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HAEMATIT A HARGITÁBÓL. 

Schmidt Sándor nemz. múzeumi őrsegedtől. 

(XII. Tábla.) 

E folyóirat VI. évfolyamában (1881) a 30:1. lapon d r. Her-
bi<jb Perenez urtól egy érdekes előleges közlemény jelent meg a 
H a r g i t a hegységben előforduló szép h a e m a t i t kristályokról. Ez 
előfordulás a szakirodalomban majdnem minden közelebbi adat nél
kül a Magyar Hermány neve alatt már ismeretes ugyan,1) de. dr. 
Herb ich soraiból megtudjuk, hogy a helyesen megnevezett előfor
dulás tulajdonkópen a Kakukhegy déli lejtőjének P a p h o m l o 
ka nevű helye, mely B i b a r o z f a l y a község határához tartozik. 

Ez esetből is látjuk, hogy az ásványok előfordulási belyei a 
szakirodalomban nincsenek mindig helyesen fölvevő. Pedig nyilván
való, hogy a minden kétséget kizáró, habár hosszadalmas de pontos 
megnevezés úgy gyakorlati, mint tudományos szempontból is fontos. 
Nem lesz tehát egészen fölösleges, ha legalább a hazai ásványtan 
szakirodalmában az e tekintetben is szükséges purifikáeziót mindin
kább hangsúlyozzuk. 

A hargitai Haematit kristályok dr. H e r b i c h úr szavai sze
rint egy íöldpátban gazdag, igen mállott amphibol-an d e s i t b e n 
fordulnak elő, melynek számtalan repedéseit szívós vörös nyirok tölti 
ki. A köröskörül kiképződött táblácskák ezen vörös nyirokban van
nak egészen szabadon, de a Haematitot az andesit falain is lehet 
találni részint vaskosan, részint mint kicsiny kristályokat. 

Nekem dr. Koch A n t a l egyetemi tanár.úr lekötelező szí
vességéből jutott a szerencse, hogy az ezen előfordulás gyönyörű 

1) Z e p h a r ovi oh, Min. Lex. I. p. 205: Pap Homloka Berg bei Magyar 
Hermány. Mil ler , Phillips' s M'neralogv, p. 238: Reps and Magyar Hermány in 
Transylvania etc. G. vom Rath „Das Syenitgebirge von í)itro und das Trachytge-
birge Hargitta. . . ." czimü művében (Sitz. ber. d. nat. hjst. Ver. f. Rheinland u. 
Westfalen.. . 1875) Herbich F. közlése nyomán futólag megemlíti ezen előfordulást. 
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kristályait közelebbi vizsgálat tárgyává tehettem.. Így dr. Koch úr
nak meleg köszönetemet ez úton is kifejezni legkellemesebb köte
lességem. 

A hargitai, egészben véve- a bázis szerint többé-kevósbbé táb
lás haematitok kristálytanilag új alakokkal nem birnak ugyan, de 
szépségüknél fogva a híres elbai kristályok mellett is bízvást érde
ket költhetnek. A rendelkezésemre bocsátott kristályoktól a legna
gyobb a bázison keresztben 2 e.m. t mórt, mig a táblák átlagos 
vastagsága 2—0 m.m.-re tehető.1) E haematitok azonban nem rela
tív nagyságuk, hanem egészben véve arányos szép kifejlődésük ós 
lapjaiknak kifogástalan tükrözése folytán a gyönyörű jelzőt bízvást 
megérdemelik. 

A rajtok általam észlelt alakok — melyeknek egymáshoz való 
viszonyát a XII. tábla 7. ábráján közölt Neamann-Miller féle gömb-
projekezió is előtünteti — öszszesen a következők : 

c . (0001) . oJR 
a . (1120) . <xP 2 
n . (2243) 

g r • (1011) 
s . (0221) 
e . (0112) 
x . (1232) 

Tájékozásul szabadjon megjegyeznem, hogy ezen sorozatban a 
mutatók (indiees) által adott jelek az u. n. (habár helytelenül) Mil-
ler-Bravais íólók. Áz egyes• kristályokon leggyakrabban a c, r, a és 
n alakok fordulnak elő; ritkábban észleltem az & és x lapjait, az s 
pedig csak néhány kristályon mutatkozott. A bázis minden egyes 
kristálynál sajátságos, olykor csak igen finom rostozást tüntet elő, 
mely -az orientálást igen elősegíti, mivel e vonalozás a oiTi: oooi 
övben fordul elő (—R: oR); a bázis síkfelülete egyébként kifogás
talanul tükrözik. A íorhomboóder lapjai mindig kitűnően reflektálják 

V .P2 
R 
-2R 

- 7 2 £ 
— i R 3 . 

') A Dr. Herbicli úr által gyűjtött kristálylapok közt a legnagyobbak 4, 5, 
6 centm. átmérőt is elérnek, de ezek különben kristálylapok által roszul határol-
vák, mérésre nem alkalmasak. Dr. Koch. 
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a fénysugarakat, felületük teljesen ép, de több kristálynál kisebb-
nagyobb üregeket mutatnak, melyek inkább befelé terjednek el. A 
~-l/2 R (e) lapjai rendszerint alárendelten fordulnak elő, de jól fény
lenek; az s ( —21ü) pedig felületes vizsgálat mellett egészen kike
rülheti a figyelmet azon néhány kristálynál is, melyeknél észleltem. 
A */s P % (n) lapjai rendszerint arányos kifejlődésben szegélyezik' a 
szép táblácskákat, sok kristálynál középéleikén az átalában véve kes
kenyebb, de fényesen tükröző a (coP2) által letompítva. A c&P2 az 
egyszerűbb kristályoknál mint keskeny szalag mutatkozik ós olykor 
az B-ei való metszésével párhuzamos irányban finoman rostozva is 
van. Az egyetlen skalenoeder —-\B 3 {x) közönségesen jól kifejlődve 
észlelhető, de lapjai gyakran vájt felületűek, mely sajátságot az n, 
sőt az a lapjain is lehet olykor tapasztalni.. Ezek szerint a hargitai 
haematit kristályok a szögmérésre kitűnően alkalmasak; az általam 
egy Fuess-féle két távcsöves goniométerrel meghatározott ólszögek, 
több kristályon észlelt egybehangzó adatok középértékei szerint (nor
mál-szögekben) a következők; 

c 
c: 
c 
c: 
a: 
a : 
r: 
n: 
r: 

r= 
n= 
s= 
e= 
n-
r= 
n= 
x= 
e'= 

=0001: 
=0001: 
=0001: 
=0001: 
=1120: 
=1120: 
=10Tl: 
=2243: 
=l0ll: 

10fl= 
2243= 
0221= 
0Ü2= 
2243= 
ioTi= 
2243= 
1232= 
1012= 

obs. 
=57°39'-". 
=61°13'30". 
=72°20'15". 
=38°12'—". 
=28°49'—". 
=43° 1'-". 
=26° 2'-". 
=10°14'50". 
=84° 9'—". 

calc. 
— 

61°15'13" 
72925'38" 
38°17'15" 
28°44'47" 
42°58'41" 
25°-' 2" 
10° 9'23" 
84° 3'45" 

A tengelyek viszonya : 
a: c = l : 1.3673. 

A XI. tábla 1—6. ábráin perspektiv képekben iparkodtam vísz-
szaadni e kristályoknak ideálisan kiegészített képeit. Az 1. ábra a 
legegyszerűbb combinácziót (c, r, a) mutatja, mely mint ilyen más 
helyekről sem valami gyakran van említve. A 2. ábra % leginkább 
található kifejlődés képét tünteti elő a c, r, e, n ós x alakokkal; a 



— 262 -

3. ábrán az összes alakok megjelennek, a mint azok eloszlása egy 
aránylag nagyobb egyénen mutatkozott. A 4, 5 és 6. ábrák ezen 
kristályok további érdekes sajátságainak illusztrálására szolgálnak. 

A legtöbb kristálynál ugyanis az e ós c (—-jB: oB) alakok 
között a kombinaczió él lépcsőzetesen legömbölyítve van, valószínűen 
vicinális alakok megjelenése által, melyeknek közelebbi meghatáro
zását adnom ezúttal nem lehet, a menynyiben azok csak mint finom 
rostok mutatkoztak; a valószínűség szerint a legtöbb esetben inkább 
rhomboódereknek látszanak lenni, a 3. ábra eredeti kristályánál pe
dig inkább skalenoédereknek felelnek meg. A 4. ábrán lehetőleg hí
ven viszaadott kristálynál kétségtelen, hogy vicinális rhomboóderek-
kel van dolgunk, a bázisnak már említett jellemző rostozottsága te
hát ezeknek oscillatorikus öszszealakulására vezethető viszsza. A 4. 
ábra példánya ezenkívül még igen szépen mutatja, hogy ez rész
ben a bázis szerint alkotott iker. Ismeretesen a rhomboedrikus he-
miedriánál az ezen ikerképződós megfejtésére még azon mód is kí
nálkozik, hogy a ooP egy lapját veszszük ikerlapnak. A mi esetünk
ben azonban igen jól észlelhető, úgy az említett rostozás által jól 
szembeszökővé vált ikerhatár megfigyelése, valamint az egyes bázis 
lemezkéknek mintegy egymásba tolódó megjelenése által, hogy it ta 
bázist kell ikerlapnak tekintenünk; a haematitnak ezen iker kristá
lyai ismeretesen elég gyakoriak. 

Az 4. ábrán vázlatosan rajzolt kristálynál azonnal feltűnik, 
hogy a bázis rostozottsága az említett öv irányától olyan szabályos
sággal tér el, mikóp önkénytelenül is vicinális —- skalenoéderek fel
lépésére kell gondolnunk. Egyes kristályoknál e föltevés egész ha
tározott alakba foglalható, hol a bázis háromszögű vonalozási alak
jának oldalai kétségen kívül két-két, egymással irányra nézve majd
nem megegyező, egyenesekre oszlanak, melyek azonban egészben vé
ve nincsenek elkülönülve, de az említett oldalak szembeszökő kike-
rekitóse áltel jelenlétőket elárulják. A 6. ábrán inkább sematikusan 
viszszaadott kristály végre igen szépen igazolja, hogy a bázison vi
cinális skalenoéderek is megjelennek. A könynyebb tájékozás vé
gett berajzolt n ós r alakok helyzetéből látható, hogy a bázis ros
tozottsága anynyival is inkább a vicinális skalenoéderekre vezet
hető viszsza, mert azok tényleg igen sajátságos módon elő is for
dulnak. Az ábrán két ilyen kis skalenoéder kúp van előtüntetve, 
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melyek a vicinális alakoknak a bázissal való oscillatorikus váltako
zásából keletkeztek, üe a legérdekesebb a dologban az, hogy mind
egyik skalenoéder kúpocska egy-egy apró haematit kristálykát tar
talmaz, melyek a főegyénnel a baematiton ismeretes második iker
törvény (ikerlap az R egy lapja) szerint vannak úgy öszszekapcsol-
va, hogy a OTIT lap közös. Ez olykor csak parányi kristályok kö
zelebbi méréseket nem engedtek ugyan, de orientálásukat megálla
pítani biztosan lehetett. Hogy a skalenoéder kúpok és ezen ikerál
lásban levő kicsiny kristályok együttes megjelenése okozatos öszsze-
függósben áll, az már abból is kitűnik, hogy minden, még a leg
parányibb" ikerkristályka körül is, a síkhelyein tündöklő bázison a 
skalenoóderekre utaló görbéket, helyesebben minimális lemezkéket 
igen jól lehet észlelni. A dolog természetében rejlő magyarázat sze
rint egy-egy ilyen ikerkristályka a íőegyón bázisának illető helyén, 
a • megszakításokkal váltakozó képződési folyamat alatt a bázis többi 
sík helyeinél, tehát a kezdetleges túlnővósnek alapja volt, mely a 
képződés további fokaiban természetesen mind inkább nagyobbodott. 

A legnagyobb kúpocskán a mikroskóp alatt az ezen skalenoé
der sorhoz tartozó tizenkét oldalú prizma élszögeit a bázison körös
körül gondosan megmérve, két szomszédos lap hajlását, mely a ska
lenoéder tompább ólszögének felel meg, közelítőleg 7°—-14°-nak ta
láltam (normál szögben) ; a hegyesebb élszög ugyancsak a bázison 
100° —104°-ot adott. Ez .értékekből a legközelebbi egyszerű alakot 
viszszakeresve, egy tizenkét oldalú prizmát kapunk (<x>R u /9), mely
nek a bázissal való övében, azaz a 0001: i.io.xr.o övben egy ska
lenoéder már ismeretes is. Ez t. i.'a S'trüver által közölt (1.10.11.3) 
—3i?n/9 alak.1) A hargitai haematit kristályokon fellépő vicinális 
skalenoéderek öve ezek szerint valószínűen az imént levezetett, jó
lehet az ennek igazolására szolgáló számított értékek meglehetős te
temesen eltérnek az igaz, hogy csak közelítőleg meghatározott ada
toktól; az elébb közölt két szögérték u. is az ezen föltételezett öv̂  
nek megfelelően viszszaszámitva sorban 9°25'48" ós 1Í0°34/12// haj-
lásokat tételez föl. 

>) L. H. Bücking, Groth's Zeitschr. etc. I. 1877. p. 581. 
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A hargitai kristályok az ezekben felsorolt sajátságokon kivül 
még a hypoparallel öszszenövéseket is mutatják; több kristálynál a 
bázison az u. n. vasrózsaszerű kifejlődés kicsiben előfordul. 

Ezen kristályok legközelebbi analogonjait a Lasau lx által 
tüzetesen ismertetett1) biancavillai (Etna) haematitok képezik. A 
kristálytani analógia a táblás habituson kivül az előbbeniekben kö
zölt érdekes tektonikai sajátságokban szembeszökő; az etnai kristá
lyok különben öszszeson 11 alakkal birnak, melyekből a mi kristá
lyainkéval öszszesen 6 azonos. A főrhomboóder lapjai az etnai kris
tályoknál is legtöbbnyire hézagosak, a bázis a leírt irányú rostokat 
mutatja, sőt az általunk említett oscillatorikus kifejlődés által legöm
bölyített él is a — \B és oi? alakok között előfordul; ez utóbbit La-
saulxnak sikerűit a szélesebb csíkokon lehetővé vált mérés által a 
— \R (o'ife) és —\li (01T2) kombinácziójára viszszavezetni. Az 
ikerkepződés is teljesen hasonló, az etnai vékony táblácskák ikrek a 
bázis szerint, mig az inkább vastagabb kristályok oR lapján szabá
lyosan elrendezkedve jelennek meg az R szerint iker állásban levő 
kristálykák. Az előfordulás körülményei még inkább érvényre eme
lik az analógiát; a biancavillai kristályok egy mállásban levő au-
git andesittal váltakozó tufás rétegekben és magának az andesitnek 
repedéseiben fordulnak elő, úgy hogy a hargitai haematitot is sub-
limátiói terméknek kell tekintenünk.2) 

(Strassburg, Elzász, az egyetem ásványtani intézetében. 1882.) 

' ) Groth's Zeitschrift etc III. 1879. p. 288, 294. 
2; Legújabban megjelent a „Vegytani Lapok." (Szerkeszti és kiadja Fabinyí 

Rudolf) 2. számában Jahn Károly és Hassák Mór-tói, a szóban forgott haematit 
kristályok vegyielemzése is. Több meghatározás középértéke gyanánt kijött 70'2T>/IÍ 
Fe és 29'43»/0 0, a mi a Fe*Os számolt öszszetételébez (70°/0 Fe i 30% 0) igen 
közel áll. Miután semmi más alkatrész liem voit kimutatható, kitűnik ebbó'l a har
gitai haematit kristályok nagy tisztasága is. A Szerk. 



Orv. term. t. Értesítő. 1882. Term. t. szak. XH.Tábla. 
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