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nának. A  közgyűlés egyhangúlag elfogadta ezen ajánlato
kat és Heer Oswald, zürichi tanárt és Stúr Dénes főgeológot 
tiszteleti tag jainak megválasztotta.

Ezek után az elnök a közgyűlést befejezettnek nyil- 
vánítá.

Értekezések.
Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin tra-

chythe«:yséo’ének keleti részéből.
D r. Hofmann Kdrolytól

i) Tridymit a Giittin- és Rozsály hegyről.
A  Tridym it tudvalevőleg a kovasavnak azon igen 

nevezetes, a Quarcztól úgy krystallographiailag, mint cse
kélyebb tömöttsége által lényegesen eltérő, második hat
szögesen jegeczedő modiíicatioja, melyet G. vom R ath  
ezelőtt néhány évvel fedezett fel legelőször egy  mexicoi 
trachyt kőzet (Augit-andesit) apró hasadékain ; későb
ben azután számos helyen találtatott, hasonló körül
mények között trachyt-kőzetekben, sőt legújabb időben 
Németországban m ég régi porphyr kőzetben is. M agyaror
szágból azonban eddigelé csak mikroskopiai apróságban volt 
is meretes, és pedig G. R ose *) és Zirkel-nek **) kutatásai 
által, kiknek elsöbbike azt mint a kassai Opál elegyrészét, 
másodika több mag}-arországi trachyt mikroskopiai 
üregeiben fedezte fel. A  Vihorlat-Guttin hegység keleti 
részében véghez vitt földtani felvételeim  alkalm ával sike
rült a szóban lévő ásványt két lelhelyrol való trachyt- 
ban nagyobb, jól képződött és igen jelleges krvstálykák- 
ban találni, melyek teljesen biztos meghatározást engednek. 
Ezen leihelyek a Guttin- és a Rozsály (románul Ignics)- 
h e g y ; az első Kapnikbányától éjszakra, az utóbbi N agy
bányától éjszakkeletre esik. A  bécsi cs. k. földtani inté
zet részéről szétküldött magyar- és erdély- országi trachyt- 
kőzetek gyűjtem énye mindkét hegyről tartalmaz kőzet
példányokat, és azokban már Zirkel is mikroskopiai Tri- 
dymitet talált. Orvendek, hogy a nevezett kitűnő búvár
nak eme észleletét kétségtelen bizonyitékokkal támogat
hatom.

Legszebb kifejlődésben találám  az ásványt e g y  nagy, 
világosan a Guttinhegy tetejéről legurult, trachyt-tuskó-

*) Pogg. Ann. Bd. 139. pg. 314.
**) Neues Jahrb. f. Mia. 1870. pg. 827.
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bán, melyre magasan fent a hegy éjszaki lejtőjén, Krács- 
falutól délkeletre, akadtam. A  tuskó igen számos, ren
detlen, töbdnyire hosszúkás és némileg párhuzamosan 
laposan összenyomott likacsot tartalmaz, melyeknek falait 
viztiszta v a g y  fehéres Tridym it krystálykák borítják. 
Ezen krystályok részint egyszerűé)fc, s papirvékony hat
szöges táblácskákat képeznek, részint pedig kerék alakú 
többesszámu ikeresöpörtök, m elyeknek elemeit az oly je lle
ges, ék alakúlag táblás kettesikrek képezik. A  krystályok 
oP és ooP combinatioját képviselik ; oP rajtuk uralkodván 
alakjuk mindig táblás. Néhol P  is mutatkozik a 
nevezett két alak combinatiói éleinek roppant vékony meg- 
tom pitásaként; némely krystályon ooP-nek élei is hason- 
lólag igen vékony lapocskák által megtompitvák, melyek 
o°P2 alakhoz tartoznak. —  G. vom R ath  kiemeli, hogy 
a pacliucai Tridym it hármasainál a középső egyén 
gyakran  egy igen finom rovat által ketté van osztva, mi 
arra utal, hogy a hármas-ikreket tulajdonkép két kettes-iker 
alkotja oly módon, hogy a középső párhuzamos két 
krystályfél nem nőtt mindig tökéletesen össze *). A  guttini 
többes-ikercsoportok az iker összalakulásának eme saját
ságos módját még sokkal világosabban tüntetik elénk- 
azon krystályoknál t. i. — mint ezt a mellékelt, egy  ily  iker
csoport keresztmetszetét ábrázoló vázlat mutatja — leg-

c söpört voltaképen négyes knjstályt k é p v ise l; néha hason- 
ólag még egy negyedik (D), sőt még egy ötödik iker

először is két, mindig szé
les köz által elválasztott 
ikertábla (A  és B) az e g y 
más felé néző egyének pár
huzamos állása által egy 

C hármas krystályt alkot oly- 
P  képen, hogy a párhuzamos

egyének összenövése csak 
az ikersikok átmetszési vo- 

D nala közelében, ismételt

a =soP
e = oP

összalakulás utján, törté
nik. Közönségesen látjuk, 
hogy még egy harmadik 
ikertábla (C) is ép oly mó
don a csoporthoz csatlako
zik, ug y hogy az egész

') Pogg. Ann. Bd. 135. pg. 441.
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tábla is mutatkozik, ötös-, illetőleg hatos knjst ábjt alkotván 
E  mellet gyakran előfordul azon eset. hogy az ikrek 
egyénei, mint az ábra mutatja, egymáson keresztül hatnak, 
mi által tökéletesen kerékalaku csoportok keletkeznek.

A  krystálykák, mint Pachuca mellett, úgy itt is 
részint viztiszták és átlátszók, részint pedig kiilbehatások 
folytán fehérek, zavarosak és nem fénylenek. Kem énysé
gük a Quarczhoz közel áll. A  forraszcső előtt nem olvadnak.

Dr. W artha tanár ur szives volt az ásvány 
vegytani vizsgálását és tömöttségének meghatározását 
végbe vinni. Szives közlése szerint az ásvány pora káli- 
luggal, valamint szénszavas nátron lúggal forralva, nem 
oldódik. Az ásványnak ezen utóbbi m agatartása ellen
kezik ugyan azzal, mit G. vom R ath  a Tridymitről állít, 
melynek pora szerinte forró szénsavas nátron oldatban 
tökéletesen feloldódik. Azonban már G. Rose ezen állí
tást helyre igazitá gyanítván, hogy vom Rath-nak illető 
kísérlete valószínűleg igen sok oldattal és igen kevés 
ásványporral tétetett, miután a R ose által mesterséges 
úton előállított Tridym it szénsavas nátron oldatban szin
tén ép oly kevéssé oldhatónak mutatkozott, mint káli- 
lugban *).

A  vegyelemzés akkép történt, kogy az ásványnak 
sértetlen krystályai (összesen o-2 gramm-nál m ég valam ivel 
kisebb sulylyal) czélszerüen választott platin készülékek
ben fluorhydrogen gőzök hatásánák kitétettek. A  kén
savval kezelt és fehér izzitásig hevített maradékban köz
vetlen meghatározás utján találtatott, az eredeti ásvány 
mennyiségére viszonyítva: i '4^ vasoxyd és timföld, azon
kívül még i 'i j j  magnesia és mésztöld, továbbá spectro- 
skopon káli és nátron nyomok. A  vizsgált anyag kovasar- 
tartalma, a fluorhydrogen gőzök okozta sulyvesztességből 
kiszámítva, 97‘5§-nak bizonyult, mely szám azonban tekin
tettel a maradékban t. i. az 1 1 -  magnesia és mésztar- 
talotnban foglalt csekély kénsav mennyiségre, inkább még 
egy két tized jj-ka magasabbra teendő.

A  tömöttség, melynek meghatározása szintén csak 
igen csekély mennyiségű anyaggal történhetett (a fenebbi 
o-2%), 2‘30-nak talátatott.

A  Tridymit tartalmú trachyttuskó anyaközete azonos 
azzal, m ely a Guttinhegy csúcsát alkotja, e kőzet t. i. 
világos szinü Biotit tartalmú Augit-andesit. A  világos kékes - 
szürke, érdes trachyt alaptömegében porphyrosan kivál-

') Pogg. Ann. Bd. 139 pg. 304.
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v á k : igen számos, fehóressárga, ü veges földpát krystály- 
ka, feketés zöld Angit oszlopocskák, Biotit táblácskák és 
itt-ott egy  fekete fénylő Amphibol oszlopocska is. A  
f  »ldpát néha tisztán ikerrovatozatot mutat, tehát Plagio
klas, még pedig üveges minőségben. Szabó tanár ur mód
szere szerint a gáslángban vizsgálva, a földpát a Labra
dorit sorba tartozónak bizonyult. S av ak  által tökéletlen 
vegybontást szenved; az oldat meszet és nátront tar
talmaz.

A  Rozsály-hegyen két helyen találtam  Tridym ytet 
t. i. a hegy tetején, valamint egy  mélyebb, a hegy 
északi ereszén lévő ponton. Előfordulása a guttinival 
igen m egegyezik, csak hogy a likacsok a kőzetben g y é 
rebbek és a  Tridym it krystályok  bennök kisebbek, mint 
amott. A z anyaközet szintén Augit-andesit, m ely a gut- 
tini kőzettől csak azáltal különbözik, hogy Biotit és 
Amphibol benne hiányzik. Ezen kőzet a Guttin-Vihorlat- 
hegység keleti részének m agasan kiem elkedő, széles 
közép tömegét kizárólagosan alkotja, igen egyform a 
minőségben.

Feltűnő, hogy m ily nagy hasonlatosságot mutat a 
tridymitnek vulkáni kőzetekben való előfordulása a kü
lönböző ismeretes lelhelyeken. Ebből általánosan igen 
hasonló képződési körülm ényekre következtethetünk. 
H ogy a Tridym it ú gy nálunk, mint a Szt.-Christobal 
hegyen és egyéb  lelhelyén is, tágasb értelemben véve 
másodlagos képződmény, azt már előfordulása a közetek 
apró hasadékain és üregeiben kétségtelenné teszi. Gerhard 
vom R ath  a pachucai Tridym itre nézve jó érvekkel bebi
zonyító, hogy azon ásvány és társai ott sublimatió utján, 
v a g y  legalább vulkáni gőzök közreműködése folytán, 
keletkezett. A z imént tárgyalt m agyarországi előfordulá
soknál is a körülmények leginkábban ezen képződési ut 
mellett szólanak. M ár a mellékkőzetnek állapotja sem 
olyan, milyennek lennie kellene, ha a szóban lévő 
ásvány a mellékkőzetnek nedves utón történt kilúgozá
sának köszönné eredetét.

2.» Chabasit a Gattin hegyről.
Szabó tanár ur társulatunk utolsó gyűléseinek egyiké

ben a Chabasitnak előfordulását a m agyarországi trachytok- 
ban tárgyaló, és ez alkalommal szives volt megemlíteni, 
hogy én ezen ásványt a Guttin hegyen is, trachytban 
találtam. Legyen  szabad ezen leletet ez alkalommal bemu- 
tatatni és előfordulásáról némi m agyarázatot adni.
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Ezen Chabasitnak lelhelye a Guttinhegy éjszaki 
ereszén lévő kis trachytkúp, m ely a régi felsőbán ya-mar- 
marosi országút alatt, közvetlenül éjszakra a , Tolvaj 
szűkülő“-nek nevezett meredek szikla faltól, a tuffok 
területéből kiemelkedik. A  kőzet az előbb tárgyalt 
guttini kőzettel azonos, de mállottabb an n á l; a benne 
kivált földpát szintén a labradoritsorba tartozó Mikrotin. 
E  közét számos üreget tartalmaz, m elyeknek falain a 
Chabasit viztiszta, vag y  kezdő m állás következtében fehé
res, krystályokban fordul elő, részint egyenként, részint cso
portokká és kérgekké összekötve. A  legnagyobb krystá- 
lyok 5 v ag y  6 mm. hosszúak. E  krystályok mindnyájan 
igen csinos ikreket képeznek, melyeknek egyénei pár
huzamos tengelyekkel egym ásba hatoltak. A lak ju k  R ; 
— | R ;  és — 2 R  combinatióját képviseli. A  törzsrhom- 
boéder lapjai, mint közönségesen, toll alakúlag, a — \ R  
lapjai pedig hosszukban rovatozvák és tetszőlegesen gör- 
bülvék egy  oly skalenoéderrel való ismétlődő összealaku- 
lás következtében, melynek lapjai a törzsrhomboeder 
sarkélövébe esnek.

A z előttünk lévő esetben is a lig  lehet kételkedni, hogy 
a Chabasit a kőzet mészföldpálja elm állásának köszöni 
eredetét. A  kőzetnek ezen alkatrésze könnyen m állik és 
a légbeliek  behatásának sokkal kisebb mérvben áll ellen, 
mint a kőzetnek alaptömege és a  többi benne kiválóit 
elegyrész. M ig ez utóbbiak példányainkon csak kevéssé 
változtattak meg, a földpátkrystályok látszólagosan meg- 
tám ad vák ; a kisebb k r i stályoknál a vegybontás már 
egész tömegükön haladt keresztül, a nagyobbaknál az 
még csak felületükre szorítkozik, mig belsejük még ép s 
üveges maradt. A  földpátnak sokkal könyebben történő 
m állása azonban legtisztábban a kőzet mállási felületén 
vehető ki, mely mindig likacsos a kimállott földpát üre
gei által, mig az alaptömeg még szilárd és kevésbé m eg
támadt, az A ugit, Amphibol és különösen a Biotit kivál- 
lott krystálykáí majdnem épnek mutatkoznak.

3. Adular Totos környékéről 31 arma ros megyében.

A z A dular tudvalévöleg nem oly nagyon ritkán 
fordul elő a m agyarországi trachythegység ércztelérein. 
M ár régebben ismeretes a selmeczi ércztellérekből; nem 
régen Posepny ur azt Yerespatakon is találta, és újabb 
időben Szabó tanár ur ezen földpátot Felsőbányán is a főtte
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lér azon mellékerecskeiben fedezte fel, melyek a keleti irány
akna mellett, az úgynevezett „L e v é si“ felszintes műve
lés által vájatnak. — Ide csatlakozó előfordulást én 
magam is észleltem tavai a Vihorlat-Guttin hegység 
marmarosi ereszén, Zserapa bányagyarm at környékén, 
a „Griu-cu-vesz“ nevű réten, mely a tótosi rézkohótól
k. b. | órányira távolságban keletdélkelet felé esik. Ott 
e g y  kis bokrokkal borított kupocska széthasadozott tra- 
chytot tár fel, melyben a hasadékok falai szürkés fehér, 
áttetsző A dular krystálykákkal boritvák. A  krystálykák  
bár kicsinyek (a legnagyobbak alig  hosszabbak 6—7 mm. 
nél), de igen tisztán kiképezvék. A lakjuk, m egegyezőleg 
előfordulásukhoz az említett érczteléreken, a 00 P, o P  
és +  P  °° combinatióját képezi. Gázlángban vizsgálva, 
az Orthoklas csoportra jelleges tüneteket mutatják, s 
kitetszik, hogy a csoportnak káliban legdúsabb és nátron
ban legszegényebb válfajaihoz tartoznak, hasonlólag mint 
a Valencianit, a Szt.-Gotthardt-i vag y  mint az ifjabb 
Bischof által vegyelem zett selmeczi Adular. A  Griu-cu 
veszi A dular még társulva van kevés Quarczczal. Ez 
utóbbinak képződése az A dular képződésének korszakába 
esik, miután észrevehetők oly A dulár krystálykák, melyek 
a Quarczra felnőttek, úgy mint mások is, m elyek Quarcz 
krystályok  által részben körülzárvák. Quarcz a kőzetnek 
apró likacsaiban is fordul elő.

A  hasadékok mellékközete a hozzá férhető helye
ken mindenütt nagyobb átváltozásokat szenvedett, minek 
következtében nem is lehet minden alkatrészét biztosan 
meghatározni. Ezen kőzet Orthoklas-trachyt. Alaptöm ege 
zöldes-szürke, tömött, ebben porphyrosan b eh in tvék : szá
mos sárgás fehér, kissé megtámadt, néha még félig üve
ges földpátkrystályka, továbbá, igen lágy , zöld Selado- 
nit-féle anyaggá átalakult likacsos oszlopkák, melyeknek 
körrajza a végbe ment átalakulási folyamatok folytán 
határozatlan és elmosodottnak látszik. K étséget nem szen
ved. hogy ezen oszlopkák Am phiboltól v a g y  A ugittól 
származnak, de hogy ezek közül melyikétől, ezt az előt
tem lévő példányokon meghatározni már nem lehet. Azon
kívül itt ott egy  Biotit lemezke is látszik. A  kivált föld- 
pátkrystálykák nem mutatnak ikerrovatozatott; a gáz
lángban vizsgálva jelleges Orthoklasnak bizonyultak. 
Nevezetes, hogy a kőzetnek ezen eredeti földpátja hasott 
lóan mint az, mely hasadékain másodlagosan képződön- 
nátronnak csak nyomait, de annál több kálit tartalmaz. — 
Ezen körülmények közt igen valószínűnek látszik, hogy
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a Griu-cu-vesz-i A dulár képződésére a mellékközet ere
deti földpátja szolgáltatta az an yag o t: ez utóbbinak tömege 
a kőzeten átszivárgó viz által kis mennyiségében egysze
rűen feloldva, ezen oldatból a hasadékok falain mint 
A dulár rakódhatott le ismét.

4. Antkracit az Ökörbányai telérröl, Felsőbányán.
Feilenberg a m agyar és erdélyi ércztelérek ásványai

nak leírásában megemlíti, hogy a felsőbányái érczteléren 
állítólag Anthracit kis darabokban, hasonlólag mint Sel- 
meczen, fordult volna elő. A  felsőbányái nagybánya bejá
rása alkalm ával, onnét egy telér darabot hoztam magam
mal, m ely az említett ásványt szurokfekete, gömbölyö- 
dött-szögletes kis darabkákban tartalmazza. Ezen előfor
dulás igen nevezetes, és megérdemli, hogy közelebbről 
megtekintsük.

A z illető tellérdarab az úgynevezett Ökörbányai 
teliéről származik, még pedig az Imre érczközegen haj
tott altárnai felvájásból, közel azon helyhez, hol az ökör
bányai telér a fötellérrel egyesül.

Az ökörbányaí telér t. ill. a  felsőbányái fötelémek 
egyik  vastagabb m ellékágát képezi. V astagsága a föte- 
lér közelében nehány ölnél többet teszen, ha nem is szá
mítjuk hozzá a mellékközetnek a tulajdonképi teliértől még 
messzire elterjedő kovás és kovandos imprágnatioját. Az 
előttünk lévő telérdarab ennek utána az ökörbányai 
telér összes vastagságának csak igen csekély részét kép
viseli.

A  telérdarab igen szépen tünteti elénk a telérnek 
réteges szerkezetét. Ezen darab egyik  szélét egy. conglo
merat nemű réteg képezi, melyben az említett Anthracit 
darabkák előfordulnak. E  réteg főleg köles- v a g y  borsó 
nagyságú, gömbölyödött. barnás sárga, földes és sötétebb, 
feketés barna, tömött szemcsékből áll, melyek kétségte
lenül a mellékközetből származnak ; a világosabb darab
kák t. ill. nem egyebbek, mint mállott zöldkötrachyt, a 
sötétek pedig eocän a g y a g ; ezen utóbbi kőzet ugyan 
oly minőségben, csekély távolságban nagyobb kiterjedésű 
zárványt képez a zöldkötrachytban, mely zárványon a 
főtelér, elkeskenyedve és elágozódva, keresztül hat. Az 
említett kis görkövecskék kötszerét tisztátlan, barnás, 
valószínűleg a mellékkőzetnek iszap finom részecskéivel 
elegyedett szarukő és tisztább fehér Quarcz képezi. Ezen 
kötszer néhol a görkövecskéket csak kevéssé vastag 
kéregként borítja be, a mikor gyakran hézagok m aradtak-

7
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hátra, melyekben a Quarez befelé álló egyénekben 
kikrystályódott. A  conglomerátban néhol P yrit is behintve 
fordul elő, néhol sűrűbben is. — Ezen conglomerat réteg 
körülményei világosan bizonyítják, hogy| a réteg egyszerűen 
a melékkőzetnek törmelékéből keletkezett, mely a telér- 
hasadékon, gyorsan folyó vizek közreműködése fo ly
tán, tova gurult, elvégre lerakodott és későbben csak, 
kovaoldatok által szilárd tömeggé összeköttetett. — Az 
említett Anthracit darabkák a conglomerat szélső részé
ben fordulnak e lő ; némely helyen sűrűén összehaltnozvák 
s úgy tetszik, mintha nagyobb darabok szétrombolásá- 
ból keletkeztek volna, s éleiken s csúcsaikon gömbölyödöttek 
E  darabkák szurokfeketék ; tömegük tökéletesen amorph 
és kagylós törésű; a forraszcső előtt elég, de csak igen 
nehezen s láng nélkül. Oxygénben az elégése könnyen 
és tökéletesen történik. A  darabkákat közvetlenül 
mindig eg y  vékony M arkasit hártyácska borítja, mely 
fölött a conglomerat közönséges kötszere vastagabbb 
héjat képez. A  kovand hártyácskának képződése minden 
esetre azon reducaló hatásnak tulajdonítandó, melyet 
az Anthracit a vasgáliczot tartalmazó oldatokra g y a 
korolt.

A  tellerdarabnak a tárgyalt conglomerat-réteghez 
csatlakozó részét Quarez, Sphalerít, Galenit, kevés Pyrit- 
tel és Chalkopyrittel együtt alkotja ; ezen ásványok 
többszörösen ismétlő rétegeket képeznek, melyekben a neve
zett ásványok közül majd az egyik , majd a másik uralkodik 
vagy hiányzik, v a g y  m elyeknek szerkezete különböző. Ezen 
összes hosszrétegeken egy ifjabb Quarez tellérke hat keresz
tül, mely m aga ismét egy  még ifjabb, a conglomerat-réteg 
szélén lévő M arkasit hossztellérke által keresztül hatol- 
tátik, Ha a többi hosszrétegeket is közelebbről tekintjük, 
láthatjuk, hogy azok n?m mindnyájan egymásután képző
dött kérgek, hanem hogy közülök van egynéhány, mely 
voltaképen ifjabb tellérkét képez a többi párhuzamos 
réteg közt, A  telér Összes tömegének szerkezete ezen 
többszörösen ismétlő ifjabb telér képződést még sokszo
rozva mutatja, oly sajátság az, mely áltáljában a nagybá 
nyai érczkerület minden vastagabb telérének közös tulaj
dona. Belőle önkényt következik, hogy azon vastagabb 
telérek lassankinti betöltése általánosan nem történt 
szakadatlanul, hanem időnként m egakadályozttaott oly 
dynamikus folyamatok által, melyeknél a már képződött 
telértömeg erőszakosan újonnan felszakíttatott és szétre- 
pesztetett.
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A  mi miig végre a bemutatott Anthracit darabkák 
képződését illeti, arra nézve két m agyarázat áll rendel
kezésünkre : az egy ik  az volna, hogy azon darabkák nem 
egyebek, mint átalakult barnaszén, mely, úgy mint a 
conglomeratban előforduló ag yag  darabkák is, az eocän 
palákból szárm azik; t. ül. azon előbb emlitett pala rész
letből, melyet a zöldkőtrachyt körül zár, és melyen a 
főtelér keresztül hat. A z eocan-palák a környéken való
ban itt ott kis szurokszéntelepkéket tartalmaznak. — 
Ezen m agyarázat mellett feltehetjük, hogy a barnaszén
nek átalakulása Anthracittá a teléren történt, és pedig 
oly módon, hogy a telér betöltése alkalm ával, mely két
ségtelenül csakis nedves utón történhetett, a vizek a 
szénből az Oxygent, Hydrogent és Nitrogént, oldható 
vegyületek alakjában, lassankint eltávolitották. — Ezen 
képződési utat tám ogatja minden esetre az Anthracit 
darabkák gömbólyödött a lak ja és előfordulásuk a conglo
merat rétegben, mely főleg csak a mellékközetnek gör- 
kovecskéiből áll.

A  második m agyarázat szerint gondolhatnók, hogy 
a felsőbányái Anthracit, hasonlólag mint kisérő ásványai, 
magán a teléren képződött, noha nem is éppen jelenlegi 
helyén, vagy legalább nem is jelenlegi alakjában, — 
úgy például mint azon Anthracit, m ely eruptiv közetek 
mandoláíban vag y  éreztelérein találtatott. Ama Anthracit 
Bischof ismeretes nézete szerint, a közetvizekben alig  
hiányzó szerves anyagokból keletkezett, mely anyagok 
kiváltak és lassankinti vegybontás által Anthracittá 
változtattak át.

Az Anthracit darabkák elégetésénél oxygenben a 
szilárd maradék igen csekélynek mutatkozott, s az is 
főleg vasoxydbol állván, legnagyobb részt a tökéletesen 
el nem távolítható Markasittól származik. Azt vélém, hogy 
ezen körülmény az Anthracit utóbb felhozott képződési 
módját bizonyitja. azonban ezen körülmény sem dönthet, 
miután nem lehetetlen, hogy az Anthracit darabkák 
eredeti hamu tartalm a nagyobb volt, s hogy az idők 
folytán az érczteléren még viz által lassankint eltávolítta
tott. E  tekintetben az eddigi előfordulás körülményeiből 
döntő választ nem nyerhetünk.
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