk nincs.

Az általam tanulmányozott darabokon a eovellin a kallcopi-

ritre települve található. Vékony, maximálisan 0.5 mm vastag le-

mezei sejtes halmazokat alkotnak. A táblákat olykor hártyavékony
limonitkéreg borítja. Kristályok nem fordulnak el. A lemezek lá-

gyak, késsel szét.nj omhatók. Színük indigókék, néha kissé felvetés

árnyalattal. Karca fekete. A kémiai vizsgálatok szintén covellinre

utaltak.

A lnciabányai eovellin kalkopi ritbl, illetve tetraedritbl ke-

letkezett.

Kalkop irt t Luc iahányóról.

A lnciabányai kalkopirit-elfordulás régóta ismeretes. Apát-
vaskben helyenkint vaskos kalkopi iái található, kristályok rend-
kívül ritkák s ezek is igen tökéletlenül fejlettek 7

, éppen ezért nincs
róluk semmi kristálymorfológiai adatunk.

Egy 3X4X5 mm nagy kristály töredék goniométeres mérésre
alkalmasnak látszott s ezen alábbi 11 formát sikerült megállapíta-
nom.

m (110) n (403)

z (201) | (903)

x (704) i (706)

h (302) e (101)

f (705) P (Hl)

P' (Hl)

A 1 elsorolt formákon kívül még mások is felléptek, de azok indexe
teljesen kielégít pontossággal nem határozható meg. Néhány szög-
adatot az alábbiakban közlök.

Reichert I?.: A gömörmegyei Sajóháza és Rozsnyó szfale-
r ifiéi. Math. és természettudományi értesít. 50 . 1933. p. 6G0 (>G7.

Zimányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat
Hang. 11 . 1913. p. 263.

Ka? adlai B.: Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Érchég’y-
ségben. Math. és természettudományi értesít. 40 . 1923. p. 129.
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mért számított ± zl

z = (201) (201) 54°24' 53°49' 0°35'

z = (021) = 78° 78°H' o°ir

z = (02!) 101°58' 101°49' 0°09

y.
- (704) 3°06' 3° 11 1

/2
' 0°05i/2'

h = (302) = 7 28' 7° IOV2
' 0° 171/2'

8 = (705) 9°25' 9°01Va' 0°23i/2'

71= (403) = 10°16' 10°21i/2' 0.051/2'

t =
S (907) 1

1°18' 11°22i/2' 0°04i/2'

í = (706) 14
ü 17' 14°07' 0“10'

e = (101) - 18
ú08' 18°31' 0°23'

m = (110) 50°59' 50°541;2' 0°04i,2'

P’ = (111) = 75°24' 75°37' 0° 131/2'

p = (201) (111) = 75°41' 75°37
/ 0Ü04'

P'= (Hl) (111) = 109
u50' 109°52i/2' ()°02

1/ 2

Miként a mért és számított szögértékek közötti különbséget feltün-

tet ( + A ) rovatból látható, az eltérések még ugyanannak a for-

mának különböz lapjainál is eléggé tág határok között ingadoz-

nak.

A kristálylapok futtatottak, felületük rovátkolt és olykor

egyenetlen is. E kifejldés következménye a mért és számított

szögértékek közötti különbségek, melyek néha nagyobbak, mint a-

hogy az a kalkopiritnél megengedhet. Ismeretes, hogy ennél az

ásványnál a szögek néhány perces eltérése gyakran más alakhoz

vezet.

A tanulmányozott kristály uralkodó formája a z(201). Ennek
lapjai simák, vagy rostozottak, mélyen barázdáltak, ennek megfe-
lelen tükrözésük is változó; a reflex többnyire ismétld. Keskeny,
gyenge tükröz lappal szerepelt az e(101). A többi felsorolt II.

rend bipiramis az említett két forma közé esik. Általában keskeny
lapokkal fejldtek ki és többszörös reflexük halvány. A megfigyelt

11. rend bipiramisok a magyarországi kalkopiriteken ismeretesek.

Az m(l 1 0) keskeny lapja ersen rostozott, ennek megfele-

len tükrözése rendkívül rossz.

A p ( 1 11) és p’(l 1 1); biszfenoid töredékes lapokkal jelent

meg; a p(l 1 1) tökéletesebb kifejldésig mint a p’(l 1 1).

A mért kristály típusa piramidális. Termetét az uralkodó

z(2 01) határozza meg.

A tanulmányozott anyagban több, 1—3 mm nagy szfenoidos

termet kristály is elfordult. .
Ezek azonban nem mérhetk. A

biszfenoidlapokat barna kéreg borítja, — emiatt egyáltalán nem
tükröznek, •— ezenkívül ersen görbültek is. Ezeket a kristályokat

is tekintetbe véve, a luciabányai kalkopiritnek két típusa állapít-

ható meg: bipiramidális és biszfenoidos.
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Malachit Luciabányáról.

A luciabányai malaehitról Papp Károly említi 8
, hogy

„a, barnavasérc üregeiben, a chalkopirit mállása gyanánt 44

talál-

ható. A malachittal együtt az azurit elfordulásáról is szól, de

azt egy darabon sem találtam.

Az általam vizsgált darabokon a malach.it elég gyakran meg-
figyelhet. Kristályokban sohasem .jelenik meg. Apró, 0.5—1 mm
átmérj gömböket alkot. A smaragdzöld gömbök olykor selyem-

fények, többnyire azonban fénytelenek. Fleg a kalkopiritre és

eovellinre, olykor a piritre, ritkán a kvarcra települ. A luciabá-

nyai malacbit — mint általában — a rézércek oxidációs terméke-

ként fordul el és a kalkopirit.-tetraedrit- és covellmbl keletke-

zett.

A luciabányai ásványok kiválási sorrendje.

A jelen közleményben leírt covellinnel együtt Luciabányá-

ról a következ ásványok ismeretesek: sziderit, kvarc, tetraedrit,

kalkopirit, bournonit, pirit, szfalerit, toliérc (plumosit), covellin,

malachit és limonit.

A felsorolt ásványok keletkezésüket tekintve — a limonit,

covellin és malacbit kivételével — hidrotermális eredetek.

Luciabánya érctelepe és annak ásványai nagyon hasonlíta-

nak Rozsnyó vasérctelepeihez. Közelfekvnek látszik tehát az a

feltevés, hogy Luciabánya érctelepeinek képzdése ugyanolyan
módon ment végbe, mint azt Seb a far zik Ferenc a rozsnyói

vasércekre megállapította. 9 Erre különben B a r a d 1 a i Bért a-

lan említett dolgozata bevezetésében is találunk utalást.
10

Papp Károly Luciabánya ásványait a következleg cso-

portosította: 11 A) Elsdleges ásványok: sziderit, kvar'a pirit,

TI) Ásványok a cementációs zónában: kalkopirit, tetraedrit, bo-

urnonit, toliérc. hematit, C) Az oxidációs zóna ásványai: limonit,

malachit, azurit. 12

8 Papp K.: A Magyar Birodalom vasérc- és kszénkészlete.

Budajpest, 1915. p. 227, 229, 281.

9 S eh a far zik F.: Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység pon-

tosabb geológiai ismeretéhez. Math. és természettudományi értesít.

22. 1904. p. 414—447.
10 B aradiai B. : Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Érc-

hegységben. Math. és természettudományi értesít. 40. 1923. p. 128—133.

11 Papp K.: A Magyar Birodalom vasérc- és kszénkészlete.

Budapest, 1915. p. 231.

12 Miként említettem, azuritot egyetlen darabon sem találtam,

jóllehet elfordulása nem valószíntlen. Hematit azonban Luciabányán

nem fordul el.
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Luciabánya ásványainak kiválási sorrendjét pontosan meg-
állapítani kissé körülményes. A változó keletkezés (Durchláufer),

továbbá bizonyos esetekben kiszorítás vagy szételegyedés útján is

létrejöhetett ásványok egymással való összeszövödése a szukcesz-

szió egyértelm meghatározását megnehezítik.
A tanulmányozott darabok és az irodalmi adatok (Mader-

s p a eh Livin s,
18 Schaf arzik Ferenc,9 P a p p Tv á r .0 1 y

11
,

Z i m á n y i K á r o 1 y,
14 B a r a diai Bertáin n10

) tekintetbevé-

telével a valószín keletkezési sorrend a következképpen vázol-

ható.

A fkitöltés sziderit. Világos sárga. Durván szemcsés. Ha
ritkán — kristályokat alkot, akkor világos borsósárga, selymes-

fény romboederekben jelenik meg, melyeknek laniai többnyire
görbültek. Kiválása közepes hmérséklet oldatból történt a mel-
lékkzet kihigzásából ered és kovasavas alkaliákat tartalmazó
oldatokkal való cserebomlás alkalmával. Az alkaliák a fölös szén-

savat lekötvén oldatban maradtak, míg az FeCO
:i

sziderit, az SiO-
kvarc alakiában kiválóit. A kovasavas oldatok messzire vándorol-
tak s létrehozták a szideritben a kvarcos kitöltéseket, melyekhez
a késbb keletkezett ásványok csatlakoztak. A szideritnek közepes

hmérséklet oldatból való keletkezését bizonyítja a vele együtt
elforduló kalkopirit és társásványai, továbbá az 575°C alatt

képzdött /5-kvarc. A sziderit kiválása a Luciabányán található

ásványok (covellin, malachit, limonit kivételével) képzdési idejé-

nek elejétl annak végéig tartott.

A könnyen mozgó kovasav oldatból a kvarc kiválása meg-
lehetsen hosszú idn át történt. Ennek megfelelen a kvarc kü-

lönböz megjelenésben ismerhet fel. Els generációja vaskos,

csak helyenként durván szemcsésen kristályos; szine fehér. E fe-

hér kvarc üregeiben viztiszta, apró (1—3 mm) kvarckristályok

foglalnak helyet. A kristályosodás további folyamán, a második
generációban szürkésfehér, foltonként átlátszó, többnyire áttetsz,

átlagosan 10 mm nagy kvarckristályok válottak ki kalkopirit,

tetraedrit és pirit zárványokkal.

Morfológiai szempontból Z i m ányi K á r o 1 y behatóan ta-

nulmányozta a kvarcnak m (1010), r(1011), z (0 111), s(2ÍIl), x(6151)

formákat feltüntet kristályait, azoknak érdekes kifejldését, oly-

13 Maderspach L.: Magyarország vasércfekhelyéi. Budapest.

1880. p. 77.

14 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat.

Hung. 77. 1013. p. 263—264.

Zimányi K.: Ásványtani közlemények a Szepes-Gömöri Érc-

hegységbl és a Délkeleti Felföldrl. Annales Musei Kation. Hung. 19.

1922. <p. 82—85.
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kor táblás, máskor ersen torzult kialakulását. 1 r> E kvarckristá-

lyok növekedési vicinális piramisainak sajátságaival és a minero-

genetikai viszonyokkal Tokody László foglalkozott. 16 A szür-

késfehér kristályokon szép növekedési vicinális piramisok alakul-

tak ki, a víztisztákon ilyenek nem voltak megfigyelhetk. A vici-

nális piramisok tanulmányozása alapján megállapítható volt, hogy
a kristályok nagyobb része balkvarc; jobbkvarc elfordulása rit-

kaság. Ikerkristályok sem gyakoriak; egy kristályon a brazíliai és

a dauphinéei ikertörvény együttesen lépett fel. A luciabányai

kvarc az 575"C alatt képzdött, hidrotermális eredet és mineroge-

netikailag fiatalabb II. vicinális típusba tartozó /j-kvarc.

A kalkopirit cs tetraedrit közel egyidben keletkezett. Vas-

kos tömegeik és kristályaik a legbensbb összenövésben találhatók.

Rajtuk olykor szideritkristályók ülnek. A kalkopirit mint a hid-

rotermális ásványok kísérje a nem túlmagas keletkezési hmér-
sékletet jelzi.

A kalkopirit kristálymorfologiai sajátságait a jelen közle-

ményben már az elzkben ismertettem, ércmikroszkopiai tulaj-

donságairól még az alábbiakban lesz szó. Az o(lll) illetleg

11 (2 1 1 ) uralkodó fellépésével jellemzett tetraedritkristályokon Ea-
r a diai Bertalan az a (1 0 0), d (1 1 01, o (1 1 1), o’ (1 1 1) n(2 11),

fi (411), n’(211), r(3 3 2), s(321), x(952), f(S75) formákat fi-

gyelte meg. 17

A kalkopiiit-tetraedritbl álló tömegeken foglalnak helyet a

bournonit szép kristályai. Képzdésük akkor kezddött, mikor a

tetraedrit keletkezése már lanyhult, illetve a befejezéshez közele-

dett.

Bar adlai Bertalan a bournonit tompa -piramisos vagy
pedig c(0 01) szerint táblás kristályain az a(10 0), b(010), c(0 0l),

n(011), x(0 1 2), o(lOl), f (1 2 0), m(1 1 0), 1(3 2 0), e(2 1 0), y(lll),

p(2 2 3), u (11 2), 7r (2 1 2) alakot állapította meg.17

A pirít mint zárvány mutatható ki a szideritben, tehát ke-

letkezése megelzte a szideritet. De elfordul a szideriten fennve
is. A kalkopirit tömegek között szintén jelen van. A szürkésfehér,

fenntt, II. generációhoz tartozó kvarc kristályain és azokban zár-

ványként is megfigyelhet. Végül megtalálható az asszociációban

utolsó képzdményként szerepl limonit üregeiben. Keletkezése te-

13 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények a Szepes-Gömöri

Érchegységbl és a Délkeleti Felföldrl. Annales Musei. Natión.

Ilung. 19. 1922. p. 82—85.
16 Tokody L.: Kristálytani vizsgálatok magyarországi kvar-

cokon. Math. és természettudományi értesít. 55. 1937.

17 Bar adlai B.: Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Érc-

hegységben. Math. és természettudományi értesít. 40>. 1923. p. 128—133.
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liá< hosszabb idn át tartott; a különböz generációkhoz tartozó

piritkristályok típus tekintetében is eltérnek. A szideritben lev
pirít zárványok és a félig benntt kristályok hexaederesek, a kalko-
piritben találhatók pentagondodekaederesek, a limonit üregeiben
elfordulók oktaederesek.

A pirít morfológiai sajátságaira vonatkozóan Zi mányi Ká-
roly közölt adatokat.18 A hexaederes és pentagondodekaederes
kristályokon az a(l 0 0), o(l 1 1), e(210) és s(3 2 1) szerepelt. Az
óktaederes kristályokon az a(l 0 0), o(lll) és e(210) lépett fel.

A plumosit és szfalerit keletkezési idejére van a legkevesebb
közvetlen megfigyelésem.

A plumosit (toliérc) a szideriten található.

A szfalerit a szideritben fordul el félig benntt kristályok-

ban. Mindenesetre a legfiatalabb képzdményekhez tartozik.

Ismeretes, hogy a szfalerit és kalkopirit térrácsa nagyon ha-

sonló. Ezért szételegyedés igen könnyen lehetséges. A magas h-
mérsékleten keletkezett szfaleritben szételegyedés útján keletkezett

kalkopirit-betelepiilések találhatók. Ilyenek a magas hfokú hidro-

termális eredet rézércteléreken is elfordulnak, de az alacsonyabb
hmérsékleten képzdött hidrotermális érctelepeken szintén meg-
figyelhetk. Tehát a szételegyedés meglehetsen tág hmérsékleti
határokon belül létrejött szfaleriteknél bekövetkezhetik. Ebbl a

szempontból is érdekes lett volna a lnciabányai szfaleritet tanul-

mányozni, de mivel csak egyetlenegy nagyobb, ércmikroszkopiai

vizsgálatra alkalmas kristályka állott rendelkezésemre, annak fel

áldozása nélkül ilyen irányú megfigyeléseket nem végezhettem. A-
miként a szfaleritben keletkezhetik — mint szételegyedési termék
— kalkopirit, ugyanúgy a kalkopiritben szfalerit jelenhetik meg.

Ez utóbbi folyamat azonban — az eddigi vizsgálatok szerint —
csakis magas hfokon keletkezeit kalkopiritnél lehetséges. A ln-

eiabányai kalkopirit képzdése közepes hmérsékleten történt, te-

hát benne a szfaleritnek, mint szételegyedési terméknek elfordu-

lása nem volt várható. Valóban a megvizsgált kalkopirit-csiszolat-

ban szfaleritnek nyoma sem volt. A tanulmányozott kalkopirit

ércmikroszkopiai sajátságairól röviden a következket jegyezhe-

tem meg. Tökéletesen fényezhet. Reflexiós szine élénk sárga. Ref-

lexiós pleochroizmus és anizotrópia igen gyenge.

A szfalerit morfológiai tulajdonságait az elzekben részlete-

sen ismertettem.

A legutolsó kiválások sorából Luciabányáról a limonitot, co-

vellint és malachitot ismerjük. A covellin a kalkopirit-, illetve

18 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat,

líung. 11. 1913. p. 263—264
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tetraedritbl keletkezett az oxidációs zónában. Képzdése limonit-

képzdéssel járt együtt. A covellinbl és részben a kalkopirit-

és tetraedritbl malachit keletekzett.

A luciabányai ásványok valószín idsségi sorrendjét, szuk-

cesszióját a 7. ábra tünteti fel.

Limonit

Malachit

Covellin

Sz fal érit

Plumosit

Kvarc 1

1

Pirit (111)

Bournonit

Pirit (210)

Tetraedrit

Kalkopirit

Kvarc I.

Pirit (10 0)

Szi dérit

Pirit (10 0)

Fig. 7. ábra.

Jászómindszen ti ásványok.

Maderspach Livius szerint a múlt század végén Lu-
ciabányán a három fels szinttájban hematitot is fejtettek.19 A
hatalmas hematittömzs lefelé vékonyodó ék alakjában helyezke-

dett el a szideritben. Sóbán y : Gyula 1896-ban tanulmányozta
Luciabánya és környékének geológiai viszonyait; közleményében a.

hematit elfordulását nem említi.20

Luciabányáról nyert értesülés szerint: ott ma csak szi déri tét

fejtenek, de a Luciabányával közel szomszédos Jászómindszenten
a sziderit valóban hematittal együtt fordul el. I)r. Zsivny Vik-
tor úr, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának közbenjárására

19 Maderspach L.: Magyarország vasércfekhelyei. Budapest,

1880. p. 77.

-° Sóbán yi Gy.: A Kanyaptamedence környékének fejldés-

története. Földtani Közlöny. 26. 1896. p. 196.
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Müller Sándor bányaigazgató úr volt szives Jászómindszent-
röl darabokat küldeni. Nevezettek fogadják szíves fáradozásaikért

és támogatásukért szinte köszönetéin nyilvánítását.

A jászómindszenti Rufus-bánya szideritjében a hematit vé-

kony, 1-—2 cm vastag telérszer betelepüléseket alkot. Kísér ásvá-
nya a pirít, amely benne egyes kristályok vagy kristályhalmazok
alakjában fordul el. A pirít megtalálható a szideritben is. Mind-
két esetben apró, átlagosan 1—1.5 mm nagy hexaedereket alkot.

A sziderit-hematitos darabok vékonycsiszolatában néhány nemiin
pikkely ismerhet fel, amelyek mindig' a szideritben találhatók.

Ércmikroszkópiai vizsgálat alapján Jászómindszent ásványai-
ról a következket említhetem.

Az érc ftömegét alkotó durvaszemcsés, borsósárga sziderit a

szokott sajátságokat mutatta. Ers visszaverképessége cédrusolaj
immerzióban csökken. Bireflexió gyenge. Keresztezett pikolok kö-
zött határozottan anizotrop. Sárgás bels reflexek. Ikerképzdésnek
nyoma sincs. Helyenként élénk vörösre szinezdött és teljesen vö-

röspát (Rotspat) jelleget nyert. A vöröspát tulajlonságai általában

egyeznek a szideritével, a bels reflexek színe azonban narancsvö-
rös vagy borvörös.

A hematit a szideritben ((1001) szerint táblás, vékonylemezes,

pikkelyes kifejldésben jelent meg. Idiomorf. Visszaverdési színe

élénk fehér, cédrusolajban csökken: szürkésfehér. Keresztezett ni-

kolok alkalmazásakor világos szürke. Immerzióban keresztezett

nikoloknál élénk anizotrópia: tintakék. Feltn bels reflexe mély
vérvörös-bíborvörös. Textúrája egyenletes. Olykor enyhén görbült

lemezek találhatók. Elég gyakoriak azok a táblák, melyeknek

(0001) lapján szép növekedési idomok láthatók. Ikerkristályokat so-

hasem találunk.

Magnetit meglepen nagy mennyiségben fordult el. Fény-

visszaverképessége közepes, a hematitnál gyengébb és mellette

kissé rószaszínbe hajló barna. Tökéletesen izotróp. Barna bels ref-

lexek. Zónás szerkezet nincs. Keménysége a hematitnál valamivel

kisebb; a mikroszkóp tubusának sülyesztésekor a fénysáv a mag-
netitbl a hematitba nyomul.

A jászómindszenti Rufus-bánya ásványainak keletkezése és

kiválási sorrendje a következkben vázolható.

Legidsebb képzdmény a pirít. Zárványként fordul el úgy
a hematitban, mint a szideritben.

A pirittl eltekintve, legidsebb képzdmény a magnetit.

Legnagyobb része hematittá alakult, martitosodott. A martitosodás

folyamata kitünen tanulmányozható. Az átalakulás az oktaéder

-

lapokkal párhuzamosan ment végbe. (8. ábra). Ezt számos rnagne-

tit-oktaeder maradványon figyelemmel kísérhetjük. A hematitle-

mezek között még ott van a magnetit és a hematitlemezek elhe-

lyezkedése pompásan visszaükrözi a magnetit-oktaedereket. A
nagyobb hematit-részleteknél a magnetit már teljesen eltnt, csak



8. ábra.

Martitosodó magnetit és hematit lécek sideritben. X^O.
Magnetit iibergehend in Martit und Eisenglanz in

Eisenspat. 190X-
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olykor ismerhet még fel egyes helyeken kis foszlányokban. Néha
tévedésre adhat alkalmat az a kép, amikor a szideritekben a beírni-

titot magnetit-kcszorú veszi körül, tehát úgy látszik, mintha a

hematit magnetittó alakult volna. Valójában itt is martitosodás

történt, mert vagy a hematit-lemezek követésekor rekonstruálhatók

a magnetit-oktaáderek körvonalai, vagy a képzdmény úgy jött

létre, hogy a sziderit kiszorította a magnetitet és a martitosodott

magnetit közé nyomult. A hematit hidrotermális hatásokra kelet-

kezett. Már eleve erre következtethetünk megaskopikusan is finom

pikkelyes kifejldésébl. E feltevést az ércinikroskopiai vizsgálat

megersíti. Kifejldése és társásványaival való kapcsolata, azok-

hoz való viszonya alapján kétségtelenül elsdleges (aseendens) ép-

pen úgy, mint a Szepes- (tömöri Érehegység egyébb lelhelyen is,

miként az Kertai György vizsgálataiból is kitnik.21 A mag-
netit keletkezése a szideretét megelzte, a martitosodás szintén -

vagy utóbbi legfeljebb egyidben ment végbe a sziderit képzdé-
sével.

A sziderit kiszorította a magnetitet. A sziderit keletkezése a

magnetit rovására történt a magnetit vastartalmúnak felhaszná-

lásával.

A jászóm indszenti szideriten élénk pirometamorf hatás
is kimutatható. Ez semmi esetre sem volt olyan erteljes, mint a

siegerlandi vaspát telepeken.22

A pirometamorf hatásra a szideritbl hematit keletkezett s

ez finom elosztásban a sziderit vörös színezdését okozza és így
vöröspát képzdött. Az ily módon származó hematit azonban nincs

semmi kapcsolatban az elzekben ismertetett hematittal. A Sze-
pes-Gömöri Érchegység más pontjáról, nevezetesen Rozsnyóról
szintén ismeretes igen enyhe, kismérv pirometamorf átalakulás.21

A rozsnyói pirometamorfozisná] a jászómindszenti erteljesebb
volt.

Összefoglalóan a jászómindszenti Ku fis-bánya ásványainak
kiválási sorrendje : pirít, magnetit, hematit, sziderit.

* * *

A Budapesti Kir. Magyar Pázmány Pétéi Tudományegyetem
ásvány- és kzettani intézetében készült dolgozat.

Kertai Gy.: Ércmikroszkópiai és (paragenetikai megfigyelé-
sek a Szepos-Gömöri fírcbegységbl. Annales Musei Nat. Hang. 30
1936. p. 25—52.

H. Selmeiderhöhn: Vorlaufige Mitteiluug über pyrome-
tamorphe Paragnesen in den Siegerlámier Spateisensteingangen. Z. f.

Kristallographie. 58. p. 309—329.
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Sphalerit t-on Luciabánya. Dér Sphalerit von Luciabánya
kommt in Eisenpat eingewachsen vor. Die 1—1.5 mm grossen

Kristalle sind rötlichbraun, diamant-, bzw. metallglanzend, un-

durchtiehtig, am Kantén durcbscheinend.

Nahere Untersuchnng rvurde nur ein nach einer trigonalen

Achse gestreckter Kristall u n terv or fen. An diesen 1.5 m gros-

sen Kristall konnten folgende Formen festgestellt Averden: b (1 001,

d(l 1 0), k(4 1 0), i (2 r 1). — Fig. 5.

Hauptwachstumsform ist das Rhombondodekaeder mit
glatten, zuweilen parkettierten, aber stets vorzíiglich reflektieren-

den Fláchen. Das Hexaeder ist nntergeordnet. Dic Form k (410)

1 >esi tzt kleine b'lácben. Das Triakistetraeder i (211) wnrde nur mit
einer gewlbten, mittelgrossen Flaclie beobachtet. Die beziiglichen

Winkelwerte weisen eher auf dér Form /? (522) bin, jedoch wnrde
aus mehreren Überlegungen die Form doch mit dem Index (211)

bezeicbnet.

Dér Sphalerit von Luciabánya gehört nacb dem Einteilungs-
prinzip von G. Kalb und L. Koch zu dem dodekaedrischen, al-

só minerogenetisch jüngeren. „Alston-Moor“ Typ.
Covellin von l uciabánya. Die dünnen, indigoblauen Tafeln

dér Covellins komén an dem ( 'balkopyrit aufgewacbsen vor und
bilden zellenartige Haufen. Keine Kristalle.

Dér Covellin von Luciabánya ist ein Entmischungs- und Um-
setzungsprodukt des Clialkopyrits und Tetraedrits.

Chalkopyrit von Luciabánya. An cinem 3X4X5 mm grossen

Kristallbruchstück des Chalkopyrit von Luciabánya wurden die

folgenden Formen festgestellt; m(110), z(2 01), x (7 0 4) , h(3 02),

s (7 0 5), 7t(4 0 3), £(9 0 7), i(7 0 6), e(l 0 1), ptl 1 1), p’d 11).

Die Flachen des untersucbten Kristalls sind sebr scblecht

ausgebildet, sie sind angelaufen, gestreift und manchmal uneben.

Demzufolge weicben die gemessenen Winkelwerte von den berecb

neten stark ab.

Die Hauptform des Kristalls ist z(2 01), dementsprechend

ist dér Typus pyramidal.

Es wurden auch Ki istalle von spbenoidalen Typus beobacb-

tet, aber diese ivarén wegen ihrer Flácbenbescbaí fenbeit zr go-

niometrischen Messungen ungeeignet.

Malachit von Luciabánya. Die kleinen, 0.5—1 mm grossen,

smaragdgrünen Kugeln des Malacliits sitzen hauptsacblich auf

dem Chalkopyrit und Covellin, zuweilen auf dem Pyrit und selten

auf dem Quarz. Keine Kristalle.

Dér Malacbit von Luciabánya ist ein Oxydationsprodukt des

Clialkopyrits, Tetraedrits und Covellins.

Die Ausscheiclungxfolge dér Mineralien von Luciabánya stellt

die Figur (i dar.

Mineralien von Jászómindszenl. Unweit von Luciabánya st-



Társulati ügyek 77

lich liegt die Ortschaft Jászómindszent, vvo Eisenspatbergbau ist.

Dér Siderit enthiilt Rematitemlagerungen. lm Hematit und Side-

rit kommt Pyrit eingesprengt vor. Auf Grund dér erzmikroskopi-

schen Untersushungen wurde festgestellt, dass dér Hematit aus

dem Magnetit durch Martitisierung entstanden ist. Dér Siderit

erlitt eine niclit allzu starke Pyrometamorphose und umwandelte

sieh demzufolge teilweise zu Rotspat. Die Ausscheidungsfolge dér

Erze ist: Pyrit, Magnetit, Hematit, Siderit.

# # *

Mineralogisch-petrograpliisclios Inslitut d. Kgl. I ng. Páz-

mány P. [Tniversitát zu Budapest.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. feb-

ruár hó 3-án tartott LXXXVTL rendes közgylésrl. Elnök: Ven dl

Aladár. Jelen van: 45 tag, 39 vendég. A közgylést elnök alábbi

megnyitóval vezette be:

Mélyen tisztelt Közgylés!

Tisztelettel üdvözlöm a Magyarhoni Földtani Társulat élete

iránt megértéssel érdekld miniszterek, intézmények és társulatok

képviselit: a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében megjelent

B öli in Ferenc miniszteri tanácsos urat, a m. kir. iparügyi minisz-

ter úr és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ne-

vében jelenlev Dr. Telegdi Rotli Károly miniszteri tanácsost,

egyetemi nyilv. r. tanár urat, a m. kir. földmívelésügyi miniszter ál-

képviseljét, Dr. Tomcsány i Gyula miniszteri tanácsos urat, a

Királyi Magyar Természettudományi Társulat nevében jelenlev Dr.

Gombocz Endre magyar nemzeti múzeumi igazgató, egyetemi e.

nyilv. rk. tanár urat, a Magyar Barlangkutató Társulatot képvisel
Dr. Kadié Ottokár egyetemi c. rk. tanár, ügyvezet elnök urat,

a Magyar Mérnökök és Fjoítészek Nemzeti Szövetsége nevében, meg-
jelent Pethe Lajos miniszteri tanácsos urat, a Társadalmi Egye-
sületek Szövetsége kiküldötteit: Bartóffy Miklós tábornok urat

és Majthényi Béla kormányftanácsos urat s a Budapesti Föld-
rengés! Obszervatórium vezetjét, Dr. Simon Béla megbízott igaz-

gató urat.

Melegen és szinte tisztelettel köszöntm a megjelent hölgyeket
és urakat.

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Emszt Kálmán,
László Gábor és Beichert Róbert választmányi tag urakat.


