
103

talajból való ki virágzásának oka, hanem a likacsos talaj
ban működő c a p i 11 a r i s e r ő k  okozzák azt.

Hogy a széksó, a konyhasó és a kettős szénsavas mész 
cserebomlásának terménye, azt már 1864-ben Ha i n e s  
közvetlen észlelte és különben is nagyon könyen bebi
zonyítható, mert a cklorcalcium oldata nem bontható fel 
tiszta kettős szénsavas natronnal, mig a közömbös szénsavas 
natron a meszet carbonát alakjában azonnal kiválasztja. 
Előadó a reactiót ez alkalommal be is mutatja.

Ezek után Dr. S z a b ó  J ó z s e f  egyetemi tanár rész
letesen megismerteti az annak idejében általa közzétett je
lentésében foglalt, a széksó képződésére vonatkozó nézetét, 
mely szerint főleg a Dorozsma vidékén kivirágzó széksó 
natrontartalma, egyedül azon f ö l d p á t o k b ó l  származik, 
melyek ott valóságos réteg alakjában tömegesen előfordul
nak ; súlyt fektet arra, hogy az afrikai Urao előjövetele 
és a magyar széksó között lényeges földtani különbségek 
léteznek, ámbár kétségbe nem vonhatja, hogy a konyhasó 
kettős szénsavas mészszel érintkezvén, a fenn emlitett mó
don felbomlik.

Irodal om.
Az a ra n y  k ris tá ly k ép zö d éséh ez.

G. vom Rath. Zur Krystallisation des Goldes. Zeitschrift für Krystal- 
lographie und Mineralogie. P. Groth. Leipzig, 1877. I. Band. 
1. Heft, p. 1.

Az arany kristály alakjainak ismeretét leginkább Ros e  
G.-nak köszönhetjük, a ki számos, különböző lelhelyekről 
származó példányokat vizsgált meg vegytani és kristálytani 
tekintetekből. 0  határozta meg a normális és kivehetően 
kristályosodott arany alakját és ikerszabályait, vizsgálatá
ból azonban egyelőre elhagyta az aranyra anyira jellemző

Földtani közlöny. 8
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levéiszerü, fogazott és hajszálas alakulásokat. G. vom 
R a t h  a következőkben Rose kitűnő vizsgálathoz mintegy 
kiegészítésül az arany úgynevezett utánzó alakjaival és azok 
viszavezetésével a normális kristály alakokra foglalkozik.

Az aranylemezkék, fonalak és szálak legtöbbnyire igen 
bajosan fejthetők meg, mert a kristályelemek kicsinysége, 
a lapok eltorzulása és görbülése az észlelést igen megnehe
zítik. Egy a Krantz-féle gyűjteményből származó gyönyörű 
aranypéldányon, melyhez Vör ös  p a t a  kon  jutott és a 
melyről már 1876-ban említést tett a niederrhein. Ges. 
f. Nat. u. Heilk. egyik ülésén, a melyet különben már 
H e s s e n b e r g  is behatóan megvizsgált, — sikerült meg
találnia a kulcsot a lemez és levéiszerü képletek pontosabb 
kristálytani föloldásához.

E példányról Hessenberg Írja, hogy: „az mindenütt 
fénylik és tükrözik.“ „Szembeötlő mint különös sajátság, 
hogy az oktaedrikus lemezlapokhoz, a fennülő kristálykák 
és a legfinomabb elemek háromszorosan, egymáshoz 60°-nyi 
hajtással sorszerint úgy vannak elrendezve és öszekötve, 
hogy majd egymáshoz érő gyöngyszemeket alkotnak, majd 
pedig egyenes rudacskák és kötegekké nyúlnak el, sőt 
egybeolvadva egy egyenoldalu háromszöges, ékes háló és 
hurokszerü szövetet képeznek. E rudacskák és sorok iránya 
a hexaeder és oktaéder közötti kombinátióél irányára merő
leges, épszögesen körösztezik az oktaederlapokon megjelenő 
rosttal. Főleg a példány egyik lapos felén ez öszetett 
szerkezet a legszebb díszítést idézi elő. Úgy tűnik az föl, 
mint egy tükröző arany pléh, melynek lapját három irány
ban hatják át és csak részben haladják fölül az e gyenes- 
vonalu szárak, ágak és gályák úgy a toll és a himezéshez 
hasonló képletek, melyek a szélek felé mindjobban szét- 
foszlanak, úgy hogy közöttük, a fegyverzett a szem, mintegy 
a legfinomabb, fához és egyebekhez hasonlító képleteknek 
egész erdejébeu-valósággal eltéved.“ A lemez bizonyos ré-



szei lia nagyítóval nézzük, a legpompásabb araoy'orocat- 
hoz hasonlítanak.

Az aranykristályok lemez, illetőleg levélszerü kifejlő
dése ismeretesen egyedül az ikerképződésen alapul; ez pe
dig nem más, mint a középkristály jellem'.ő ikeröszenövése, 
mely nem bir beszögellő, hanem csakis kiugró élekkel; az 
oktaederlapok hajlása 38° 56', a hexaederlapoké pedig 
70° 32'. Egyes kristályokon még az éleket tompitva a 303 
ikositetraeder is megjelenik.

Az aranylemez felső és alsó oldala egy oktaéder lap
hoz, az ikersikhoz tartozik. Mindkét oldal kristály elemei 
túlnyomóan egy és ugyanezen helyzetet mutatják, úgy hogy 
a két oldalok külön egyéneknek tekinthetők, melyek egy
máshoz ikerállásban vannak. A normális ikrek azonban, me
lyek a széleken kifejlődve vanuak, a lemez-brocat szöveté
ben sajátságosán eltorzulnak, mely is mindenekelőtt három 
párhuzamos, kissé kiálló rudacskában nyilvánul. Egy a pél
dányról letörött, keskeny nyujtványon az elemek rendellenes 
kinyulását, mely föltételezi az egész lemez szövetét — föl
ismerni sikerült. Egy kissé szabadon álló, 3 mm. hosszú, 
valamivel több mint 1 mm. széles és vastag kristálykán ész
lelve ugyanis kitűnt, hogy a hoszkiterjedés a hexaeder és 
oktaéder közötti egyik élhez normálisan és párhuzamosan 
egy tengelyhez (magassági vonal), mely az iker laphoz (ok
taéder) tartozik, történik, mint ezt Hessenberg is mondja. 
Tehát ez elnyulási irány eltérő a Bogoslowkról származó 
rézkristályokétól, melyek csillagosán egyesülnek és Rose 
által Írattak le. Ezek az aranylemez tulajdonképi tekto
nikai elemei, mivel azok mellső felükkel annak felső és 
hátsó felükkel annak alsó lapjához tartoznak. Megemlítendő 
még, hogy mig a többi lapok normális kiképződésüek, az 
ikersikra merőleges két dodekaederlap szekrényalaku mélye
désekkel bir. Ezekből indulnak azután mint elsőrendű ru- 
dakból G0°-nyi hajlással két irányban az oldalrudacskák ;
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vagy mint mondhatni — az oldalsugarak hegyeikkel a do
dekaéder lapok mélyedéseibe heilleszkednek. A mellékka
rok, melyekből számtalan melléksugarak erednek, egyedül 
kinövései az első nyúlt kristálynak, melylyel egy kristallo- 
nomiai egyént képeznek. De mindegyik sugár magában 
véve ismét egy iker. Igen sajátságosak ama díszes kristály- 
képződmények, melyek mint az arany rudak föltűnő kinö
vései, ezekre helyezve gyakran mint arany gombocskák je
lennek meg egymás mellett. Néha e kis élődi kristályok a 
széleken a 303 Ikositetraeder lapjai által élezve vannak. 
Az egész lemez lényegesen a leirt rudakból áll, melyek
nek sík, majdnem teljesen zárt tükre fölött csak az ural
kodó sugarak emelkednek ki. A lap fölött továbbá, úgy a 
felső mint az alsó oldalon, arányosan szétszórva számos 
középkrístályok vannak, részben a lappal párhuzamos 
állásban, részben avval ikeröszenövésben. A vékony le
mezszélen még néha láthatni ikreket, melyek fordított ál
lásban vannak, úgy hogy a felső és az alsó oldal itt több
szörösen egymásba szőve van. Az oktaederlap diagonálisa 
irányában kinyúlt kristályelemek öszefoglalása alkotja 
tehát ez aranylemez szép szövetét, melynek csillogó szép
ségét sem szó, sem pedig rajz elő nem állíthatja. Ezen alaku
lási törvény látszik mindig az arany levélszerü alakjaihoz 
alapul szolgálni; mert a hol csak az elemeket felösmerni 
lehet, azok a jelzett irányban nyúlnak ki és helyezkednek 
el egymásmellé.

Ugyanezen tektonikai törvény szerint, növekvés az ok
taederlap diagonálisa szerint, fejlődött ki egy F a c z e -  
b a g y r ó 1 származó csillagalaku aranypéldány is, mely is 
egy menetelőjövetelnek megfelelőleg szemcsés mészpáton 
van fennőve. Az alig 30 milliméter nagyságú darab a 
Krantz-féle gyűjteményből való. Ezen alakulás elemzése 
kissé bajos volt, mert pontosabban mérni nem lehetett 
és bizonyos, a sugarak végeire eső lapok a legömbölyödés
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következtében nem voltak felösmerhetők. A helyes felfogást 
kezdetben megakadályozta azon föltevés is, hogy ezen 
aranycsillag előállásának hasonlónak kell lenni a Bogos- 
lowskról származó rézcsillagokéval. Miután azonban kide
rült, hogy minden sugár egy átkörösztezési iker, valamint 
hogy az egy sugárhoz tartozó egyének lapjai párhuzamos 
síkokban fekiisznek és hogy végre a sugarak rhombos alap
metszetű oszlopok, melyek tompa élükkel (közelítőleg mérve 
=  101—102°) az ugyanazon sík, a csillagsíkban fekiisz- 
nek : a magyarázat könyüvé lett,

A kristályelemeket ugyauis a oo 0 2 két-két lapjai 
alkotják, melyek, szemben a kexaedríkus csúcsokkal, azok 
élével (a teljes lappal biró co 0  2 -re vonatkoztatván) pár
huzamos irányban vaunak megnyúlva. A példányon azon
ban az egyének átkörösztezve és meghoszabbodva vannak 
párhuzamosan az oktaéder egyik laptengelyéhez. Jólehet 
ehhez hasonló alak egy érintési ikernél is előfordulhat, — 
a mint tényleg a Friedrichsegenről Lahnsteiu mellett elő
forduló réznél ösmeretes is, az a csillagalaku aranynál 
mégis az átkörösztezési ikerhez tartozik. Ezt felösmerhetni 
arról, hogy a tompa él rendszerint egy beugró szöggel bir; 
a benyúló élhez járuló lapok teljesen egybeesnek a prisma- 
lapokkal. Ilymódon lehet értelmezni a csillagszerű arany- 
öszenövések eseteit.

A tűalaku, fogazott vagy hajszálszerii aranyalakok ér
telmezése egy erdélyi, valószínűlegZdraholzról (Ruda kör
nyékén) származó finom oszlopocskák és tűkből álló igen 
világos szinü példányon eszközöltetett. A közönségesebb 
alakok egyike rhomb oszlopot mutat, melynek élei az ok
taéder szögeivel (109° 28' és 70° 32') bírnak. Az ikersik 
egy oktaéder lap, mely az oszlop tompa szögét felezi. Ez 
létrejön a koczkaalaku kristályelemek átkörösztezés által 
való egybekötése folytán. A rudacskával oldalt egybekap
csolt kis kristályok mindegyike iker (öszalakulat a co 0  go
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és co 0  2 között), melynek egyik fele a szemlélő felé van 
fordulva. Az oszlop hegyezése minden egyes egyénen két 
co 02 lap által eszközöltetik. A rostozás a co 0 co lapjai
nak a co 0 2 lapjaival való oscillátiójára mutat. Néha az 
elemiikrek úgy nyúlnak meg, hogy az ikersikba hat külön
böző irány helyezkedik el és pedig három az elemi kristály- 
kák hoszabbodása és a hexaeder laptengelye — vagyis 
a szabályos rendszer úgynevezett rhomb tengelye — sze 
rint való sorakozása folytán, három pedig a látszólagos 
díhexaedef oldaléleinek megfelelőleg, mely a co 0 2-ből 
ikerképződés állal származik. A két rendszer iránya egy
mással 30°-nyi szöget zár be. Mindazon elemek, melyek 
egy és ugyanazon síkban feklisznek, mindig csak két 
egyénhez tartoznak.

Nem ritkán az aranjtűk szabad halmazában tinóm 
oszlopokat találni, melyek deltoid alapmetszetet — vagyis 
simmetrikus trapezoidszerüt mutatnak; ennek élszögei 109° 
28', 70° 32' és 90°-ot tesznek. Ez oszlopok érintési ikrek 
és azon törvény szerint képeztetnek, mint ama rhombikus 
tűk; minden az ikerhez tartozó egyén egy hexaeder és 
dodekaederlap öszalakulala, mindkettőt felösmerni lehet a 
különböző rostozásról. A Zdraholzról származó oszlopok a 
tető felé tiiszerüleg vékonyulnak el, mig a megfelelő vörös
pataki ikrek a hegyezésen kicsiny (co 0  co és co 0 2 ) lapo
kat mutatnak.

A vázolt csoportokkal azonban a képződmények sok
félesége kimerítve még egyátalában nincs. Gyakran a több
szörös öszenövések között meg ötös ikreket találni, melyek 
vagy mint mellékág nélküli ötoldalú oszlopok jelennek 
meg, vagy oldali ikersugarakkal bírnak és ezek hajlása a 
középső sugárhoz 60°. Egy ilyen ikernél a középső oszlop 
négy éle 70° 32' és egy éle 77° 52'-et mutat. Ez utóbbi 
azonban nem valódi ikeréi, mig a többi négy az. Néha a 
középső tű szerkezete még bonyolultabbnak látszik, amire



1 0 9

az élekhez közel és azokhoz párhuzamosan lefutó igen 
tinóm határok utalnak. A hegyezést a go 0 2 lapjai alkot
ják; de elvékonyodnak ez oszlopok oly mérvben is, hogy 
a végső lapokat többé határozottan észre nem vehetni. Az 
ötoldalú tíí el van lepve kicsiny kinövésekkel, melyek ré
szint háromlapu kettőspiramisok, részint rhombikus mellék
sugarak. Az öt egyén gyakori öszenövése ezen aranytűk 
között úgy látszik, hogy az oktaéder élszögének a szabályos 
ötszögéhez (108°) való közeledésen alapul. Nem érdektelen 
ezen ötös oszlop öszehasonlitása azon ötös ikerrel, mely 
Boitzáról származik és 46 évvel ezelőtt már Ro s e  által 
leiratott. Ez azt tanitja, hogy a csoportosult kristályok az 
oktaéder és hexaeder öszaiakulatai. Ez utóbbi lapjainak 
elnyulása által nyerjük a mi ötoldalú oszlopunkat. Mig az 
utóbbi nem bir beszögellő éllel, addig a Boitzáról származó 
iker öt ilyennel bir és pedig négy 38° 56', az ötödik pedig 
31° 36'-nyi hajlássaí. Ez utóbbi megfelel az ötoldalú osz
lop minden egyes 77° 52-nyi élének.

Ezekből kitűnik végre az is, hogy a mint e nemes fém 
érték és szépségben majdnem minden más anyagot fölülmúl, 
úgy annak kristályosodása is különös érdekű és a külön- 
íeleség és ékesség tekintetében csak kevés ásvány után 
következik. ($. 8.)

A geo lóg ia i fejlődés.
Sollas : Evolution in Geology. Geol. Magazine. 1877. Jan. I.

A mióta Lyell úttörő munkái a geológiai fejlődést üj 
sziliben tüntették fel és az őskor képződményeinek magya
rázatára a jelenkori folyamatokat és tüneményeket alkal
mazták, azóta némileg szokássá vált, ez utóbbiakat nem 
csak magyarázó mintául, hanem mértékűi is használni, 
midőn a régi képletek valószínű kora körül forog a kérdés.
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Bizonyos újkori lerakodások, melyeknek történelmi korát 
ismerjük, vastagságát pedig megmérhetjük, nem ritkán 
alapul vétettek azon időszakok kiszámítására, melyeket a 
triaszi vagy carboni, vagy épen az őspalák rétegöszletei- 
nek képződése igénybe vehetett.

Szembetűnő ugyan, hogy már a geológiai tényezők sok
féleségénél és a képződési viszonyok változatosságánál 
fogva az efféle számítások minden biztos alap nélkül szű
kölködnek. De ha ettől eltekintünk is, maga a föld geoló
giai fejlődésének tanulmányozása azon nézetre vezet, hogy 
az üledékes rétegek képződése a geológiai ókorban sokkal 
gyorsabban és élénkebben folyt, mint jelenleg. Hogy ezen 
tételt bebizonyitsa, a fent nevezett c/ikk szerzője négy 
physikai alapföltételre támaszkodván, kimutatja, hogy a geo
lógiai tényezők hajdan erélyesebben működtek. Az alapté
telek pedig következők: 1. a nap kihíil, vagyis a nap 
hajdan még melegebb volt s igy földünket több bővel árasz
totta el mint most.

2. Földünk is hajdan nagyobb belső bővel birt s azért 
a hőmérséklet a föld felületetéről központja felé gyorsabb 
arányban növekedett; 3. a föld hajdan gyorsabban forgott 
tengelye körül, mert az árapály hulláma által okozott súrló
dás a forgási sebességet szünet nélkül csökkenteni igyek
szik és az évek hosszú során át számba vehető befolyást 
gyakorolhatott; végre 4. a cbemiai rokonság nagyobb mér
tékben szerepelt, akkor, mikor az azóta egyesült testek 
egy része még szabad állapotban volt. Elég itt a szabad 
szénsavra utalni, mely a geológiai korszakok során át mész
szel és más hasisokkal egyesülvén, a légkörből elvonatott. 
Tekintsük most, minő befolyást gyokorolkatott e négy kö
rülmény a sedimentär rétegek lerakodására.

Az üledékek képződésénél mint legbatbatósabb sőt 
majdnem kizárólagos tényező, szerepel — a viz, még pedig 
az örökké mozgó, változó viz, mely gőzalakban a légkörbe
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felszállván, ott felhőkké sűrűsödvén, mint csapadék a szá
razföldre hullván és szilárd részekkel megrakva a tengerbe 
visszasietvén — szünet nélkül folytatja ezen körútját. Azon 
hatalmas munkás pedig, kinek kezében a viz ama munkát 
végzi, nem egyéb mint a napmelegnek azon része, mely 
földünkre áramlik.

Ha tehát a munkás, ifjú korában erősebb volt, világos 
hogy erélyesebben dolgozott is. Más szavakkal: a mikor a 
nap még melegebben sütött, nemcsak több vizet szivattyú- 
zott fel a légkörbe, hanem a sarkvidékek és az egyenlítő 
öve hőmérsékletei közt, ha nem is aránylag, de tényleg 
nagyobb lévén a különbözet — viszont az elpárolgott viz 
megsiiriisödésére is kedvezőbbek voltak a feltételek: — 
több esőzés.

Az ülledékek képződésére szánt szilárd anyagokat a 
viz kétféleképen szállítja tovább: mechanikailag, a felület 
lemosása által, és oldatban. Az ókor viszonyai mind a két 
módnak kedveztek : az erősebb esőzés és a folyó vizeknek 
abból következő nagyobb száma a mechanikai eltávolítás
sal egyenes arányban állott, a feloldásra nézve pedig még 
hozzájárul azon körülmény, hogy a földünkön akkor álta
lában uralkodó magasabb hőfok mellett az esővíz is me
legebb volt és ezért többet oldhatott.

A földnek nagyobb belmelegsége folytán a behatoló 
viz földalatti útjában még magasabb hőfokot nyert és na
gyobb feloldó hatást gyakorolhatott a környező kőzetekre : 
ennélfogva a forrásvizek melegebbek voltak és oldatban 
több szilárd anyagot tartalmaztak. Hogy mennyire kedve
zett az atmospharának szénsavbősége a viz feloldó erejé
nek, nehéz volna meghatározni, minthogy a másik oldalról 
azon gáz elnyeletésének épen az esővíz nagyobb hőfoka 
szabott némi korlátokat. Egyébiránt feltehetjük, hogy szén
sav mennyisége legalább a felületen lévő kőzetek vegy-
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bomlását vagyis mállását nagyban elősegítette s gyorsabb 
elporladásukra közreműködött.

Mig a mondottak szerint hajdan, a szárazföldről jövő 
folyóvizek több szilárd anyagot sodortak a tengerbe, azalatt 
maga a tenger vize is hevesebb mozgásban lévén, partjait 
erősebben támadta meg. Azt pedig tudjuk, hogy a tengervíz 
ezen működése még nagyobb mértékben járul uj üledékek 
képződéséhez, mint az édes vizeké. A tengervíznek három
féle mozgását ismerjük: az árapályt, a tengeri áramlato
kat és a szélokozta hullámokat. Az elsőre nézve, mely a 
hold és a nap vonzóerejétől függ, nincs ugyan okunk hinni, 
hogy hajdan tekintélyesebb volt, de ha felteszszük, hogy a 
föld forgási sebessége régi időben gyorsabb volt, akkor 
világos, hogy a dagályhullám, mely egy nap alatt kétszer 
mutatkozik, rövidebb időközökben verte a teuger partjait 
és így aránylag nagyobb hatást gyakorolt. A mi a tengeri 
és a légköri áramlatokat illeti, mindkettő a melegnek a 
földön való elosztásától függ. Azon időben, mikor a sark
vidékek és az egyenlítő öve között még kirívóbb hőfoki 
különbözetek léteztek és a meleg éghajlatok alatt a viz 
elpárolgása is élénkebb volt, a szelek erősebben dühöngtek 
és nagyobb hullámokat kavartak fel a viz tükrén, a szá
mosabb és élénkebb tengeri áramlatok pedig a partokról 
lemosott anyagnak gyorsabb és terjedelmesebb széthordásá- 
ról gondoskodtak.

Mindezen viszonyok szükségképen arra utalnak, hogy 
a geológiai ókorban a szárazföld denudatiőja és — a mi 
vele párhuzamosan jár — uj üledékes rétegek képződése 
sokkal élénkebben folyt, mint napjainkban. Azonban a viz- 
nek eme koptató kiegyenlítő tevékenységével szemben, arról 
sem szabad megfeledkeznünk hogy a földgömb magasabb 
hőfokához s gyorsabb hővesztéséhez mérve a geológiai emel
kedések és siilyedések is általában élénkebben működhet
tek és a föld felszínének képét gyakrabban és erélyeseb
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ben változtatták — a nélkül, bogy ez alatt katastropha- 
szerti eseményeket kelljen értenünk. Ezzel kapcsolatosan a 
kőzeteknek mindazon chemiai és molekuláris változásai, 
melyeket a metamorpbismus szó alatt összefoglalunk, szin
tén erélyesebben és gyorsabban állhatták be, mint jelen 
viszonyaink közt.

Bármerre tekintsünk tehát, mindenütt a geológiai ténye
zők erélyének csökkenését látjuk : földünk vénül, és kisebb 
munkaképessége mellett ma már nem bir oly rövid idő 
alatt uj meg uj képleteket alkotni, mint a palaeozói idők
ben. Ha Phillips kimutatta, hogy az ásatag állatfajok szám
aránya a rétegek vastagságához képest a legrégibb kép
letek óta folyton növekedett, valószinünek látszik, hogy 
ezen viszony nem csupán az állatvilág fajainak szaporodá
sáról, hanem egyúttal a lerakodások folytonos apadásáról 
is tanúskodik.

Ha egy négy lábnyi magas gyermek növekedését meg
figyelvén, azt találtuk, hogy az utolsó esztendőben i)10 hü
velyket nőtt, ebtől azt fogjuk-e következtetni, hogy a gyer
mek mostani magasságát csak 480 év alatt érhette el? — 
holott szülői arról biztosítanak bennünket, hogy a fiú csak 
10 éves, de életének első korában gyorsabb arányban 
nőtt !

Ezen példa bizonyára a földtani fejlődés törvényeire 
is alkalmazható. J. B.

Uj ásv án y o k  soroza ta .
J a m e s  D w i g t D a n a  „A System of Minera

logy“ czimii nagyszerű munkájában (Fith Edition. London. 
New-York. 1868.) átalánosan kitűnőnek elfogadott rend
szerébe 831 ásványfajt oszt be, melyhez még a biztosan el 
nem helyezhe:ő 6 fájt csatolva, az időszerint összesen 837 
ásványfájra terjedt a leirt ásványok száma. Azóta e szám
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folyton növekedik a tudótnáuynyal. Hogy menyiben szük
séges a szakférfiak és az érdeklődő közönségre a tudományos 
világban leirt uj ásványfajokról tudomást szerezni, az indo
kolásra nem szorul. Mi tehát a következőkben a legújabban 
— főleg 1877 óta — leirt uj ásványfajok rövid közléseit 
adjuk, a mi szerintünk anuyival inkább időszerű, mert tud. 
tunkkal ez eddig a magyar szakirodalomban eszközölve nem 
volt és szolgálatot vélünk tehetni a vidéken lakozó szakem
bereknek, kiknek bajosan áll rendelkezésükre a kellő iro
dalom.

1. B ún se ni n. (Dr. Kr e n n e r  József. Természefrajzi 
Füzetek. 1. szám. Budapest, 1877). 1—2 mm. nagyságú, 
ritkán symmetrikusan kifejlett, világos aczélszürke, többnyire 
erősen rostozott kristályok. A három irányú rostozat látszó
lagos görbült lemezek képződésére ad alkalmat A krystályok 
r o h m b o s a k  és csakis tellur és aranyból állanak. Ész
lelve lettek a következő lapok*): a (100), b (010), c (00 1 ), 
m (110), s (120), n (130), k (320), 1 (210), d (011) és p 
(122). Normál szögértékei 110 1 1 0= 8 6° 20' és 110 011 =  
71° 53'. A kristályok egy kitűnő hasadási irányt mutatnak, 
a mely: 001. Leihelye N a g y á g  Hunyad megyében, hol 
a tellurérczeken Kvarczon ülnek a kristályok.

2. L u d 1 a m i t. (F. F i e l d  és N. S. M a s k e l y n e .  
The London, Edinburgh and Dublin Philos. Mag. and Journ. 
of Science. Fith Series. Nr. 15. London. 1877. pag. 52—57.)

Világoszöld, áttetsző és fényes, meglehetős nagy kris
tályok. Keménysége: 3—4, faj súlya: 3, 1 2 ; karcza zöldes
fehér. Szénen a forraszcső előtt a lángot gyöngén zöldre 
festi és egy fekete maradékot hagy hátra. Kémcsőben he
vítve pattog, szép sötétkék szinü lesz és vize elpárolog. 
Higitott só vagy kén savban oldható és oxydatio mellett sa

*) Itt a Mi 11 e r-féle jeleket adjuk, mig az eredeti értekezésben 
a szerző saját jelzési módja van közölve.
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létromsavban; káli vagy nátronlugban főzve azonnal szétesik. 
Vegyalkatára nézve vasoxydulphosphát és vízből á ll; a 
levegőn mint a Vivianit, vasoxyduloxidphosphátfá élenytil. 
Kristályrendszere: e g y h a j l á s u .  Az észlelt lapok: 
c (001), q (111), a (100), m (110) d (101) 1 (011), k 
(201), t (201), r (112) és p (111). A c lap finoman ros- 
tozva van a c : q élek szerint, a erősen fénylő, a mindig 
igen kifejlett q lap pedig rostozott a q : c szerint. A fonto
sabb élszögek: (001) (Í01)=46° 23'/** (100) (201)= 31° 
30VaJ, (100) (110)=65° 551/*4, (100) (llT )=72° 191/*', (001) 
(I ll)= 6 8 °  54', (111) (101)=58° 18^,(001) (011=63° 
Hasadása a (001) irányában kitűnő, jól basad még az (100) 
szerint. Leihelye: C o r n w a l l ,  Anglia, hol Kvarcz, Side- 
rit, Vivianit, Pyrit, Arzénkovand, Galenit, Spbalerit és Fluorit 
társaságában fordul elő.

3. H e n w o o d i t. (J. H. C o l l i n s .  The Min. 
Mag. and Journ. of the Society of Gr. Brit. a. Irel. London. 
1876. I. pag. 11 .)

Türkiskék vagy zöldeskék gömbös tömegekben, me
lyek fölületén bizonytalan kristályfacetták mutatkoznak; 
csiszolatból a szöveg tökéletesen belső sugaras rostozottsága 
tűnt ki. Vegyalkatára nézve közel áll a türkisbez, ugyanis 
áll Cu 0, Al2 03, P2 0 5, H2 Ó ból, melyek viszonya: 1 : 2: 
4: 11 . Fajsúlya 2*67. Lelbelye: C o r n w a l l ,  Anglia, a 
bol is Cbalcosiderit és Andrewsittel a West-Phőnix bányában 
találtatott.

4. F r i e d e l i t .  (E. B e r t r a n d .  Compt. rend. d. S. 
l’Ac. d. Se. 1876. és „Note s. 1. forme crist. de la Friedelit,“ 
Páris, 1876.)

Rózsavörös szinü, h a t s z ö g e s  rendszerben kristá
lyosodó ásvány, melynél a robmboeder csúcsélszöge 56° 
1 8 'és a tengely viszonyok : a: c = l  : 0. 5624. Vegyképlete : 
Mn4 Si3 0 ,0—j—2 H2 0 ;  keménysége: 4—5, faj súlya : 3.07; 
hasad a básis szerint. A kristályok Mangánpát és Alabandit
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társaságában fordulnak elő A d e r v i e 1 1 e mangánércz bá
nyáiban, Louron völgy, Dep. H. Pyréuées.

5. H y d r o c a s t o r i t .  (G. G r a t t a r o l l a .  Note 
mineralogiclie. Bollet. d. R. Comit. Geolog. 1876. No. 7—8.)

Fehér lisztes tömegű, mely a petaliton beburkolólag 
jelenik meg. A mag felé szine tömöttebb, mig egyebütt finom 
ifikből á ll; erős nagyításnál a kicsiny oszlopok majd egye
nesen, majd ferdén letompitva vannak és ez utóbbi lap az 
oszlop tengelyével 70°-nyi szöget képez. Kemínysége: 2 , 
fajsúlya: 2.16. Vegyalkatára nézve: H2 0, Si 0 2, Al2 0 3 
és Ca O-ból áll. Kristályrendszere határozottau eldöntve 
nincs. Leihelye E l b a ,  hol is San Piero in Campo turmalin
vezető gránitmeneteiben Beryll, vörös-polychrom- és fekete 
Turmalin, Castor és Pollux társaságában jelenik meg.

6 . R o s c o e 1 i t. (EL E. R o s c o e. Proceed, of the 
Roy. Soc. 1876. Vol. XXV. 109.)

Leveies, talkszerii tömeg, keménysége: 1, fajsúlya; 
2.902. Vegyképlete: 4 Al V 0 4-j-Kt Si9 (J2ü-j-Há 0. E csil- 
lámszerü ásvány lelhelye: C a l i f o r n i a ,  hol a Granit 
Creeknél, Eldorado Cty, egy aranygödörbeu, íémaranynyal 
együtt fordul elő a Porphyrban.

7. M o t t r a m i t .  (H. E. R o s e o e. Proceed, of the 
Roy. Soc. 1876. Vol. XXV.)

Apró fekete kristályok, melyek kristályos kérget képez
nek. Vékony lemezekben sárgásán áttetsző, karcza sárga, 
keménysége: 3, fajsúlya: 5.894. Vegyképlete: (Pb, Cu) 
3V2 Os-|-2 (Pb, Cu) (HOVA Keuperhomokkövön fordul elő 
Alderley Edge-n, Mottram St. Andrew’s-en C h e s h i r e -  
ben, Anglia.

8 . W a l ' p u r g i n .  (A. W e i s b a c h. Neues Jalirb. 
f. Min. und Geol. 1871. p. 869. és 1877. p. 1.)

Vegyalkata: Bi As 0 4-j-U As 0 4-j~2 H4 Bi2 0 5-pH2 
U2 04. Kristályrendszere h á r o m h a j 1 á s u, a tengely viszony: 
a: b=0.6862: 1. A kristályok ikerek a b (010)= cc P <x>
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szerint és igen hasonlítanak az egyszerű gypsz kristályok
hoz ; az ikerlap (0 1 0 ) szerint táblásak, fölül egy látszólagos 
klinodoma van, mely az egymáshoz nőtt kristályok simmetri- 
kusan ellentett bázislapjától származik. Az alsó fél, melyen 
a bázislapok benyúló szögeinek kellene megjelenni, soha- 
s em jelenik meg. Legtöbbnyire az iker két fele egyaránt 
v an kifejlődve és e miatt az egyes kristálynak látszik; a 
fontosabb szögértékek a következők: (110) (010)=59° 2', 
(110) (010)=53° 50', (001) (010)=70° 52', (001) (110)= 
80° 40', (001) (110)=82° 59'. Fajsúlya: 5.76, kemény
sége: 3.5. Leihelye r N e u s t ä d t e l  Schneeberg mellett, 
Szászország.

9. S t r e n g  it. (A Nies .  Neues Jahrb. f. Min. und 
Geol. 1877. p. 8 .)

Ritkán szabad kristályok, üvegfényü és szine a kar
mazsin pirostól a színtelenig terjed. Karcza sárgásfehér. Ke
ménysége : 3—4, fajsulya: 2.87. Forraszcső előtt egy fe
kete, fénylő golyóvá könyen olvad, a lángot kékeszöldre 
festi és vasreaktiót ad Sósavban oldható, de salétromsav
ban nem. Yegyalkata Fe2 As2 08 -j- 4H 2 0, tehát a Skoro- 
dittal isomorph. Kristály rendszere a r h o mb ,  jellemző 
alakjai (111), (120) és (100); részben táblás az (100) 
szerint. Tengely viszonya: a : b : c =  0.8435 : 1 : 0.9468, 
a Skorodité pedig: a : b : c =  0.8687 : 1 : 0  9536. Szög
értékei közöl fölemlítjük a következőket: (111) (111) =  
78° 22', (111) (111) =  64° 21, (111) (111) =  6 8 ° 30' 
(120) (120) =  61° 09'. Leihelye G i e s s e n ,  hol a Düns
berg lábánál (Grube Eleonore) a nagy Barnavastelep fedő
jében, egy isolált Vaskő és Psilomelan tömzsben a kova
palában Kakoxen társaságában fürtös, szálas-sugaras bevo
natok alakjában találtatik. (S. S.)


