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ERDÉLY KRISTÁLYODOTT CALCITJAI. 

Benhő Gábortól. 

Az idetartozó irodalmi adatok a következők: 
I. Bielz M. „Grundlage zu einer topographischen Mineralogie 

von Siebenbürgen, naeh Dr. Gustav Suckow's Ubersicht cler Mineral-
Körper, tabellariseh geordnet. Hermannstadt. 1832 — 1842. Kézirat. 

Ezen kéziratban mintegy 26 termőhely van felemlítve, hol 
calcit előjön: Alsó-Bákos, Zalathna, Verespatak, Offenbánya, Nagyág, 
Csertés, Füzes, Magura, Nagy-Almás, Tekerő, Vorcza, Vajda-Hu-
nyad, Alun, Kajanel, Trestia, Boioza, Halmágy, Kristyor, Karács, 
Toroczkó, Oláh-Láposbánya, Osdoía, Eodna, Poplaka. 

II. A c k n e r M. I. „Mineralogie Siebenbürgens mit geognos-
tischen Andeutungen. Hermanstadt. 1855. 137. 

Ackner 23 termőhelyet sorol fel: Vulkój, Verespatak, Offenbá
nya, Nagyág, Magura (Péter és Pál bánya) Füzes, Nagy-Almás, Te
kerő, Vortza, V.-Hunyad, Alun, Boioza, Kajanel, Trestia, Halmágy, 
Kristyor (Valye Arszuluj), Karács (Mária-íbgantatás-bánya), Euda, 
Eodna, Oláh-Láposbánya. Kettőző pát: Offenbánya, (Baja Eossiaj, 
továbbá Pürkerecz és Zajzonnál korallmószkőben. 

III. Bielz A. E. „Handbuoh der Landeskunde Siebenbürgens. 
Hermanstadt 1857. 59. 

Csak névleg említi fel: Nagyág, Offenbánya. Zalathna, Boioza, 
Eodná-t. 

IV.' Zepha rov ich Vio to r v. „Mineralogisehes Lexikon fiír 
das Kaiserthum Österreich" Wien 1859.1.98. 498 és 1873.11. 85. 

Erdély calcitjaira vonatkozólag 20 termőhelyet sorol fel: Oláh-
Láposbánya (Isteni gondviselés-bánya), Eodna, Offenbánya, Veres
patak, Zalathna, Nagyág, Kajanel, Boioza, Trestia, Halmágy, Kris
tyor (Valye Arszuluj), Karács • (Mária fogantatás bánya), Euda, Fü
zes, Nagy-Almás, Tekerő, Vortza, Vajda-Hunyad, Alun és Fa-
czebaja. 

V Ootta B. u. F e l l e n b e r g E. „Die Erzlagerstátten üngarns 
u. Siebenbürgens" Freiberg. 1862. Különlenyomat „Gangsfudien IV." 
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Ezen munkában Fellenberg sorol fel magyarországi és erdélyi 
ásványokat (Die Mineralien der ungarisohen u. eüiiger siebenbürgi-
sehen Lagerstátten); calcitot következő helyekről emlit: Boieza, Fa-
ezebaja, Füzes, Kajanel, Kristyor, Trestia, Nagyág, Offenbánya, 
Oláh-Láposbánya, Verespatak. 

VI. T ó t h Miké „Magyarország ásványai különös tekintettel 
termőhelyeik megállapítására. Budapest, 1882. 

Következő termőhelyek vannak felemlítve: Oláh-Láposbánya, 
Kodna, Tusnád, Brassó, Kolozsvár, Csúcsa, Halmágy, Borrév, To-
roezkó, Offenbánya, Zalatna, Sárd, Vulkoj, Verespatak, Nagy-Almás, 
Tekerő, Porkura, Karács, Euda, Kristyor (Valye Arszuluj), Zdraholcz,. 
Várcza, Kajanel, Boieza, Nádfalva, Füzes, Magura, Nagyág, Eoskány, 
Déva, Vajda-Hunyad, Alun, Gyalár, Torda, Zsobok, összesen 35 
termőhely. 

VII. Bielz A. E. „Die Gesteine Siebenbürgens nach ihrem 
Vorkommen und ihrer Verwendung" Seperatabdruck aus dem III-
Jahrb. des siebenbürg. Karpathver. Hermannstadt. 1883. 11. 

A felsorolt termőhelyek: Vulkoj, Verespatak, Offenbánya, Nagy
ág, Magura, Füzes, Nagy-Almás, Tekerő, Vortza, Gyalár, Alun, Boi
eza, Kajánéi, Trestia, Kristyor, Karács, Euda, Oláh-Láposbánya, 
fiodna, Dobring, Orlat, Poplaka, Pürkerecz, Zajzon. Hosszúfalu, Ko-
vászna, Osdola, Homorod-Almás, Komana, Törcsvár, Eunk, Ponor. 

Ezen munkák azok, melyek Erdély ásványainak, és így in 
specie a ealeitoknak is, előfordulási helyeit összegezik, egyik a má
siknak — több vagy kevesebb bővítéssel — képezi alapját. így Ack-
ner Bielz kéziratát, Zepharovich Acknort ós Tóth Miké valamennyi 
elődjót használta. 

Ezen értekezésben a kristályodott calcitokra ós ezeknek mikén
ti előfordulására terjedek ki, a caleit többi módosulatait, mint mész
kő, csepegőkő, mószszivag stb. figyelmen kívül hagyom. 

A termőhelyeket betűrendben sorolom fel, azután minden helyre 
vonatkozó irodalmi adatot s csak azután említem fel a calcít előfor
dulási módját az egyes példányok leírása által, úgy, a mint az er
délyi múzeum-egylet ós a tudomány-egyetem, ásványtárában képvi
selve van. 

A termőhelyek felsorolásánál a szerzők után zárjelbe tett római 
szám a már felsorolt munkát, az arab pedig a lapszámot jelöli. 
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Kedves kötelességemnek tartom Br. K o e h A n t a l e g y e t e--
mi t a n á r ú r n a k jóakaró tanácsaiért és becses útbaigazításaiért, 
melyekkel vizsgálataim alatt támogatott ós azon szívességéért, hogy 
e tárgyra vonatkozó jegyzeteit nekem átengedte, e helyen is a leg
őszintébb hálaköszönetemet nyilvánítani. 

1. Alsó-Rákos. Bielz (I.) Az Olt áttörésénél a melaphyr-
tuffában szemcsés calcit erek jönnek elő pistazit társaságában. 

2. Almi. Halványsárga félig áttetsző jegeczek. Bielz (I); Aek-
ner (II. 137); Bielz (III. 59. VII. 11); Zepharovich (I\r. 98); 
Tóth (VI. 20). 

3. Bakonya . Rudas-. Tóth (VI. 123). 
4. Boliold. Szürke kristályos quarczkórgen halvány rózsapiros 

fénylő — |R kristályoknak párhuzamosan egymásra nőtt csoportjai. 
, 5. Boicza. Bielz (I.); Ackner (II. 137) ; Bielz (III. 59. VII. 

11); Zepharovich (IV- 98); Tóth (VI. 120); quarcz ós barnapát tár
saságában c»E. —JR kristályok. Fellenberg (V. 185). 

A boiczai calcit előjövetelről megemlékeznek még Gerubel 
Leonhard1) és Stütz András.2) A gyűjteményben előjövő példányok 
következők: 

a) Quarcz és barnapát kristályos kérgen szürkés áttetsző jó
kora R3 kristályok fennőve. 

b) Telérkőzet üregeiben, sárgás barnapát kristálykórgen csinos 
víztiszta, átlátszó, fénylő kristálycsoportok. Az egyes kristályok alakja: 
R3. 4R. — | E . 

c) Telórkőzeten galenit ós pyrit kristályos csoportjain barnapát 
rhomboederek sűrű csoportja fordul elő, mintegy bekórgezós, melyen 
jókora nagy calcit kristályok és csoportok vannak fennőve. Az egyes 
kristályokon az uralkodó alak egy scalenoeder, mely közelebbről az 
élek hiánya és a lapok kristályossága és görbültsóge miatt nem volt 
meghatározható, a scalenoederek csúcsán — |R hosszrovatos lapjai 
vannak kifejlődve. 

') Geognostisch-oryktognostische Beschi'eibung des Boitzaer Bergrevier. 
Verhandl. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturw. zu. Hermannstadt. 1857. 
VIII. 44. 

•) Physikalisch-ráineralogische Besebreibimg des Gold u. Silber Bergwerkes 
zu Szekerembe. Wien 1803. 139. 



- 56 — 

d) Majdnem viztiszta, áttetsző — E5 kristálycsoportok fennőVe 
szemcsés calcit kérgen, melyen és melyben pyrit szemcsók széthint-* 
vék. A kristályok legtöbbjén a — B5 lapjai szabályszerűen vannak 
kifejlődve, csak egyes kristályokon vannak a — E5 egyes lapjai erő-
sebben kifejlődve, úgy, hogy a többi lapokat majdnem egészen el
nyomják. Az ily rendetlen kifejlődést! —- E5 csúcsán egy kis. rhom
boeder jelenik meg, melynek csak egy ólét mérhettem meg, való
színűleg — | E , mennyiben az élszög nagysága 120° és 122° közt 
áll. Boiczáról a — E5 alakot Zippe1) szerint Levy is említi. 

e) Kristályos quarczkórgen majdnem viztiszta, áttetsző kristá
lyok és kristálycsoportok fennőve. A kristályalak E3 vagy E3. coE; 
legtisztábban van az alak az apró kristályokon kifejlődve, a közép
szerűeken az E3-nak csak tompa élei mérhetők meg, a hegyesek ko
pottaknak látszanak, sávolyozottak és egyenetlenek (valószinüleg a 
— 2E nyoma), mig a legnagyobbak lapjai, különösen a kristály csú
csa felé annyira kristályosak ós mintegy elágzók, hogy az egész 
kristály egy rózsabimbóhoz basonlit. 

f) Zöldes áttetsző E3 kristályainak összevissza nőtt csoportjai. 
Az E8 csúcsán egy lapos rhomboeder van kifejlődve, mely a lapok 
érdessége miatt nem volt meghatározható. 

g) Apró szürke quarcz kristálykérgen fehér áttetsző E3 ós 
4E. — 2E (nyoma) kristálycsoportok fennőve. 

h) Érczteléren csinos fehéres áttetsző kristálycsoportok. A kris
tályok alakja: E3. 4E. —2E. — | E . A — | E lapjain kivül, melyek 
erősen fénylők és simák, a többi alak lapjai, különösen — 2B.-éi, 
egyenetlenek ós érdesek. 

i) Galenit ós sphalerit kristályos keverékén fennőtt quarcz kris
tályain mint kéreg lép fel fehéres fénytelen calcit kristálycsoport. 
A kristályok scalenoeder alakúak, kicsinyek, érdesek, mintegy meg
támadottaknak látszanak kénsavas gőzök vagy vizek által, mennyiben 
a calcit kristályokon számos apró viztiszta üvegfényű gypsz kristály 
(OOPGO. ÓOP. —P.) fordul elő. 

k) Fehéres szemcsés calciton majdnem viztiszta, áttetsző, alig 
fénylő E3 kristályok sűrűn egymás mellett fennőve, gyakran többen 
párhuzamosan összenőtt csoportokat képeznek. 

') Uebersicht. stb. 153. 
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l) Mállott telórkőzeten galenit és sphalerit kristályos keverékén 
fehér fénylő gömbös kristálycsoportok, melyek belül üresek. A 
gömbbé csoportosult kristályok kicsinységüknél fogva nem voltak 
meghatározhatók. 

m) Ercztelóren következő ásványok vannak succesive kiválva 
a) chalkopyrit, galenit és sphalerit /?) barnapát sűrű kristály csoportja 
és ezen y) a calcit apró, viztiszta, átlátszó üvegfényü E3. 4E. — |B 
kristályok csoportjai. 

6. Borrév. Tóth (VI. 118). Tejfehér átlátszatlan öregszemű 
calcit, melyből nagy hasadási rhomboederek hasíthatok Borrév és 
Sinfalva közt a diabasporphyrit repedéseiben kristályos szürkés szinü 
igen apró kristályokból álló calcit kéreg fordul elő, melyen csak az 
—|B volt megkülönböztethető. 

7. Brassó. Tóth (VI. 117) szerint fehéres jegeczes tömegben, 
mely igen szépen hasad. 

8. Csáklya. A calcitnak itteni előfordulását már dr. Koch 
Antal említette'), u. i. a „Cseticza" patak korallmószko üregeiben 
borsárga áttetsző ós átlátszó — 2E kristályok sűrűn egymás mellett 
párhuzamosan és lépcsőzetesen fennőtt csoportokban jönnek elő. 

9. Csertés. Bielz (I). Galenit, pyrit és chalkopyrit kristályos 
keverékének üregeiben jókora fehér — |B kristályok és kristálycso
portok, melyek evőclötteknek látszanak, vannak barnapáton fennőve. 

10. Csúcsa és Brátka közt fehéres rudas calcit jön elő, 
mely E3 összenövése folytán jött létre. Az E3 felső részét, vagy 
ezt helyettesítő összalakulási alakot: B-t mint kristálymagot egy 
könnyen lepattogzó világos borsárga, áttetsző héjas szerkezetű kéreg 
vonja be, mely a kristálymagtól egészen elütő alakkal bir, mennyiben 
rajta — 2E (uralkodó) és E. —|-E (alárendelt) van kifejlődve. A 
calcitnak ezen előfordulását már leírta Dr. Koch k-'1), valamint ezt 
Tóth is (VI. 118) felemlíti. 

Csúcsán a mészkő üregeit nem ritkán sárgás áttetsző calcit 
kristályok csoportjai borítják be. A kristályok alakja egy igen he
gyes rhomboederre emlékeztet, de annyira érdesek, egyenetlenek és 
szabálytalan fejlődésnek lapjai, hogy közelebbről a kristály alak nem 
volt meghatározható. 

<) Erdélyi Múzeum. 1878. V. 10 sz. 260. 
) » }> v » ?? ?! ^ ö y . 
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11. Déva. Tóth (VI. 120). „Csengepatak" völgyében labrador 
trachyt ereiben quarez, chalkopyrit, tivolit társaságában calcit jön 
elő, mely sárgás áttetsző gömbölyödött kristályokat képez, melyeken 
azonban csak — | E alak volt meghatározható. Az ásványok képző
désének sorrendje I)r. Koeh A. megállapítása1) szerint következő: 
a) quarez, mely bevonja az érrepedések falait, b) hámatit ós chalko
pyrit, az utóbbi átalakulásából származott a malachit, e) tirolit, d) 
calcit, mely a többi ásványt részint fedi, részint magába zárja. 

12. Dobring. A tömör mészkőben erek alakjában jön elő. 
Bielz (VII. 11). 

13. Esküllö. Tóth (VI. 127). A „Hortupa cludi" (Dudás gö-
dör)-ban rudas, sárgás-fehéres szinű, majdnem átlátszó alakban jön 
elő. A rudas szerkezeten világosan kivehető, miután az egyes egyé
nek könnyen elválaszthatók, hogy igen hegyes scalenoederek kevés 
helyen történt képződése folytán jött létre. 

14. Faczebaja. Fellenberg (V. 178.) szerint leveles, szemcsés 
és kristályok alakjában jön elő. Zepharovieh (IV. 85.); G. vorn 
Rath2) szerint Faczebajan ehalkopyrittől kisért ikrek jönnek elő, 
melyek egészen gypsz ikrekre emlékeztetnek és a Faröer szigeten 
előjövőkhöz hasonlítanak. Ezen Faröer ikrek 2 scalenoeder: El i által 
képeztetnek, melyek — |E iker lap szerint egyesülnek. 

15. Felsö-Vácza. Fichtel szerint mandulakőben a calcit szem
csék alakjában jön elő, melyek egy zöld rézocker kéreggel vannak 
bevonva.3) Ugyancsak F.-Váezán a „Szohodol" helyen a calcit finom 
szemcsés erekben, mint contajt képződmény jön elő grossular és 
pistazit társaságában. 

16. Füzes. Bielz (L); Ackner (II. 187); Zepharovieh (IV. 98.); 
Fellenberg (V. 183.); Tóth (VI. 120.); Biek (VII. 11.) Hozák József 
szintén említi a calcitnak Fűzesen való előfordulását.*) A gyűjtemény 
példányai: 

a) Kristályos quarczkérgen sp halerit kristály csoportok és ezeken 
vasrozsdától festett calcit kristályok tömör fürtös, gömbös csoportjai. 

') Kolozsvári orv.-természettud. Ért . 1878. tartott természettud. szakul. III. "32. 
'•) Pogg. Ann. d. Pfrys, u. Chem. 1867. CXXX1I. 550. 
3) Mineralogische Bemerkungon von den Karpathen. Wien. 1816. I. 135. 
4) Magyar orvosok és te rmészetvisg. . . . . munkálatai. Pest 1872. 302. 
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A kristályok oly aprók és. oly tömör csoportokban vannak egyesülve, 
hogy meghatározásuk nem volt kivihető. 

b) Viztiszta átlátszó üvegfényű kristályok sűrű csoportja agya
gos mészkövön fennőve. Az egyes kristályok alakja: — V E. 4E. 

c) Barnapát kristálykérgen és egyes nagy quarcz kristályon 
fehéres áttetsző jókora E3 kristálycsoportok. Az E3 lapjai kristályo
sak és a csúcs felé mintegy elágzók. Az egész quarcztelér kőzeten, 
melyben chalkopyrit, pyrit ós galenit van hintve, van fennőve. 

d) Ércztartalmu telór kőzeten viztiszta ós szürkés szinű üveg-
fényű B3. 4E kristályok sűrűn, csoportosan fennőve. Egyes kristá
lyokon az E is látható nagyon alárendelve. 

17. Gyalár. Tóth (VL 121); Bielz (YI1. 11). 
Haematiton ós limoniton, gyakran pyrolusit társaságában is. 

egész 44 mm. átmérőjű kristályok csoportjai. A kristályok alakja 
általában — |E, melyek ritkán egyenként, többnyire párhuzamosan 
egymás felé rakodóit vagy pedig szabálytalan csoportokat képeznek. 
A kristályok viztiszták vagy fehérek, legtöbbször azonban liamatit 
porától barnára vagy rozsdaveresre testvek. A nagyobb fehér kris
tályok lapjai rendesen kristályosak, egyenetlenek vagy pedig evődöt-
teknek látszanak. 

Egy más példányon ockeres limoniton sűrűn fenuőtt viztiszta, 
erősen fénylő kristálycsoportok fordulnak elő. A kristályok alakja, 
melyek rendesen egy tejfehér maggal birnak, &r>B. — |E . A — >}B 
erősen sávolyozott, sőt egyes kristályoknál lépcsőzetes. Egy pár 
kristálynál a o©E. •— |E mellett — | E (opfi: — f B = 123°), sőt 
ooB. — -|E- — | E mellett még az E is ki van fejlődve. 

18. Gyergyó-Szt.-Miklós vidéke. A „Domuk patak" völgyé
ben a diabasporphyrit mandula üregeiben tejfehér fénylő B3. — |E 
kristályok csoportja van kiválva. 

19. Halmágy. Bielz (I.); Ackner (11. 137.); Zepharovich (IV. 
98); Jegeczekben Tóth (VI. 118). 

20. Homorod-Almás. Bostos. Bielz (VII. 11). 
21. Hosszufalu. Kárpáti homokkőben erek alakjában jön elő. 

Bielz (VII. 11). 
22. Kajaiiel. Bielz (I.); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 

98); Fellenberg (V. 189) ; Tóth (VI. 120); pyrites kőzeten apró 
vörös sphalerit kristályain fehér öregszemcsés calcit lordul elő. 
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23. Karács. Bielz (I); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98); „Mária fogantatása" tárnában kristályok. Tóth (VI. 119). 

24. Kolozsvár. Tóth (VI. 117). Tóth Mihály1) az B2. és 
E2. E. alakot említi. 

A monostori, bácsi, hójai, szász-fenesi kőbányák márga ós 
mészkő üreit ós hasadókait, nem ritkán kagylóhéjak bensejét sárgás 
áttetsző sűrűn fennőtt calcit kristálycsoportok töltik ki. 

A bácsi toroknál gyakori alak egy hegyes rhomboeder, mely
nek élszög méretei 70 és 72° közt állanak ós igy — y B . A mo
nostori gátnál az E3 és nem R2 jön elő, mint Tóth M. állítja, mi
után a tompa élszög 144—145° közt áll. Ugyancsak a monostori 
gát durva mészkövében 4E és a hójaiban —-2K kristályok csoportjai 
fordulnak elő. 

25. Koraana. Rostos calcit jön elő. Bielz (VII. 11). 
26. Korond. A mésztuffa egy réteges darabján fehér igen 

apró rhomboederek sűrű halmaza jön elő. 
27. Kovászna. Kárpáti homokkőben ereket képez. Bielz 

(VII. 11). 
28. Kristyor. Bielz (1); Ackner (II. 187); Zepharovich (IV. 

98); Fellenberg (V. 190); Tóth (VI. 120); Bielz (VII. 11). 
A „Valye Arszuluj" bányában pyrittel behintett quarczkórgen 

fehér áttetsző E3. 4E. — 8E. — | E kristályok fennőtt csoportja. A 
kristályok felülete többé-kevésbé egyenetlen ós görbült. Ugyancsak 
itt baryt társaságában telórkőzeten apró fehér áttetsző — | E kris
tályok sűrű csoportjai jöttek elő. 

A „Hermina telór"-hen pyrit, sphalerit és galenit tartalmú 
telórkőzeten gyöngyfényű, áttetsző, gulaalakú calcit kristálycsoportok 
rendetlenül fennőve. Az egyes kristályok aprók és pikelyszerüen bo
rítva egymást képezik a gúla alakú csoportokat, melyeknek csúcsán 
rendesen egy nagyobbocska kristály különböztethető meg, melynek 
alakja — 2E. E5. A calcit ily kristálycsoportjaival gyakran termés 
arany van össze-vissza nőve. 

29. Lunkoj. A diabasporphyrit manduláiban a calcit szemcsék 
alakjában heulandit ós delessit társaságában van kiválva. 

30. Macskakö. Sárgás-fehéres, üvegfényű, öregszemcsés calcit 
limonittal keverve a kristályos mészkő határán. 

') Erdélyi múzeum-egylet évkönyvei. Uj folyam. 1877. II. 2 sz. 56. . 
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31. Magura. Bielz (I.); Péter és Pál bányában jegeozek. Ack-
ner (II. 137); Tóth. (VI. 120); Bielz (VII. 11). 

32. Nádfalva (Tresztia). Világos fehér áttetsző kristályok 
Bielz (L); Aokner (II. 187); Zepharovieh (IV. 98); Eellenberg (V. 
186); Tóth (II. 120); Bielz (VII. 11). Hauer ós Foetterle1) szerint 
a ealcit Nádfalván quarcz, baryt, galenit, sphalerit, pyrit és arany 
társaságában jön elő. 

33. Nagy-Almás. (Hunyadm.) Bielz (I.); Ackner (II. 137); 
Zepharovieh. (IV. 98); Bielz (VIII. 11). 

„Mindszent bánya"-ban mint telérásvány kékes-szürke öreg
szemcsés ealcit jön elő, melyből bamapát kéreggel bevont E3. B; 
B3. — -|B kristályok vannak mintegy kinőve. Az ásványok succesioja 
I)r. Eoch A.2) megállapítása szerint következő: a) kékes szürke 
szemcsés mószpát, mely befelé B. — | B kristályokban végződik, 
ezeket b) a kristályalak fentüntetósóvel fakó sárga kristályos barna
pát kéreg vonja be, melyen c) elszórtan egyes viztiszta ealcit — | B 
vagy ezek csoportjai láthatók ós végre d) hófehér aragonit oszlopok 
vannak kifejlődve, melyeknek felülete, ritkán a belseje is caleittá 
alakult át. 

Nagy-Almás közelében Fericsel hegység „Piatra sacca" nevű 
bányájában telórkőzeten kristályos quarczkérgen apró fehér, áttetsző 
— ]B kristályok egyenként ós csoportosan fennőve. A ealcit kristá
lyok egyes gúla alakú quarczkristály csoportokat fenyőtobozt utá
nozva kérgeznek be. 

34. Nagyág. Bielz (L); Aokner (II. 137); Bielz (III. 59; VII. 
l-l); Zepharovieh (IV. 98. 498; 86); szürkés fehér scalenoederek, 
egy opakszerü maggal és — -|E. Eellenberg (V. 173); Tóth (VI. 
j 20); Höfer János szerint a ealcit kissé pirosra festve a nagyágit 
anyakőzetét képezi, azonkívül előjön a ealcit fehér gyöngyház fényű 
gömbök alakjában egyes quarczkristályokra települve.8) Eenngott*) egy 
sajátságos előfordulást említ Nagyágról, ugyan is fehér áttetsző B3 

<) Geolog. üebersiclit der Bergbaue der österreioMschen Monarchie. Wien 
1855. 60. 

2) Orr. természettud. Értés. Természetűid, szak. 1883. VIII. 253. 
•°) Jahrbuch der k. k. geol. Reichs-Anstalt. Wien 1866. XVI. 17. 
*) Aehnlicher Einschluss des Caleits in Calcit. Pogg. Ami, d. Pliys. u, 

Chemie 1857. CII. 310. -
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(uralkodó) co'fi. —J-B (alárendelt),alakú kristályok csúcsain halvány 
szürke, áttetsző calcit kristály emelkedik ki, melyen az uralkodó 
alak GOE, míg az E3. — JB alárendelt. 

a) Héjjas manganpát kérgen nagyobb fehér áttetsző E3 kris
tályok csoportosan fennőve. Az E3. csúcsai azonban sajátságos ki
fejlődésnek, ugyanis a csúcs kraterszerű mélyedéséből — melynek 
szélei megfelelnek az alap E oldaléleinek, mennyiben a legtöbb E3 
ilynemű szólein az E nyomai már is kivehetők — egy rhomboeder 
emelkedik ki, melynek lapjai az E3 tompa éleivel fekszenek szembe. 
Ezen nagyobb, sajátságos fejlődésű kristálycsoportokon apró tövis
szerű fehéres scalenoederek sűrű csoportjai vannak fennőve, melyek 
az alsóbb nagyobb kristálycsoportoktól fehér fénytelen likacsos ké
reg réteg által vannak elválasztva. 

Valószínűleg akkor, midőn még az alsóbb kristályok fejlődése 
nem volt még teljesen befejezve, uj ooncentraltabb szónsavas mész 
oldatok jutottak ezen kristályok fölé, melyből a folyadék sűrűségénél 
fogva legelőször a kétféle fejlődésű calcit kristálycsoportokat elvá
lasztó kéreg ülepedett le. 

Az alsóbb kristályokat illetőleg felvehetnők a calcitoknál azon 
nem ritka képződési körülményt, midőn egy kristály mag körül ren
desen tőle elütő alakú kristály burok képződik, csak hogy ez eset
ben az ily képződéseknél fellépő különbség, mely akár a szin elté
résben akár a kettő közötti idegen anyagban nyilvánul, nem talál
ható, mennyiben mindkettőnek anyaga tökéletesen egynemű és 
folytonos. 

b) Kisebb-nagyobb ellapított rhomboeder kristálycsoportok sű
rűn összenőve, mintegy kérget képeznek. A rhomboederek alakja a 
lapok sűrű ós apró kristályossága miatt nem volt meghatározható. 
Szine fehér, szürkésbe hajló, erős gyöngyfényű, a lapok kristályos
sága miatt majdnem bársonyfényű. 

c) Kékes baryt táblás kristályain apró fehéres áttetsző csinos 
teljesen kifejlődött E3 kristályok részint egyenként ós ekkor oldal
vást, részint csoportokban fennőve. 

d) Galenit ós pyrit társaságában apró fehér —-|E kristályok 
egyenként és csoportosan fennőve. 

e) A „Hajtóhegyen" fordulnak elő fehéres vagy sárgás —|E 
kristályok csoportjai, melyek gömbölyded háromszögű pyramisok 
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alakjában vagy pedig többé-kevésbbó legyezöszerüen vannak fennőve 
szemcsés caleit kérgen. 

35. Nyirmezö. Apró szemcsés és leveles alakban jön elő 
heulaudittal a diabasporphyrit repedéseiben, valamint az itt található 
jaspachatot finom erek alakjában hatja át. 

36. Offenbánya. Bielz (I.); kettőzőpát „Baja rosia." Ackner 
(II, 137); Bielz (III. 5 9 ; VII, 11); Zepharovich (IV. 98); Fellen-
berg (V. 168); Tóth (VI. 118). Offenbánya leginkább calcitnak ara-
gonit után való pseudomorphismusa által vonta magára a búvárok 
figyelmét. Így Fichtel J. B.1) még e század elején leírja ezen elő
fordulást és utána, eltekintve Zepharovich és Tóthtól, felemlítik még 
Kenngott2), G. Bőse8), Fellenberg 0.*) és Peters5) is. 

a) Halvány rózsaszínű áttetsző E5. — JR. B (nyoma) kristá
lyok szemcsés, részben rudas calciton fennőve. A kristályok többen 
párhuzamos állásban összenőve különféle tőr ós szuronyszerfi csopor
tokat, vagy" mint Peters0) magát kifejezi „spiessige Schwert- u. Hel-
lebarden ahnliche Formen" képeznek, csakhogy Peters az B 3 . — | B 
összalakzatot említi. 

b) Telérkőzet egyik oldalán barnapát kérgen apró, majdnem 
viztiszta ÜOB, —- p í kristályok párhuzamosan összenőtt sűrű, hya-
lith külemóre emlékeztető csoportjai. A telérkőzet másik oldalán 
kristályos quarczkérgen chalkopyrit, pyrit és barnapát van fennőve. 
Egy másik példányon szürke tömör mészkövön szintén ooB, — |R . 
egész 12 mm. átmérőjű kristályok süiü csoportjai vannak fennőve. 
A kristályok fehéres szinüek, áttetszők és üvegfényüek. A coli. — |B, 
combinatiót Offenbányáról már többen említették, igy Stiítz1) is kö
rülbelül ezt akarja említeni, midőn azt irja „Offenbánya hat noch 
schönere haufigere Kalkspáthe, als sechsseitige Saulén, bei-
derseitz mit dreiseitiger Zuspitzung", valamint Fellenberg E. (V. 
168) ós Fellenberg C.8) is említi. 

*) Mineralog'sche Bemerkungen von der Karpatben. Wien 1816. I. 168. 
2) Uebersicht der'Resultate mineralogischer Forschungén ira Jahre 1853.1Í4. 
3) Pogg. Ann. d. Phys. u. Chem. 18B4. XCI. 149. 
4) Neues Jabrbucli far Mineral. 1861. 303. 
•a 446 
8) ' 445 
; n n ;: n n f±u. 

0 i. h. 139. 
8) i. h, 303. 
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c) Fehéres rudas caloiton egész 34 mm. átmérőjű E. — ]-E 
kristályok, mint a rudas calcitot alkotó E3-nak összalakulási alakjai 
vannak fennőve. A — | E lapjai sávolyozottak és görbültek. 

cl) Telérkőzeten tejfehér csinos kisebb-nagyobb E5 kristályok 
csoportosan fennőve, melyekre apró üvegfényű baryt kristálycsopor
tok vannak települve. Az Bo alakot Zippe1) is említi Offenbányáról, 
ugyancsak Zippe említi fel Levy után — | E ós a leglaposabb önál
lóan előjövő rhomboedemek —pS rosettaszerű kristálycsoportjait. 

e) Fehér agyagon rózsaszínű selyemfényű, finom rostos calcit, 
melynek felületén egyes rostok igen hegyes scalenoederek alakjában 
állanak ki, melyeknek csúcsán, egyeseknél, — | E kivehető. 

/ ) Ferencz ós Borbála bányák telérkőzet (melyben galenit; 
sphalerit, pyrit van kiválva) üregét kristályos quarczkóreg vonja be, 
melyen apró — £B calcit kristályok és ezeknek párhuzamosan ösz-
szenőtt csoportjai vannak fennőve. 

g) Offenbányán előjön öregszemcsés fehér calcit, melyben, zár
ványként borsárga öregszemcsés calcit fordul elő. Ott, hol a két 
különböző szinű anyag érintkezik, finom krótaszerü kéreg van, a bor
sárga anyag itt scalenoederszerű kristályokat képez, melyek azonban 
a lapok egyenetlensége és szabálytalan kifejlődése, továbbá a kvis-
tályegyónek összenövése és a fehér calcit anyagának burkolatként 
való fellépése miatt nem voltak meghatározhatók. 

37. Oláh-Láposbánya. Bielz (I.); Ackner (II. 137); Zepha-
rovich (IV. 98); „Isteni gondviselés" telérben szépen kifejlődött je-
geczek. Fellenberg (V. 162); Tóth (VI. 117); Bielz (VII. 11.) A 
gyűjteményben nincs képviselve. 

38. Orlát. A tömör mészkőben erek alakjában fordul elő. 
Bielz (VII. 11). 

39. Osdola. Bielz (I); a kárpáti homokkőben orek alakjában 
jön elő. Bielz (VII. 11). 

40. Pojana. „Valea Jepi" mállott augitporphyr breccia üre
geiben kisebb-nagyobb szemcsékben fordul elő heulandit társaságában. 

41. Ponor. Eostos. Bielz (VII. 11). 
42. Poplaka. Az itteni mészkővekben apró kis fehér rhom-

boederek jönnek elő. Bielz (L); Bielz (VII. 11). 

>) Uebersicht d. Krystallg. stb. 154; 152; 153, 
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43. Pürkeretz és Zajzon. Kettőzó'pát nyomai találhatók. 
Aekner (IL 137); Bielz (VII. 11). 

44. Rodna. Bielz (I.); Antal, Nepomuoi és Teresia aknában. 
Aekner (II. 137); Bielz (III. 59. VII. 11); 'Zepharovich (IV. 98; 85); 
Tóth (VI. 124). Mártonfi1) szerint egy borsárga hártyakóreggel be
vont vastartalmú calcit jön elő E. oB. ós egy tompább rhomboeder 
összalaklattal, Posepny2) pedig a — B. —2E. oE combinatiot említi 
fel Eodnáról. 

a) Erezte! ér kőzeten, barnapát kristály kérgén, vagy egyes 
quarezjegeczen pyrit társaságában zöldes áttetsző calcit kristálycso
portok fordulnak elő fennőve. A kristályok — | E alakkal bírnak, 
melyek tömör szederszerű gömböket képeznek. 

b) Galenit ós pyrit keverék üregeiben barnapát kérgen vagy 
galenit, pyrit, sphalerit és chalkopyrit keverékén viztiszta üvegfényű 
|p2E kristályok sűrű fennőtt csoportjai, helyenként szótszórva 
— |B-ek is. 

c) Sphalerit, arsenopyrit ós pyrit kristályos elegyen viztiszta 
apró —-|-B calcit kristályok egyenként és csoportosan fennőve. 

d) „Besenyő ösvényen" sárgás-fehéres, sugaras-rudas áttetsző 
calcit fordul elő, mely scalenoederek összenövése folytán jött létre. 
A „Tyabu popi"-n pedig szürkés fehér színű öregszemcsés vaskos 
calcit jön elő, melyből szép rhomboederek hasíthatok. Ezen előfor
dulást leírta már Mártonfi3) is. 

45. Roskány. Tóth (VI. 120); fehéres áttetsző hasadási 
rhomboeder. 

46. Ruda. Bielz (I.); Aekner (II. 137); Zepharovich (IV. 98); 
Tóth (VI. 119); Bielz (VII. 11). Posepny4) Budáról egy sajátságos 
concentricus bekérgezósi esetet említ fel, ugyanis a mag áll szabály

talan éles ólü calcit töredékekből, melyeket egy kovakóreg vesz kö
rül, úgy, hogy a magnak minden ki- ós beálló szögleteit bevonja. 

a) Mállott zöldkő trachyt üregeiben kristályos quarczkórgen 
chalkopyrit és barnapát társaságában fehéres áttetsző E3. calcit kris-

*) Pótlás Rodna ásv. Orv. természet tud. É r t é s . 1880. V. 8 1 . 
2) Verhandl . d. k . k. geol. Reichsanst . 1865. XV. 185. 
3) Orv. természet tud. É r t é s . 1879. "IV. 8 1 . 
4) Sitzimgsber. d. k. Akad. d. Wiss . Math.-naturw. Cl. Wien 1868. L V I L 

I. Abth. 899. 
fi 

OrT.-term.-tua. Értesítő. II. •, w 
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tályok — ikreket képezve oB szerint — csoportjai vannak fennöve. 
Egyes kristályoknál a E3 tompa élei annyira ellapulnak a lapok 
kristályosságánál fogva, hogy az egész kristály inkább rhomboeder 
mint scalenoeder jelleggel bir. A E3 csúcsai mintegy elágzók, meny
nyiben rajtok igen apró —|E-be végződő scalenoederek lépnek fel, 
egyes E3 pedig barnapát sűrű kristálycsoportjai által van bekérgezve. 

b) „Victoria altárná"-ból mangán által rózsapirosra festett 
öregszemcsés calciton egyes E3. E kristályok csoportja fordul elő, 
manganpát kéregtől borítva. A kristályok halvány rózsaszínűek, majd
nem fénytelenek és egy kissé evődötteknek látszanak. Egy más pél
dányon csak E3. van kifejlődve. 

c) Sárgás-fehér scalenoederszerüen összenőtt — | E kristály
csoportok, melyek quarcz kristálykérgen vannak fennöve. 

d) Zöldkőtrachyt üregeiben kristályos quarezkérgen fennőtt 
csinos chalkopyrit kristály csoportjain majdnem viztiszta, áttetsző 4— 
20 mm. átmérőjű kristályok egyenként vagy sűrű csoportokban fen
növe. A kristály alak — |E, melynek lapjai fénylők ós kristályosak. 

e) Melaphyrbreccian csinos viztiszta üvegfónyű B3. —4E kris
tálycsoportok fennöve. A E3 lapjai finoman sávolyozottak. 

, / ) Palás agyag üregében baryt ós barnapát kristálycsoportokon 
egyes gömbölyödött viztiszta calcit kristályok fennöve. A kristály 
alakja B3. — |B. Az E3 lapjai gömbölyödöttek ós kristályosak, a 
— |B-éi pedig simák és fénylők. 

47. ítunk. Bostos caleit jön elő. Bielz (VII. 11.) 
48. Sárd. Jegeczek és jegeczes tömegek. Tóth (VI. 119.) 
49. Szász-Lóna. Mállott trachyttufán fehéres áttetsző —2R 

kristályok egyenként vagy csoportosan fennöve. A kristályok lapjai 
hosszrovatosak, görbültek és fénytelenek. Egyes kristályok rózsabim
bót utánozva fejlődvók ki. 

50. Tekerő. Bielz (I.); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98; 86); Tóth (VI. 119); Bielz (VII. 11). Tschermak1) egy calcit 
pseudomorphismust ir le augit után Tekeröről, hol egy átalakult 
augit porphyrban számtalan igen kicsi, fehér calcit mandulákon ki-
viil nagyobb szürkés-sárga finom, szemcsés calcit részletek is jönnek 
elő, melyek élesen körülzárt alakjuk (P. GO P. QOPGO) által első te-

>) Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Cl. 1862. XLYI. II 
Abth. 485. 
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kmtetre elárulják, hogy pseudomorphismussal van dolgunk. A calcit 
anyag Dr. Primics1) szerint 3 rész szénsavas mészből és egy rész 
serpentinszerű anyagból áll. 

Tekerőn előforduló jaspachat üregeit kristályos quarczkóreg 
vonja be, melyen fehéres vagy sárgás igen apró calcit kristálycso
portok vannak fennőve. A kristályok alakja oszlopszerű, ooE vagy 
egy igen hegyes scalenoeder, közelebbről nem volt meghatározható, 
melynek csúcsán — | B van kifejlődve. 

51. Torda. Bielz (L); Tóth (VI. 123); a tömör juramészkő 
repedéseiben lép fel tejfehér, kis orgona sípokra emlékeztető rudas 
calcit, melyet rozsdavörös tömör vagy szemcsés mószpát erek vagy 
csíkok alakjában hat át. 

52. Toroczkó. Bielz •(!.); Tóth (VI. 118); Vivenot*) szerint 
Toroczkónál szürkés fehér apró calcit kristályosoportok jönnek elő. 

a) Vasbányákban, limonit üregeiben viztiszta, üvegfónyű — 2E 
kristályok egymás mellett sűrűn fennőtt csoportjai. Ugyancsak li-
moniton viztiszta 4B. —2E. — |-B kristály csoportok, sőt még öreg-
szemcsés calcit is előjön. 

b) „Nagy Bagoly" nevű bérczen kristályos szemcsés mészkő
vön vasrozsdától festett kristálycsoportok vannak fennőve. A kristá
lyok Qgj viztiszta maggal, mely egy scalenoedernek felel meg, bír
nak, melyet egy tejfehér egész 1 mm. vastag calcit kéreg vesz kö
rül, mely kéreg tovább fejlődósében coE. — |E alakot vette fel. A 
GCE lapjai rendutlen sőt hiányos kifejlődósüek, mennyiben egyes 
lapok a többiek rovására erősen ki vannak fejlődve s egyesek hiány
zanak is, míg a —|B lapjai gömbölyödöttek. A scalenoedert körül
vevő kéreg egyenetlen, kristályos és vasrozsdától festett. 

c) A „Szókelykő" juramészkővóben öregszemcsés ós rudas cal
cit jön elő. 

d) A limonit repedéseit, valamint a jaspist, achatot és szaru-
követ is erek alakjában tölti ki ós hatja át. 

53. Törcsvár. Eostos calcit. Bielz (VII. 11). 
54. Tusnád. Jegedetten. Tóth (VI. 117). 
55. Vajda-Hunyad. Bielz (L); jegeczedve Ackner (II. 137); 

Zepharovich (IV. 98);" Tóth (VI. 120.) 

') Orv. természettud. Ertes. Természettud. szak. 1881. VI. 303. 
2) Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanat. 1869. XIX. 599. F # 
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,56. Várcza. Bielz (I); jegeczedve Ackner (II. 137); Zepha-
rovich (IV. 98); Tóth (VI. 120); Bielz (VII. 11). 

57. Vöröspatak. Bielz (L); Ackner (II, 137); Zepliarovich 
(IV. -98; 85). A „Bákosi bányában" csinos kis rhomboederek barna-
pát és quarczczal tömör rhodochrositon IMlenberg (V. 170). A 
Rákosi bánya kőzete Dr. Szabó J.1) szerint ortboklas-quarcztrachyt, 
ezt bevonja pyritdus sötétebb quarcz, erre következik rhodochrosit 
réteg, erre viztiszta quarcz sűrű csoportokban fennőve, s ennek kis 
egyénei tetejében ülnek a calcitok egyes kristályokban vagy csopor
tokban. A calcit belől erős üvegfónyű, de kívül fénytelen, azt lát
szólag quarcz vagy rhodochrosit kórgezi be, mely kérgen ismét egyes 
pyrit kristálykák ülnek. Tóth (VI. 119); Bielz (VII. 11). 

M, a) Orthoklas-quareztrachyton kristályos quarczkóreg jön elő, 
melyen tengervizkek, áttetsző ós üvegfónyű, egész 30 mm. átmérőjű 
—-|B párhuzamosan egymásra nőtt kristályok csoportjai vannak 
fennőve. Egyes kristálycsoportok vasrozsda kéreggel vannak bevonva, 
mely valószínűleg a kristályos quarozkórgen fennőtt apró pyrit kris
tályok átalakulásától származik. 

b) Pyrit és sphalerittől áthatott tejfehér öregszemcsés calcit 
mint telérkőzet fordul elő, melyben viztiszta, üvegfényíi B3. — |B 
kristályoknak egymás mellett párhuzamosan összenőtt csoportja 
fordul elő. 

> c) Telórkőzetben — 2R kristályok sűrű csoportja, melyből ter
més arany lemezek emelkednek ki ós ezeken ismét calcit kristály
csoportok vannak fennőve. A — 2R lapjai görbültek ós kristályosak. 

d) A „Lungesti bányá"ból szép halvány rózsásfehér áttetsző 
nagy hasadási rhomboeder van. a gyűjteményben. 

58. Vulkoj. Ackner (II. 137); Hauer ós Foetterle2) valamint 
Eellenberg is (V. 178) mint télért említik. Tóth (VI. 119); Bielz 
(VII. 11). 

Rendes előfordulás a tejfehér, kissé) halvány rózsaszinű rudas 
calcit, mely felületükön 2—35 mm. átmérőjű R-be végződő R3 ösz-
szenövóse által keletkezik. Az egyes R3 rendesen csak alsó ré-

') Az abrudbányai-verespataki bányakerület és különösen a verespataki-
Orlai m. kir. bányatársulati Szt.-Kereszt altárna monographiája. Math. természet-
tad. közlemények. Kiadja a magy. tud. Akad. Budapest 1876. XI. VIII. sz. 303. 

2) Geolog. Uebersicht der Bergbau der österreich. MonarcMe. Wien 1855.59. 
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részükkel vannak többó-kevésbbó lazán összenőve, miután az egyes 
egyének könnyen elválaszthatók egymástól, máskor a E3 annyira 
össze vannak nőve rudas calcittá, hogy csak az E vehető ki. A kris
tályok általában, mint említem, tejfehérek, gyakran halvány rózsa
színbe hajlók, áttetszők, a lapok rendesen gyenge fénynyel birnak s 
nem ritkán fénytelenek. A mi az egyes példányokat ós azok kris
tály alakjait illeti, következők említhetők fel: 

o) E3. E. —|-B; a — | E mint az E éleinek keskeny sávolyo-
zott tompítása mutatkozik. 

b) B3. — | E ; B3 nagyon érdes ós egyenetlen, — | B kissé 
gömbölyödött és finoman sávolyozott. Gyakran az E3 lapjainak pár
huzamos kiálló kiszögelósei miatt az egész kristály úgy néz ki, 
mintha alulról felfelé fokozatosan kisebbedő — |B-ek kristálycsoportja 
volna, melyek a E3 lapjai és élei szerint helyezkedtek el és nőttek 
össze. A kristályok tiszták, legfeljebb egy vékony vasrozsda kéreggel 
vannak bevonva. 

c) Előjön az E3 önállóan is csoportokat képezve quarczkristály 
kéreggel bevont pyritdús kőzeten. Egy más példányon a E3 kristá
lyok szederszerű kristálycsoportokat képeznek, az egyes E3. tejfehé
rek, átlátszatlanak és csak a csúcsaik viztiszták, átlátszói ós erős 
gyöngyfónyüek. 

d) Nagyobb E3. —-|-B kristályokon igen apró E3. — | E kris
tályok ülnek csoportosan, mintegy fürtös kérget képezve ós az egész 
egy fehér, sósavban teljesen oldódó, krétaszerű, könnyen lepattogzó, 
nagyon vékony kéreg által vétetik körül. 

e) Egy sajátságos előfordulása a calcitnak a következő: ki 
van fejlődve a E3, melynek csúcsán 3 kristály egy én: E vagy B. — |B 
alakúak, mintegy összalakulást képezve az B3-mal, úgy van elhe
lyezve, hogy a közöttük lévő űr teljesen megfelel az alaprhomboeder 
egy részének. Eitkán csak két kristály egyén van a E3 csúcsán, 
melyek egy beálló 105° szöget képeznek. A calcit ezen előfordulását 
nem tarthatjuk ikernek, mert ez esetben az ikerlap legfeljebb ooE 
lehetne ós ilyen eddigelé a calcitoknál, nem mutattatott ki. Vala-
'mint nem tarthatjuk a calcitoknál gyakran előjövő tovább növeke
désnek (Portwachsung), mivel erre okot a képződés megzavarása 
szolgáltat, mely rendesen az összes kristályokra kiterjed, mig ez 
'esetben szabályszerűen kifejlődött B3. B; B3. B. —|B kristályok 
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közt fordulnak elő, és így vagy E3. E; E3. E. — | E kristályok pár
huzamos összenövésével (vagy tökéletlen képződésével) van dolgunk. 

/ ) Halvány rózsaszínű —-|E kristályok scalenoederszerű cso
portjai vannak fennőve, mig egy más példányon szintén rózsaszínű 
kristálycsoportok fordulnak elő, melyeknek csúcsán — | E (uralkodó? 
lag) és E (alárendelten) van kifejlődve. A — | E a finom sávolyo-
zottságon kivtil még sajátszerű lépcsőzetes ki- ós beszögelésekkel 
bir, melyek gyakran annyira ki vannak fejlődve, hogy az E. lapjait 
egészen elnyomják. 

g) Egy más sajátságos előfordulása a calcitnak az, mely egé
szen a sipka-quarczra emlékeztet és melyről már Dr. Kooh A. is 
megemlékezett.1) Ugyanis előjönnek E3. E-nek megfelelő benyoma
tok, melyek az említett krétaszerű kéreggel vannak befonva ós ezen 
benyomatokon részint rudas calcit, részint egyes nagy E3. E. kristályok 
ós ezek csoportjai fennőve. Valószínűleg a már kifejlődött B3. E. kristá
lyokra és ezek csoportjára egy új meglehetős tömör szénsavas mészoldat 
jutott, melyből az oldat tömörségénél fogva előbb csak is a fehér 
krótaszerfi kéreg ülepedett le ós csak ezután képződtek a benyoma
tok felett előjövő calcit kristálycsoportok. 

h) Szürkés szinű áttetsző jókora scalenoederek, részben rudas 
calcitot képezve. Ezen scalenoedereket egy tejfehér calcit kéreg vonja 
be, melyen apró feketés szemcsés zárványok (valószínűleg pyrit, mi
után a rudas calcitban is szót van hintve) miatt szürkés, más
különben viztiszta E7 (tompa élszög 119—120°, hegyes élszög 110 — 
112°) kristályok függélyesen vannak fennőve. Általában meglehet 
különböztetni egy belső nagy scalenoedert (melynek alakja nem volt 
megmagyarázható) mint magot, melyet apró E7 kristályok csoportja 
kéregszerüleg vesz körül. 

i) Hófehér, helyenként vasrozsclától festett öregszemcsés calci-
ton szintén vasrozsdától festett egyenetlen felületű Eíi. kristályok 
vannak fen- ós bennőve és ezeken hajszerű lemezes ós kristályos arany. 

k) Tejfehér rudas calcitot sárgás halvány pirosba hajló szem
esés vastag kéreg vonja be,r melynek szöveti szerkezete stalagmitokra 
emlékeztet. 

59. Zalatna. Bielz (L); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98; 86); vaskos ós behintett, leveles, szemcsés és szép kristályok 

') Orv. természettud. Értés. Természettud. szak. 1883. VIII. 256. 
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Fellenberg (V. 178); Tóth (VI. 119). Peters 0. F.1) az órcz-
telérek mellékkőzetében (trachyttuffa) — |B és —|B. ~-4E kris
tálycsoportokon kivül még két eombinatiót említ fel: E9. coE. 4B. 
—-|E, —mE ós B9. 4B. —2B. oE. A —mE Irby*) számításai sze
rint nem más, mint ---2%E. 

Botesen a kárpáti homokkő repedéseit pyrit- és sphalerittől 
áthatott kristályos quarczkéreg vonja be, ós az ezek közt levő űrt 
fehér áttetsző öregszemcsés calcit tölti ki, melyből kisebb-nagyobb 
B-ek hasíthatok. 

60. Zdraholcz. Tóth (VI. 120). Ezen lelőhely ép ugy, mint 
a már említett vukoji gazdagon és változatosan van képviselve a 
gyűjteményben, az előbbi Baternay ajándékozásai, az utóbbi (Vulkoj) 
Dr. Koch A. egyet, tanár úr gyűjtései folytán. 

. a) Sphalerit, chalkopyrit ós galenit kristályos keverékén fen-
nőve zöldes vagy fehéres, áttetsző tonna alakú kristályok csoportja. 
A kristályok alakja: 4E. —4B. — | f i ; E3. 4E. — 4B. — | B ; a 
— |-B lapjain kivül, melyek simák ós üvegfónyüek, a többiek kris
tályosak ós görbültek. 

b) Sárgás barnapát kérgen szürkés fehér, áttetsző E3. GOB. 
kisebb-nagyobb kristályok csoportosan, ritkán egyenként fennőve. A 
ooR lapjai egyenetlenek ós lapjainak fekvése esak egyes kristályokon 
különböztethető meg, mig nagyobb részénél egyenetlen felületű hen
gert képeznek, melyen már az élszögek nem vehetők ki. 

c) Mállott telórkőzeten 9—11 mm. átmérőjű kékes szürke, át
tetsző — jB kristályok teljesen kifejlődve, szabálytalan csoportokat 
képeznek. 

d) Feketére beíütatott rnarkaslt .kérgen viztiszta üvegfónyű 
E3. — 4E. —- |fi kristályok csoportja. 

e) Telérquarczon, barnapáton vagy pedig galenit, sphalerit, 
chalkopyrit keverékén párhuzamosan egymásra nőtt fehéres vagy 
halvány rózsaszínű, gyöngyfényű — |E kristálycsoportok, egyes na
gyobb quarczkristályokat kérgeznek, vagy pedig sűrű csoportokban 
vannak fennőve, ritkán baryt társaságában. 

f) Quarcztól áthatott telórkőzeten csinos viztiszta, átlátszó, 
erősen fénylő kristályok csoportja fennőve. A kristályalak B3. 4R. 

') Neues Jahrbucli für Miner. 1861. 444. 
2) i. h. 31. 

» . . '. ' 
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— -|E. —2E, valamennyi alak lapja sima és fénylő, csak a —2E 
fénytelen és vízszintesen rovatos. 

g) Kisebb-nagyobb tejfehér Kristályok sűrűn fennőtt csoportja. 
A kristályok egy viztiszta átlátszó maggal birnak és alakjuk E3. 
— |E (sávolyozott és görbült) •—2E (nyoma). 

h) Kristályos quarczkérgen —|-E kristályok fennőtt tömör für
töt utánzó csoportokat képeznek. A kristálycsoportok zöldes-sárga, 
sárgás-fehér szinüek ós majdnem fénytelenek. 

i) Mállott telórkőzeten szemcsés calcit kéreg, melyen a calcit 
— | E (143°—143°40') lemezszerű, üvegfényű kristályai párhuzamosan 
összenőtt tömör csoportjai vannak fennőve és ezek közt szótszórva 
— | E kristályok ós csoportok fordulnak elő. 

k) Viztiszta, kissé fehéres, üvegfónyű, áttetsző E3. •—|E 
(hosszrovatos) <x>E kristályok sűrű csoportja. A kristályok általában 
középnagyságuak, csak kettőnek nagysága tűnik ki. Az egyik átmé
rője (a mellóktengelyek irányban) 40 mm., a másiké 48 mm., ugyan
azon alaki és physikai tulajdonsággal birnak, mint a kisebb kris
tályok. 

I) Tejfehér szürkésbe hajló, selyemfényű, apró ós jókora kris
tályok csoportja. A kristályok alakja |E . E3, mely azonban csak a 
kisebb kristályokon vehető ki, mig a nagyobb kristályok inkább 
rhomboeder jellegűek és lapjaik sűrűn, lépcsőzetesen, zik-zakosan 
kristályosak, mely lépcsőzetes kristályosodások erősen fénylők, egyes 
kristályoknál az E3 tompa élének megfelelő helyen, párhuzamosan 
haladva a rhomboeder éleivel, találkoznak. Ezen kristályokra helyen
ként igen apró calcit rhomboederek és quarcz kristályai van
nak települve. A kristályok belseje többé-kevésbé viztiszta és 
csak a külső rósz, mely mintegy kérget képez, mutat ilyen tejfehér 
szinbe hajló szürkés, lépcsőzetes szerkezetet, mely valószínűleg a 
kristály tektonikájának tökéletlen befejeződésén alapszik.1) 

m) Telórkőzeten tejfehér, áttetsző, üvegfényű kristályok sűrű 
csoportjai. A kristályokon egy pyramis vehető ki: |P2, mely hihe
tőleg ooE-el van összalakulva. 

61. Zsákfalu. Az oligocán márgagömbök repedéseit borsárga, 
apró --2E kristályok sűrű csoportjai vonják be. 

>) Ezen példány a „Valye Móri" bánya 1879-iki előfordulásából való. 

: ( ' • ' • ' . • ' . ' . ' • ' # . - • 
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62. Zsobok. Tóth (VI. 120); a gypsz telepek üregeit mint 
finom rostos és gömbös utánzó alakok töltik ki. 

A. mi az eddig leirt kristály alakok áttekintését illeti, az egyes 
termőhelyeken belől, a következő: , 
1. Bohold. — |E, 
2. Boicza. mEn; E3; B3. mE; E3. 4R, — .>B; E3. 

4B. —2E; E3. 4B. —2E. — | B ; E3. coE; 
- E 5 ; —E5. —|E; GOB. — -|E. 

3. Borrév. — |E. 
4. Csáklya. —2E. 
5. Csertés. — |E . 
6. Csúcsa és Bráika. E3 vagy E3. E magot —2R.fi.—|B:vesz körül. 
7. Déva. —| I i 
8. Faczebaja. El i (iker — fB, sz.) 
9. Füzes. E3; E3. 4E; - i / B . 4E. 

10. Gyalár. - J B ; GOE — | E ; GOE. — ifi. — | E ; 
ooE. -*|R. — |E . E. 

11. Gyergyó-Szt.-iik!ós. E3. - | E . 
12. Kolozsvár. E3; — 2E ; —^R; 4E; B2 (?) 
13. Krisíyor. — | E ; - 2 E . E5; E3; 4E. - 8 E . ~ f f i . 
14. fiagy-Aimás. — |E ; E3. — | f i ; E3. E. 
15. Nagyág. '— |R ; mE ; mEn; E3 ; E3. E; E. coE. - |E 

alakból GOB. E3. — |-E van kinőve. 
16. Öffenbánya. — | B ; - |E ; mEn. — | E ; E3. - |R; E3. 

E. ~ | E ; E5; E5. — | E ; GOR. — |R. 
17. Rodna. - - i R ; —2E; E. oE. mE; —E. —2E. oE. 
18. Ruda. — | E ; — | B ; E3 (iker oE. sz.) ; E3 ; E3. 

- r | E . E3. R; E3. - 4 E . 
19. Szász-Lóna. —2E. 
20. Tekerő. ooll (?) — |E. 
21. Toroczkó. —2E; GOE." — ]E ; 4E. — 2B. — |E. 
22. Vöröspatak. —2R; — | E ; R3. — | B . 
23. Vulkoj. — |R; E3 ; E3. E; E3. E. - JJB ; ~- jE. E; R7. 
24. Zalatna. — |B; — JB. --4E; R9. GOB. 4B. —4R. 

- f B . — mR(==-2VR); R9. 4E. --2B. oB. 

http://�2R.fi.�
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25. Zdraholcz. — p ; - | 1 ; R3. |R; R3. - |R. —2R; 
R3. — 4B. —|R; R3. 4R. —|R. ~2R; R3. 
4R. —4R. — |R; R'3. ooR; R3. - |R. GOR; 
4R. —4R. - | R ; |P2. ooR (?). 

26. Zsákfalu. —2R. 
Ezen áttekintésből láthatjuk, hogy az erdélyi ealcitokon 14 

rhomboeder faj: R; — -ÍR; —2
7
0R ; —|R; —-f-R; — |R; — lí| 

—£R; f-R.; —2R; — y R ; 4R; ~*R; ~8R; 7 scalenoeder faj: 
R2, (?);R3; R5 ; —R5; R7 ; R9; Rl l ; egy oszlop: ooR; egy pyra-
mis : |P2; és a véglap: oR van kifejlődve. 

Ezen áttekintésből láthatjuk egyúttal azt is, hogy Erdély cal-
eitjain leggyakoribb alakok: — |R ; R3; —2R; 4R; GOR; míg az 
oR, mely Irby szerint az összes alak előfordulásoknak majdnem egy 
harmadát képezi, csak két helyről (Rodna, Zalatna) van említve az 
irodalomban, ón magam még nem észleltem. 

Befejezésül számot kell adnom azon módokról és eszközökről 
is, melyekkel a kristályok élszögének ós igy az alakok jeleinek meg
határozását eszközöltem. A kristálycsoportokból kiválasztott, .legal
kalmasabb kristályokat letörvén, igy szabadon egy M eyerstein-féle 
érintési goniometerrei vagy Haidinger graphikai- ós egyes esetekben 
a Oasamajor-fóle1) módszer szerint mértem, a szerint, a mint a kris
tályok nagysága ós tükröző volta megengedte az egyik vagy másik 
módszer alkalmazását; fényverósi szögmérőt nem használtam, mivel 
a megelőző módszerek is czólhoz vezettek ós új alakot az erdélyi 
ealcitokon kimutatni nem sikerült. A kristály-ólszög értékeinek meg
felelő kristályjeleket Irby említett értekezésében kerestem fel. Ren
desen 3—4 mérést tettem az említett módszerek szerint ós ha a 
kapott eredmények középértéke megegyezett vagy legalább megkö
zelítette az Irby által felsorolt ólszögórtókeket. nem ismételtem 
többször a méréseket. 

L) 1. Kokscharow Vorlesung, über Mineral. St. Petersburg. 1865. I. 331. 




